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BLARICUM
erfenis van gooiers

Verkrijgbaar in de boekhandel.

Homburg Participatie B.V. Vele subspon-
sors.
Plaats: bij de muziektent. Op diverse loca-
ties: hapjes en drankjes. Deelnemers: 100
exotische oldtimers. Er zal dit jaar een
toerrit worden verreden met een lunch
voor de deelnemers op een unieke locatie.
Programma: 9.30 uur aankomst oldtimers,
11.30 uur start toerrit, 15.00 uur terug-
komst eerste Old Timers. Omlijsting door
‘Old Timer’ jazzband. 17.00 uur prijsuit-
reiking. Inschrijving & informatie:
www.lions-otf.nl.
Blaricums Open Golf &

Country Toernooi

Op zondag 17 september 18 holes
(+ één speciale hole) in en rond het
oude dorp, waarvan de meeste par 3
en een enkele par 4. Unieke mooie

golfroute door het dorp, langs engen,
akkers en stukjes heide, alles duidelijk aan-
gegeven met borden. De normale golfre-
gels gelden, plus een aantal extra regels
(zie website). Golfvaardigheidsbewijs is
vereist. Te spelen in flights van 4 personen.
Geen handicapverrekening. Start, finish en
prijsuitreiking in het St. Vitusgebouw aan
de Kerklaan. Inschrijfgeld € 50 p.p.
Inschrijving te honoreren in volgorde van
binnenkomst en ná betaling: alleen bij
Hotel Restaurant Bellevue, Huizerweg 11,
dhr. Loets Drent tel. 06-22668196. Zie ook
www.blaricumpromotie.nl.
Blaricumse Dag van het

Werkpaard

Op zondag 24 september

wordt deze dag voor de zesde
keer gehouden. Op het

Oranjeweitje en naastgelegen percelen,
vanaf 12.00 uur. Alle betrokkenen
(enthousiaste vrijwilligers) gaan ouder-
wets gekleed! Met paarden, koeien en gei-
ten. Genieten van werkzaamheden uit ver-
vlogen tijden: een parcours op het boeren-
erf, boomslepen, dorsen, ploegen en mest
uitrijden. Het boerenleven uit de eerste
helft van vorige eeuw wordt uitgebeeld.
Brood wordt gebakken op traditionele
wijze in een ouderwetse bakoven: het
deeg rijst op vuur van gesprokkeld hout.
Ook komen in actie: de rietdekker, de
vlasbewerker, de (hoef)smid, de manden-
maker, de wagenmaker, en de imker. Om
16.30 uur afsluiting met de ‘boeldag’, de
veiling van diverse unieke antieke stukjes
uit Blaricum. Kortom: een gezellige en
leuke dag in hartje Blaricum. Tot ziens,
enne: “Allen kommen, neit vergete!” Voor
info: Ria Roest, tel. 5258082 of 06-
28824064. 
Open dressuurwedstrijden

op ’t Harde

Paarden en pony’s: 

zaterdag 23 september.

Mennen en vaardigheid: 

zondag 24 september.

Info: mevrouw Fokker, tel. 6917634.
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ZEER GESLAAGD

ZOMERCONCERT

Alweer voor de negende maal werd op

vrijdag 30 juni jl. het bekende

Zomerconcert georganiseerd bij de vij-

ver van het restaurant Rust Wat. Dat

het concert ieder jaar nog steeds een

groot succes is, bleek uit het grote aan-

tal bezoekers (1150), dat ervoor zorgde

dat het concert reeds ver vooraf uitver-

kocht was.

Het was dit jaar een weerzien van oude
bekenden, niet alleen tussen de bezoekers
op de tribunes, maar ook met de musici.
Het Rotterdams Kamerorkest was vorig
jaar ook aanwezig en de bekende violiste
Emmy Verhey stond aan de basis van het
succes en trad reeds in 1998 in het eerste
zomerconcert op. Dit jaar werd zij verge-
zeld van de jonge ster Liza Ferschtman.
Voor de pauze speelde het Rotterdams
Kamerorkest de Symfonie opus 9 nr. 2
van J. Chr. Bach, gevolgd door een optre-
den van de twee solistes met het Concert
voor twee violen en orkest in d kleine
terts, RV 514 van Antonio Vivaldi.
Uiteraard kon in het Mozartjaar een werk
van zijn hand niet ontbreken en speelde
het orkest de Symfonie in D, KV 196/121.
Na de pauze werd het Concert voor twee
violen en orkest in d kleine terts, BWV
1043 van J.S. Bach gespeeld en daarna de
verrassende Kammersinfonie opus 110a
van D. Shostakovich. Dirigent Conrad
van Alphen had vooraf een toelichting
gegeven op dit stuk, waardoor de beleving
van de toehoorders nog intenser werd.
Deze prachtige avond, die ook nu weer
gezegend werd met heerlijk zomeravond-
weer, is opnieuw mogelijk gemaakt door
de hoofdsponsor Rabobank Noord
Gooiland en meerdere sponsoren en
adverteerders en uiteraard de vele mede-
werkers die belangeloos hun inzet hebben
gegeven. De verwachte netto opbrengst
van ca. € 25.000 zal worden vermeerderd
met de bijdragen van het NCDO en de
Wilde Ganzen en zal dit jaar worden aan-
gewend voor de vernieuwing van de was-
machines in het Saint Francis’ Hospital in
Katete, Zambia alsmede voor de aanschaf
van een multifunctionele landcruiser, die
tevens voor ziekenvervoer kan dienen.

BLARICUMS

NIEUWS

Nico en Marie de Jong vijftig jaar

getrouwd! Op 28 juni jl. was de feestelij-
ke viering van het 50-jarig huwelijk van
Nico ‘van Klaas de Jong van de boerderij
aan het Franse Pad’ en Marietje Calis ‘van
Jaap Calis van de Eemnesserweg.’ Nico
en Marie, namens alle Blaricummers: pro-
ficiat, en nog vele goede jaren samen!
Afscheid van de Bernardusschool. Op
20 juli 2006 nam Matthieu Robeerst,
onder overweldigende belangstelling, na
40 jaar afscheid als onderwijzer/leraar. In
het volgende nummer zullen wij aan deze
gebeurtenis graag nadere aandacht geven
met een persoonlijk woord van Matthieu.
Wil en Kees  Mellegers: van harte gefeli-
citeerd met jullie 25-jarige Vitusgebouw-
jubileum!
Health Center Fit opent op de unieke,
nieuwe locatie aan de Meentweg 37 F (de
plek van de voormalige ‘Lanphenloods’)
in september 2006 haar deuren voor ieder-
een die fit wil worden en blijven. Een ini-
tiatief van de fysiotherapeuten Paul Knip,
Nanda Gerlach en Erwin Hildebrand.
Meer weten? Op www.healthcenterfit.nl
of bij Gezondheidscentrum ‘De Blarick-
hof’ (tel. 5312191) kan men zich aanmel-
den voor de nieuwsbrief met programma-
aanbod, voorinschrijving, acties en open
dagen.
Gemeentelijke herindeling ’t Gooi.

Gedeputeerde Staten starten de procedure
door betrokken gemeenten uit te nodigen
voor een open overleg. Blaricum en Laren
krijgen de ruimte het door hen ingezette
samenwerkingstraject voort te zetten. In
het uiteindelijke herindelingsontwerp en 
-advies zal de gemeenschappelijke visie
voor de bestuurlijke organisatie van het
gebied worden neergelegd. De verwach-
ting is dat eind oktober 2007 een advies
aan de minister kan worden gezonden. 
Schrappen wegen Bijvanck. De
gemeente Huizen gaat bezwaar maken
tegen het schrappen door de gemeente
Blaricum van twee geplande wegen naar
de Blaricummermeent, waardoor er een
zwaardere belasting zou ontstaan van de
Aristoteleslaan in Huizen.  
Clubkampioen Vlugheid & Kracht. Op
17 juni zijn in de Klaas Bouthal in Laren
Michelle Stelling en Xander Luykx club-
kampioen V & K, resp. meisjes en jon-
gens, geworden. 
NK-deelnemer Robert Berkenbosch
moest met slechts vijfhonderdste (!) punt
de meerdere erkennen in Xander. Linda
Eggenkamp won met gemak in de catego-
rie 16 jaar en ouder. Zelfs met de koprol
bleef ze op de balk. Er waren ook open
wedstrijden met 55 turn(st)ers van GTVH
uit Hilversum en Turning Spirit uit
Almere. Het werd een groot succes. Er
stonden maar liefst vier NK-gangers en
één reserve NK-turnster op de vloer! 
Dorpshuis De Blaercom. Dit wordt
intern gedeeltelijk verbouwd t.b.v. de
S.W.O.-BEL. Aanpassing zaal, in kelder
nieuwe toiletten. Ook is er een extra toe-
gangspad buitenom aangelegd. 
Nieuwe wijnhandel in Blaricum. Sinds
afgelopen juli heeft Blaricum er een
modern internetbedrijf bij:
www.BuyYourWine.nl. Hans Voorn runt
vanuit zijn woonhuis aan de Stachouwer-
weg een slijterij op het internet. Je kan
daar 24 uur per dag, zeven dagen per
week zoeken tussen 3000 wijnen of die
ene van jou er tussen zit. Je kan ook zoe-
ken op bijvoorbeeld: biefstuk of zwaar.
Op naar de website!
Openbare bibliotheek Huizen-Laren-

Blaricum. Vorig jaar vormden de twee
85-jarige bibliotheken Huizen en Laren-
Blaricum één geheel. Nu is recent het eer-
ste jaarverslag (2005) uitgebracht. Aan de
bijna 18.500 leden werden 635.000 uitle-
ningen gedaan (boeken, cd’s, dvd’s etc.).
De telling van bezoekerstellers (werken
aan computers, lezen, kunstwerken lenen)
kwam op een indrukwekkende 310.000.
Scholensamenwerking, kinderboeken-
week en Verwen-vierdaagse waren een
groot succes.  
Zonsopgang resp. -ondergang: op 1 sep-
tember om 6.51 uur, resp. 20.27 uur en op
1 oktober om 7.40 uur, resp. 19.17 uur. 

(bronnen: pers- & krantenberichten en
officiële stukken)

Tel. (035) 694 21 28

E-mail hekelaar@rhass.nl

“Strategische 
samenwerking,

uw meerwaarde”

Vishandel Blaricum
Meentweg 2 

Blaricum  
Tel. 035-5383337

Het Anton Kersjes Festival: in
de Dorpskerk aan de Torenlaan.
Opgetreden wordt door prijswin-
naars van de Anton Kersjesbeurzen

van het Anton Kersjes Fonds, één van de
grootste particuliere muziek stimulerings-
fondsen van ons land.
Op vrijdag 1 september aanvang 19.00
uur het optreden van Camarata Antonio

Lucio met Emmy Verhey: werken van
Mendelssohn (Sinfonia X), Bonporti
(Recitativo), Haydn (vioolconcert in G) en
Nicolau. Na de pauze het Amstel

Saxofoon Kwartet, één van de meest
veelzijdige en kwalitatief hoogstaande
kamermuziek-ensembles van dit moment.
Programma onder voorbehoud: Sweelinck
(Chromatische Fantasie – arr. Apswoude),
Twaalfhoven (One Gram of Time,
geschreven voor Amstelquartet), Bach
(Cellosuite nr. 2, Prelude, Sarabande,
Gigue – arr. Van Klaveren) en Abou-
Khali (Arabian Waltz).  
Op zaterdag 2 september aanvang 19.00
uur, het ZAPP! kwartet, dat niet met een
vast programma werkt. Zij verrassen het
publiek ter plekke! Kortom: ZAPP! zappt!
Na de pauze Camerata Antonio Lucio

met Emmy Verhey: werken van C.Ph.E.
Bach (Sinfonia, Klavecimbelconcert nr.
38 – solist Guillermo Brachetta), Bonporti
(Recitativo), Haydn (vioolconcert in G), +
gezamenlijk optreden met ZAPP!
Kaartverkoop: Blaricumse Boekhandel
(tel. 5382776), Larense Boekhandel (tel.
5382312) en Muziekkantoor (tel. 0345-
752159). Toegangsprijs € 20,-.
De Open AtelierRoute

Blaricum 

Op zaterdag 9 en zondag 10 sep-

tember 10.00-17.00 uur. Deze
route wordt dit jaar voor de tweede
keer gehouden in het oude dorp, en

is georganiseerd door de Stichting kunst
en cultuur Blaricum. De totale route, door
het oude dorp, gaat langs 30 open deuren
van de plaatselijke kunstenaars. Tot eind
september is er een groepsexpositie in

het gemeentehuis (zie onder) met wer-
ken van alle deelnemers aan deze atelier-
route. Voor de expositie-adressen in het
oude dorp en verdere informatie zie
www.kunstencultuurblaricum.nl en de
brochures, die in de boekhandel en open-
bare gelegenheden liggen. 
Old Timer Festival

Op zondag 10 september.

Voor de 7e keer. Op initiatief
van de Lions Club Laren/

Blaricum. Opbrengst van dit jaar gaat naar
het project ‘Fight for Sight’ voor oogope-
raties in ontwikkelingslanden, de
Stichting Gehandicaptensport Gooi en
Eemland, de Wings of Support (piloten
voor goede doelen in Afrika) en naar de
Stichting Hulphond Nederland.
Hoofdsponsor: de vastgoedonderneming,

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
TA F E L B E R G

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

Op de vorige ‘Van de redactie’, die
ging over geluidsoverlast door gemo-
toriseerde tuinapparatuur, kregen we
een opvallende reactie die we u niet
willen onthouden. Elmer Vermunt
schreef ons dat toepassing in ons dorp
van de huidige algemene Duitse regels
veel te ver zou gaan. Deze betekent
namelijk dat het gebruik van deze
apparatuur zowel op werkdagen van
20.00 tot 7.00 uur als op zon- en feest-
dagen verboden wordt. Vooral voor
hardwerkende mensen met een full-
time baan, die zo geen tijd meer over
zouden houden voor bedoeld tuinwerk.
Een verbodstijd van 21.00 tot 8.00 uur
zou daarom beter zijn. De redactie kan
hiervoor best begrip opbrengen maar
houdt, in de lijn van vele al bestaande

buurtafspraken, wel vast aan de voor-
keur voor een verbod op zon- en feest-
dagen. Tot nog toe heeft Blaricum in
haar Algemene Plaatselijke Verorde-
ning alleen een algemene regel m.b.t.
geluidsoverlast, zonder enige tijds- en
dagaanduiding. Overigens hebben de
fulltime werktijden in ons buurland,
waar (zeer) hard werken als vanouds
hoog in het vaandel staat, geen enkele
aanleiding gegeven om de verbodstij-
den niet in te voeren.
Verder nog iets heel anders.
Regelmatig wordt de redactie bena-
derd door dorpsgenoten met verzoe-
ken tot plaatsing van hun (urgente)
mededelingen. Het liefst meteen,
onverkort op de voorpagina. U
begrijpt dat wij, als wij hieraan zou-
den voldoen, elke maand een extra
inlegvel nodig zouden hebben en een
twee keer zo grote voorpagina. Dit is
onhaalbaar en niet betaalbaar.
Daarom brengen wij al deze medede-
lingen verkort onder in de daarvoor
ter beschikking staande columns. Wij
vragen daarom de lezers deze
columns steeds de nodige aandacht te
geven. Zo doen we niemand tekort. 

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

Bloemen en meer
voor exclusieve & eigentijdse bloemversiering

Schapendrift 2e
Blaricum

035 - 5261250

www.bloemenenmeer.nl

Foto: Tjerk Visscher

WANDELING

Wandelend vanuit Laren
langs de lange Noolseweg
naar ons mooie Blaricum
doen zich ‘halfweg’ stralend open
twee akkers met zonnebloem. 
Tja, het is daar héérlijk lopen.

Tanja van Zwicht (Torenhof)

EVENEMENTEN IN SEPTEMBER

Een dierbare herinnering: 

de 27-jarige haflinger merrie Hanneke,
van Corrie de Gooijer, is begin juli ‘inge-
slapen’. Wij buurtbewoners rond de
Meentweg zullen dit dagelijkse beeld
gaan missen...

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

school, want hij wilde dierenverzorger
worden. Tijdens de studie bleek echter dat
deze opleiding veelal gericht was op boer-
derijdieren en dat was wat hij niet wilde.
Toch maakte hij de studie af, ging aan-
sluitend de sociale academie doen en
werd later groepsleider voor moeilijk
opvoedbare kinderen. Waarmee hij altijd
snel de tuin in trok om te proberen ze bij
de natuur te betrekken. Die daar heel open
voor stonden. Want wat is er nou leuker
dan bijvoorbeeld kikkerdril te zien en
alles daarover aan de weet te komen, of
een potje water uit de vijver te scheppen
om te ontdekken wat daarin allemaal
leeft!?

Waterleven

Van Eijk: “Weet je, dat je door het bekij-
ken van het waterleven in zo’n potje water
kunt afmeten hoe schoon of vuil het water
is? Als er veel slakjes, kreeftjes en libel-,
water- en kokerjufferlarven in zitten, dan
is het water heel goed. Maar vind je alleen
maar muggenlarven dan is het sterk ver-
vuild. Iedereen kan deze test in zijn eigen
vijver doen. Mochten er mensen zijn die
daarbij hulp nodig hebben en meer willen
weten over de wilde flora en fauna van
hun eigen tuin, dan ben ik graag bereid
tegen een kleine vergoeding hun gids te
zijn. 
Hoe lang ik hier al gids ben? Dat is nu al
voor het vierde jaar. Ik ben er vrijwel
iedere woensdagmorgen en heel vaak op
zondagmiddag. Iedereen kan dan door mij
rondgeleid worden. Maar ook mijn colle-
ga-gidsen zijn er regelmatig, alhoewel dat
er niet zo veel zijn. Wij kunnen nog heel
goed vrijwilligers gebruiken. Ook zoeken

Slender You
Centre

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum

035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

®

wij nog donateurs. We krijgen namelijk
geen subsidie. De Heemtuin is in tien jaar
tijd geworden zoals het nu is, aangelegd
door vrijwilligers en gefinancierd met
donaties en giften. Want wij gidsen niet

alleen, maar wij werken ook aan en op de
tuin, die een enorme variatie wilde plan-
ten, insecten en andere dieren, zoals
vogels, herbergt. We laten de natuur min
of meer zijn gang gaan, maar beheren het
land als natuurlijke grazers, alsof er scha-
pen en Schotse Hooglanders zouden gra-
zen. Zo maaien we bijvoorbeeld maxi-
maal twee keer per jaar het gras door het
met de hand kort te trekken. Op deze
manier groeit niet alles dicht maar bewaar
je wel al het authentieke en kan er de sfeer

van rust ontstaan die er nu is. Kort gele-
den heb ik een inventarisatie gemaakt van
de hier aanwezige paddenstoelen. Maar
liefst 75 verschillende soorten heb ik
geteld. Dat is natuurlijk geweldig!” Het
enthousiasme van Thijs werkt aansteke-
lijk en sleept je mee. Regelmatig onder-
breekt hij zijn verhaal door te wijzen op
bijzonderheden die in en om de vijver
gebeuren, zoals waterdrinkende bijen, het
paargedrag van een stel groene kikkers of
een badderende merel.

Educatie

Dat educatie een van de doelstellingen is
van Stichting Wilde Planten, waaronder
de Heemtuin valt, lijkt duidelijk.
Daarvoor, maar ook voor de bewerking
van de tuin, worden vrijwilligers gezocht.
Zij kunnen zich, evenals nieuwe dona-
teurs, aanmelden bij de secretaris Bert
Chival, tel. 035-5266731. Ook giften, van
welke grootte dan ook, zijn heel welkom
en kunnen gestort worden op gironr.
41.79.997 t.n.v. Stichting Wilde Planten,
Blaricum. En wilt u Thijs thuis in uw
eigen tuin als gids uitnodigen dan kan dat
op tel. nr. 035-5319152 of e-mail
Matthijs.vaneijk@wanadoo.nl. 
Maar bezoek vooral die Heemtuin, achter
de Bijenschans, naast de Woensberg
begraafplaats. Een uniek plekje om bij te
komen en te genieten van een verstilde
dromerige sfeer die bijna nergens meer te
vinden is. U zult er geen spijt van hebben!

Conny Rector

In een film kan dat niet?

“Een filmscript schrijven is een taal in
beelden, die je begrijpelijk moet maken.
Als ik zo’n script schrijf, ga ik me er heel
goed op concentreren, ik zie het verhaal
gewoon gebeuren, ik hoor de spelers pra-
ten. Onlangs, op 4 mei, was de oorlogs-
thriller In de schaduw van de overwinning
op tv. Deze heb ik samen met regisseur
Ate de Jong geschreven. Ik had er zelf een
hoofdrol in, je moet je er natuurlijk heel
goed in kunnen inleven. Er waren ook
opnames in een gevangenis met van die
vreselijke verhoren. Ik heb toen een hele
dag in een cel doorgebracht om die span-
ning te kunnen voelen om deze ‘Weinreb’,
die zei dat hij tegen betaling kon voorko-
men dat joden werden opgepakt, neer te
zetten. Het zou een waar gebeurd verhaal
kunnen zijn...”

En bij een boek bewerken naar een film?

“Wanneer je als scenarioschrijver een boek
bewerkt, wordt het echt iets van jezelf. Bij
een film moet je beslist een afgerond ver-
haal vertellen, in tegenstelling tot een boek.
Je zet gedachten om in daden, in acties,
soms moet je er iets bij verzinnen, mis-
schien is het verhaal te kort, net niet span-
nend, indrukwekkend, grappig of drama-
tisch genoeg. Natuurlijk wel in de lijn van
het boek. Zelf denk ik nu aan de film Left
Luggage, daar moest ik er zeker nog scènes

TONEELSPELEN IS

HET ECHTE

ACTEERWERK

Interview met Edwin de Vries

Acteur, regisseur en schrijver, getrouwd
met actrice Monique van de Ven.
Zijn romandebuut: Hélena. 
“In een boek kun je een personage laten
denken en dat kun je in een film niet...”

Vandaar deze roman?

“Allang liep ik met het idee rond om een
boek te schrijven over een man met een
posttraumatisch stresssyndroom. Maar
hoe begin je…? Toen dacht ik aan iemand
die n.a.v. een voorval met een hondje plot-
seling weer terug moet denken aan die
traumatische tijd, negen jaar geleden.
Herinneringen borrelden op: het boek leek
zichzelf te schrijven. Door te schrijven is
het mogelijk om je gedachten goed op een
rij te zetten. Mensen zeggen vaak: de tijd
heelt alle wonden, maar daar geloof ik niet
in. Daarom vond ik het belangrijk om eens
op te schrijven hoe dat nog doorwerkt.”

Is het een roman?

“Ik heb wel gemerkt dat men, als je in de
ik-vorm schrijft, denkt dat het puur bio-
grafisch is. Bewust heb ik voor de roman-
vorm gekozen, anders mag je ook niet
meer fantaseren. Dan moet je puur de
waarheid vertellen. Ook al is iets waar
gebeurd, je kunt er altijd fictie van maken.
Pas halverwege had ik in de gaten hoezeer
de hoofdfiguur op mij leek. De reis die de
hoofdfiguur in dit boek naar Italië, via
Zwitserland, maakt is een denkbeeldige
reis. Ik kom zelf wel veel in Italië en ben
ook eens teruggegaan naar het sanatorium
in Davos, waar ik in mijn jeugd heb
gekuurd vanwege mijn astma. Men weet
dat ons een dergelijk drama, zoals in het
boek een kind sterft aan meningokokken-
sepsis, ook is overkomen. Daarom heeft
het me goed gedaan om ‘Hélena’ te schrij-
ven en de gedachten van de personages in
dit boek weer te geven.”

bij verzinnen. Als basis had ik de novelle
Twee koffers vol van Carl Friedman geno-
men. De schrijver was enthousiast over de
toevoegingen. Tegenwoordig produceer ik
ze zelf, of samen met anderen, denk maar
aan The Discovery of Heaven naar het boek
van Harry Mulisch. Samen met Jeroen
Krabbé en Ate de Jong. Ik heb net het boek
Zomerhitte van Jan Wolkers bewerkt als
filmscript, verder moet dat nog vorm krij-
gen. Als Intendant bij het Filmfonds bege-
leid ik jonge filmscriptschrijvers en lees
dus heel veel filmscripts.”

Meer schrijver dan toneelspeler?

“Toneel is me met de paplepel ingegoten.
Mijn ouders kwamen uit een toneelge-
slacht. Vanaf mijn zesde alle toneelstukken
gezien waarin mijn vader speelde en regis-
seerde. Na het gymnasium ben ik naar de
toneelschool gegaan. Al spoedig merkte ik
dat toneelspelen fantastisch was en is, maar
mijn interesse en uitdaging lagen eveneens
bij het schrijven van toneelstukken en later
dus ook films en tv-series. Maar het echte
acteerwerk vindt op het toneel plaats, de
oervorm is het spelen voor het publiek in
het theater. Hoe reageren ze, kun je ze nog
meer aan het lachen maken of ontroeren?
Daarom zijn die vele repetities zo nuttig.
Het stuk moet je helemaal eigen worden. Ik
heb o.a. gespeeld in Wie is er bang voor
Virginia Woolf? en Leedvermaak.”

Door de tv een bekende Nederlander?

“Je kiest er niet voor, het gebeurt gewoon.
Na het spelen in de serie In de Vlaamsche
Pot ben je opeens bekend. Ook gespeeld
in de comedyserie Mijn dochter en ik, zelf
geschreven naar een idee van een Engelse
serie. Ik bedenk ook compleet nieuwe
series, zoals Meiden van De Wit. En ver-
der is het werken in opdracht.”

Hoe krijg je inspiratie?

“Ik werk veel thuis. Ik heb een heer-
lijke werkkamer grenzend aan het
‘Mauvezand’, een rest van een zandver-
stuiving. Dat bestaat toch bijna niet meer.
Dagelijks loop ik er doorheen en ik vind
het een genot . En ik begrijp ook de naam,
want het lijkt op de schilderijen van
Mauve. Het heeft iets oers, niet voor niets

is hier de ijstijd gestopt! Hier komen mijn
ideeën naar boven, het gaat vanzelf, dat is
de fantasie denk ik.”

Tijd voor zoon Sammie (12)?

“Ik ben bezeten van mijn werk, maar ik
heb me wel voorgenomen om een rustdag
in te gaan lassen. Sammie en ik zijn dol op
tennis en we zwemmen samen. Al van
jongs af aan vertel ik gefantaseerde verha-
len aan hem. Zeven jaar geleden is dat
gebundeld en uitgegeven met door
Monique ingesproken cassettebandjes.
Heerlijk voor een kind om zo in slaap te
vallen! Zelf lag ik als kind, door mijn
regelmatige astma-aanvallen, veel in bed.
Genoeg tijd om verhalen te verzinnen.
Daarentegen is Sammie gefascineerd door
films en heeft er al een goede kijk op...”

Idealen?

“Monique is ambassadrice voor Unicef en
ik steun haar daar van harte bij. Wij geven
graag samen de boodschap van Unicef
door. Binnenkort reizen we naar
Mozambique, ik schrijf erover en dit mate-
riaal wordt gebruikt bij tv-acties. Als je die
bekendheid hebt, is het bijna een voorrecht
om je voor goede doelen in te zetten en het
op die manier nog meer tot de mensen
laten spreken. Hiermee samenhangend is
mijn wens dat mensen gelukkig kunnen en
mogen leven in hun eigen land.”

Uniek?

“Dat vind ik onze mooie gemoedelijke
dorpskern met z’n boerderijen en heerlijke
asperges van eigen bodem. En Vlieland,
waar we een huisje hebben en heel graag
komen. De geur van het wad, de prachtige
wolkenpartijen, maar vooral het licht.
Achter de duinen is een bijna voorwereld-
lijk duinlandschap; eind december was het
volledig bedekt met sneeuw, het leek net
of je over de toppen van de Himalaya liep.
Een plek om oud te worden.” 
Een schrijver die kan ontroeren, een
acteur die kan boeien, een regisseur die
kan genieten, een inwoner die zich
Blaricummer voelt, we blijven van hem
graag nog veel lezen, horen en zien.

Corryn de Vrieze

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

Als vijfjarige had hij al een eigen tuin-

tje, kwam thuis met salamanders, libel-

les, vlinders en veldboeketten, waarvan

hij direct de namen opzocht in boeken,

om vervolgens te ontdekken dat hij de

wilde flora- en faunawereld prefereerde

boven die van de keurig aangelegde en

veel zorg eisende onkruidloze tuinen.

Thijs van Eijk (45) zit op zijn favoriete
plekje aan de kant van de rimpelloze vij-
ver van de Heemtuin in Blaricum. Om
hem heen kleuren het felgeel van biggen-
kruid en het diep paars van vingerhoeds-
kruid op de zacht glooiende hellingen. De
zon staat hoog aan de hemel en een zacht
briesje veraangenaamt de temperatuur die
die dag zal oplopen tot zo’n 30 graden.
Onafgebroken flitsen zijn ogen heen en
weer over en boven het water, om vrijwel
iedere seconde bijzonderheden te ontdek-
ken die een geïnteresseerde, zonder uitleg,
makkelijk over het hoofd ziet. Deze
wetenschap, naast een voorliefde voor de
wilde fauna en flora, is dan ook een van de
redenen dat Thijs (vrijwillige) Heemtuin-
gids werd. Thijs: “Die voorliefde voor
wilde bloemen en planten is ontstaan in
mijn kinderjaren. Als kind verbaasde het
mij enorm dat mijn ouders de voorkeur
gaven aan een tuin die heel veeleisend
was qua verzorging en onderhoud. Terwijl
alles dat er omheen groeide en tegelijker-
tijd prachtig bloeide en geen verzorging
nodig had, altijd weggeschoffeld werd. Ik
vroeg en kreeg dus een onkruidtuintje van
mijn ouders en zocht in boeken op hoe
alles heette.”
Het zal niemand verbazen dat Van Eijk
afstudeerde op de Land- en Tuinbouw-

If you love the man’s garden
You love the man

Engels gezegde 
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Thijs van Eijk bij zijn geliefde vijver
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Anton van Zeegen, directeur van Sports &
Swimming aan de Wetering in Blaricum,
heeft op 1 april 2004 een juweel van een
sportschool geopend, met als bijzondere
bijkomstigheid een instructiebad. In een
zwembad met een diepte van 1.20 meter
en een temperatuur van 32º is het voor
kinderen een fijne gelegenheid om te
leren zwemmen. Ook mensen met stijve
spieren of gewrichten waarbij de tempera-
tuur naar 32º gaat, hebben hier een goed
onderkomen.

Sportcentrum

Als je binnenloopt in een sportcentrum
verwacht je fitnessapparaten. Bij Sport &
Swimming (R&A) kom je in een gezelli-
ge ambiance, ’n grote tafel, fijne tijd-
schriften en ’n goed ingerichte bar voor
koffie met wat lekkers. Links het zwem-
bad gescheiden door een grote glazen
wand. Een glanzende Power-plate of tril-
plaat in een eigen private omgeving. Ook
de zonnebank heeft een eigen onderko-
men. Rechts de onvermijdelijke toestel-
len, waar je met of zonder begeleiding
gebruik van kan maken.

Passie

In 1972 verzorgt Anton de voetbaltraining
van Het Gooi. Dan wordt hij manager van
een sportschool en terwijl hij zwemles
geeft aan kinderen, wiens ouders een
zwembad hebben aan huis, ontstaat er bij
Anton een plan. Samen met Rob bedenkt
hij de uitvoering van zijn passie. De sport-
school gaat uit van drie ‘points’: 
1. hygiëne, 
2. sociale omgang en 
3. kleine groepen.

Het zwembad

Het water is voorzien van een chlorering
verbonden aan een stof die zorgt voor
kwaliteit, zonder de indringende geur van
chloor. Bovendien wordt er elke dag een
gedeelte van het water ververst. Kinderen
in groepjes van acht krijgen drie kwartier
in de week les. De leraren gaan uit van het
kind. Elke twee maanden is er feedback
om het onderwijs op peil te houden. Na
een jaar kunnen ze meestal afzwemmen.
Dat wordt gedaan bij Sherpa in Baarn.
Ongeveer 350 kinderen staan momenteel
ingeschreven, veelal uit omliggende
plaatsen. Zoals Blaricum-Huizen-Laren-
Hilversum-Almere. Zelfs Amsterdam is

vertegenwoordigd. De laatste inschrijving
kwam vanuit Engeland. Een Engels gezin
komt in september in Blaricum wonen en
wil haar kinderen verzekeren van een
plaats in het zwemgebeuren. De goede
resultaten, de relaxte sfeer zijn een goede
reclame voor de sportschool. Ook kinde-
ren met een handicap kunnen hier terecht
en zwemmen dan in groepjes van drie. Dit
zijn b.v. autistische kinderen of kinderen
met de ziekte van Down. ‘De Mozarthof’
in Hilversum maakt ook gebruik van het
‘zwemparadijsje’. Wanneer vader, moeder
of grootouders die de kinderen brengen,
genoeg hebben van het kijken naar de vor-
deringen van hun kroost, is de stap naar
Powerplate, Zonnebank of Fitness snel
gemaakt. Het is leuk te ontdekken dat
vrienden uit verschillende plaatsen elkaar
ontmoeten op een heel andere wijze. 

Fysios

Onder de naam Fysios ofwel hydrothera-
pie is de sport, medische swimming, aan
deze sportschool verbonden. In het bad
van 32º wordt therapie gegeven aan men-
sen die door ’n bepaalde ziekte of door
stijve spieren en gewrichten zich moeilijk
bewegen. Alleen of in groepsverband (zes
personen) kun je werken aan verminde-
ring van pijn, verbeteren van kracht,
beweeglijkheid, conditie of ontspanning.

Nieuw pand

Op het moment dat ons gesprek is afgelo-
pen, begint Anton enthousiast te praten

over een pand dat hij kortgeleden heeft
aangekocht, naast de sportschool.
Nieuwsgierig gemaakt, lopen we even
later buiten. Hij ontsluit de deur en ver-
baasd over de inrichting zou je vergeten
om naar binnen te gaan. Een pracht ruim-
te voor Body-shape, Yoga, Spinning en
Pilatus dat in korte tijd razend populair
geworden is. Pilatus is bedacht door
Joseph Pilatus, die in de Eerste Wereld-
oorlog apparaten ontwikkelde voor revali-
datie.

Spinning

Aan het eind van de zaal opent Anton de
grote spiegeldeuren waarachter de specia-
le fietsen staan, waarop je ‘spinning’ kan
beoefenen. ’n Vrij nieuwe sport op de
fiets.
Aan de lange kant van het vertrek hangen
kleurige schilderstukken in allerlei vor-
men. De vele soorten bloemen die zich op
de schilderijen bevinden, kunnen zich
spiegelen in de spiegelwand aan de over-
kant. De vrolijkheid komt wervelend op je
af, waarbij de houten vloer zorgt voor
rust. 

Het geheel is te zien en te bezoeken aan de
Wetering 28-32, tel. 5253388. Op zater-
dag en zondag kan er gezwommen wor-
den door ouders met kinderen.

Hennie Lamaker

Vriendelijkheid is de gouden ketting
Die de maatschappij samenbindt.

Goethe

STIPPENDANS
(ingezonden stuk)

Elke keer verbaas ik mij over de nog
steeds voortdurende bouwwoede in ons
dorp. Toen ik in 1967 in het dorp kwam
wonen vertelden de makelaars dat er geen
bouwgrond meer te krijgen was. Dit moet
ook zo geweest zijn want de huizen ston-
den op grote percelen en het verkavelen
van die percelen had geen zin want een
extra bouwstip kreeg je niet (minimale
kavelgrootte). Blaricum was destijds niet
alleen een rijke gemeente qua financiën
maar ook een rijke gemeente qua sfeer en
ruimte. Weldadig grote tuinen om de
boerderijen in de dorpskern maar ook
ruimte om de villa’s. 
Andere gemeentebesturen zijn gekomen
en daarmee ook andere inzichten. De nor-
men over kavelgrootte zijn, onder druk
van belanghebbenden, waaronder niet op
de laatste plaats de gemeente zelf, afge-
zwakt en de ‘stippendans’ (stippen zijn
bouwstippen in bestemmingsplannen)
werd een feit. Het verhaal ging ineens
over geld en niet meer over dorpsbehoud.
Alles valt ten prooi ondanks het gekakel
in bestemmingsplannen over ‘behoud’,
‘landelijk karakter’, ‘groene ruimte’ etc.
Het zijn slechts reclameteksten en ze die-
nen aldus niet serieus genomen te worden.
Elke stip bracht in 1985 ongeveer 3 ton
guldens op en vandaag de dag ongeveer
een miljoen euro. Is het resultaat, want
daar gaat het toch om, van al die bouw-
woede nu dat het dorp er fraaier en beter
op is geworden ? Onze gemeente is in
ieder geval qua financiën een bijstandsge-
meente geworden en waarschijnlijk daar-
om doet zij er nu alles aan om nog zoveel
mogelijk bouwvergunningen te verlenen
en ook eigen grond te verkopen. Zelfs het
snippergroen moet eraan geloven! Nu zijn
we zover gekomen dat de laatste gaatjes
in de nieuwe bestemmingsplannen moe-
ten worden opgevuld; en gaat het ‘histori-
sche drie sterren dorp’ langzaam maar
zeker naar de haaien. In een wanhoopspo-
ging om de gemeentefinanciën te redden
moet o.a. de gemeentekwekerij volge-
bouwd worden. Het veranderen van de
bestemming daarvan kost de gemeente
geen moeite en nog minder gewetens-
nood. Het oprekken van ‘vol is vol’ is haar
specialiteit en het schuiven met de con-
touren van het dorp behoort daartoe. We
wennen weer snel aan de nieuwe situatie
en ach, dat mooie 3 sterren dorp... wat
maakt dat nou uit? Leve de bouwstippen
en voor de toekomst... de appartementen
en daarna… niet zeuren?!

Carlo Andreoli,
namens Stichting Karakteristiek

Blaricum

“Kinderen reageren heel goed op yoga.
Natuurlijk wordt er eerst nog wat rondge-
rend en gekeet, maar al gauw zie je ze rus-
tiger worden en aan het eind zijn ze zo
ontspannen als wat. We horen vaak terug
van de ouders dat de kinderen in de dagen
na de les ook veel beter slapen.” 

Plannen te over…

Omdat Brenda en Katiza merken hoe
moeilijk het is om goede leraren te vin-
den, ontwikkelen zij momenteel zelf een
opleiding tot yogaleraar. Zoals hun moti-
vatie in het oprichten van Yogatree lag in
het verlangen om zelf naar zo’n centrum
toe te kunnen gaan, gaan ze nu gevolg
geven aan hun wens voor goed opgeleide
yogaleraren door zelf een opleiding te
beginnen. En voorzichtig denken ze ook
alvast verder, bijvoorbeeld aan een
Yogatree boek, aan een eigen yoga-kle-
dinglijn of aan de ontwikkeling van die
ene, perfecte yoga-mat. “Wat wij missen,
maken we gewoon zelf,” stellen ze samen
lachend vast. 
En zo blijkt de boom toch de goede meta-
foor voor Yogatree: stevig geworteld in de
aarde, maar reikend naar de hemel.

Yogatree is gevestigd aan het Domein 4 in
Blaricum. De lessen yoga, pilates, tai chi
en qigong beginnen weer vanaf 11 sep-
tember a.s. Meer informatie kunt u krijgen
op telefoonnummer 035-5395460 of op
www.yogatree.nl. 

Christa Hogenkamp

en het is de yoga die hen samenbracht in
deze onderneming. Een leven zonder
yoga is ondenkbaar voor hen en aan alles
wat ze zeggen en doen merk je dat ze
anderen mensen graag willen laten delen
in wat yoga voor hen betekent. Zonder
daar overigens dwingend in te zijn.
Katiza: “We willen niemand iets opleg-
gen. Je moet het zelf ontdekken. Het is
een pad dat je zelf moet lopen, maar als je
hier alleen een keer per week een yoga- of
pilatesles wil volgen en verder niks, is dat
ook prima.”
Katiza werd geboren en groeide op in
Chili. Brenda is Nederlandse, maar werd
geboren in Amerika en woonde met haar
ouders vanaf haar zevende jaar op ver-
schillende plaatsen in Afrika. Beiden heb-
ben ze altijd veel gereisd. Zo woonde
Katiza, in afwisselend langere en kortere
periodes, voor 3,5 jaar in India, de baker-
mat van de yoga. Van haar spirituele leer-
meester daar kreeg ze in 1996 haar naam
Satya, wat ‘de waarheid’ betekent. Hun
reis op dit moment is niet zozeer fysiek,
als wel spiritueel van aard. En iedereen
die een stukje mee wil gaan, is welkom.
En – gelukkig voor ons – kan dat wel van-
uit een vaste plek: de yogastudio in
Blaricum. 

Kinderyoga

Het aanbod van Yogatree is gevarieerd. Er
zijn verschillende soorten yogaklassen,
sommige zijn vrij statisch en anderen
weer dynamischer van aard. De lessen
worden afgesloten met een korte medita-
tie. Ook bestaat er de mogelijkheid om
pilates-lessen te volgen, een soort bewe-
gingsleer. Privé-begeleiding is ook moge-
lijk. “Vooral drukbezette mensen maken
hier gebruik van, die kunnen een vast les-
uur vaak moeilijker in hun agenda’s pas-
sen,” vertelt Katiza, “maar er zijn ook
mensen die pas beginnen met yoga en lie-
ver niet gelijk een gezamenlijke les vol-
gen.” 
Afgelopen seizoen was er voor het eerst
kinderyoga te volgen bij Yogatree, voor
kinderen tussen de 7 en 12 jaar, en dat
wordt ook dit jaar voortgezet. Brenda:

De eerste keer dat ik erlangs liep, zag ik

hem niet eens staan. Ik liep door de

yogastudio heen naar buiten, naar het

houten terras en de watermuur. Pas

toen ik weer naar binnen liep zag ik

hem staan: een boom. In de hoek van de

studio. Binnen, maar o zo natuurlijk en

volmaakt passend in rustgevende ruim-

te van de yogastudio. 

Ik ben op bezoek bij de Yogatree, een

nieuw yogacentrum in Blaricum.

Brenda Ooteman en Katiza Satya, de

twee eigenaressen, zijn nog even bezig

en ik loop alvast wat rond (‘schoenen

uit, alsjeblieft’) in het atelier bij de

woning van Brenda, waar Yogatree

sinds vorig jaar oktober gevestigd is. 

De boom verdwijnt door het plafond naar
buiten. Even later zie ik zijn bovenkant.
Hij steekt door het platte dak heen en ver-
schaft daar schaduw aan twee stoelen die
ook op het dak staan. Om de stam hangen
Tibetaanse gebedsvlaggetjes. Het lijkt
allemaal prachtig te passen bij de sfeer en
uitstraling van Yogatree, totdat Brenda me
vertelt dat die boom er vroeger ook al
stond, toen zij het pand nog in gebruik had
als kantoor. “Daar stond het kopieerappa-
raat.” Weg vliegen de gedachten over de
boom als organisch versmolten element,
als metafoor voor het yogapad, als ‘tree’
in de yogatree. Of toch niet? “Toen we het
atelier gingen verbouwen en uitbreiden
om er kantoor in te kunnen houden, heb-
ben we als voorwaarde aan de architect
gesteld dat de boom moest blijven staan,”
vertelt Brenda. Leven in evenwicht, zorg
voor jezelf en je omgeving en respect
voor de wereld om je heen, essentiële
begrippen bij yoga, waren dus toen ook al
aanwezig. 

Zelf lopen

Brenda is van huis uit juriste. Een vak dat
ze nog altijd, zij het steeds minder, uitoe-
fent. Katiza heeft voordat zij yogalerares
werd de Rietveld Academie doorlopen.
Maar yoga is de rode draad in hun leven.
Door yoga hebben zij elkaar leren kennen,
yoga heeft hen gevormd tot wie zij nu zijn

bent er niet alleen in de samenleving,
maar vooral ook voor de samenleving.
Een geestelijk dak boven het hoofd bie-
den, dat is zo geweldig belangrijk. Een
plaats voor de mensen creëren waar je je
hart kunt laten spreken, helemaal ‘echt’.
De kerk is een prachtige plaats voor
bezinning. Samen zijn in een sfeer van
gedeeld idealisme, en van pure vriend-
schap. In de kerk oefen je in menselijk-
heid. Ik vind hier een goed gehoor, het
zijn intelligente, kritische mensen, die
nieuwsgierig zijn en ook doordenken.
Een ander aspect van de kerk: het is een
plek waar je leven goed bekeken wordt op
recht, eerlijkheid en trouw. Het is een
leerschool om zo goed mogelijk te leven.
Een beter mens te zijn en te blijven. Dat
vergt onderhoud. Je oefent je hartspier in
de kerk...”

Strijkkwartet

“Preken is als een muziekstuk, een strijk-
kwartet, dat goed uitgevoerd moet wor-
den. Kijken of het verhaal goed overkomt,
de mensen raakt.” Hij wil de preek voor
de zondag altijd vrijdags al klaar hebben
en dat lukt meestal. “Het is moeilijk om
goed en zinnig over God te praten. Het is
een moeilijk gegeven. Er zijn eindeloos
moeizame vragen. Leren met elkaar om te
gaan, met jezelf en met God. Een strijk-
kwartet? Op zijn minst.”
Hij vertelt dat er toch veel mensen graag
in de kerk trouwen. Als dominee doe je
daar altijd erg je best voor. Maar het spijt
hem dat je ze later nooit meer terugziet,
die bruidsparen. “Ze doen zichzelf tekort,
vind ik. De verleiding om uit te slapen,
een avond laat ‘buizen’ en dan vergeten...
Sommige mensen pakken hun kansen
niet, da’s jammer. Die sfeer van gedeeld
idealisme, ik zei het al, waar je samen-
komt om te bidden en te denken en te dan-
ken over en voor alles in dit soms zo
moeilijke leven, het is intens heilzaam.”
Kortom, in onze Dorpskerk is een spran-
kelende dominee gesetteld, die zich als
een vis in ’t water voelt in ons dorp, en in
welk hokje u ook zit: het is de moeite
waard om eens een van zijn preken te
gaan beluisteren. Het klinkt als muziek.

Aty L.S. 

dominees gaan. “Hoe is die nieuwe domi-
nee?” wordt er nu vaak gevraagd, want
sinds begin 2006 is er een fonkelnieuw
domineesgezin in de pastorie van de
Dorpskerk, van de Protestante gemeente
Blaricum. Er staan bloemen, en fietsen –
waar veel op gefietst wordt – en het bruist
er van het leven. Ds. Jan Rinzema en zijn

vrouw Nienke – zij is onderwijzeres – en
hun twee dochters doen de pastorie weer
stralen. En hoe! Mooier dan ooit, van bin-
nen en van buiten: met een kleurrijke tuin
waar veel te zien en te beleven is. Maar er
is vooral veel sfeer. 
Jan Rinzema werd in Groningen geboren
(1959). Hij studeerde theologie in Utrecht
en later ‘Systematische theologie’ in
Amerika (tweemaal cum laude afgestu-
deerd), waar hij vervolgens twee jaar pre-
dikant was. Terug in ons land werkte hij
acht jaar in Noordwijkerhout en vijf jaar
in Vianen. En nu dan: Blaricum.

Hooibergen en Bentleys

Jan Rinzema is een opgewekte man met
een groot gevoel voor humor. Hij kijkt
zorgvuldig om zich heen...: “Blaricum is
bijzonder, een unieke bevolking en om
tussen die mensen kerk te zijn is het
mooiste wat er is. Het is wel min of meer
een geseculariseerd gebied, maar daar kan
je de gemeenschap juist versterken. Je

Het mooie, oeroude kerkje aan de

Torenlaan in ons dorp kent een boeien-

de geschiedenis, die teruggaat tot 1382.

Een piepkleine parochie, beginnend in

een houten kapelletje. In de oudste klok

uit de toren staat het jaartal 1512.

Eind 16e eeuw is er een bescheiden protes-
tants bolwerkje in dit gebied, met in 1595
de eerste predikant, die ook Hilversum
bediende. In 1596 is er een echte eigen
predikant voor Blaricum, die er ook komt
te wonen: Torenlaan B 14, de plaats van
de huidige pastorie, waarmee de hervorm-
de / protestantse geschiedenis van dit dorp
ingeluid wordt. Een lange geschiedenis,
waar we slechts flarden van kennen door-
dat de grote brand in het dorp in de 17e

eeuw (1696) weinig feitenmateriaal over-
liet. Het boekje ‘Een toren in de tijd’,
geschreven door Ds. Bert Berkhof is bui-
tengewoon de moeite waard voor een
ieder die iets meer over de geschiedenis
van ons dorp wil weten. Iedere nieuwko-
mer zou het eigenlijk moeten lezen. ’n
Soort ’inburgering’! 
Blaricum van toen, ons dorpje van nu. Zo
heel anders, met kapitale huizen tussen de
oude boerderijen, een gigantische wel-
stand. Maar de historie, hoe bescheiden
ook, blijft bestaan, met dat kleine kerkje
in zijn midden, een pronkstukje uit het
verleden.
Wanneer u langs de Torenlaan raast –
liefst niet in een SUV – rem dan eens af en
kijk naar dat lieflijke theekoepeltje,
gebouwd rond 1800, ‘een relikwietje in de
tijd’, toen men nog thee dronk in rust en
vree, in plaats van whiskey en tonnen bier.
Allemaal aan de Torenlaan, de pastorie
naast de kerk. Nu fris en groen, prachtig
ge- en later verbouwd door de zo bekende
architect Theo Rueter in 1934, nadat deze
eerst de kerk zelf grondig en indrukwek-
kend gerestaureerd had, met een interieur
van prachtig eikenhout. De consistorie
aangebouwd op de plek waar vroeger de
ingang van de kerk lag, op het oosten.
Kortom het geheel is een schitterende
aanwinst voor Blaricum, ons vroeger zo
arme dorpje.
En zoals het gaat: dominees komen en

Fred Roest en Bert Borsen

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

Foto: G. v.d. Woude

SPORTS & SWIMMING YOGATREE, 

EEN SPIRITUELE OASE IN BLARICUM 

ALS EEN VIS IN HET WATER…



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

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

Diensten in het weekend 

Zaterdag 17.00 uur en zondag 9.45 uur:

Eucharistieviering of Woord en Communie-
viering. 
Zondag 3 en 17 september:

Kindernevendienst.
Door de week: 

donderdag 19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel
Bijzonderheden:

Zondag 3 september 9.45 uur:

Woord en Communieviering, zilveren
jubileum als lector van Wim ter Weijden,
40-jarig huwelijksfeest van  Frank en
Hennie van Aalst. 
Woensdag 6 september 10.00 uur:

Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Vrijdag 8 september 15.00 uur:

huwelijksviering van Hein Jan de Gooijer
en Eveliene Brauns.
Donderdag 28 september 19.15 uur:

Openingsviering van het seizoen van
KVG Blaricum.
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.

GEMEENTE 

AGENDA
Gemeentehuis Nederheem 

(www.blaricum.nl)

September 2006:

Cie I,  Welzijn, Sport & Sociale Zaken

11 september om 20.00 uur
Cie II,  Ruimtelijke Ordening en Beheer

12 september om 20.00 uur
Cie Financiën

13 september om 20.30 uur
Raadsvergadering

28 september om 20.00 uur
Ophalen oud papier en karton 

- Bezit u een blauwe container:

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

wordt huis-aan-huis opgehaald in het
oude dorp op de 4e woensdag v.d. maand,
nl. 27 september a.s. en in de Bijvanck op
iedere 2e zaterdag v.d. maand. Vóór 9.00
uur ’s ochtends aan de weg zetten. 
- Bij scholencomplex de Bijvanck staan
bij de hoofdingang 4 blauwe  papiercon-
tainers. Tijdens schooluren te gebruiken. 
GAD Afvalinfopunt & klein chemisch

afval: bij de muziektent in het oude

Dorp elke 4e dinsdag van de maand van 
9.00-12.00 uur, en bij het 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. 

Zondag 3 september 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 10 september 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Feestelijke Startzondag, met speciale
aandacht voor alle vrijwillige medewer-
kers in commissies en werkgroepen. De
Cantorij zingt. Na afloop tuinfeest in de
pastorietuin! Of bij slecht weer binnen in
de kerk. Koffie met een eenvoudige
lunch. Muzikale omlijsting door gemeen-
teleden. Er is zelfs een goochelaar!
Iedereen is Welkom.
Zaterdag 16 september 19.00 uur

Engelse Evensong ter gelegenheid van
het 25-jarig huwelijksfeest van Jan en

Nynke Rinzema: muzikaal avondgebed
in de vorm van Songs of Praise, m.m.v. de
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. Werken
van Dowland, Howells en Purcell.
Iedereen is welkom. 
Duur concert: één uur.
Zondag 17 september 10.00 uur

Ds. Jan Rinzema, Blaricum.
Avondmaal, m.m.v. de Cantorij.
Zondag 24 september 10.00 uur

Mevr. Dr. M. Klomp, Amsterdam.
Zondag 1 oktober 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 8 oktober 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Avondmaal, m.m.v. de Cantorij.

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

Venenweg 3, 1261 HX Blaricum

Tel: 035-5384020, fax: 035-5384021

‘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!

GEBOORTEN

29-05-2006 Eva Bruggeman
30-05-2006 Senna Damian Hey
02-06-2006 Irina Agelica Maria 

van den Bergh
21-06-2006 Duncan Marc Laurens 

Schröder
26-06-2006 Frédérique Pieternelle 

van der Meer
28-06-2006 Quinten Maria Eduard

Catharinus van 
Bijlevelt

28-06-2006 Lotte Gotterbarm Hope
05-07-2006 Amandine Isolde 

Meertens
17-07-2006 Jasper Pieter Everaarts
17-07-2006 Thijs Sebastiaan van 

Straaten
19-07-2006 Sophie Eleonore 

Marguerite van Arum
25-07-2006 Thomas Aseel Hikmet

Soroo

HUWELIJKEN

02-06-2006 Hendrikus Gerardus 
Maria van der Veen, 
en: Renée Eleonore de
Keijzer

23-06-2006 Robert-Jan van 
Kampen, en: Joyce 
Verhaaf

30-06-2006 Robert Rokebrand, en:
Elisabeth Irmina 
Antonia Wilhelmus

01-07-2006 Robert Ferdinand 
Govaers, en: Chantal 
Fleurine Antoinette 
Voorbraak

06-07-2006 Patrick Alexander 
Vlaar, en: Nicole 
Cornelia Dorrestijn

07-07-2006 Abraham van 
Leeuwen, en: Daniëlle
van den Ancker

Colofon
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hei & wei bestaat mede dankzij een advertentiecon-
tract met de gemeente, donaties en de adverteerders

Je ziet in onze telefoongids nog steeds
veel namen van echte Blaricumse fami-
lies: Bakker, Van den Bergh, Borsen,
Calis, De Gooijer, De Jong, Krijnen,
Lanphen, Puijk, Raven, Rigter,
Rokebrand, Schaapherder, Vos etc. Maar
hoe lang nog? In de winkels in het oude
dorp zie je steeds minder Blaricumse
gezichten. Het ‘oude’ Blaricum zie je in
feite alleen nog maar tijdens de kermis-
week, met name op maandagochtend bij
de sjezenkeuring op het Oranje Weitje en
op de woensdagmiddag tijdens de volks-
spelen.
Zullen de jonge ouders van elders die zich
hier, gezien hun financiële positie, wel
een huis kunnen permitteren, de fakkel
overnemen en voor nieuwe impulsen van
het gemeenschapsleven zorgen? Want zij
zijn het die elkaar via hun schoolgaande
kinderen ontmoeten en voor nieuwe acti-
viteiten kunnen zorgen. Maar hebben die
nieuwkomers dezelfde liefde voor dit
dorp als degenen die hier al generaties
lang wonen? Gaan die nieuwkomers op
den duur een eigen gemeenschap vormen
die niet integreert in de bestaande oude
dorpscultuur? Weten de mensen die zich
hier vestigen eigenlijk wel wat Blaricum
voor een dorp is? Iedereen die hier komt
wonen zou, als een soort van ‘inburge-
ringscursus’ het (nog te koop zijnde) boek
Blaricum, Erfenis van Gooiers en... een
minimum aantal nummers van ons dorps-
blad ‘hei & wei’ moeten lezen. Kunnen
we iets doen om het oude, de mooie erfe-
nis en de daarmee samenhangende
gemeenschap van mensen in harmonie
met het nieuwe te laten opgaan? 
Bouwen in het oude dorp is eigenlijk niet
meer mogelijk. Als gevolg van de ver-
ruimde bepalingen van de bestemmings-
plannen (bouwstipmethode) is, na sloop
van bestaande, oudere woningen, de bouw
mogelijk geworden van enorme villa’s,
waardoor langzaam maar zeker het
open/groene karakter van Blaricum wordt
aangetast. Wat misschien nog rest is inci-
denteel kleinschalig saneren ten behoeve
van de huisvesting van starters en senio-
ren, die zo graag in Blaricum willen blij-
ven. Maar wat we allemaal weten is dat
we niet allemaal in Blaricum kunnen
wonen. Het is een gecompliceerde mate-
rie. Voer voor sociologen. 

ONZE 

BLARICUMSE

GEMEENSCHAP (6)
(column)

Wat is er mooier in je leven dan te kun-

nen blijven wonen in je eigen geboorte-

dorp, waar je vrijwel iedereen en ieder

plekje kent, waar je als kind gespeeld

hebt, naar school bent gegaan, je vrien-

den en vriendinnen hebt, gefeest en

gesport hebt.

Dat geluk hebben de meeste jongelui in
Blaricum niet wegens het nagenoeg ont-
breken van betaalbare woningen en van
seniorenwoningen/appartementen waar-
door via doorstroming nog enig soelaas
had kunnen ontstaan. Op zichzelf bezien
is het niet erg als jonge mensen elders hun
heil zoeken om hun vleugels uit te slaan,
maar het is niet goed wanneer dat min of
meer gedwongen gaat en meer regel is
dan uitzondering. Heel wat ouders hebben
al met lede ogen moeten aanzien dat hun
nakomelingen hier geen huis konden vin-
den en moesten vertrekken. Het lijkt dat
deze ontwikkeling, die al jaren aan de
gang is, steeds sneller gaat. De praktijk
laat overigens wel zien dat de heel ‘hard-
nekkigen’ op een (heel) goede dag toch
weer in ‘hun’ oude Blaricum komen te zit-
ten. En dat zijn ‘de waren’ die zich niet
geroepen voelen zich achter hoge hagen en
hekken te verschuilen, maar met hun kin-
deren en de buurt weer gaan deelnemen
aan hun vroegere gemeenschapsleven. 
Hoe dan ook, in de loop van de tijd ver-
dwijnt er een hele generatie jonge mensen
uit ons dorp en dat is niet alleen niet leuk
voor ouders en familie, maar het heeft ook
gevolgen voor het gemeenschapsleven in
ons dorp. Wat betekent op den duur het
vertrek van onze jongeren voor het dorps-
leven, de gemeenschapszin, het vereni-
gingsleven, de buurt, de dorpstradities?
Kunnen activiteiten zoals Koninginnedag,
de kermisweek, de dag van het werk-
paard, de running lunch, de schilderswed-
strijd, de open atelierroute, de open golf-
dag, het zomerconcert bij Rust Wat, en
verenigingen zoals de Historische Kring,
de sportverenigingen, het dorpsblad ‘hei
& wei’, enz. ‘de boel bij elkaar houden’?

Over de Bijvanck, de Blaricummermeent
en de relatie daarvan met het oude dorp
valt ook heel wat te verhalen. Maar dat
verdient een aparte belichting. U kunt
natuurlijk op dit artikel reageren op ons e-
mailadres redactieheienwei@xs4all.nl, of
naar het gewone adres William Singerweg
13, 1261 EH Blaricum.

Adrie van Zon 

N.B. Dit artikel kwam mede tot stand
n.a.v. gesprekken gevoerd met oud-burge-
meester mr. M. Tydeman, die overigens
niet op alle fronten het eens was met de
schrijver.

DORPSAGENDA
KUNST & CULTUUR

Galerie De Vlierhove, Blaricum: t/m 14
oktober gesloten.
Gemeentehuis Nederheem / Expositie-

route: in september groepsexpositie van
werk van de deelnemers aan de Open
AtelierRoute Blaricum. Tijdens de ope-
ningsuren van het gemeentehuis. Info: tel.
5399575, www.blaricum.nl. In het week-
end van 9 en 10 september open van 10.00
tot 16.00 uur. 
Marloes Eerden (Blaricum) exposeert in
‘Beelden voor buiten’ samen met 12 ande-
re beeldhouwers t/m 1 oktober in de tuin
van Kasteel Sypesteyn te Loosdrecht.
Voor info: tel. 5823208, www.docart.nl of
www.sypesteyn.nl.
Singermuseum, Laren: t/m 12 septem-

ber gesloten. Van 13 september t/m 7
januari 2007: Loving Art, de William en
Anna Singercollectie. Hart Nibbrig,
Singer Solo t/m 4 maart 2007. Info:
www.singerlaren.nl, tel. 5393950. 
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m 3
september ‘Zomerparade’, diverse kun-
stenaars. Vanaf 10 september solotentoon-
stelling van beeldhouwer Pépé Gregoire. 
Info www.galeriebiancalandgraaf.nl.
DIVERSEN:

Wereldwinkel Laren zoekt bestuurslid
(m/v). Belangstelling? Bel Toos
Overboom, tel. 5316730.
Oproep i.v.m. ‘bijzondere’ kinderen.
Ben je ouder en/of verzorger van een kind
met een handicap (geestelijk of lichame-
lijk) of een gedrags- of leerstoornis, deel
je verhaal met Estelle Ruyter, Buizerd 51,
tel.5240942, ruytergroen@kpnplanet.nl.
Zij wil graag ook jouw ervaringen (desge-
wenst anoniem) bundelen in een boek en
bespreekbaar maken naar een breder
publiek toe.
Actie: gebruikte brillen en gehoorappa-

raten. Deze actie voor Cuba loopt nog
altijd door. Breng de oude brillen en
gehoorapparaten naar de winkel van
Sabine van Kleef, Dorpsstraat 6,
Blaricum, tel. 5316064. Een paar keer per
jaar worden deze opgehaald en verstuurd.
Help mee. Het is zo eenvoudig!

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 oktober nr. 
inleveren uiterlijk 1 sept. 2006 bij de

eindredactie, Sybert Blijdenstein, 
per bovenstaande e-mail, of per post,

William Singerweg 13, 
1261 EH Blaricum. 

Verschijningsdatum oktober nr.: 
28 september 2006.


