
Oud Bussummerweg 35
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Telefoon (035) 694 24 17

BLARICUM
erfenis van gooiers

Verkrijgbaar in de boekhandel.

FEEST-
PROGRAMMA

75-JARIG
JUBILEUM BVV’31

Vrijdag 19 mei 2006
Receptie in de kantine van BVV’31
van 17.00 tot 19.00 uur.
Reünie in de kantine van BVV’31
van 20.00 tot 24.00 uur.
Zaterdag 20 mei 2006
Feestelijke familiedag op de velden
van BVV’31 en in de feesttent,
van 10.00 tot 18.00 uur.
Feestavond in de feesttent met
medewerking van de band Back in the 
Grooves en zanger/entertainer Jelle B.
Zondag 21 mei 2006
Voetbalwedstrijd van de A 1 van 
BVV’31 tegen de A 1 van Eemnes, 
aanvang 13.00 uur.
Voetbalwedstrijd selectie BVV’31
tegen team van bekende Nederlanders
waaronder (onder voorbehoud) de 
voetballers Grim, v.d. Brom, Witschge, 
Helder en Trustfull en de artiesten 
Ali B, John Williams, Jeroen Smits 
en Winston Post, aanvang 15.30 uur.
Veiling door de bekende veilingmeester 
Peter Trommelen met medewerking 
van de bekende BVV’er Gerard Loman, 
van diverse collectors items en een
aantal door McGregor beschikbaar 
gestelde kledingstukken, 
tussen 18.00 en 20.00 uur.
Levende muziek in de feesttent 
van 16.00 tot 21.00 uur.

zeven zaalvoetbalteams die in verschillen-
de sportzalen tegen een balletje trappen.
Je kan hier toch spreken van een bloeien-
de, gezonde en goed geleide vereniging,
die nu al bijna 75 jaar de jeugd bijbrengt
dat sport verbroedert. Kortom een onmis-
bare schakel in het sociaalmaatschappelij-
ke leven in Blaricum. Wij van hei & wei
wensen de vereniging nog vele goede
jaren toe en op naar de volle eeuw.

Frans Ruijter
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Fa. Wed. B. Vos

Van Gooische Huize
Makelaardij o.z.
Meentweg 27a
Tel. 035-5380848

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

de Jong Strankinga Ronk

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

dorpsblad voor Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

Het eerste elftal van BVV’31 in decem-
ber 1972.
Bovenste rij van links naar rechts: John
Klaver, woonde aan de Statenkamer en is
nu eigenaar van het ‘Spookbos’ in
Eemnes. Henk Vos, woont nog steeds aan
de Schapendrift en is een van de laatste
boeren in ons dorp. Hans Haagenaars,
kwam uit Huizen. Gerard Raven, woonde
aan de Dotterbeemd, nu aan de Stobbe en
is al jaren penningmeester van de
Oranjevereniging. Henk Eggenkamp, is
momenteel het oudst spelende lid van
BVV’31, had een aannemingsbedrijf. Jan
Visser, woonde aan de Ruyschendaal, nu
aan het Achterhuis en is timmerman.
Harry Jacobs,-woonde aan de Bergweg,
nu op de Kamgras in Eemnes, werkt in
een drukkerij en is nog steeds als jeugd-
trainer en jeugdbestuurslid met BVV’31
verbonden. Kees Terweijden, woonde en
woont weer aan de Mosselweg, is specia-
list in het bouwen van keukens. Gerard
Ploeger, woonde aan de Stachouwerweg,

FEEST-
PROGRAMMA

BLARICUM
KONINGINNEDAG

Zaterdag 29 april 2006

KINDERVRIJMARKT
van ca.8.30 tot 13.00 uur

(Middenweg-Schoolstraat)
Handelaren zijn niet toegestaan!

Na het sluiten van de markt moeten niet 
verkochte spullen en afval
zelf worden opgeruimd!

BLARICUMMERIE
Van 10.00 tot 16.00 uur

Marktkramen in het dorpshart en
standwerktoernooi, en

KLEDINGBEURS / ORANJE CAFÉ
in DE BLAERCOM

KRUISKUIL
(hoek Brinklaan/Fransepad/Kerklaan)

Vanaf 12.00 uur: LIVE MUZIEK:
Request 

Van 12.00 tot 16.00 uur: KLIMWAND  
(kaartjes bij de Oranjebar)

Van 12.00 uur tot 16.30 uur:
KINDERDRAAIMOLEN

Van 12.45 tot 13.15 uur en om 14.45 uur:
DE VROLIJKE KEUKEN 
(Scherven brengen geluk)

VEILING t.b.v. de Oranjevereniging
van 15.30 tot 16.00 uur.

KINDERSTRAATJE 
Van 11.00 tot 13.00 uur 

(Eemnesserweg tussen Dorpstraat en
Fransepad):

KINDERSPELLETJES /
SPRINGKUSSEN

LIVE MUZIEK IN DE MUZIEKTENT
Van 13.00 tot 18.00 uur: The Street

Beats.

Dit programma wordt u aangeboden door 
de Oranje Vereniging Blaricum.

Secr.: Leon v.d. Laarschot, tel. 5383102.

DEELNAME AAN
ALLE ACTIVITEITEN IS

VOOR EIGEN RISICO

61E NATIONALE
HERDENKINGS-

AVOND
Op donderdag 4 mei 2006 wordt de 61e

Nationale Herdenkingsavond gehouden.
Het programma luidt als volgt:
18.00 uur: het uitsteken van de vlag 

halfstok (tot zonsondergang)
19.15 uur: samenkomst in de kerk van de

Protestantse Gemeente
Blaricum

19.30 uur: begroeting door de pastor, de 
heer C.J.N. Lavaleije (orgel: 
de heer J. Dijkema, trompet: 
de heer H.J. Sevenstern)
toespraak door ds. J. Rinzema

19.45 uur: luiden van de klokken
19.50 uur: stille tocht van de kerk naar 

het Monument voor de geval-
lenen in het plantsoen aan 
de Piepersweg

19.59 uur: The Last Post
20.00 uur: twee minuten stilte, waarna de

vlag wordt gehesen en het 
Wilhelmus wordt gezongen

20.07 uur: kranslegging namens het ge-
meentebestuur door de burge-
meester  met medewerking van 
de Scoutinggroep Raboes. 
Vervolgens wordt de 
aanwezigen bij de herden-
kingsbijeenkomst de gelegen-
heid geboden tot het brengen 
van een bloemenhulde.

IN MEMORIAM
DR. W.E. VAN

LOON
Op 17 maart jl. overleed op 85-jarige leef-
tijd Dr. Willem Ernst van Loon, een
bekend Blaricummer. Dr. van Loon stu-
deerde mineralogie te Utrecht en Basel en
promoveerde in 1960 tot doctor in de wis-
en natuurkunde in Utrecht. Hij was daar-
na werkzaam bij de Demka (Utrecht), de
Hoogovens (IJmuiden) en verder als inte-
rim-manager en bedrijfsadviseur. Hij ver-
vulde diverse bestuursfuncties, o.a. voor-
zitter afdeling Veluwe/IJsselstreek van het
CWM en voorzitter van de Maatschappij
voor Nijverheid en Handel, Departement
Het Gooi. Jarenlang was hij rector van de
leergang Bedrijfskunde in Hilversum. Dr.
van Loon was niet alleen een groot
natuur- en vogelliefhebber, maar ook een
buitengewoon kunstkenner en -minnaar.
Hij organiseerde jaren achtereen de expo-
sities in het gemeentehuis Nederheem.
Daarnaast was hij ook een groot muziek-
liefhebber en speelde zelf uitstekend
piano. Hij had veel persoonlijke belang-
stelling voor de mensen die zijn pad kruis-
ten, had een luisterend oor en was altijd
bereid, waar mogelijk, te helpen. Hij had
een zeer brede belangstelling voor de
meest uiteenlopende onderwerpen.
Beschikte over een fabelachtig geheugen:
er was bijna niets waarover hij niet met
kennis van zaken kon meepraten. Hij was
een bijzonder mens, meelevend, ingeto-
gen en van een hoge eruditie. Op de foto
staat hij afgebeeld, vol overgave in dis-
cussie met burgemeester Helma Ton, op 9
september 2005, als eregast bij de opening
in het gemeentehuis van de eerste Open
Atelierroute in Blaricum. De redactie van
hei & wei wenst zijn vrouw Hens en zijn
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
met het grote verlies van zo’n bijzondere
echtgenoot, vader en grootvader.

Tel. (035) 694 21 28

E-mail hekelaar@rhass.nl

“Strategische 
samenwerking,

uw meerwaarde”

Vishandel Blaricum
Meentweg 2 

Blaricum  
Tel. 035-5383337

nu aan de Mosselweg, is fysiotherapeut en
is één keer per jaar de ‘Goede Oude
Baas’. Cees van Wilpen (trainer) kwam
uit Baarn en is helaas overleden.
Onderste rij van links naar rechts: Johan
Krijnen (grensrechter), woonde aan de
Ekelshoek, was stratenmaker bij de
gemeente Laren en is helaas overleden.
Bart Visser, woont aan de Huizerweg en
werkte in de groenvoorziening in de
gemeente Huizen. Kees van Agterveld,
woont aan de Punter in Huizen en is tim-
merman. Max Muskita, woonde aan de
Vloedwal in Huizen, werkte bij de
Balamundi en is helaas overleden. Hans
Albers, woont aan de Ekelshoek en heeft
daar een autospuiterij. Frans Ruijter,
woont aan de Dorpsstraat en werkt bij de
brandweer. Kees Mellegers, woont aan de
Korte Molenweg, was schilder en helpt nu
zijn vrouw Wil in het Vitus. Elbert Koppen
(elftalbegeleider) woonde aan de Tweede
Molenweg en is helaas overleden.

Als een vereniging zoals BVV’31 drie-
kwart eeuw bestaat, dan heeft ze haar
bestaansrecht wel bewezen. Ter gele-
genheid van dit heugelijke feit kan een
terugblik ‘hoe het ooit begon’ eigenlijk
niet ontbreken. Want er mag nooit uit
het oog worden verloren dat er in de
beginjaren door veel mensen hard
gewerkt is om het door hun beoogde
doel te bereiken. 

Hoe het begon
In het overwegend katholieke Blaricum
bestond er voor 1931 al een voetbalclub
namelijk Rapid. Deze in 1929 opgerichte
neutrale vereniging speelde tegenover de
algemene begraafplaats in de Engh. In het
verzuilde Nederland van toen kon het niet
zo zijn dat er geen katholieke vereniging
bestond. Het was kapelaan Knippers die
het ‘laatste zetje’ gaf om een katholieke
voetbalvereniging op te richten. Zijn
voorganger kapelaan Gerretsen was er al
over begonnen, maar na zijn vertrek heeft
kapelaan Knippers de zaak voortvarend
opgepakt. Er moesten namelijk nogal wat
mensen overtuigd worden dat sport goed
was voor de jeugd en daar was in die tijd
heel wat overredingskracht voor nodig. Er
speelden toen ook enkele Blaricummers
bij RKLVV in Laren. Kapelaan Knippers
wist het voor elkaar te krijgen dat deze
leden werden overgeschreven naar
RKBVV. Op 25 mei 1931 werd de vereni-
ging officieel opgericht. Het ledenbestand
was 65 leden groot en bestond uit 27 seni-
oren en 38 junioren. Dit was voldoende
om in te schrijven met twee senioren-
teams en een juniorenteam voor de nieu-
we competitie.

Voetbalveld
Het eerste veld waar RKBVV speelde was
het terrein van Geurt de Graaf. Dit lag tus-
sen de Bierweg en de Naarderweg, vanuit
het dorp gezien voor het Bierwegpaadje.
Hier heeft men maar een paar jaar
gespeeld. Er bestaat een verhaal dat het
voetbalveld van twee eigenaren was. Het
ene gedeelte was eigendom van de
gemeente en het andere van Geurt de
Graaf. Op een gegeven moment mocht
men van Geurt de Graaf geen gebruik
meer maken van het veld. Maar ja, toen
had men een probleem, er was geen ander
veld voorhanden. Geurt de Graaf groef
een greppel precies op de scheiding van
zijn grond en die van de gemeente, om
zijn zin te krijgen. Het gevolg was dat er
dwars over het veld een greppel liep. Vlak
voor de wedstrijd werd met man en macht
deze greppel dichtgegooid, zodat de wed-
strijd alsnog doorgang kon vinden. Om te
voorkomen dat er beslag gelegd zou wor-

den op het kleedlokaal werd dit snel ver-
plaatst naar het gedeelte dat eigendom was
van de gemeente. Misschien wel mede
door dit incident verhuisde de vereniging
naar de Schapendrift achter de 
r.k. kerk. Dit terrein was eigendom van
Krelis Puijk. Het gezegde ‘het gras is bij
de buren altijd groener’ deed hier zeker
opgeld. Verschillende keren betraden de
koeien vanuit naastgelegen weilanden het
voetbalveld. Het gebeurde daardoor nogal
eens dat voordat er gespeeld kon worden
menig koeienvlaai geruimd moest wor-
den, die door de illegale grazers was ach-
tergelaten. Het hiervoor beschreven veld
lag waar nu de wijk de ‘Bouwvenen’ is
gebouwd. Het veld was gesitueerd vanaf
de Schapendrift gezien rechts van de
Rongen achter de hulsthaag. In het sei-
zoen 1936/1937 werd er verhuisd naar de
Naarderweg. Nu tussen de Naarderweg en
de Bussummerweg, net voorbij het café
van Cor Boog. De ligusterhaag die er nog
staat herinnert er nog aan. In 1967 werd er
weer verhuisd en wederom naar de
Schapendrift, maar nu naar een heus
sportpark namelijk het ‘Sportpark
Oostermeent’, waar men nu ook alweer
bijna veertig jaar de ‘edele’ voetbalsport
bedrijft. 

Van RKBVV naar BVV’31
Ook in Blaricum deed in de jaren zestig de
ontzuiling zijn intrede. Er waren intussen
al meerdere mensen lid geworden die niet
katholiek waren. Om het een en ander
goed te laten verlopen werd er in de alge-
mene ledenvergadering van 1968 besloten
om de naam van de vereniging te verande-
ren van RKBVV in BVV’31. Dit besluit
werd op 12 oktober 1970 koninklijk goed-
gekeurd. Geleidelijk aan veranderde ook
het tenue van kleur. Eerst werd er gespeeld
in een blauw shirt met een gele kraag en
een blauwe broek met een gele bies aan
beide zijkanten. De kousen waren geel-
blauw gestreept. Later werd het shirt egaal
geel, de broek blauw en werden de kousen
helemaal geel. Nu speelt men nog in
dezelfde basiskleuren, alleen hebben ver-
schillende modetrends ook vat gekregen
op het tenue.

Toekomst
Er wordt zo vaak gezegd: “Dit dorp ver-
grijst.” Maar als je kijkt naar het groot
aantal jeugdleden van BVV’31, is dat niet
het geval. Er zijn namelijk 21 jeugdteams,
variërend in leeftijd van 4 en 5 jaar, de
zogenaamde ‘Bengels’, tot de A1 jeugd
van 16 tot 18 jaar. Deze spelen op de
zaterdag hun partijtje voetbal. Daarnaast
zijn er acht seniorenteams die op de zon-
dag actief zijn. Ook is men in het bezit van

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

hier komt

‘Bloemen en meer’
Schapendrift 2a

Blaricum

TA F E L B E R G

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

BVV’31 75 JAAR

S.B.



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

VRIJHEID IN 
VERSCHEIDEN-

HEID
Vrijheid in verscheidenheid, dat is dit jaar
het thema voor de 4-meiviering en de dag
van de bevrijding, 5 mei. 
Verscheidenheid wordt door veel mensen
niet geassocieerd met vrijheid. Maar die
twee zijn wel onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het gaat dan om de ruimte die
je krijgt of die je-niet-krijgt-maar-wel-
verlangt om je eigen leven vorm te geven.
Het is iets wat we allemaal voor onszelf
willen. De ruimte om ons eigen leven
vorm te geven. We willen ook graag een
ander die vrijheid gunnen. Maar als hun
vrijheid ons raakt, ligt het anders. Dan
schieten we in de verdediging of in de
aanval. Dan lijkt de vrijheid van een ander
niet makkelijk te aanvaarden. Hoe goed
en veilig is het leven van een ander wan-
neer het voor ons voorspelbaar is. Maar ik
stel u en mezelf vandaag de volgende
vraag. Even moeilijk als intrigerend: heb-
ben we niet veel meer reden om bang te
zijn voor uniformiteit en homogeniteit?
Wat zou er gebeuren wanneer de verschei-
denheid in onze samenleving veel kleiner
zou zijn? Zou u, zou ik, dan als anders of
afwijkend kunnen worden bestempeld?
Omdat ‘we’ anders zijn, ons ‘anders’ kle-
den, andere opvattingen hebben, een
andere leefwijze verkiezen? Het is iets om
over na te denken… wie is eigenlijk
anders? Ben ik het niet misschien ook
zelf? En mag ik daar dan niet trots op
zijn? Het thema van dit jaar raakt ons alle-
maal. Het gaat over de vreugde van het
verschil.

Burgemeester Helma Ton

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

van het onderzoek zal worden gepubli-
ceerd en ter kennis worden gebracht van
de betreffende overheidsinstanties. Het
comité verzoekt u gaarne uw medewer-
king te willen verlenen.

GELUK BIJ EEN
ONGELUK 

Op het stuk over de ganzen aan de
Stichtseweg in ons februarinummer
zijn verschillende, meest leuke reacties
binnengekomen. Eén daarvan stemt
echter tot nadenken. Het gebeurde op
een zaterdagmiddag... 
Met enige regelmaat gaat een bewoner uit
de Bijvanck de ganzen voeren en zet daar-
bij zijn auto aan de kant waar de ganzen
zitten. Zo ging het ook deze keer. Op het
moment dat hij kwam aanrijden, zaten de
ganzen aan de andere kant van de sloot.
Het zijn slimme dieren, dus ze wisten
meteen dat er iets lekkers zou worden
‘geserveerd’. Ze vlogen dus meteen de
sloot over, maar door z’n enthousiasme
vloog één gans te ver door en landde op de
weg. Op dat moment kwam er een auto
aanrijden, die nog best had kunnen stop-
pen, maar kennelijk zoveel haast had, dat
hij doorreed en de gans raakte. Einde
gans...? Nee, gelukkig niet, hooguit
geschrokken, maar wel een deuk in de

ONDERZOEK
SAMENWERKING

OF SAMEN-
VOEGING 

GEMEENTEN
Ruim 10 jaar geleden werd door een aan-
tal verontruste Blaricummers naar aanlei-
ding van onder meer de expansiezucht
van Hilversum het comité ‘Blaricums
Toekomst’ opgericht met het doel het
eigen karakter van Blaricum te behouden
en de ontwikkelingen voor de toekomst
van Blaricum en haar inwoners te stimu-
leren. Thans, 10 jaar later, is er niet veel
veranderd, maar er zijn opnieuw ontwik-
kelingen in de regio die gevolgen kunnen
hebben voor de handhaving van
Blaricums onafhankelijkheid. Het comité
‘Blaricums Toekomst’ wil gaarne weten
hoe de inwoners van onze gemeente
eigenlijk denken over de vraag of er (nog)
intensiever moet worden samengewerkt
met omliggende gemeenten. Daartoe wil
het comité telefonisch een representatief
onderzoek laten doen onder een aantal
burgers, gelijk verdeeld over het oude
dorp en de Bijvanck, naar de gevoelens
over de wenselijkheid van samenwerking
en eventuele samenvoeging. Het resultaat

Slender You
Centre

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum

035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

®

bumper van de auto! Heel vervelend,
maar dit zou niet gebeurd zijn, wanneer
deze automobilist even had gestopt.

Een grap of?
Ik zou er zelf nooit op gekomen zijn, maar
de man stelde vervolgens degene die
stond te voeren, aansprakelijk voor de
schade! Hoe gek kan het gaan.
Aanvankelijk zou je denken dat het een
grap was, maar het werd ernstig gemeend.
Natuurlijk werd daar niet serieus op inge-
gaan, want de ganzen steken regelmatig
de weg over, ook al worden ze niet
gevoerd. Je moet gewoon goed uitkijken,
wanneer je ze aan de kant ziet zitten...
toch? Maar stel dat er wel een ernstig
ongeluk gebeurt, wanneer de ganzen het
‘heen en weer’ hebben, zou er dan werke-
lijk sprake kunnen zijn van ‘aansprake-
lijkheid’ en wie is dan aansprakelijk?
Zoals gezegd: iets om over na te denken!

Borden 
Intussen is met de gemeente contact opge-
nomen over het plaatsen van verkeersbor-
den met ‘overstekende ganzen’, want een
gewaarschuwd mens telt voor twee. Men
heeft beloofd de situatie te gaan bekijken.
Het is te hopen, dat onze ganzen de
‘vogelgriep’ overleven en dat er dan ook
daadwerkelijk actie wordt ondernomen. 

Tiny de Wit

61STE NATIONALE
HERDENKINGS-

AVOND
Burgemeester en wethouders van Blaricum
nodigen alle inwoners uit tot deelname aan
de 61ste Nationale Herdenking op donder-
dagavond 4 mei aanstaande. Tevens wordt
alle inwoners van Blaricum verzocht op
donderdag 4 mei vanaf 18:00 uur tot zons-
ondergang de vlag halfstok te hangen. In de
N.H. Kerk aan de Torenlaan wordt om
19.30 uur een korte toespraak gehouden
door ds. J. Rinzema, gevolgd door een stil-
le tocht naar het monument voor de geval-
lenen, aan de Piepersweg. Na twee minu-
ten stilte volgt namens het gemeentebe-
stuur een kranslegging bij het monument.
Daarna wordt de aanwezigen bij de her-
denkingsbijeenkomst gelegenheid geboden
tot het brengen van een eenvoudige bloe-
menhulde.
Alle burgers en militairen die sinds het
begin van de Tweede Wereldoorlog, waar

ook ter wereld, in het belang van het
Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen
of door oorlogshandelingen en terreur zijn
omgekomen worden deze avond herdacht.
De Nationale Herdenkingsdag is niet
alleen stilstaan in dankbaarheid aan hen
die het hoogste offer brachten, maar houdt
ook een bezinning in op heden en toe-
komst. De herdenkingsbijeenkomst is
tevens een appèl op ieders individuele
verantwoordelijkheid in de huidige maat-
schappij ten aanzien van het tegengaan
van onderdrukking, racisme en onver-
draagzaamheid.

10 mei om 20.00 uur
-  Raadsvergadering

24 mei om 20.00 uur: jaarrekening.
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. 24 mei a.s. 
Vóór 9.00 uur ’s ochtends aan de weg 
zetten. Wordt verzorgd door voetbal-
club Allen Weerbaar.
Bij scholencomplex de Bijvanck
staan bij de hoofdingang 4 blauwe
papiercontainers. 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

De verkiezingen zijn achter de rug. De
uiteindelijke coalitie is bij het ter perse
gaan van dit nummer nog niet bekend.
Wel, dat er door onze politici hard aan
gewerkt wordt. De toekomst en het
belang van het dorp staat hen scherp
voor ogen. Dat is goed om te weten. 
Hei & wei heeft inmiddels te horen
gekregen dat de gemeentelijke bijdrage
gelukkig niet is geschrapt, zoals aan-
vankelijk dreigde, maar dat deze is ver-
minderd met een derde. In lijn met de
andere gemeentelijke bezuinigingen.
Wij danken graag een ieder die zich
hiervoor ingezet heeft. Het resterende
tekort moet door hei & wei te over-
bruggen zijn. Ook daar wordt hard aan
gewerkt. Maar nu door ons bestuur.
Tegelijkertijd heeft het demissionaire
college van B en W ons medegedeeld
geen gebruik meer te willen maken van
ons blad voor de maandelijkse
gemeentelijke mededelingen. Dat
betreuren wij. Wij zullen echter trach-
ten dit informatietekort, waar moge-
lijk, voor u enigszins op te vangen door
eigen berichtgeving dienaangaande.
Wij zijn ons bewust van onze functie
voor het dorp, ook hiermee.

S.B.

Van de redactie

Van links naar rechts:
Dennis van Dalen (VVD / nieuw raadslid), Jurrie Oosterhof (PvdA / nieuw raadslid), Bea Kukupessy (Blaricums Belang / frac-
tievoorzitter), Satyamo Uyldert (HvB / nieuw raadslid), Liesbeth Boersen (NBP / fractievoorzitter), Helma Ton (burgemeester),
Jan Drupsteen (HvB / nieuw raadslid), Gerard Knoop (CDA / fractievoorzitter), Margot Cornelis (VVD / nieuw raadslid), Rob
Bruintjes (HvB), Rob Posthumus (VVD / fractievoorzitter), Carien Bölger (HvB / fractievoorzitter), Johan Jorritsma (PvdA /
fractievoorzitter) en Ben Eijpe (CDA / nieuw raadslid).

Foto: Tjerk Visscher

DE NIEUWE BLARICUMSE GEMEENTERAAD 2006–2010
STELT ZICH AAN U VOOR: 

GEMEENTE AGENDA

Gemeentehuis Nederheem:
Mei 2006:
- Cie I, Welzijn, Sport & Sociale 

Zaken
8 mei om 20.00 uur

- Cie II, Ruimtelijke Ordening en
Beheer
9 mei om 20.00 uur

-  Cie Financiën



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

*
*

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

“BLARICUM IN
MIJN JEUGD” 

Mijn naam is Jan Peter Vos, ik was de
oudste van de zeven kinderen (Mary,
Lieneke, Kees, Marc, Els en Leonieke)
van Jan van Jan Vos van de winkel van
Vos Textiel Woninginrichting, vroeger
Manufacturenmagazijn De Vos, aan de
Huizerweg 2. Sinds begin 1965 ben ik
weg uit Blaricum. Dat is 41 jaar terug.
Ik ben toen naar Guatemala gegaan en
heb daar ontdekt, dat ik eigenlijk daar-
vandaan kom en niet uit Blaricum.
Maar toch... datzelfde gevoel kwam
weer – maar nu omgekeerd – toen ik
vorig jaar even in het dorp was,
‘Blaricum Erfenis van Gooiers’ cadeau
kreeg en er thuis doorheen bladerde en
begon te lezen. Dat is en was mijn
Blaricum. Mijn jeugd. 

“Daar was ik nog een niet-scharende erf-
gooier,” zei mijn vader. Nadat hij dat
gezegd had, werd dat instituut gelijk
opgeheven.
Daar ben ik vrolijk-orthodox katholiek
opgevoed.
Daar kregen vrouwen zonder hoofdbedek-
king geen communie van pastoor
Jongerius.
Daar werd je gelijk in de hel geholpen, als
je het waagde ’s zondags niet naar de kerk
te gaan.
Daar moest kapelaan Miedema van mijn
moeder weten, wanneer het volgende kind
kwam; het zijn er toen zeven geworden en
hij werd pastoor – ergens anders.
Daar heb ik de Duitse soldaten bij ons voor-
bij richting Bernadusschool zien marche-
ren. Kootje en Lucie de Veen hadden de
kinderlijke moed met hen mee te marche-
ren.
Daar reed de Gooische moordenaar, die
prachtige stoomtram, voor onze winkel
langs.
Daar moest ik mijn vader tijdens het lof ’s
avonds telkens weer wakker schudden,
anders maakte hij die anderen ook wakker. 

Daar heb ik een keer het hele dorp op zijn
kop gezet, althans dat deel, waarover het
boek gaat.
Daar sloeg meester Van Rooy zijn liniaal-
tjes op mijn hoofd kapot omdat ik een
eigen mening had.
Daar kwam hij ook niet meer bij van het
lachen toen hij hoorde, dat ik als enige
naar Hilversum op het gymnasium wilde
gaan. Nou ja, mijn moeder wilde dat en
het is nog gelukt ook...
Daar sprongen we slootje, zoals Zuster
Auxilia dat voor onze tijd had gedaan.
Haar ouders, meester van Gils en zijn
ongelofelijk aardige vrouw, heb ik nog
goed in herinnering.
Daar heb ik met Henkie Borsen koeien
verkampt, elkaar uit de uier met melk
bespoten en hooimijten omgereden.
Daar hebben we kievietseieren gezocht en
meestal niet gevonden.
Daar heb ik met mijn vader wilde zwanen
en Noorse bergeenden vanachter de dijk
vandaan bekeken.
Daar hebben we op het IJsselmeer
geschaatst en ben ik in een wak gescho-
ten.
Of sleetje rijden achter de auto op de
Meent.
Of pakjes, bedden, linoleum en tapijt
bezorgen met de driewielige bakfiets,
inclusief salto mortales op de Torenlaan.
Of met Dorus (Tom Manders) in zijn T-
Ford door het dorp gereden; ik heb nog
een portret van mijn vader, getekend door
Dorus.
Of geld tellen samen met mijn opa, hij
was de penningmeester van de parochie:

Henk wordt eind april 45, dat is niet
gering, maar echt iets om een feestje bij
te bouwen en dat zal ook zeker met al
zijn vrienden gebeuren. “Het is een
mooie leeftijd, je weet meer, kunt meer
en langzaam maar zeker word je ook
een beetje wijs.” Hei & wei vond het
een mooie gelegenheid om hem even in
de zon te zetten, want er is best wat
over hem te vertellen.
Je zou hem ook ‘Henk van Bertus, van
Henk, van Gerrit’ kunnen noemen. Zo
gebeurt het dikwijls in ons dorp. Hij komt
uit een oud geslacht dat in de 18e eeuw
hier al een smederij had, nl. in 1787. Henk
neemt het bedrijf van zijn vader over en
zal het roer omgooien in de komende tijd,
van de Smederij Bertus van den Bergh.
Blaricum was altijd een agrarisch dorp, 50
jaar geleden waren er nog ongeveer 50
boeren in Blaricum: Rigter, Lanphen, de
Gooijer, Bakker, Roozendaal, Calis,
Buwalda, Vos en De Jong. Om er maar
een paar te noemen. Langzaam aan veran-
derde het agrarisch bestaan. Zoals voor-
malig burgemeester De Winter zo
(onvriendelijk) zei: “Voor Blaricumse
boeren is geen toekomst meer.” Er zijn er
nu nog drie. Henk noemt dat sub-boeren,
want ze doen er allemaal wat bij.

De oude smederij 
Het repareer- en smeedwerk aan land-
bouwwerktuigen wordt minder, komt
langzaamaan te vervallen en Henk gaat
een duidelijk andere koers varen. Hij ver-
koopt van nu af aan alle soorten gras-
maaiers, kettingzagen, bladblazers, bos-
maaiers, houtversnipperaars en andere,
maar ook belangrijke, technische mecha-
nisatie. “Al die nieuwe machines repare-
ren we natuurlijk ook. Maar we willen
vooral goede kwaliteit leveren, kwaliteit
en geen rommel. Het zijn fijne mensen
hier om mee te werken, die hoveniers en
tuinexperts, de liefhebbers van erf en tuin.
Je hebt de meest leuke gesprekken en je
kunt de mensen vaak goed helpen,” zegt
Henk. Helpen is iets dat hij graag doet,
zoals hij zelf ook graag geholpen wil wor-
den. “Ach, zo goed dat we in een dorp als
dit mogen wonen. Er is zoveel om van te
genieten...” Zijn grootvader Henk ‘de
Smid’ zou raar opkijken als hij zag hoe
alles veranderd is. Hij was bovenal een
bekend hoefsmid, paarden beslaan was
zijn lust en zijn leven. Henks jongere
broer Stef is de man die het beslaan van
paarden heeft overgenomen. Een moderne
hoefsmid. “Het smidsvak zelf is erg ver-
anderd. Er zijn totaal andere materialen op
de markt, waaronder veel spullen uit het
buitenland. Daardoor is het vak niet meer
uit te voeren zoals dat vroeger ging.
Siersmeedwerk al helemaal niet. Het
unieke werk van Tim Vos (siersmid in

„Jan-Peep,” zei Lammert de koster altijd. 
Het geloof hield stand tot circa mijn
zeventiende. Toen wilde ik als eerste van
de groep niet langer meer misdienaar zijn.
Vroeger was dat wel leuk, want dan had je
een paar uur vrij van school bij trouw- en
begraafpartijen en je kreeg ook nog wat
lekkers.
En dan die paaszaterdagen, als de snoep-
trommel na een hevige vastenpartij geo-
pend mocht worden.
Ja, het was me wel een dorp, maar niet
mijn dorp, zei een stem in mij in het bui-
tenland. Heel eigenaardig.
Mijn vader heeft me de liefde voor de
natuur en de kunst bijgebracht. Hij heeft
me alles over de Gooise schilders verteld.
Raoul Hynckes kwam vaak bij hem en

GEMEENSCHAP (4)
(column)

“KLEINE GEMEENTEN HEBBEN
DE TOEKOMST,” aldus de Groningse
gedeputeerde Henk Bleker tijdens de
presentatie op 20 maart jl. van de noti-
tie ‘Bestuurlijke organisatie in de pro-
vincie Groningen’. De provincie
Groningen wil per jaar € 100.000,– en
menskracht beschikbaar stellen voor
intergemeentelijke samenwerking, die
gericht is op het versterken van het
gemeentelijk bestuur door ‘slimme
samenwerkingsconstructies’. 
Uitgangspunt van provincie Groningen is
dat haar gemeenten door onderlinge
samenwerking zelfstandige gemeenten
blijven. Volgens die provincie zijn er
trends – zoals het uitbesteden van werk-
zaamheden aan een andere gemeente, de
inrichting van een gezamenlijk loket, de
ingewikkelde wet- en regelgeving, de
Europese wetgeving en de bezuinigingen
door het Rijk – die aanleiding geven tot
meerdere vormen van samenwerking.
Maar die geven geen aanleiding tot
(grootschalige) herindeling. De Groning-
se notitie wijst er ook op dat de laatste tijd
meer aandacht is ontstaan voor de nega-
tieve aspecten van voorgeschreven
schaalvergroting, zoals minder herken-
baarheid, minder affiniteit, minder nabij-
heid en minder betrokkenheid. Zo roept
bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar
rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ (2005)
de Nederlandse gemeenten op de lokale
democratie te vernieuwen. De leefbaarheid
wordt het meest positief beïnvloed door ‘te
bouwen op de eigen buurt’ en burgers meer
zeggenschap te geven over de inrichting en
de aanpassing van hun eigen woonomge-
ving. Dat wil zeggen: de democratie leggen
waar die hoort, nl. bij de burger.

De provincie Noord-Holland ziet kenne-
lijk niet in dat herindelen in feite een ach-
terhaalde zaak is. De gedeputeerde Moens
met in zijn portefeuille ‘stimulering
samenwerking gemeenten’ kan beter zijn
tijd, energie en geld besteden aan ‘slimme
samenwerkingsconstructies’ tussen de
gemeenten. Het starten van een herinde-
lingsprocedure is geen stimulans om
samen te werken. In tegendeel, het ver-
oorzaakt rivaliteit en animositeit tussen de
gemeenten. Die nog eens worden ver-
sterkt door de brief van deze gedeputeer-
de (9 maart 2006) aan de gemeenten
Naarden, Bussum, Weesp, Muiden,
Huizen, Blaricum, Hilversum, Wijdeme-
ren en Laren, waarin gevraagd wordt
“(kleine) grenscorrecties in het Gooi en
de Vechtstreek in kaart te brengen.”
Hiermee wordt de saamhorigheid en het
respect voor elkaars grenzen absoluut niet
bevorderd. In dezelfde brief deelt de gede-
puteerde Moens ook mede dat hij ten
behoeve van het Arhi-proces (Wet
Algemene regels herindeling) een
‘bestuurlijke’ stuurgroep van burgemees-
ters en een ambtelijk projectteam wil
samenstellen. Zwaar opgetuigde overleg-
structuren en de intensieve en jarenlang
durende Arhi-procedure gaan veel tijd en
geld kosten, hetgeen onttrokken wordt
aan de burger. 
De provincie Noord-Holland is hardleers.
Ondanks de negatieve resultaten van her-
indelingen, in onder meer de provincie
Groningen in de jaren negentig, en recent
in de eigen provincie met de nieuwe
gemeente Bergen, gaat men toch in
Haarlem unverfroren door. De provincie
Noord-Holland is er nog niet achter dat
samenwerken beter is dan samenvoegen.
In het dossier ‘Gooi en Vechtstreek’ ten
behoeve van de vergadering op 4 april van
de provinciale commissie FBO (Financiën
en Bestuurlijke Organisatie) lezen we:
“Een en ander geeft aanleiding tot het
starten van een initiatief in het kader van
de Wet Arhi in het Gooi en de Vechtstreek.
Dit proces wordt in principe opgestart
met alle negen gemeenten, maar het eer-
ste jaar nemen de gemeenten Wijdemeren,
Laren en Blaricum niet actief deel aan dit
proces.”

Adrie van Zon

Laren) zie je niet vaak meer. Het ijzer is
tegenwoordig veel harder, te hard eigen-
lijk. Vroeger kon je dat beter modelleren.
Echt goede siersmeden zijn er trouwens
haast niet.” Ondertussen is zijn vader
Bertus binnengekomen. Die is inmiddels
onze hooiberg-specialist. Daar weet hij
ook alles van. “Weet je dat het beslaan
van een paard” – Blaricum heeft door de
eeuwen heen tot nu aan toe altijd heel veel
paarden ‘over de vloer’ gehad – “drie en
een halve gulden was, voor vier ijzers? Ja
er is wel veel veranderd, want nu betalen
ze er 70 tot 80 euro voor.” 
En de oude, donkere smederij? Met de
doorrookte zoldering? Het ruikt naar werk
en vooral... plezier in het werk. Het is een
antiek bedrijf. Eeuwen lang al. Sommige
werktuigen zijn vaak over de honderd jaar
oud. Die horen gewoon hier. Een beetje
rommelig, maar dat maakt het best gezel-
lig. “Toch moet Blaricum ook niet een
Madurodam-dorp worden. De kippen en
de honden zijn al weg van de straat, laat er
dan nog maar een tractor ergens blijven
staan.” In de smederij staan nog oeroude
werkbanken en materialen. Op Koningin-
nedag is de smederij altijd open voor wie
er maar even een kijkje wil nemen. 

Helpen, feestvieren en de ziel van het
dorp
“Het bedrijf heeft een ziel en dat wil ik zo
houden. Je ruikt het, je proeft de oude
sfeer die door vele generaties is opge-
bouwd.. Ik zal zorgen dat het zo blijft. Dit
bedrijf bestaat toch zeker al 175 jaar en
dat is niet niks. Niemand krijgt ons hier
weg!” zegt Henk van Bertus van Henk
van Gerrit (enz. enz.) beslist. Henk van
den Bergh is een lieve man. De telefoon
gaat regelmatig: of er even iemand kan
komen, want een auto zit vast in de mod-
der... “O.K., natuurlijk!” Een ander ramp-
je: er zit een sleutel klemvast in een voor-
deur... of er iemand even wil komen hel-
pen: “Natuurlijk, O.K!” Klaarstaan voor
een ander: “Service, dat is een goed ding,”
zegt Henk. Een goed gesprek, twee werk-
zame handen aan zijn lijf, die graag hel-
pen en al die verhalen... Over vroeger, en
toen... en: “Weet je nog?” Blaricum staat
er bekend om dat het graag – en liefst veel
– feestviert. Nou, dat gaat in april, als de
blaadjes weer aan de bomen zitten, vast en
zeker vol vreugde gebeuren. Henk die van
ons dorp houdt als geen ander en de diver-
siteit van de mensen in dit dorp zo waar-
deert: “Alle soorten, boeren, burgers en
buitenlui. Prachtig! Artiesten, captains of
industry, van álles, en dat woont gezellig
bij elkaar en door elkaar. De ziel van dit
dorp is gewoon goed!” En Henk? Die zal
best een super vrolijke avond beleven!

Aty L.S.

omgekeerd. Dat zal ik nooit vergeten.
Ik mocht hem tijdens zijn laatste week
hier op aarde begeleiden, in Blaricum.
Van al het mooie, was dat de mooiste tijd
met hem. Ik heb ervan genoten. Hij wilde
dan weten hoe dat zat met de begrafenis.
Ik heb hem toen gezegd, dat hij eerst maar
eens moet sterven, voordat we überhaupt
over een begrafenis konden praten.
Toen dan mijn moeder bij hem verscheen
(ze was al een paar jaar eerder gestorven)
had hij alle rust gevonden en besloot dan
ook te sterven. Dat had ik zo nog niet
beleefd. Dat was geweldig. Dat is wat het
boek bij mij opgeroepen heeft. Blaricum
in mijn jeugd.

Jan Peter Vos

HOLLANDS 
GLORIE (3)

Toen langzamerhand alles op orde was in
ons Zuid-Franse onderkomen moesten we
nog beslissen hoe we de onze verbindin-
gen met de buitenwereld zouden organise-
ren. De keuze viel op een aparte lijn voor
zakelijk telefoon-, computer- en faxver-
keer en een apart nummer voor onze privé
gesprekken. En de rekeningen graag naar
Nederland. Na een maximale portie bla-
rentrekkende Franse bureaucratie was het
France Telecom duidelijk wat wij wilden.
Over een maandje of drie was alles in
orde, ratelde een Franse maar vooral
onverstaanbare telefoonstem. Om in die
periode niet zonder telefoon te zitten,
besloten we een apart mobiel abonnement
te nemen bij Vodafone in Nederland en
dat mobieltje in Frankrijk te laten liggen.
Lekker makkelijk, een apart nummer,
alleen voor in Frankrijk. Geen misver-
standen. Wat sneller dan verwacht werden
de Franse lijnen geïnstalleerd, de compu-
ter en fax aangesloten, de stations van de
huistelefoon her en der geplaatst en had-
den we via deze Franse ICT-aansluiting
onbeperkt contact met de buitenwereld. 
Toen een briefje geschreven aan Vodafone
in Nederland dat het mobiele abonnement
werd opgezegd. Briefje terug gekregen
met een bevestiging en de datum waarop
het contract was beëindigd. Alles leek in
orde. Maar, als Vodafone zijn terreurteam
op je afstuurt, dan ben je nog niet jarig. Er
kwam weer een briefje, dat het abonne-
ment gelukkig weer was verlengd. Tijdens
een verhelderend telefoongesprek bleek
dat een telemarketinggorilla het door ons
geannuleerde mobiele nummer had
gebeld en met onze dochter had afgespro-
ken dat zij een gratis mobieltje kreeg als ’t
abonnement toch weer verlengd zou wor-
den. Nou dat vond ze een goed idee.
Welke wankele tiener wil nou geen gratis
mobieltje hebben? 

Inmiddels is het dossier ca. 10 centimeter
dik en loopt de ergernis steeds verder op.
Geschreven dat er geen nieuwe overeen-
komst is en dat we ook niks hebben ver-
lengd. Brief terug ontvangen dat
Vodafone zo ontzettend blij met ons is
omdat we nog twee jaar klant blijven.
Weer brief teruggeschreven, vergezeld
van een kopie van bevestiging dat abon-
nement al lang is beëindigd. Weer volgt
een automatische afschrijving met abon-
nementskosten van mijn bankrekening.
Gebeld en een Vodafoneteef legt me uit
dat ik dan de automatische incasso moet
blokkeren. Dat heb ik vervolgens met de
daartoe beschikbare formulieren gedaan.
Toen kwam er een brief dat er voortaan
acceptgirokaarten met de rekening wor-
den meegestuurd, met extra kosten ad €
4,50 wegens het annuleren van de auto-
matische incasso, vergezeld van een dank-
bare bevestiging dat we ’t abonnement
inmiddels hebben verlengd tot 1 januari
2008. Wij weer terugschrijven dat ze gek
geworden zijn, dat het een puinzooi is en
of het nou eens afgelopen is met die
mobiele bende. Inmiddels weer een reke-
ning ontvangen. 
Toen de bloeddruk tot het maximaal haal-
bare niveau was gestegen vond ik uitein-
delijk de oplossing:
Langzaam komt onze Franse auto langs
de weg tot stilstand. Ik stap uit en klik het
mobieltje aan. Dan toets ik met sarcasti-
sche blik in de ogen langzaam het code-
nummer in. Het kleine apparaatje treedt in
werking. Ik verzamel al mijn krachten en
smijt het zilverkleurige kreng in een diep
ravijn. Zo, dat is dat. Wat een opluchting!
Tot slot een tip: als u langs de Route
Napoleon een rinkelende telefoon hoort,
raap hem niet op, neem hem niet aan, laat
hem rustig liggen. Voor u het weet bent u
ook de klos en zit u verstikt in de tentakels
van de moderne marketing. En dat wil ik
echt niemand aandoen.

C. van Linden
(gastschrijver)

Fred Roest en Bert Borsen

Schietspoel 27, 1251 XT  Laren 
Tel./Fax 035 538 44 70

Het gezin van Jan Vos en Truus Vos-Giele,
tijdens hun zilveren huwelijksfeest in
1963.
Bovenste rij v.l.n.r.: Mary, Jan Peter,
vader Jan, moeder Truus en Kees.
Midden: Els. Onderste rij v.l.n.r.: Lieneke,
Marc en Leonieke.

HENK VAN DEN BERGH

Foto: Tjerk Visscher

Blaricummer Eng S.B.

Asperge-akker S.B.



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 7 en 21 mei 
Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 3 mei 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken. 
Zondag 14 mei 11.00 uur
Viering de Eerste Heilige Communie
van 21 kinderen uit onze parochie.
Donderdag 25 mei 10.00 uur
Hemelvaart van de heer
Woord en Communieviering.

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.

• De Bernardusschool krijgt geen lokaal
extra. Burgemeester Helma Ton wil
eerst afwachten hoe de prognose van
het leerlingenaantal in november uit-
pakt. Wettelijk is het bovendien niet
mogelijk tussentijds extra geld voor de
school uit te trekken.

• De ambtelijke diensten van de BEL-
gemeenten zullen worden samenge-
voegd in één gebouw. De voorkeur gaat
uit naar het nieuw te bouwen gemeente-
huis in de Zuidbuurt van Eemnes, dat in
de loop van 2008 wordt opgeleverd.
Aldus de wens van de BEL-colleges.
Alle gemeentes houden hun eigen
bestuur en ambtelijke ondersteuning.
Ook kan de burger nog in eigen
gemeente terecht voor documenten als
paspoorten en rijbewijzen. 

• Wethouder Liesbeth Boersen (NBP)
heeft op 30 maart ontslag genomen.
Burgemeester Helma Ton en VVD-wet-
houder Jan Heybroek besloten op 28
maart Boersen op non-actief te zetten
wegens een vertrouwensbreuk, mede
veroorzaakt door de invulling die
Boersen gaf aan haar dubbelrol sinds
haar benoeming op 16 maart als raads-
lid. De meerderheid van het college wil
Boersen hiermee de ruimte geven om
haar rol als raadslid volledig vorm te
kunnen geven op de wijze zoals zij dat
wil. 

• Gemeentesecretaris Hans Slooijer
heeft m.i.v. 1 april zijn functie neerge-
legd. Het college van B en W en Slooijer
zijn tot de conclusie gekomen dat de
wederzijdse gestelde verwachtingen,
sinds zijn indiensttreding op 1 januari
2005, onvoldoende zijn uitgekomen.

• Als interim-gemeentesecretaris is
benoemd de heer A.G.J. van der
Haar, die over ruime ervaring beschikt
als ambtenaar en interim-manager. Hij
was actief bij de ontwikkeling van de

Zuidelijke IJsselmeerpolders en is o.a.
gemeentesecretaris van Maarssen,
Lopik, Pijnacker en Rijnsburg geweest.
Hij was ook betrokken bij de samen-
voeging van de gemeenten Katwijk,
Rijnsburg en Valkenburg. 

• Een actieplan van tien punten is door
burgemeester Helma Ton opgesteld
voor het nieuwe gemeentebestuur na de
verkiezingen in maart, toe te passen in
het nieuwe collegeprogramma. Acht
punten hiervan zijn meteen al meegeno-
men in de coalitiebesprekingen. 

• Blaricum krijgt een ton van de pro-
vincie voor buslijnen, te besteden aan
de voorbereidingen voor een betere
doorstroming van de regionale buslij-
nen 100, 101, en 102. Dit kan door een
vrije busbaan aan te leggen langs de
Stichtseweg, zodra de Blaricummer-
meent wordt gebouwd. Verder worden
de bestaande bushalte en de carpool-
plaats op die plek uitgebreid en verbe-
terd. 

• De hoofdlijnen voor de nieuwbouw
van de Blaricummermeent zijn vast-
gesteld. Echter, de geplande autowe-
gen tussen het centrum van de Bijvanck
en de Blaricummermeent, direct langs
de waterpartij van het Bijvanckpark en
via de Maten, stuiten op weerstand,
zowel bij Bijvanckers als in de raad.
HvB en het CDA zijn tegen de aanleg:
het autoverkeer kan gemakkelijk omge-
leid worden, zonder de bereikbaarheid
van de winkels te kort te doen; voor-
beelden elders in het land zijn er. De
PvdA, VVD, NBP en BB willen het
allemaal eerst nog eens goed en zorg-
vuldig onderzocht hebben: zij willen
eerst nog een totaalbeeld. 

• Zonsopgang resp. -ondergang: op 1
mei om 6.10 resp. 21.04 uur en op 1
juni om 5.25 resp. 21.50 uur. De dagen
zijn weer echt lekker lang geworden!

Zondag 30 april 10.00 uur
Prof. Dr. A. Wessels, Amstelveen.
Zondag 7 mei 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 14 mei 10.00 uur
Prof. Dr. P.N. Holtrop, Den Haag.
Zondag 21 april 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Paasmorgen, gezinsdienst.
Zondag 28 mei 10.00 uur
Mevr. Prof. Dr. K. Biezeveld,
Hilversum.

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.

GEBOORTEN
27-02-2006 Senna Enrico Smits
03-03-2006 Rianne Gesina Maria 

Boersen
04-03-2006 Lisanne Marie Louise 

van Loon
10-03-2006 Jens Finn Harkema

HUWELIJKEN
21-02-2006 Johannes van Kesteren, en:

Antonia Willemina van de
Kamp

17-03-2006 Albertus Jacobus de 
Ruijter, en: Sutiani Sanusi

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

KUNST & CULTUUR:
Galerie De Vlierhove, Blaricum: t/m 7
mei Eva Steiner, beelden, en Edwin
Aafjes, schilderijen. Van 14 mei t/m 4
juni Michele Ciacciofera uit Italië, schil-
derijen, Marina van der Kooi, Arthur
Meijer, keramiek. Info: tel. 5383736,
www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem / Expositie-
route: expositie van werk van Edith
Spelt, schilderijen, en Alex van der Wal,
keramiek. Te bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren van het gemeentehuis. 
Info: tel. 5399575, www.blaricum.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 13 mei
museum gesloten; v.a. 14 mei eigen col-
lectie, in nieuwe tuinzaal: Modernisme;
van 14 mei t/m voorjaar 2007 Singer
Solo Hart Nibbrig; van 14 mei t/m 27
augustus Singer Laren Live, een halve
eeuw Singer Museum met diverse bij-
zondere evenementen, waaronder ook
een tentoonstelling gemaakt door
Larense scholieren (‘EigenWijzers’)
over de Larense School. Officiële start
jubileumprogramma op 17 mei in aan-
wezigheid van H.M. Koningin Beatrix.
Info: www.singerlaren.nl, tel. 5393950,
Saskia Bekke. 
Galerie Bianca Landgraaf, Laren:
van 30 april t/m 18 juni Ad Arma, etsen
en beelden, Bertrand Créac’h, beelden
en André Vranken, beelden. 
Info: tel. 5335987 en 
www.galeriebiancalandgraaf.nl.

Historische Kring Blaricum (De Deel,
Brinklaan): vanaf  29 april expositie
‘Groen Blaricum’ Olieverfschilde-rijen
van de Blaricumse schilder Han Schoon.  
Ziekenhuis Gooi-Noord (bij laborato-
rium): tot medio mei expositie olieverf-
schilderijen van dorpsgenote Greet
Dekker.
Kunstenaarswebsite (nieuw):
www.ceeswijsman.nl, Blaricumschilder
en beeldhouwer.
Virtuele kunstmarktplaats: Blaricummer
Pieter van Os biedt met zijn website
www.seesle.com gratis de mogelijkheid
aan beginnende en professionele kunste-
naars hun werk tentoon te stellen en des-
gewenst ter verkoop aan te bieden.
Interview met Pieter volgt.
EVENEMENTEN:
Nationale Herdenking: 4 mei.
Programma: elders in dit blad.
Bevrijdingstocht door het Gooi: 6 mei.
Avondvierdaagse: wordt gehouden op
15 t/m 18 mei. 
Spel Zonder Grenzen: op zondag 11
juni, aanvang 12.00 uur, op het terrein
bij De Malbak. Gezocht: deelnemende
teams van 6 tot 10 personen vanaf 12
jaar, uit één straat of wijk of één familie
of club. Na afloop gezamenlijk kijken
naar de WK-voetbalwedstrijd van het
Nederlandse Elftal op megascherm in
De Malbak. Aanmelden bij De Malbak,
de Maten 1a, 1261 SB Blaricum, tel.
5262902. Ook publiek is van harte wel-

kom op deze té gekke dag! 
DIVERSEN:
Opbrengst collecte Reumafonds 2006:
€ 3.562,18, gehouden in maart jl. Dank
aan de collectanten en de gulle gevers.
Gemist? Stort alsnog op giro 324 van het
Reumafonds te Amsterdam.
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: interesse
in de patchworkdekens geshowd in onze
kerken en gemaakt door de vrouwen in
Chitwan? De gehele opbrengst gaat naar
deze vrouwen toe. U steunt daarmee
direct het project. U kunt uw bestelling
(diverse maten) opgeven bij Nelleke
Alders, Kemphaan 3, 1261 SG
Blaricum-Bijvanck, tel. 5247705 of 06-
22116857. Het kan wel even duren: zij
gaat in augustus weer naar Nepal. 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diver-
se cursussen w.o. weight control, rond-
om zwangerschap, sportief wandelen
55+, workshops en weekenden voor
mantelzorgers. Info: tel. 6924495,
www.tgvleden.nl.
Steunpunt Mantelzorg Gooi en
Vechtstreek: diverse cursussen. 
Info: Nanneke Kuipers, tel. 6970050,
van 9.00-13.00 uur.

Colofon

Eindredactie:
Sybert Blijdenstein 
Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum
(035) 5383893 of 06-54995520 aan 
redactieheienwei@xs4all.nl
Redactie: Ada Keizer, Christa Hogenkamp,
Hennie Lamaker, Conny Rector, Frans Ruijter,
Ina Schaafsma, Rob Tammerijn, Satyamo
Uyldert, Corryn de Vrieze-Brandenburg, Jan
Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman-Mulder,
Ria Bulten-v.d. Mik, Linda Eggenkamp, 
Aty Lindeman-Strengholt, Piet Niks, Mariëtte
v.d. Spek, Tjerk Visscher, Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Huub de Klerk 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com
Penningmeester en donateursinformatie:
Pim Baljet, tel. (035) 538 31 58 
Banknr. 55.16.17.047 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520
Oplage: 4.500

hei & wei bestaat mede dankzij een advertentiecontract
met de gemeente, donaties en de adverteerders

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 juninr. 
inleveren uiterlijk 28.04.06 bij de
eindredactie, Sybert Blijdenstein, 

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

1261 EH Blaricum. 
Verschijningsdatum juninr.: 

26 mei 2006.

BLARICUMS NIEUWS

UITNODIGING
aan alle inwoners van Blaricum voor de
OPENBARE JAARVERGADERING

van Stichting Dorpsblad Blaricum
(uitgeefster van hei & wei) op 

maandag 8 mei 2006 van 21.00 – 22.00
uur in Dorpshuis De Blaercom.

In deze vergadering zullen bestuur en
redactie verantwoording afleggen over

het door hen in 2005 / 2006 
gevoerde beleid.

Alle belangstellenden zijn
van harte welkom.

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!

HEI & WEI
OP RADIO
6 FM

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

Uitzendingen van het meiprogramma:
woensdag 10 mei:
9.00-10.00 en 21.00-22.00 uur.
zondag 14 mei:
9.00-10.00 uur.
woensdag 24 mei:
9.00-10.00 en van 21.00-22.00 uur.
zondag 28 mei:
9.00-10.00 uur.
Te vinden op de kabel op 92.3 en 
op de antenne op 92.0.
Info: www.6fm.nl.

(bronnen: pers- & krantenberichten en officiële mededelingen)


