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BLARICUM
erfenis van gooiers

Verkrijgbaar in de boekhandel.

ken of het werk al opschiet. Bij het binnen
komen van de schuur kijkt hij beduusd.
De beste man staat met een aardappel in
elke hand en er ligt er nog niet één in één
van de manden. De boer vraagt aan hem:
“Man, wat is er aan de hand? Dit schiet
niet op. Het mest uitrijden heb je zo goed
gedaan, hoe kan dit nu?” Waarop de
gewezen wethouder antwoordt: “Kijk,
met stront gooien kan iedereen maar keu-
zes maken en beslissingen nemen dat kan
maar een enkeling.”

De moraal van dit verhaal: laten we hopen
dat de dames en heren politici de komen-
de vier, voor Blaricum spannende, jaren
ophouden met moddergooien naar elkaar,
want dat is genoeg gebeurd. De afgelopen
periode is het maken van de juiste keuzes
en het nemen van goede beslissingen heel
wat moeilijker gebleken. Ze zitten er toch,
om naar eer en geweten, zonder enig
belang voor zichzelf, de juiste beslissin-
gen te nemen in het belang van ons mooie
dorp Blaricum en haar inwoners?

Dit mogen de burgers toch van hen ver-
langen? Als het antwoord op deze vraag
met ‘ja’ kan worden beantwoord, dan mag
de politiek ook van de bevolking ver-
wachten dat deze begrip op kan brengen
voor genomen maatregelen. Ook al zijn
deze impopulair van aard. Wat zal het
geweldig zijn als er een breed gedragen
coalitie uit de onderhandelingen naar
voren komt, zodat niet de kleinst mogelij-
ke meerderheid over de grootst mogelijke
minderheid beslist. Mocht dit gebeuren
dan komt Blaricum politiek gezien weer
eens in een rustig vaarwater. Er komen
veel en moeilijke zaken en taken op de
gemeenteraad af de komende tijd, dat
weet een ieder die zich iets in de politiek
verdiept. Een achterban hebben en deze
goed en duidelijk informeren is een ver-
eiste. Op deze wijze voorkom je dat een
achterban een soort vijfde colonne wordt.
We weten uit de voetbalsport dat zo gauw
de vijfde colonne zich gaat roeren óf de
trainer de laan uit wordt gestuurd óf het
bestuur aftreedt. Ik wens een ieder die in
wat voor hoedanigheid dan ook bij de
onderhandelingen betrokken zal worden
alle wijsheid en sterkte toe. Laten we
hopen dat de spreuk “hij die zijn vader
heeft vermoord en zijn moeder heeft ver-
geven is nog tegoed voor het politieke
leven” niet op onze net gekozen plaatse-
lijke politici slaat. Dan houden wij als
gewone burgers er in ieder geval geen
kater aan over.

Frans Ruijter
(tekst hei&wei/radio 6 FM)
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dorpsblad voor Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

De heer Moens zou zijn oor eens te luiste-
ren moeten leggen in Bergen, waarover
ons op 21-02-06 via RTV/NH het volgen-
de bericht bereikte: “Onvrede over de
fusie gemeente Bergen. De fusie van de
drie gemeentes Bergen, Egmond en
Schoorl is niet geworden wat de gemeen-
tes ervan hadden verwacht. Dat bleek
maandagavond (20-02-06) tijdens een
politiek debat in Bergen. In 2000 fuseer-
den de gemeentes tot één grote kustge-
meente: de gemeente Bergen. De fusie
had grote financiële voordelen en een
inkrimping van het ambtenarenapparaat
moeten opleveren. Ook had de 
nieuwe gemeente sterker in de regio
Noord-Kennemerland moeten staan. Nu,
vijf jaar na de fusie, staat Bergen onder
financieel toezicht van de provincie.” 
Het Gooi en de Vechtstreek is een concen-
tratie van zo’n 250.000 inwoners met een
‘binnengemeentelijke decentralisatie’ van
woonplaatsen met een geheel eigen
geschiedenis, sfeer en cultuur. Het gaat
hier niet over een landelijk gebied met
verspreid liggende gemeenten en een
tekort aan bestuurskracht. Integendeel.
Het Gooi is een hoog ontwikkelde regio
met een dito bevolking die bevoogding
van ‘Haarlem’ niet nodig heeft. De lat
voor het bestuur ligt hoog in het Gooi.
Kritische burgers, de materiële belangen,
de hoge eisen die burgers aan wonen en
woonomgeving stellen, vergen veel van
bestuur en ambtelijk apparaat.
Zal door schaalvergroting het gekrakeel
verminderen? Gezien de ervaringen elders
in het land met herindelingen en de cul-
tuur in onze regio moet gevreesd worden
dat de bestuurlijke druk(te) door onderlin-
ge (politieke) rivaliteit en chauvinisme
tussen woonkernen en partijen alleen maar
zal toenemen. Nee, geen regionale herin-
delingen, opgelegd door de provincie.
We moeten zelf orde op zaken stellen. De
huidige samenwerking van de BEL-dor-
pen dient te worden versterkt. Of er op
langere termijn wordt samengevoegd
maken we zelf wel uit. 
Laten we ons bij dit alles vooral niet lei-
den door fatalisme in de trant van “het is
toch niet meer tegen te houden, de provin-
cie gaat toch door.” Dit laatste zou funest
zijn. Er zijn mogelijkheden om ons nu te
verzetten tegen de heilloze plannen van
het provinciaal bestuur door raadsleden
aan te spreken en door middel van per-
soonlijk protest van ons te laten horen.

Adrie van Zon

ORANJE-
VERENIGING:
AFSCHEIDS-
RECEPTIE 

ADRIE VAN ZON
Op zondag 2 april wordt van 15.00-17.00
uur in het Vitusgebouw een receptie
gehouden ter gelegenheid van het
afscheid van Adrie van Zon als voorzitter
van onze Oranjevereniging. Adrie is bijna
25 jaar lang opgetreden als voorzitter van
de Oranjevereniging. Er kan dan tevens
kennis worden gemaakt met Frans Elbers,
die op 2 maart jl. door de Algemene
Ledenvergadering van de Oranjevere-
niging tot voorzitter is benoemd. U bent
hierbij van harte uitgenodigd. 
Namens het bestuur van de Oranje
Vereniging Blaricum, Leon van de
Laarschot, secretaris, tel. 5383102.

INBRENG 
ROMMELMARKT

2006
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u 
kunt uw goederen weer inbrengen voor de 
Rommelmarkt 2006, die traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op
Koninginnedag. U kunt uw spullen bren-
gen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet
te brengen.

GEMEENSCHAP (3)
(column)

Het is nauwelijks te geloven, maar het staat
er echt, in de brief van 15 november 2005
van Gedeputeerde Staten als ‘motivering’
van het voornemen om in het Gooi en de
Vechtstreek een herindelingsprocedure te
beginnen: “Op dit moment is er bij gemeen-
ten in het Gooi en de Vechtstreek discussie
over opschaling. Ondermeer de gemeenten
Bussum en Naarden bespreken de moge-
lijkheid van een fusie. Daarnaast is er spra-
ke van een meting van de bestuurskracht
van Muiden en Weesp, waarbij geadviseerd
wordt om voor de verbetering van de
bestuurskracht toe te werken naar gemeen-
telijke samenvoeging.” Herleven feodale
tijden of is het onmacht wegens gebrek aan
argumenten bij de provincie om de proce-
dure te starten in het kader van de Wet
algemene regels herindeling (Arhi)? Ook in
de bij die brief behorende notitie bestuurlij-
ke organisatie kunnen we geen motieven 
vinden die een herindelingsprocedure
rechtvaardigen. De resultaten van de op
voorstel van de provincie gehouden
gesprekken over bestuurlijke knelpunten en
van de ‘bestuurskrachtmonitor’ laten zien
dat de bestuurskracht van de gemeenten
Bussum, Naarden, Hilversum, Muiden,
Weesp en Huizen voldoende is. Alleen
Muiden (6.656 inwoners) scoort matig in
operationele zin en onvoldoende in strategi-
sche zin en wordt geadviseerd om met
Weesp te gaan praten over mogelijke
samenvoeging. Hilversum en Huizen wordt
geadviseerd meer te investeren, meer lijn te
brengen in de onderlinge samenwerking
binnen het Gooi en de Vechtstreek. Maar
steekhoudende argumenten om te komen
tot een door de provincie voorgenomen her-
indeling in het Gooi en de Vechtstreek ont-
breken. Zijn er dan andere redenen die een
herindeling anders dan van onderop recht-
vaardigen? Veiligheid burgers (Moens op
19-01-06 in Eemnes), regionale opgaven,
randstadproblematiek, Europese perikelen
(Brussel)? 
Mooi gevonden, erg (ver) gezocht en niet
geloofwaardig als basis voor een regionale
herindeling. Een tekortschietende bestuurs-
kracht in het Gooi? Nee, soms lijkt het er op
dat er hier een surplus is aan bestuurskracht.
Gemeentelijke herindelingen zijn zeer
ingrijpend en brengen lang niet altijd wat er
van verwacht en beloofd werd. Veel
‘bestuurlijke drukte’ en weinig resultaat.

Tel. (035) 694 21 28

E-mail hekelaar@rhass.nl

“Strategische 
samenwerking,

uw meerwaarde”

Vishandel Blaricum
Meentweg 2 

Blaricum  
Tel. 035-5383337

‘DE KATER’
Op het moment dat u dit leest zijn de
gemeenteraadsverkiezingen al voorbij en
is de uitslag bekend. Hopelijk zijn de
coalitiebesprekingen al begonnen. Er zijn
een paar maanden verstreken, waarin je als
gewone burger van ons mooie dorp bijna
het idee kreeg dat er naar je geluisterd werd
door de heren en dames politici. Maar het
zal wel weer gaan zoals we al jaren gewend
zijn. Ze zitten weer op het pluche en hou-
den weer vier jaar de ogen en oren dicht
voor wat er in de samenleving leeft. Of
wordt het nu eens echt anders? Het verkie-
zingsdebat van woensdag 1 maart jongstle-
den biedt wat dat betreft enige hoop. Hier
zijn door de verschillende lijsttrekkers uit-
spraken gedaan waar we ze best af en toe
aan mogen herinneren. Als er gezegd is:
“Wij moeten meer wijkwandelingen, pre-
sentaties en ontmoetingen met de burger
hebben” of “We moeten iedereen bij plan-
vorming betrekken” of ”Wij moeten niet
tegen, maar mét de burgers praten.” Deze
gedane uitspraken mogen in de komende
vier jaar best eens op hun hardheid worden
getoetst.

Afgelopen week was ik even op bezoek
bij iemand in het dorp die mij het volgen-
de verhaal vertelde: 
Er was eens een weggestuurde wethouder
die, in tegenstelling tot veel anderen, niet
van zijn wachtgeldregeling gebruik wilde
maken. Hij wilde zelf, en nog het liefst
met zijn handen, geld verdienen. Hij ging
naar een boer en vroeg: “Heb jij werk
voor mij?” De boer antwoordde: “Ja hoor.
Daar zie je een mesthoop. Als je die nu
met de greep op een wagen laadt, dan mag
je de mest uitstrooien op mijn akker net
buiten het dorp.” De gewezen wethouder
begint aan de klus en heeft er aardigheid
in. Wanneer de boer een uurtje later komt
kijken hoe het is gegaan is hij uiterst
tevreden. De mest ligt gelijkmatig over de
akker verspreid en de boer zegt: “Dat heb
je netjes gedaan, nu kan ik de akker zo
omploegen. De wethouder vraagt of de
boer nog meer te doen heeft voor hem
“Natuurlijk,” zegt de boer, “kom maar
mee.” Ze lopen naar de aardappelschuur
en de boer zegt: “Kijk, de grote en de klei-
ne aardappels liggen door elkaar. Gooi nu
de grote aardappels in de linker mand en
de kleine aardappels in de rechter mand.
Wanneer een mand vol is kiep je hem over
in een zak en stapel de zakken, soort bij
soort, op.” “Dat is goed,” zegt de gewezen
wethouder en de boer laat hem alleen. Na
een paar uur gaat de boer even bij hem kij-

De verkiezingen zijn weer voorbij. We
denken dat we weten waar we aan toe
zijn voor de komende vier jaar. We wil-
len veel. Plannen en projecten. Maar is
het hier niet net zoals met dat kleine
meisje, dat haar vader onschuldig
vroeg, nadat hij haar vól overtuiging
had verteld wat hij in de toekomst wel
niet allemaal van plan was: “Pap, je
wílt dat allemaal wel, maar kán je dat
ook?” Bescheidenheid, kennis van je
beperkingen, maar ook het besef van je
sterke kanten en het handelen daarnaar,
zal Blaricum door de komende jaren
moeten loodsen. Als een torenhoge
wolk hangt het opheffen van ons eigen
gemeentebestuur ons boven het hoofd.
Onze redacteur Adrie van Zon, oud-
gemeentesecretaris, weet uit eigen
ervaring wat er bij gemeentelijke her-
indelingen kan gebeuren. Lees in
Gemeenschap (3) zijn visie over een té
bemoeizuchtige provincie, die naar
zijn mening zich terug moet trekken en
Blaricum zélf over zijn lot moet laten
beslissen. Het is een onderwerp dat
zeker veel inwoners beweegt. Laat de
redactie van hei & wei daarom weten
wat u ervan vindt. Schroom niet maar
reageer. Vindt u dat we samen moeten
werken en samengaan met (Eemnes
en) Laren, met één ambtelijk apparaat
en één of meer besturen (colleges en
raden), óf vindt u dat Blaricum best als
dorpsnaam en aparte wijk kan blijven
voortbestaan, terwijl het bestuur over
ons elders wordt uitgeoefend, met nog
maar een heel klein aantal raadsleden
uit ons dorp? Laat ons uw mening
weten. Hei & wei: hét platform voor de
dorpsgemeenschap. Vooral nu.

S.B.

Van de redactie

foto: Tjerk Visscher

De winter is voorbijgegaan,
de dagen gaan weer lengen. 
Het leven is weer opgestaan
en komt ‘t  voorjaar brengen. 
Zie schapen drachtig in de wei,
in verwachting van jong leven. 

Bos, meenten, engen en de hei, 
gaan weer bloei en groei beleven. 
Sterker wordt de warme zon, 
die ons aller hoop doet leven. 
De warme koesterende bron, 
waar wij ons graag aan geven.

S.B.

Vrolijk PasenVrolijk Pasen

S.B.

HEI & WEI OP
RADIO 6 FM

Beluister hei & wei op de radio!
Dorpsnieuws en –verhalen.
Op kabel: 92.3, op antenne: 92.0. 

Ons aprilprogramma op:
woensdag 12 en 26 april: van 9.00 tot
10.00 uur en van 21.00 tot 22.00 uur, 
zondag 16 en 30 april:
van 9.00 tot 10.00 uur.
Info: www.6fm.nl.

RUST WAT
CAFE - RESTAURANT

IEDERE DAG GEOPEND 
VANAF 10.30 UUR

Schapendrift 79  1261 HP Blaricum
Tel: 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93
www.caferestaurantrustwat.nl

hier komt

Nieuwint van Beek
Accountants & 

belastingsadviseurs

Tel. 548 5860

wie vult dit vakje?

TA F E L B E R G

L U N C H E N
A A N  D E  H E I



Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39J

D

G

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

J. DE GOOIJER
AANNEMER

Winkelcentrum de Balken

Geen fratsen. Dat scheelt.

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en 
schilderijen

M. Siegers
Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 035 538 20 76
Open:
Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

MIDDENWEG 15, TEL 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL 035-538 20 53
BLARICUM

- Handel in menggranulaat 0-40 met 
KOMO-keur BRL 2506

- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625

Singel 3, 1261 XP Blaricum

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66
(Graag na telefonische afspraak)

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden
Landbouwwerktuigen

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en 
geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

DORPSSTRAAT 6A, BLARICUM  TEL. 035-5389649

Blaricumse 
evenementenlijst
2006

De komende maanden staan weer heel
wat evenementen op de rol in Blaricum.
Het overzicht en de aanvullende infor-
matie over de verschillende evenmen-
ten kunt u vinden op de website van de
gemeente: www.blaricum.nl. 
Voorts wordt maandelijks in hei & wei
opgenomen welk evenement u in de
betreffende maand kunt verwachten. 

Bezoekadres Gemeentehuis 
Torenlaan 50
1261 GE  Blaricum

Postadres Postbus 125
1260 AC  Blaricum

Telefoon (035) 5399500
Het gemeentehuis is telefonisch bereik-
baar van ma t/m do: 8.30 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Fax (035) 5317605
E-mail mail@blaricum.nl
Internet www.blaricum.nl
Openingstijden Ma, di, do, vr,. 

van 8.30 - 12.30 uur 
Woensdag 13.30 tot 16.30 uur. 
De afdeling Burgerzaken is tevens 
geopend op dinsdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur.

BEL-Gemeente- Cluster Uitvoering van de
werf afdeling Openbare Ruimte 
Bezoekadres Zuidersingel 2, Eemnes

bezoek volgens afspraak
Postadres Postbus 125, 1260 AC  Blaricum 
Telefoon (035) 5399520 Fax (035) 5394055
E-mail mail@blaricum.nl 
Brandweer Verbindingsweg 13, Blaricum
Telefoon (035) 5382345

zijn we voorlopig nog niet af.” Snel over-
leg met mijn vrouw. “Laat ze maar, ze
staan ons niet in de weg. En ze zijn snel
weer vertrokken. ’t Is maar voor een dagje.
Let maar op.” De lieverd, ze is altijd zo
gastvrij. En ik kan zo horkerig zijn. 
De avond valt en we gaan buiten de deur
eten. We verheugen ons erop. Vlak voor ’t
vertrek wordt er op de deur geklopt.
Wilma heeft een klein probleem. “We
gaan nasi maken, eitjes vergeten, kunnen
we er vier lenen?” Eitjes worden ingele-
verd, en langzaam wordt de ramp duide-
lijk. Camper hangt achterover wegens
‘vol met blikken’ en lekker een weekje in
de tuin van een ander. ’s Avonds laat. We
komen terug. Heerlijk gegeten, fijne
Provençaalse sfeer, mooie maan, warme
lucht en heerlijke geur. Langzaam rijden
we over de oprijlaan naar ons huis. Dan
dringt de harde werkelijkheid weer tot ons
door. Voor de camper zitten Hans en
Wilma plus kroost. Olielampjes erbij,
radio aan, hond blijkt ook aanwezig en ’t
kreng blaft zelfs als we langsrijden. 
De volgende ochtend ons vaste ritueel.
Korte broek, polootje aan en naar de bakker
in ’t dorp. Heerlijk vers stokbroodje en dan
in de warme ochtendzon ontbijten. Als ik de
camper passeer vraagt Wilma: “Als je naar
de bakker gaat, neem voor ons ook even
een lekker stokbroodje mee. En vier crois-
sants en een klein taartje voor bij de koffie.”
Verdwaasd knik ik ja en de bloeddruk loopt
op. Enige remedie: rustig blijven. Laat niets
merken. Na ’t ontbijt worden we van harte
op de koffie genodigd. Zit ik op een plastic
tuinstoeltje, in de volle zon, in mijn eigen
tuin, met mensen die ik niet ken en ook niet
wil kennen mijn eigen taartje op te eten,
want afgerekend is er ook nog niet.
Rest van de week in vogelvlucht:
Of we lekker nasi komen eten, want zij
zijn nu eens aan de beurt. Of we nog leuke
bezienswaardigheden in de buurt weten.
Of ze even naar ’t toilet mogen want hun
chemische bakje zit vol. Dat ze er zo naar
verlangen om eens lekker te douchen. Of
ze een dagje lekker bij het zwembad
mogen liggen. We zullen er geen last van
hebben. Als we naar het strand gaan zou-
den ze zo graag eens mee willen. Schijnt
zo mooi te zijn die Côte d’Azur. Waar de
houtskool staat want zij zijn erdoorheen. 

HOLLANDS 
GLORIE (2)

Heerlijk onder elkaar. Vier ligbedden rond
het zwembad. Uitzicht naar de bergen,
waar we ’s winters de sneeuw kunnen zien
liggen. Links daarvan in de verte de zee.
Ik kijk naar mijn echtgenote en onze twee
dochters, ieder met hun eigen gedachten,
lezend in een boek. Verstand op nul, daar
geniet ik van. En geen plannen voor van-
daag. Een dag die gaat zoals hij gaat. We
zien wel. 
Een klein snerpend belletje. Iemand heeft
bij de poort op de bel gedrukt. Ik kijk
langs de oprijlaan en zie in de verte een
grote camper staan. Nooit eerder gezien.
Via de portofoon vraag ik wie er is. “Hans
en Wilma van Ginniken.... uit Holland.”
Nooit van gehoord. Ik druk op de zender
en langzaam gaat de statige poort open.
Dan rijdt een Nederlandse camper lang-
zaam onze ‘propriété’ op. Raampjes open
en vier zwaaiende vakantiegangers. Als
het rijdende vakantieverblijf op ’t par-
keerterrein staat komen ze langzaam aan-
lopen en steken hun hand uit. “Dat hadden
jullie vast niet gedacht!” legt Hans uit.
“En wat leuk jullie te zien. Prachtige plek
trouwens hier. Jullie hebben ’t mooi voor
elkaar.” Families schudden elkaar de hand
en wisselen wat vage gemeenplaatsen uit.
Vaag herken ik de gezichten maar geluk-
kig helpen ze ons uit de droom.
Tennisclub, Blaricum, in ’t voorjaar. Op
het terras. Hapje drankje. Praatje hier,
praatje daar, toen hebben we kennis
gemaakt en dan vertellen dat je zo’n leuke
plek in Frankrijk hebt, waar je zo trots op
bent. Dom!! Voor je ’t weet meld je waar
je zit en roep je enthousiast: “En als je in
de buurt bent rustig aanbellen hoor!
Zouden we leuk vinden!” Nooit op
gehoopt of op gerekend natuurlijk dat
iemand dat zou doen, laat staan dat
iemand het zou vinden. En dit was natuur-
lijk niet de bedoeling.
“Maak je over ons geen zorgen,” zei
Hans. “We redden ons wel.” Gezin druipt
af, slentert weer naar de camper en ik
denk bij een claxon doe ik de poort weer
open en dan snel wegwezen! Kwartiertje
daarna doe ik mijn ogen weer open. Even
lekker weggesuft. Maar dan ben ik snel
weer bij de pinken. Hans heeft de zijpoten
van de camper uitgeklapt, de boel staat
waterpas, setje plastic stoeltjes neergezet
en Wilma spant een waslijntje. De harde
werkelijkheid dringt tot me door. “Daar

Slender You
Centre

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum

035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

®

TORENHOF
NEEMT AFSCHEID
VAN ANS DE BOER

Op donderdag 30 maart neemt
Zorgcentrum Torenhof afscheid van
haar Manager Zorg en Wonen,
mevrouw Ans de Boer, die met ingang
van 1 april gebruik gaat maken van de
regeling voor vervroegd uittreden.
In Ans gaat Torenhof iemand verliezen die
zich met hart en ziel heeft ingezet voor de
nieuwbouw van het zorgcentrum. Bijna 30
jaar geleden kwam zij in dienst van ‘De

’s Avonds lig ik in bed. Ik ben het meer
dan zat. Ik kijk omhoog en denk rustig na.
“Tom Poes, verzin een list!!” Ik kijk uit
het raam. Ze zijn nog op. Zitten voor de
camper de roddelbladen te lezen. Ik stap
eropaf. “Hans, Wilma, mag ik jullie om
een gunst vragen?” 
“Tuurlijk jongen, kom maar op.” “Wij heb-
ben een logeerkamer in het souterrain. Kun
je best met z’n vieren in. Als jullie daar een
dagje of vier willen verblijven, dan gaan
wij lekker de Provence verkennen in jullie
camper. Lijkt ons echt te gek. Hebben we
altijd al eens willen doen.” Dan valt het stil.
Ze willen er even over denken. Morgen
geven ze uitsluitsel. Moeten ze echt even
een nachtje over slapen!
Korte broek. Ochtendzon. Ik vertrek naar
de bakker, zoals elke ochtend. Parkeer-
terrein is leeg. Camper verdwenen.
Briefje bij de keukendeur. “Hartelijk dank
voor de gastvrijheid. Een vriend had
gebeld: 125 kilometer verderop afgespro-
ken. Is nog een heel stuk rijden, dus vroeg
vertrokken.” 
Terug in Nederland zag ik er toch een 
beetje tegen op om elkaar weer tegen te
komen op de tennisclub. Maar ja, ik had
nog wat geld tegoed. We zagen elkaar niet
meer. Toen nog wat nagevraagd. Hans en
Wilma van Ginniken? Nooit van gehoord.
Ik weet nu zeker dat ze ook geen lid waren!
Echte leden zijn altijd van harte welkom!

C. van Linden
(gastschrijver)

Beukelaar’. Dit verzorgingshuis stond op
de plek, waar nu ‘Torenhof’ staat. Zij is
begonnen in de Zorg en werd opleidings-
functionaris voor ‘De Beukelaar’ in
Blaricum en ‘Johanneshove’ in Laren.
Nadat de bewoners van ‘De Beukelaar’
waren verhuisd naar ‘De Wingerd’, werd
Ans daar waarnemend locatiedirecteur, tot
en met de verhuizing naar ‘Torenhof’, nu
alweer vier en een half jaar geleden.
Wanneer je haar vraagt wat haar altijd zo
aangetrokken heeft in de ouderenzorg, ant-
woordt zij gepassioneerd: “Ouderen-zorg
is boeiend en bindend, je komt er niet meer
los van. Het allerbelangrijkst vind ik de
zorg voor mensen die de laatste jaren van
hun leven jouw zorg en aandacht nodig
hebben. Als iemand naar een zorgcentrum
gaat verhuizen, is dat een zeer moeilijke
stap. Dan heb je mensen nodig die je met
groot respect verzorgen, mensen die je in
je waarde laten, die je accepteren zoals je
bent. Mensen die je tot je recht laten
komen, ook als je afhankelijk wordt.
Mensen die je bemoedigen en stimuleren
om zelf de regie over je leven in handen te
houden, om zolang mogelijk zelfstandig te
kunnen functioneren, ook in het zorgcen-
trum. Ik vind het erg belangrijk dat men-
sen in het zorgcentrum zich thuis en veilig
voelen.”
Niet alleen voor de bewoners was zij een
belangrijke schakel, maar ook voor de
medewerkers die altijd konden rekenen op
een luisterend oor. Op dit moment is nog
niet bekend wie Ans de Boer zal opvolgen.
Totdat er een geschikte opvolg(st)er is
gevonden, zal er tijdelijk een waarnemer
in dienst worden genomen. Hopelijk gaat
Ans de Boer, samen met haar echtgenoot,
een GOUDEN TIJD tegemoet, waarin alle
gemaakte toekomstplannen gerealiseerd
kunnen worden.

Tiny de Wit

GEMEENTE AGENDA

Gemeentehuis Nederheem:

April 2006:

-  Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken

10 april om 20.00 uur
-  Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer

11 april om 20.00 uur
-  Cie Financiën

12 april om 20.00 uur
-  Raadsvergadering

27 april om 20.00 uur
Ophalen oud papier en karton: 

Bezit u een blauwe container:

Zie het schema van de G.A.D. op
www.GAD.nl.
Heeft u nog geen blauwe container:

wordt huis-aan-huis opgehaald op de 
4e woensdag v.d. maand, nl. 26 april
a.s. Vóór 9.00 uur ’s ochtends aan de
weg zetten. Wordt verzorgd door voet-
balclub Allen Weerbaar.
Bij scholencomplex de Bijvanck staan 
bij de hoofdingang 4 blauwe papier-
containers. Op schooluren te gebruiken. 
Klein chemisch afval / G.A.D.: 

bij winkelcentrum De Balken

elke 2e dinsdag van de maand van 
9.00 tot 9.30 uur, en bij Scheidings-

station Huizen, Ambachtsweg.
Geopend:
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur en
13.00-16.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.
’s Maandags gesloten. 

Stukadoorsbedrijf
W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.
• NIEUWBOUW • GEVEL-ISOLATIE
• VERBOUWINGEN • STUCCO-ANTICO
• RENOVATIE • LIJSTWERKEN
• SIERPLEISTERS • LEEMSTUC
• RESTAURATIE

Koggewagen 9, 1261 KA Blaricum, 
tel. 035-5257504, fax 035-5261779 mob. 06-22793245

info@spakman-blaricum.nl

Fred van Sprang
E D E L S M I D

Schoolstraat 4
1261 EV Blaricum
Tel. 035-5310820

Blaricumsche
IJzerhandel

Dorpsstraat 9 - 1261 ES Blaricum
Tel. 035-5382303 - Fax 035-5382338

IJZERWAREN-GEREEDSCHAPPEN- MACHINES
TUINARTIKELEN EN GAZ0NMAAIERS

UITSLAG GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN BLARICUM

Gehouden op 7 maart 2006. Aantal inwoners: 9.181 Kiesdrempel: 375

2006 2002 2006 2002 2006/2 2006 2002

uitgebrachte in % van +  /  - Raadszetels
stemmen: totaal: in % Blaricum:

Hart voor Blaricum 1.472 1.805 30,2 33,8 - 18,4 4 5
NBP 455 921 9,3 17,3 - 50,1 1 2
CDA 601 670 12,3 12,6 - 10,3 2 2
VVD 985 592 20,2 11,1 +66,4 3 2
PvdA 961 557 19,7 10,4 +72,5 2 1
Blaricums Belang 398 531 8,2 10,0 - 25,0 1 1
Totaal stemmen 4.872 5.333 100,0 100,0 -   8,6
Totaal raadszetels 13 13

Opkomstpercentage:
Blaricum 68,14 72,3 -   5,8
Noord-Holland 55,3 54,3 +  1,8
Landelijk 58,2 57,0 +  2,1

Raadssamenstelling  2006–2010:
HvB: Carien Bölger (fr.vz.), Jan Drupsteen, Rob Bruintjes en Satyamo Uyldert.
NBP: Liesbeth Boersen (fr.vz.)
CDA: Gerard Knoop (fr.vz.) en Ben Eype.
VVD: Rob Posthumus (fr.vz.), Dennis van Dalen en Margot Cornelis.
PvdA: Johan Jorritsma (fr.vz.) en Jurrie Oosterhof.
Blaricums Belang:  Bea Kukupessy (fr.vz.).

Meer info: www.blaricum.nl.



HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

J. Vos
WONINGINRICHTING

Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2                Blaricum

Tel. 035 538 33 93

Hoveniersbedrijf
Roest - Borsen

Schietspoel 27, 1251 XT Laren 

Tel./Fax 
035 538 44 70

*
*

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

‘MET DE DOOD
VOOR OGEN’

Dat de Blaricumse publicist Henk
Hovinga op 14 April 75 zal worden is
voor ‘hei & wei’ aanleiding om aan-
dacht te besteden aan zijn laatste boek,
dat onder bovenstaande titel vorig jaar
verschenen is. Hij schreef het bij gele-
genheid van de zestigste verjaardag van
de capitulatie van Japan in 1945, waar-
door het toenmalige Nederlands-Indië
werd bevrijd.
Door zijn vele reizen naar en in Indonesië
leerde Hovinga daar een groot aantal
mensen kennen. Vooral oud-militairen en
mensen die tijdens de Japanse bezetting
geleden hebben onder gevangenschap in
kampen of die hebben gevaren in de oce-
anen waar de Japanse duikboten niet altijd
te vermijden waren. Veel van de verhalen
die deze mensen hem hebben verteld heeft
hij in genoemd boek opgeschreven. Als je
die geschiedenissen leest, zoals bijvoor-
beeld Benny de Lizer of Frits de Jong
deze letterlijk hebben verteld, dan krijg je
soms echt ‘de dood voor ogen’. Dit boek
gaat namelijk over mensen die nu nog op
vaak zeer hoge leeftijd vertellen welke
ontberingen ze hebben doorstaan of hoe
ze op wonderbaarlijke wijze aan een vuur-
peloton zijn ontkomen. Nederlanders en
Indonesiërs die barre tijden hebben over-

leefd. Het gaat over de bevrijders Cees
Sisselaar en Albert Plesman jr. die na 15
augustus 1945 als eersten en als bevrijders
de kampen op Sumatra binnentrokken. Zij

waren militairen van het Korps Insulinde,
dat kleine groepjes mensen van de inlich-
tingendienst dropte in bezet gebied. Een
apart hoofdstuk wordt gewijd aan een
reconstructie van de moord op vaandrig
Aernout en van de achterliggende maffia
binnen het KNIL op Java in 1948. Over
deze onopgeloste moordzaak brengt

Passie
In 1982 volgt ze vier jaar teken- en schil-
derlessen aan de Academie voor
Beeldende Kunsten in Laren. Ook vele
cursussen en workshops worden bezocht.
Eindelijk maakt ze tijd om haar talent te
ontwikkelen en haar passie voor het schil-
deren toe te laten. In het begin schildert ze
vooral bloemen en landschappen. 
Opeens steekt ze spontaan haar hand uit
en zegt: “Kom maar kijken in de gang.”
Daar laat ze haar aquarellen zien.
Verstilde kleuren die het symbool zijn van
een bepaalde periode in haar leven. “In
die tijd was ik ook lid van de tekenclub
‘Hamdorff’ maar schilderde daar alleen
naar model.” Al pratend lopen we terug.

Pianospel en geometrische figuren
Ernstig gaat ze verder: “Ik kreeg grote
behoefte om vrij te gaan werken.
Geometrische figuren zijn mij het meest
dierbaar.” Vaak werkt ze aan de hand van
een thema dat dicht bij haarzelf ligt, zodat
ze haar gevoel goed kwijt kan. Ook
muziek kan haar inspireren. Wanneer ze
pianospeelt kan er zomaar een kunststuk
ontstaan. Zij noemt haar werk lyrisch ab-
stract. De beelden worden in lagen opge-
bracht, waarbij evenwicht en compositie
niet verloren mogen gaan. De lagen kun-
nen bestaan uit acrylverf-papier-collage-
materiaal-lijm, zand enz. 

Atelier op zolder
Als wij uiteindelijk op zolder belanden, in
haar atelier, laat ze een langwerpig schil-
derij zien in de vorm van een brief. Hierin
heeft ze stukken van een brief verwerkt
die haar vader aan haar moeder schreef.
Bijzonder interessant is het om te zien hoe
de diversiteit van het materiaal toch de
indruk geeft van een brief, onleesbaar,
maar toch... Bewerkt met postzegels van
de brief van 7

1
/2 en 10 ct. 

Haar passie is in haar huwelijk steeds gro-
ter geworden en al werkt ze ’s zaterdags in
Amsterdam in het bedrijf van haar man,
toch vindt ze elke week wel twee dagen
om te schilderen. Ze heeft een heerlijk vrij

“Het computeren heb ik gewoon thuis
geleerd. Het meeste van mijn vader. Bij
mijn eerste werkstuk heeft mijn vader mij
wat dingen over de computer uitgelegd en
de rest volgde dan vanzelf. Ik gebruik de
computer wel iedere dag. Om er spelletjes
mee te spelen, te msn’en en om mijn mail
te checken. Ook zoek ik er informatie op
voor een werkstuk of een presentatie. Ik
zit in de tweede klas van het Gymnasium
op het Goois Lyceum in Bussum. Ik fiets
er dagelijks naar toe, samen met vier
vrienden. Het vak informatica is nieuw.
We kregen bij de eerste les een papier met
een tekst en een mail met dezelfde tekst,
maar daar was alles door elkaar gezet. Je
moest er dan zelf weer een mooie tekst
van maken. In de Mediatheek staan wel
dertig computers, waar wij gebruik van
mogen maken. Ieder heeft zijn eigen
inlognaam en zijn eigen wachtwoord,
waardoor iedereen in zijn eigen map kan.
Je eigen bestanden kun je erin opslaan.

LYRISCH 
ABSTRACT

“Zolang ik mij kan herinneren, heb ik
altijd getekend en geschilderd.” Een
uitspraak van Joke Vingerhoed-
Beurskens. Een duidelijke uitspraak
van een bevlogen vrouw. 
In de gezellige zitkamer, met een bijzonder
schilderstuk boven de bank, vertelt ze dat
ze soms aan het schilderij werkt als het al
aan de muur hangt, om het te vervolmaken.
De aanleiding tot het maken van zo’n
kunststuk is verrassend. Wanneer ze een
gedeelte van haar garderobe op wil ruimen
en haar spijkerbroek al half verdwenen is
in de Zak van Max, trekt ze hem er weer uit
en besluit ze de broek te verwerken in een
schilderij. De zakken en de ijzeren knopen
zijn er de stille getuigen van. Met behulp
van verf, lijm en zand maakt ze er een
geheel van. Het gebruik van haar vlakke
hand, waarmee ze in sommige gevallen de
verf opbrengt, geeft haar een goed gevoel
en ze laat haar penseel dan op tafel staan.

Joke
Geboren in Bussum (1948). In haar prille
jeugd bezoekt ze in Bussum de Agnes-
school en later de Irene Mulo. Haar vader
die daar tekenen en Engels geeft, overlijdt
als Joke net een half jaar op school zit. Van
hem erft ze haar talent voor tekenen en
schilderen. In haar mulo-tijd begint haar
tekentalent op te vallen. Als een leraar
vraagt of ze een kinderboek wil illustreren,
kan haar geluk niet op en loopt ze dansend
naar huis. Haar moeder is bang dat dit ten
koste van haar studie zal gaan. Ook de
gang naar de kunstacademie is geen optie.
Joke zal de familietraditie behoren voort
te zetten, welke in het onderwijs ligt. In
1969 doet zij examen bij de Rijkskweek-
school in Hilversum en werkt daarna zo’n
tien jaar met plezier op school. Ze helpt de
kinderen bij het ontwikkelen van hun cre-
ativiteit en zet de mooiste taferelen op het
schoolbord, waarvan haar pupillen smullen. 

SCHOLIER 
EN MEDIA

Een primeur voor hei & wei: het eerste
multimedia-interview via de computer,
door Corryn de Vrieze met Marjolein
Ende (13):

zenuwachtig of het wel zal kloppen wat ik
heb doorgekregen.”
Zo kreeg ze eens een foto van een manne-
lijke rottweiler die bijtgedrag vertoonde.
Op de foto vertoonde hij zich als een stoe-
re man, maar hij bleek een heel timide
hond te zijn, die dacht dat hij alleen met
bijten (grote mond) iets gedaan kon krij-
gen. Na doorvragen bleek dat hij dit
gedrag imiteerde van zijn baas. Irene zat
er een beetje mee. Kon ze dit de opdracht-
gever wel vertellen? Ze trok de stoute
schoenen aan, belde en informeerde voor-
zichtig of de man een grote mond, klein
hartje type was. Het bleef een tijdje stil
aan de lijn, waarna aarzelend de bevesti-
ging volgde. Daarna vertelde Irene waar-
om ze dit vroeg en raadde de man aan iets
aan dit gedrag te doen, want dat zou de
hond positief beïnvloeden. Deze beloofde
dat te proberen. Na enige tijd kreeg ze een
telefoontje van de man met de woorden:
“Wat heb je met mijn hond gedaan?” Deze
was veranderd in een gezellig, knuffelig
dier, waar heel goed mee te leven viel. 
Op de vraag wat dit werk voor haar doet
zegt Irene: “Ik ben blij dat ik dit talent
ontdekt heb. Ik had altijd wel vaag
gevoeld dat er meer was, maar ik was me
niet bewust van wat. Door dit werk met
z’n vele contacten is mijn wereld enorm
verruimd en daardoor voel ik me een
completer mens.” Zoals in de intro staat te
lezen doet Irene ook vermissingen.
“Maar,” zegt ze, “mensen moeten er niet
van uitgaan dat in alle gevallen het dier
terugkomt. Dieren kunnen nl. bewust
weglopen omdat ze een nieuwe omgeving
willen of om ergens in een hoekje te gaan
sterven.” Voor vermissingen vraagt ze dan
ook nooit een honorarium en voor alle
andere gevallen heeft ze de regel: ‘Niet
goed, (gedeeltelijk) geld terug.’ Een stan-
daard consult duurt één tot anderhalf uur.
Het uurtarief is € 40.-. Ze vertelt haar
bevindingen telefonisch. Wilt u gemaild
worden, dan kost het € 50.- per uur.
Reiskosten, indien nodig: € 0,18 per kilo-
meter. 
Er wordt van tevoren een schatting gemaakt.
Irene is te bereiken op tel 035-5266426 of 
e-mail irene@praatmetdieren.nl of 
www.telepathiemetdieren.nl.

Connie Rector

toch maar in door de scheuren en spleten
heen te komen en te leven en te groeien.
Soms zijn het hele bedjes van groen. Geen
zon. Alleen door lampen verlicht. Zo gaat
daar diep onder de grond het leven door.
Om er een voorbeeld aan te nemen, want
wij mensen hebben immers altijd licht.
Ook al is de zon niet altijd te zien, achter
de wolken is die er heus.
De zon gaat ons nooit, nee nooit voorbij,
tenzij we zelf in de schaduw blijven zitten
en niet de moeite nemen de lichtpuntjes in
ons leven te gaan zoeken. Want die zijn er.
Alle wolken, in de vorm van zorgen en
verdriet hebben een zilveren rand. En als
er mensen zijn die dan zeggen: “Jij kunt
gemakkelijk zo praten, maar bij mij is er
niemand die mij kan helpen met mijn ver-
driet, met mijn eenzaamheid,” dan heeft
diegene zichzelf in de schaduw gezet.
Want ieder mens heeft lichtpunten van
blijheid of geluk in zijn leven gehad. De
één wat korter dan de ander, maar ze zijn
en waren er. Als je dan in de ‘schaduw’ zit,
zoek dan die ogenblikken eens op en maak
er heel stilletjes met jezelf een spelletje
van, desnoods door het kijken in je oude
fotoalbums met al die herinneringen. Dat
maakt je blij en dan komen de sprankjes
hoop, met blijheid. Zoals de mosjes in de
grotten gaat dat groeien. Er dan komt zelfs
een ogenblik in je leven, dat je het door
kan geven en zelfs uitstralen. Draag het uit
met heel je hart en help hen daarmee, die
nog steeds in de ‘schaduw’ zitten.

Ada Keizer

Hovinga na diepgaand archief- en getui-
genonderzoek verschillende schokkende
feiten en achtergronden aan het licht die
nog niet eerder gepubliceerd zijn. Een
ander hoofdstuk gaat over de beruchte
goud- en juwelenschat die de Japanse
kapitein Nakamura vlak na de Japanse
capitulatie uit het Pandhuis Kramat in
Batavia heeft gestolen. Een waar epos van
hebzucht en erotiek. Het boek eindigt met
een historisch essay over het lot en de
repatriëring van de Javaanse, geronselde
slavenarbeiders (romusha’s) die overal in
de Pacific waren ingezet voor de Japanse
oorlogsvoering.
Al met al een heel bijzonder boek vol
foto’s van onbekende helden en van vaak
gruwelijke ervaringen, geschreven in een
taal van mannen die soms geen blad voor
de mond nemen maar ronduit zeggen hoe
ze de situatie hebben ervaren.
Mensen die ooit met het voormalig
Nederlands-Indië te maken hebben gehad
zullen dit boek – dat als ondertitel heeft
‘overleven in de strijd om Indië’ – met
grote interesse lezen. Maar zij niet alleen! 
Hoofdstuk 15 van het boek wordt bespro-
ken in het VPRO radioprogramma OVT
op zondag 9 en 16 april om 11.25 uur. Het
boek is uitgegeven bij Van Wijnen te
Franeker en heeft als ISBN-nummer
9051942788. De prijs bedraagt: € 25,50.

Jan Willems

gevoel nu ze zonder opdrachten werkt. Af
en toe overvalt haar wel eens onzekerheid
als ze voor een leeg doek staat.

Inspiratie
Veel bewondering heeft ze voor Paul Klee
en Kandinsky. Ook Mondriaan, Theo van
Doesburg en Bart van der Leck, de
oprichters van ‘De Stijl’, raken haar door
hun harmonie, evenwicht en vormgeving.

Expositie
Mijmerend over haar interessante carrière
komen wij tot de conclusie dat een talent,
hoewel eigenlijk jarenlang miskend, zich
ongelooflijk snel kan en moet ontwikke-
len. Jokes exposities beginnen in 1984
met in 1987 een solo ‘prestatie’! De lijst is
te lang om te vermelden. Haar laatste
expositie, een duo expositie samen met
Hanneke van Zanden-Rood (beelden), is
t/m 9 april te zien in Galerie La Chamotte
in Laren, Veldweg 1. 
Haar werk is ook te bewonderen op haar
website: www.joke-vingerhoed.exto.nl.

Hennie Lamaker

Mijn telefoon gebruik ik het meest om te
sms’en. Ik gebruik hierbij een eigen taal
omdat dat sneller gaat. Als ik uit school
kom kijk ik, om me even te ontspannen,
een half uur televisie. Flodder vind ik een
grappig programma, verder heb ik geen
favorieten. Tijdens het maken van mijn
huiswerk luister ik wel graag naar muziek,
een cd of mp3. De meeste vrije tijd
besteed ik aan mijn hobby’s paardrijden,
dwarsfluit spelen en dansen. Ik heb iedere
week paardrijles en bovendien help ik bij
de manege de paarden verzorgen.
Dwarsfluit spelen doe ik elke dag een half
uur en op maandagavond krijg ik les.
Dansen, daar ben ik dol op. Ik doe het
vaak voor mijn plezier en ik heb les in
‘streetdance’. Ieder jaar een week skiën
met mijn ouders en mijn zusje vind ik top!
En... wandelen met onze hond Wies door
het bos of over de hei.”

Corryn de Vrieze

IRENE PRAAT
DIERENTOLK

Sinds enige tijd heeft onze dorpsgenote
Irene Praat (38) een praktijk voor tele-
pathie met dieren. Vragen met betrek-
king tot gedragsproblemen, gezond-
heid, stervensbegeleiding / euthanasie
en vermissingen kunnen (in de meeste
gevallen) door haar beantwoord wor-
den.
Het lijkt vreemd, maar Irene Praat kan
met dieren praten. Een foto of slechts een
paar gegevens van het dier zijn al vol-
doende om geestelijk contact te leggen.
Het enige is dat het dier wel moet willen,
maar in de meeste gevallen lukt dat goed.
Hoe gaat dat dan? Irene: “Ik ga rustig zit-
ten, concentreer me op de foto of de gege-
vens van het dier en stel via beelden de
benodigde vragen. Als het dier er open
voor staat, komen ook via beelden de ant-
woorden. Zo kwam ik er ook achter wat
de motieven waren van het bijt- en sloop-
gedrag van mijn eigen uit het asiel gehaal-
de hond Boris. En wist daarna hoe ik mijn
hond moest aanpakken. Hij is nu de aar-
digste hond van de wereld.” Deze Boris
was dan ook de reden dat Irene haar talen-
ten ontdekte. Ze was dol op het dier en
wilde hem niet laten inslapen, wat nor-
maal gesproken zou moeten. Ze kocht het
boek ‘Communiceren met dieren’ van de
Amerikaanse schrijfster Carol Gurney
waarin oefeningen stonden om geestelijk
met dieren in contact te komen.
‘Toevallig’ kwam vlak daarna de schrijf-
ster naar Nederland om een weekend-
workshop te geven over dit onderwerp.
Irene gaf zich direct op en in dat weekend
ontdekte zij haar talent. (Overigens zegt
Irene dat heel veel mensen deze aanleg
hebben.)
Op de cursus oefenden de cursisten op
elkaar en later op de foto van hun eigen
dier. Het wonderbaarlijke was dat negen
van de tien keer de gegevens die Irene
doorkreeg exact klopten. Kort daarna
deed ze een vervolgcursus bij Cecilia van
de Drift, in Nederland dé autoriteit op dit
gebied, en ging daarna oefenen met kat,
hond, schildpad, papegaai, konijn of vis
van haar vrienden. De resultaten waren
verbluffend en bleven aanhouden en lang-
zamerhand kreeg ze via mond tot mondre-
clame steeds meer opdrachten. (In geval
van gezondheidsproblemen gaat ze echter
pas aan de slag als de dierenarts geweest
is en geen oplossing weet.) Ze ging een
samenwerkingsverband aan met zes colle-
ga’s waaronder Cecilia van de Drift, die
haar nog steeds coacht en adviseert.
Het bijzondere is, dat Irene van professie
psychosociaal werker en loopbaancounse-
lor is, waarbij ze vaak merkte dat ze van
de cursist beelden opving die bij navraag
meestal waar bleken te zijn. Irene: “Toch
ben ik verbaasd dat ik dit talent heb en ben
ik bij elk consult nog steeds een beetje

Als we het blad van de kalender omslaan
is het alweer april en ligt de maand maart
alweer achter ons. Vroeger wekte die
maand de schoonmaakwoede van veel
huisvrouwen op. Toen hoorde je overal
het geklop van de mattenkloppers, en
lagen of hingen de dekens en zelfs hele
matrassen buiten in de zon. Vanaf de zol-
der tot en met de kelder werd er opge-
ruimd en schoongemaakt. Soms werd
behangen en ‘gewit’, en werden niet te
vergeten de schoorstenen geveegd. Als die
gedaan waren bleef de kachel uit, koud of
niet. Die ging pas weer in november aan.
En met Pasen moest je op z’n ‘paasbest’
zijn met nieuwe kleren. 
Wat is er in de loop der tijden toch veel
veranderd. De elektrische apparaten heb-
ben het veel gemakkelijker gemaakt voor
de huisvrouw. Nu is er veel meer vrije tijd
en kunnen de mensen gaan reizen naar de
zon of de sneeuw.
Onderweg maken de reclameborden mel-
ding van grotten, die je bezoeken kan. De
gidsen vertellen erover tijdens wandelin-
gen of boottochten door zo’n grot. Nu zijn
deze druipsteengrotten verlicht en waant
men zich in een andere wereld en kijkt
men de ogen uit. Die grillige druipstenen
en dat eentonige gedrup maakt dat het
geheimzinnig aandoet. Verbazend en
eigenlijk ontroerend zijn de plekjes met
helder groene plantjes die tussen de sple-
ten van de stenen groeien, vlakbij de lam-
pen. Daar alleen is licht en warmte. Is dat
niet een onverwoestbaar teken van hoop?
Deze kleine plantjes en mosjes slagen er

Irene met Boris

GEEN ZON, WEL LICHT



Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Jan en André Visser
LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen,
Boilers, Geysers, Kachels,
Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

LOODGIETER: Meentzoom 29
telefoon (035) 538 24 85

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
Elektrische installaties

ELECTRICIEN: Evenaar 8
telefoon (035) 538 78 92

de Specht
Boom-, en 

Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

Telefoon  035 - 531 02 09
B.g.g  035 - 694 73 53

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

AllianceFrançaise
’t Gooi

Voor Franse taal en Franse cultuur.
Taal- en andere cursussen, lezingen, reizen, toneel.

Info tel.: 06 - 53 49 25 75

Siertuincentrum Calis
TUINAANLEG EN ONDERHOUD

Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01

• Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
• Kamerplanten, snijbloemen en boeketten

• Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort

Dorpsstraat 8 - 1261 ET  Blaricum
Tel. (035) 531 79 98

e d e l s m i d  -  j u w e l i e r

Fritz
Hörl

de “Briljant” versierder van ‘t Gooi ARMARIUM
Meubelmaatwerk
van ontwerp tot 
uitvoering

Interieur

Restauratie
van antieke meubelen

Meubelstoffering

Antiek in - en verkoop

Winkels

Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

Werkplaats

Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum

Telefoon

06 50692151
06 55867534
035 5266863

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

BLARICUMSE AGENDA

Diensten in het weekend 
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00 uur
Eucharistieviering 
of Woord en Communieviering. 
Zondag 2 en 9 april 
Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 5 april 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken. 
Donderdag 6 april 19.15 uur
Viering van bezinning en inkeer ter voor-
bereiding op Pasen.
Zondag 9 april Palmpasen
11.00 uur: Viering met optocht en
Palmwijding. Tijdens deze viering kunnen
kinderen met hun palmpaasstok meelopen
in de processie.
Donderdag 13 april Witte Donderdag
19.15 uur: Eucharistieviering.
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
14.30 uur: Kruisweg.
19.15 uur: Viering van Goede Vrijdag.
Tijdens deze viering kunnen mensen bloe-
men leggen bij het kruis. Deze bloemen
worden later verwerkt in de paasversie-
ring.
Zaterdag 15 april Stille Zaterdag
19.15 uur: Gezinsviering op de voor-
avond van Pasen m.m.v. het Kinderkoor.
Het nieuwe vuur wordt buiten ontstoken
en de kerk ingedragen.
21.30 uur: Paaswake m.m.v. Gemengd
Koor.
Zondag 16 april Hoogfeest van Pasen
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Gemengd Koor.
Maandag 17 april 10.00 uur
Viering van Tweede Paasdag.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. 
Tel.: 035-53 83153. 
E-mail: stvitusblaricum@hetnet.nl.

• Branden. Er brandde een vakantiehuisje
af aan het einde van de Melkweg en een
huis aan de Naarderweg. Beide huizen
moeten als verloren worden beschouwd.
• Fusie-voorstanders. Minister Remkes
verklaarde zich in Politiek Café Laren een
voorstander van fusie (opgaan in één
gemeente) van de BEL-dorpen. Tijdens het
Blaricumse lijsttrekkersdebat op 1 maart
sprak de grote meerderheid van de aanwe-
zige kiezers in de zaal zich verrassend uit
vóór fusie in groter gemeentelijk Goois
verband. 
• BEL-samenwerking. In Eemnes werd
bekendgemaakt dat die raad ‘geen bom
onder de BEL-samenwerking wilde leg-
gen’ nadat dat vorige maand wel zo over-
gekomen was.
• Ontsluitingsweg Bijvanck/Blaricum-
mermeent. Menig Bijvancker heeft protest
aangetekend tegen de drukke ontsluitings-
weg naar de Blaricummermeent, gepland
door het Bijvanckpark, langs de waterpar-
tij. In een raadsmotie werd verzocht naar
alternatieven te zoeken. Inmiddels is er ook
veel protest gerezen tegen de ontsluiting
van de Blaricummermeent via De Maten.
• Duurste gemeente. Blaricum is qua
woonlasten de duurste gemeente van
Nederland geworden, aldus het bekende
jaarlijkse onderzoek van het Coelo, een

GEBOORTEN
24-01-2006 Daniël Salomon Bezaan
25-01-2006 Xavier Jan Hubert Stienen
29-01-2006 Robert Willem Karel 

Mellaart
02-02-2006 Rosa May Jongstra
16-02-2006 Zep Robertus Theodorus 

Boerboom

soort CBS maar dan voor de overheid. De
woonlasten zijn volgens het gemeentebe-
stuur een gevolg van de hoge WOZ-waar-
de van de woningen en niet van de hoogte
van de gemeentelijke belastingen. De ver-
menigvuldigingsfactor van de WOZ-waar-
de verschilt per gemeente (Gem.
Begroting). 
• De Historische Kring Blaricum moet
verhuizen. De gemeenteboerderij waarin
de kring gehuisvest is heeft ernstig achters-
tallig onderhoud, wordt afgebroken en
opnieuw opgebouwd. De ruimte van ‘De
Deel’ wordt bestemd voor twee koopwo-
ningen. Waar de Kring naar toe moet is nog
niet bekend. Genoemd is al de voormalige
schuur van de reddingsbrigade. 
• Bezuinigingen. De medezeggenschaps-
raad van de Openbare Bijvanckschool doet
een dringend beroep op de gemeente de
bezuinigingen terug te draaien op het
schoolzwemmen en op de aandacht voor
de groeiende groep zorgleerlingen. 
• Bomenkap. Op de kapvergunning voor
51 bomen in de Bouwvenen zijn 23
bezwaarschriften binnengekomen. De kap
is uitgesteld tot in het najaar i.v.m. de
afhandeling daarvan en i.v.m. de Flora- en
Faunawet die kap na 15 maart (broedsei-
zoen) verbiedt.
• Vogelmoeras. Met bagger uit de vaargeul
in het Eemmeer, die voor de scheepvaart te
ondiep geworden is, wordt een 80 hectare
groot vogelmoeras aangelegd tussen de
Dode Hond en de Stichtse brug.
• Zonsopgang resp. –ondergang: op 1
april om 7.15 resp. 20.13 uur en op 1 mei
om 6.10 resp. 21.04 uur. Het worden weer
lekker lange lichte dagen!

(bronnen: pers- & krantenberichten en
officiële mededelingen)

Zondag 2 april 10.00 uur
Ds. J. de Vries, Eemnes.
Zondag 9 april 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Donderdag 13 april 19.30 uur
Witte Donderdag, BEL-dienst in Laren.
Vrijdag 14 april 19.30 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Goede Vrijdag, Passieleesdienst.
Zondag 16 april 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Paasmorgen, gezinsdienst.
Zondag 23 april 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Avondmaalsdienst, de Cantorij zingt.
Zondag 30 april 10.00 uur
Ds. W. Dijckmeester, Naarden.

Tijdens de diensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en de kinderkerk (4-12 jaar).
De jeugdkapel voor jongeren van
12-18 jaar komt bijeen in De Blaercom.
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

HUWELIJKEN
13-02-2006 Ferdinand Peter Gouw, en:

Mary Nduta Waweru
20-02-2006 Timo Laun, en:

Erika Wolff

PARTNERSCHAPS-
REGISTRATIE
06-02-2006 Mark Johannes Bouma, en:

Marscha van Loon

Venenweg 3, 1261 HX Blaricum
Tel: 035-5384020, fax: 035-5384021

KUNST & CULTUUR:
Galerie De Vlierhove, Blaricum: t/m
10 april Wim van Aken, olieverfschilde-
rijen en aquarellen, van 16 april t/m 7
mei Eva Steiner, beelden, en Edwin
Aafjes, schilderijen. Info: tel. 5383736,
www.vlierhove.nl.
Galerie La Chamotte (Laren): t/m 9
april werk van dorpsgenoten Hanneke
van Zanden (beelden) en Joke
Vingerhoed (schilderijen).
Gemeentehuis Nederheem / Expositie-
route: expositie werken van de schilder
‘van arbeid en industrie’ Herman
Heijenbrock (1871-1948) t/m 28 april.
Te bezichtigen tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis. Info: tel.
5399575, www.blaricum.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 28 april
‘De onstuitbare verzamelaar J.F.S.
Esser’, werken van Mondriaan, Breitner,
Sluijters e.a. Info: www.singerlaren.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
9 april de keramisten Peter Hiemstra,
Willemijn van der Meer en Margreet
Zwetsloot, met schilderijen van Loek
Lafeber. Info: tel. 5335987, 
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Ziekenhuis Gooi-Noord (bij laboratori-
um): tot medio mei expositie olieverf-
schilderijen van dorpsgenote Greet
Dekker.
Kunstuitleen Bibliotheek Huizen:
werk van Barbara Houwers is in maart
voor uitleen beschikbaar gekomen. Voor
info: Susan Karsten, tel. 5242352 /
5255704 of Barbara Houwers, tel. 06-
20330085. 
EVENEMENTEN:
Lentemarkt op Zorgboerderij ’t
Werckpaert: op zaterdag 8 en zondag 9
april van 12.00-17.00 uur. Nico &

Margriet en de hulpboeren ontvangen
jullie graag. En je kunt met Nico ook een
ritje maken door het dorp op Ilse, ’t
werkpaard. Gebr. Dooijewaardweg 1a.
Tel. 5310076.
Toneelvereniging Blaricum: op 20, 21
en 22 april om 20.15 uur in het
Vitusgebouw, voorstelling van “Vraag
het maar aan de butler” van Peter
Damen. Kaarten bij het secretariaat:
5256904.
Koninginnedag: zaterdag 29 april!
Dus niet op zondag! Het programma
volgt in het komende nummer.
Groot Frans Dorpsdiner van Rotary
Laren/Blaricum op zondag 28 mei van
17.00-21.00 uur. Drie gangen met
muziek, op de Brink in Laren. T.b.v.
weeshuis ‘Open Arms’ (opvang aids-
weeskinderen) in Malawi. Kosten: 
€ 20.- p.p. Eén of meerdere tafels (voor
12 personen) reserveren kan ook.
Beschikbaar: 500 kaarten. Inschrijving
sluit 12 april. Inschrijfkaarten bij de
Warrekam, de Openbare Bibliotheek of
bel 06-12845392.
DIVERSEN:
RotaryComeniusOpstelWedstrijd: is
begonnen voor groepen acht van de
Gooise basisscholen. 
Sponsorwedstrijd voor basisscholen in
Kenia. Prijsuitreiking op 7 juni door de
populaire tv-ster Sita. 
Vragen: info@rcrow.nl. 
Het Oranje Fonds (het grootste natio-
nale fonds op sociaal gebied) heeft 
€ 2.500,- toegezegd aan de dankbare
Stichting Peuterspeelgroep Blaricum
voor de aanschaf van een buitenspeel-
huisje dat een langgekoesterde wens is
van de peuters in Blaricum. 
BEL-Wereldwinkel in Laren, oproep:

wie (m/v) vanaf 18 jaar wil 3,5 uur p.w.
in de Wereldwinkel bij de verkoop assi-
steren? Voor aanmelding: 
Toos Overboom, tel. 5316730. 
De Blaercom / De Malbak (S.L.W.):
voor activiteiten zie het programma-
boekje van de S.L.W. in De Blaercom en
De Malbak. Info: Lisette Mooij, tel.
5312977.
Ontwikkelingsproject Nepal. Nelleke
Alders gaat in augustus weer naar
Chitwan in Nepal. Bouw van een school
voor vrouwen door o.a. bijdragen van
BEL-kerken. Deze voorzien ook in de
schoolkosten van zeven kinderen.
Bijdragen op rekg. 31.59.91.674 van
Childwelfare, Eemnes. Zie ook:
www.childwelfarenepal.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diver-
se cursussen, Gordontraining, Kennis-
maken met de computer, Stoppen met
roken, etc. 
Info: tel. 6924495, www.tgvleden.nl.
Steunpunt Mantelzorg Gooi en
Vechtstreek: v.a. 21 maart cursus
Dementie voor mantelzorgers. Info:
Nanneke Kuipers, tel. 6970050, van
9.00-13.00 uur. 
Speel-O-Theek Spelevanck: spelmate-
riaal (te leen) voor kinderen. Wordt lid.
Bijvanck-scholencomplex, Levensboom
2. Open: elke woensdag 15.00-16.20 uur
en zaterdagmorgen 9.30-11.20 uur. Info:
tel. 5233246.
Dagtochten voor senioren: Info en toch-
tengids voor 2006: tel. 06-25503365. 
UWV Kledingbeurs: 3 t/m 6 april, in de
Goede Herderkerk, Piersonlaan, Huizen,
maandag 13.00-21.00 uur, dinsdag
10.00-21.00 uur, woensdag 10.00-16.00
uur en donderdag 10.00-15.00 uur. 
Info: tel. 5261239. 

Colofon
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KOPIJ
Heeft u iets te melden over uw club, 
vereniging, evenement of andere zaken in 
Blaricum? Laat het ons weten. Bij voor-
keur per e-mail aan de redactie: 
redactieheienwei@xs4all.nl. Niet groter 
dan een half A4. Eventueel met bijpas-
sende foto. Verkorte opname in de
Blaricumse Agenda kan ook. Reacties 
op hei & wei-artikelen worden alleen
geaccepteerd als deze voorzien zijn van
volledige naam en adres. Plaatsing is
uiteraard afhankelijk van de beschikbare
ruimte en is steeds ter beoordeling van de
redactie. 

Kopij voor het meinr. 
inleveren uiterlijk 31.03.06 bij de
eindredactie, Sybert Blijdenstein, 

per bovenstaande e-mail, of per post,
William Singerweg 13, 

1261 EH Blaricum. 
Verschijningsdatum meinr.: 

27 april 2006.

BLARICUMS NIEUWS

VOORJAAR
Als je maar altijd de lente hoort zingen
boven je hoofd en diep in je hart
als je maar voelt dat herinneringen
durend een troost kunnen zijn in je smart
als je maar altijd de lente hoort zingen
diep in je hart en boven je hoofd
’t leven laat zich tot vreugde dwingen
als je in zon en in lente gelooft. 

hier komt

Begrafenis- en Crematie Onderneming
van Vuure B.V.

Tel. 624 7531

‘t Draadje
Uw kleding in topvorm!

Kleding verstel- en herstelwerk

Bellen kan altijd (behalve zondag)
Tel. (035) 692 1876  Mob. (06) 128 54070

Open: di. wo. do. 13.00 uur-18.00 uur
Verder alleen op afspraak.

Christine Noordanns
Fok 16, 1276 HW Huizen

Graag tot ziens!


