
136 JAAR OUDE

BEUK 

OMGEZAAGD

Bij de St. Vituskerk is op 8 november jl.
voor de pastorie een grote, oude rode beuk
omgezaagd. Dit was noodzakelijk gewor-
den omdat de boom zwaar aangetast was
door tombel- en honingzwam. Hierdoor
werd de sapstroom steeds trager en stierf
de boom langzaam af. De beuk is geplant
rond 1870, had een stamdiameter van 1,5
meter, een stamomtrek van 5 meter en een
gewicht van ca. 9 ton! De werkzaamheden
werden snel en vakkundig uitgevoerd
door Philip Landermeijer m.m.v. Alex en
Buck, alle drie van boom- en groenver-
zorgingsbedrijf ‘De Specht’, adverteerder
in ‘hei & wei’.
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heihei&&weiwei

Tel. (035) 694 21 28
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“Strategische 
samenwerking,

uw meerwaarde”

Vishandel Blaricum
Meentweg 2 

Blaricum  
Tel. 035-5383337

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

Nieuwint & Van Beek
Marian Duurland

Accountants &
Belastingadviseurs

Laren
035-5485860
www.nevb.nl

TA F E L B E R G

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

Bloemen en meer
voor exclusieve & eigentijdse bloemversiering

Schapendrift 2e
Blaricum

035 - 5261250

www.bloemenenmeer.nl

BLARICUMS

NIEUWS

Bep en Richard Poort zijn 60 jaar

getrouwd.  Op 2 november jl. Van harte
gefeliciteerd met dit heuglijke feit! Met
een gelukwens van H.M. de Koningin en
een bezoek van de burgemeester. Daarna
was er feest met kinderen en kleinkinde-
ren. Nog veel goede jaren samen! 
Herindeling Gooi. Op 1 nov. jl. is er een
discussiebijeenkomst (o.l.v. Andries
Knevel) gehouden door de provincie
(gedeputeerde A. Moens) met de betrok-
ken Gooise gemeenten (raadsleden en col-
leges). De (verplichte) insteek voor de
gemeenten blijft dat de provincie doorgaat
met de regionalisering, die moet ingaan in
2009-2010. Dhr. Moens zegt positief te
staan t.o.v. de beoogde samenwerkings-
vorm van de BEL-gemeenten. Hij wil
begin 2007 met een nadere invulling
komen m.b.t. de fusieplannen. 
Zes Gooise gemeenten besluiten cen-

traal in te kopen. Bussum, Hilversum,
Huizen, Naarden, Weesp en Wijdemeren
gaan samenwerken bij de inkoop, inhuur
en aanbesteding van diensten en produc-
ten. Doel: meer professionalisering, finan-
ciële voordelen (betere verhouding tussen
prijs en kwaliteit) en efficiencyverhoging.
Per jaar geven deze zes voor de gezamen-
lijke inkoop van kantoorartikelen, cate-
ring, onderhoud, inhuur adviesbureaus,
leerlingenvervoer, automatisering en het
aanbesteden van civiele projecten, meer
dan € 100 miljoen uit. Blaricum, Laren,
Eemnes en Muiden doen momenteel nog
niet mee, maar ze hebben wel interesse in
de samenwerkingsovereenkomst getoond.
Latere instroming is niet ondenkbaar.
Blaricum verkeert in financiële nood.

Het tekort is opgelopen tot € 657.300
door o.a. wachtgeldverplichtingen, hoog
ziekteverzuim, externe inhuur, college-
uitbreiding, rentederving bij opbrengst
verkoop o.g. en minder OZB-opbrengst.
Er is voor € 206.800 een uitgavenstop
ingesteld. De programmabegroting 2007
is door de raad vastgesteld onder de
afspraak dat het college op 8 november
(Commissie Financiën) een Plan van
Aanpak overlegt om de gevolgen van dit
tekort te verwerken in de begroting 2007.
De verkoop van gemeentelijk onroerend
goed is in volle gang. Inmiddels is het
merendeel (9) van de panden verkocht. 
De zeven terrasflats in de Bijvanck met
151 appartementen, zullen door de eige-
naar, Woningcorporatie ‘Het Gooi en
Omstreken’, worden uitgebreid met 28
nieuwe huurappartementen. Dit gebeurt
door het aanbrengen van een extra, vierde
woonlaag. Ook worden liften aangebracht
en de bestaande flats opgeknapt. De vrij-
stellingsprocedure hiervoor is gestart.
Blaricumse bedrijven naar de Blari-

cummermeent. Het betreffende vesti-
gingsvoorstel is door de raad vastgesteld
alsmede de criteria voor de vrijstellings-
bevoegdheid hiervoor.
Blaricumse monumentenlijst uitge-

breid. Het college van B en W wijst 43
panden aan voor de gemeentelijke monu-
mentenlijst. De laatste fase van behande-
ling is ingegaan. Verwacht wordt dat de
lijst 77 panden zal gaan omvatten.
Daarnaast zijn er 75 rijksmonumenten. De
bijdrage hierbij  van Gé van der Pol,
Lineke Bekkema en Gerbe v.d.Woude is
essentieel geweest.
Beuken Eemnesserweg gecontroleerd

op veiligheid. Dit n.a.v. de intrekking van
de kapvergunning voor 80 bomen.Van de
79 beuken moet er één gekapt worden. Uit
13 beuken wordt dood hout verwijderd en
27 zullen jaarlijks geïnspecteerd worden.
De overige 48 vragen geen direct onder-
houd. Er komt een bomenbeleidsplan met
inspraak van de burgers.
Zes faunapassages zijn in oktober jl. aan-
gelegd in de Boissevainweg (N526) en in
de Crailoseweg (N257). Hiermee is een
veilige doorgang gecreëerd voor kleinere
dieren. Als onderdeel van een betere
onderlinge aansluiting van de gebieden
van het GNR en als bijdrage aan de
instandhouding van deze kleine soorten.
Zonsopgang resp. -ondergang: op 1
december om 8.25 uur, resp. 16.31 uur en
op 1 januari om 8.48 uur, resp. 16.38 uur.

(bronnen: pers- en krantenberichten en
officiële publicaties) 

Op 1 november 2006 opende C1000

opnieuw zijn poorten. Onder de bekwa-

me leiding van Jan Driessen en zijn

vrouw Maria is er in het oude ver-

trouwde winkelcentrum ‘De Balken’

van de Bijvanck een schitterend nieuwe

C1000 supermarkt neergezet.

De renovatie

Op vrijdag 6 oktober 2006 beleven we de
laatste dag van het oude gebouw dat
kreunt en steunt op zijn voegen. De laatste
dag met om het uur steeds hogere kortin-
gen op alle artikelen die zich nog in de
winkel bevinden. Om 10.00 uur is er nog
weinig te doen, maar om 15.00 uur zijn er
al vele wachtenden die om 16.00 uur
gebruik willen maken van 50% korting.
Alle boodschappenwagentjes en alle
mandjes zijn in gebruik. Jan Driessen
deelt zelfs vuilniszakken uit om de
gekochte levensmiddelen te vervoeren.
De artikelen die na deze verkoopstunt nog
over zijn, passen makkelijk in enkele krat-
ten! Het is schitterend weer als op 9-10
oktober het oude lekkende dak wordt ges-
loopt en een nieuw dak wordt geplaatst.
Kassa’s worden afgevoerd, muren worden
ontdaan van schappen en strippen. 
Diepvrieskasten zijn al eerder verdwenen.
Op 11 oktober rijdt een kleine bulldozer
over de vloer om alle vloertegels te strip-
pen en op een hoop te vegen. Op 16 okto-
ber wordt de nieuwe tegelvloer gelegd.
Lange rijen tegels worden met de hand
gelegd. Er komt geen machine aan te pas.
Slechts een touwtje en een ‘timmermans-
oog’ geven de 800 m2 vloer een imposant
uiterlijk. De nieuwe uitbreiding aan de
achterkant van de winkel beslaat nog eens
ca. 300 m2 en geeft ruimte aan magazijn
met daarboven kantine, machinekamer en

digitale apparatuur. Als laatste gaan de
interieurspecialisten aan het werk. Zij zet-
ten en hangen hun apparatuur kundig op
de juiste plekken, waardoor elk potje en
pakje zijn eigen specifieke plaats krijgt.
Een speciale plek wordt ingericht voor de
verkoop van alcoholische dranken. Met
extra personeel wordt hard gewerkt om de
veelheid aan artikelen op de juiste plaatsen
te zetten. Dan moet alles nog geprijsd...
Buiten nemen twee lange rijen nieuwe
boodschappenkarren hun plaatsen in.

Heropening: woensdag 1 november 2006

De officiële opening wordt verricht door
Martijn en Annemariek Driessen. Onder
het toeziend oog van alle belangstellenden

gaan de automatische deuren uitnodigend
open en de vier kassa’s staan klaar om de
eerste klanten te ontvangen. Bij de kassa
staan twee soorten mandjes. De een
gewoon, de ander met een hengsel dat je
uit kan trekken. Net als bij een koffer met
wieltjes doe je de boodschappen in dit
mandje zodat je niets hoeft te dragen. Men
wordt door een kleurige schakering van
groenten en fruit verwelkomd, terwijl de
diepvriesproducten een prachtwand vor-
men als een vrolijk decor achter de kas-
sa’s.
De bakkerij heeft verse broodjes die je per
stuk zelf mag inpakken. Heerlijk vers
gebak dat je eventueel ook een dag tevo-
ren kunt bestellen. Vooraan in de winkel is
een voordeelstraat waar alle aanbiedingen
bij elkaar staan en je nog goedkoper
terechtkan. De slagerij is uitgebreid met

een grill, die in de muur is geplaatst en
ieders oog trekt. De slager geniet van de
doelgerichte ruimte die hij heeft gekregen
om de klanten nog beter te kunnen bedie-
nen, met elke dag versgesneden vleeswa-
ren en vers vlees dat hier wordt voorbe-
werkt en verpakt. De nieuwe opstelling
met zijn brede paden maakt het geheel
zeer overzichtelijk. We ontmoeten dezelf-
de lage prijzen, aanbiedingen die we
gewend zijn en bij het afrekenen merk je:
‘Geen fratsen. Dat scheelt.’ C1000. 
Bij het verlaten van de winkel stappen we
nog even naar binnen bij de slijterij. Een
aparte glazen deur brengt ons bij een
diversiteit aan flessen. Een glazen wand
tot aan het plafond omgeeft het sortiment
en dan opeens staan we oog in oog met
een kruidenbitter waarvan het exclusieve
etiket o.a. luidt: 

Blaricumse Boeren Bitter
gemaakt volgens ’n eeuwenoude 

receptuur bewaard en gekoesterd door
één der oudste erfgooiersfamilies uit

Blaricum. U proeft er de unieke
Blaricumse dorpsgeest in: stevig, kruidig

en een tikje wild.

Hulde aan de initiatiefnemers Jan
Driessen en zijn Maria! Wij wensen hem
en zijn vrouw veel geluk met een goede
omzet, na vele jaren van wachten, werken
en besluiten. C1000 Jan Driessen,
Hooibrug 1, Blaricum Bijvanck.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 8.00 tot
18.00 uur.

Hennie Lamaker

modern asian 
cuisine

mw. W. M. Hu 
director

Huizerweg 3 
Blaricum
T. 035-6336996
www.theredsun.nl

Bric-à-brac

Het komt niet vaak voor, en we doen
ook alles om het te vermijden: naams-
of persoonsverwisseling in ‘hei &
wei’. Maar in het novembernummer
was het raak. Het werd veroorzaakt
door het titelwoord ‘Bric-à-brac’ van
de column ‘Hollands Glorie (5)’.
Hierin wordt beschreven hoe een
Blaricums echtpaar met een huis in
Zuid-Frankrijk aldaar stukken van hun
huisraad wegschonken aan hun dank-
bare, trouwe Franse ‘gardien’ (oppas-
ser) van hun huis. En hoe ze die stuk-
ken tot hun verbazing weer terugvon-
den, ter verkoop aangeboden (tegen de
aankoopprijs) door de broer van deze
gardien, op een lokale bric-à-brac-
markt. Een duidelijk verhaal vonden
wij als redactie. Humoristisch, ook
door de zelfspot. Maar dat bleek het
niet voor elke lezer het geval te zijn.
Dit ondervond tot onze spijt Louise
Vulling, van de Blaricumse zaak in
antiek, curiosa en tweedehands artike-
len ‘Bric-A-Brac’ aan het Achterom 9.
Ze kreeg een aantal nogal verwijtende
reacties, ook in briefvorm, n.a.v. deze
column. Het verwijt was “Hoe heb je
ooit zo kunnen reageren tegen mensen
die je zo trouw hebben bijgestaan?” en
“Heb jij dat artikel soms geschreven?”
Oorzaak: ‘Bric-à-brac’. Deze naams-
verwisseling is absoluut niet door ons
voorzien en bedoeld. We willen naar
de lezers hierbij duidelijk stellen dat
Bric-A-Brac in Blaricum niets, maar
dan ook werkelijk niets, te maken heeft
met de beschreven bric-à-brac-markt
ergens in Frankrijk. De gardien en zijn
broer zouden eens moeten weten... We
willen hierbij toch uitdrukkelijk aan
Louise Vulling onze welgemeende ver-
ontschuldiging aanbieden voor het
ongemak dat het artikel haar heeft
bezorgd. We zouden de lezer willen
meegeven: bezoek haar bric-à-brac-
zaak eens. Daarvoor hoef je dus niet
helemaal naar Frankrijk te reizen. We
hebben het ook hier, in Blaricum. Om
de deur, aan het Achterom.

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

Je kunt beter een optimist zijn 
die ongelijk heeft dan een pessimist 
die gelijk heeft.

Cicero

JAN DRIESSEN HEROPENT C1000

Na de renovatie

Tijdens de renovatie

Na vele, vele

jaren trouwe en

t o e g e w i j d e

dienst verlaat

Els Schipper de

wijkverpleging

in Blaricum-

Dorp.

Wie kent haar
niet? En wie
heeft zij al niet
terzijde gestaan

bij ziekte en bij de gebreken van het ouder
worden? Wijkverpleegkundige: een
letterlijk en figuurlijk verbindend beroep.
Vaak ook was zij een echte steun en toe-
verlaat voor eenzame patiënten, een
baken in een drukke en voorbij hollende
wereld. Altijd nam zij even de tijd. Voor
de warme zorg en dat zo belangrijke
invoelende praatje. Velen in Blaricum zul-
len zich haar blijven herinneren, ook lang
nadat zij vertrokken is. Zoals Theo
Bakker van de Meentweg 43a zegt: “Elke
week kwam ze bij me langs, al jaren. Ze
was hartstikke goed. Altijd optimistisch.
En in voor een moment van gezelligheid

en een bakje koffie. Jammer dat ze weg-
gaat, maar Bauke die haar opvolgt is ook
heel best.” Net zoals Theo zullen velen
haar dankbaar zijn. Voor die aandacht,
voor die verzorging waar zij, hier in
Blaricum, zo goed in was en waarom zij
zo geliefd was.
Els gaat nu als gespecialiseerde wijkver-
pleegkundige adviseren voor de hele regio
van Thuiszorg Gooi en Vechtstreek. Ten
behoeve van de gecompliceerde ouderen-
zorg, nl. na opname op de geriatrieafde-
lingen van onze Tergooiziekenhuizen en
ook op het gebied van incontinentiezorg.
Dit afscheid kun je daarom niet zomaar
voorbij laten gaan. Els is een heel bijzon-
der mens. Om persoonlijk van haar
afscheid te kunnen nemen wordt een
ieder, ook u, uitgenodigd om haar de hand
te drukken en uit te zwaaien. Deze
afscheidsreceptie vindt plaats in het nieu-
we Gezondheidscentrum ‘de Lloods’ aan
de Meentweg 37H, op vrijdagmiddag 12
januari van 15.00-18.00 uur. Laat het een
onvergetelijke middag worden!

Sybert Blijdenstein

ELS SCHIPPER VERLAAT BLARICUM 



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

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

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en 
geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

DORPSSTRAAT 6A, BLARICUM  TEL. 035-5389649

Slender You
Centre

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum

035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

®

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

IN DIENST VAN DE

VREDE

“Raket ontploft bij Kamp Holland” 

“Op korte afstand van Kamp Holland in
Uruzgan zijn gisteravond twee raketten
neergekomen, waarvan één tot ontploffing
kwam. Niemand raakte gewond, aldus het
ministerie van defensie. De Nederlandse
manschappen hebben een half uur in hun
schuilkelder doorgebracht. De raket heeft
geen schade aangericht.” Zomaar een
berichtje op de binnenpagina van de krant.
Gelukkig maar, niemand gewond! Je zult
maar familie zijn van degenen die daar
hun ‘vredesmissie’ uitvoeren. Geen rustig
moment heb je, tot aan de dag dat ze weer
thuis komen, onze jongens, meisjes, part-
ners, vaders en moeders. Vanuit Den Haag
wordt beslist dat Defensie al of niet troe-
pen stuurt naar oorlogsgebieden over de
hele wereld, alsof het pionnen zijn op een
schaakbord, maar het zijn allemaal MEN-
SEN met een naam en familie! Natuurlijk,
je hebt gekozen voor een baan bij
Defensie en weet dat de kans bestaat uit-
gezonden te worden naar een ver oord, om
te helpen de vrede te handhaven en/of tot
stand te brengen. Is dat juist ook niet
spannend? Vast wel, tot het moment komt
dat je werkelijk uitgezonden gaat worden
en op het punt staat te vertrekken! 

Koninklijke Marine

Zo ook onze zoon Ramón die, in dienst

van de Koninklijke Marine, vorig jaar
omstreeks deze tijd vertrok naar het
Midden-Oosten. Op maandag 21 novem-
ber 2005 vertrok het bevoorradingsfregat
Hr.Ms. Amsterdam waaraan hij tijdelijk
was uitgeleend, samen met het fregat
Hr.Ms. de Zeven Provinciën, ‘in Dienst
van de Vrede’ naar de Arabische Golf,
alwaar het commando zou worden over-
genomen van de Franse marine. Een dag
waar velen naar uitkeken (bemanning),
maar waar ook veel mensen tegenop
zagen (familie). Afscheid nemen van
geliefden, familie en vrienden. Waar ook
aan boord (stiekem) een traantje werd
weggepinkt. En dan het moment van ver-
trek... zo lang mogelijk zwaaien naar
elkaar en kijken tot de boot nog maar een
stipje is en uiteindelijk uit beeld ver-
dwijnt. Met een leeg gevoel ga je terug
naar huis en dan kun je alleen nog hopen
en bidden dat je elkaar na zeven maanden
weer in de armen mag sluiten... Het zou
een moeilijke reis worden!

HOERA voor de computer, die het moge-
lijk maakt dagelijks contact met elkaar te
hebben, tenminste... als alle apparatuur
het doet! In dit geval kwam het contact
pas later op gang, maar toen werden we
ook van veel gebeurtenissen goed op de
hoogte gehouden. Contact over en weer
met familie en vrienden is zo belangrijk,
vooral als je lange tijd van huis bent.
Soms kan dat nog ’t enige houvast zijn.
Aan boord werden veel (brand)oefenin-
gen gehouden, ter voorbereiding op het
‘echte’ werk, dat na het passeren van het
Suezkanaal zou beginnen: het commando
overnemen en patrouilleren in de
Arabische Golf. Het weer was een pretti-
ge bijkomstigheid: hier was net de winter
begonnen en ginds kwamen ze in de
warmte terecht. Op de boot was veel te
doen: er werden lange dagen gemaakt,
want het verkeer in de lucht, op en onder
het water moest goed in de gaten worden
gehouden; er kan immers zomaar iets vij-
andigs opduiken. Daarnaast moesten
andere schepen bevoorraad worden met
brandstof, voedsel en drank. De tocht
door het Suezkanaal (niet veel breder dan
de Eem hier en met een lengte van 163

km) duurde 16 uur en ging onder gewa-
pende begeleiding. Veel spanning! 

Feestdagen

Gelukkig was er ook de nodige ontspan-
ning, zoals o.a. het Sinterklaasfeest met –
per ongeluk? – twee Sinterklazen. Met
Kerstmis werd het wat moeilijk: heimwee
ging knagen. Vanuit Defensie werd een
groetenprogramma over en weer werd
samengesteld; zo waren we toch nog even
‘bij elkaar’. Aan boord werd geprobeerd
de sfeer van Kerst over te brengen, maar
met een temperatuur van ongeveer 28 gra-
den boven nul, lukte dat niet echt.
Gelukkig voor ons, belde onze zoon op
kerstavond op om ons toch nog fijne
kerstdagen te wensen. Even zijn stem te
horen... mooier cadeau kon hij niet geven!

De ‘missie’

Intussen werden er buitenlandse havens
aangedaan, die ‘veilig’ waren, want per
slot van rekening waren ze in oorlogsge-
bied. Men werd geconfronteerd met veel
tegenstellingen in cultuur door wisselend
armoede en rijkdom in verschillende lan-
den in dat gebied. Op zee werden soms
overvolle bootjes aangetroffen met vluch-
telingen en vee, veelal armoedige bootjes
en absoluut niet zeewaardig, maar ook
piraten, die andere boten probeerden te
enteren, om ze dan, tegen grove betaling,
vrij te laten of in brand te steken. Thuis
hoor je de meeste van deze gebeurtenissen
pas achteraf! In samenwerking met de
Belgische, Duitse, Franse, Engelse en
Amerikaanse marine manoeuvreerden
onze marinemensen om orde te handha-
ven en in moeilijke situaties hulp te verle-
nen. Tevens werd hulp geboden vanuit
Pakistan (dat later het commando zou
overnemen van Nederland) en Japan. 

Thuisfront

Defensie heeft een ‘Thuisfront’ ingesteld,
waar je als naaste familie van uitgezonden
militairen altijd met vragen en/of medede-
lingen terechtkunt. Ingeval van verdrieti-
ge omstandigheden thuis wordt er contact
gemaakt met de boot en kan er, indien
mogelijk, een telefoonverbinding tot
stand worden gebracht. Wanneer men wil,

is er geestelijke bijstand en soms worden
de desbetreffende militairen naar huis
gevlogen. Halverwege de reis werd vanuit
dit Thuisfront een familiedag georgani-
seerd, waarbij we veel informatie kregen
van onze geliefden over zee en werd er
live contact gemaakt met de boot.

Verlangen naar einde missie... ver-

driet... thuiskomst

We telden de maanden en later de weken
en dagen totdat ze weer thuis zouden
komen... En toen werden we op een och-
tend wakkergebeld, met de vraag of we al
iets van Ramón hadden gehoord, want er
was een vreselijk auto-ongeluk gebeurd
met een paar marinemensen in Djibouti.
Twee militairen waren hierbij om het
leven gekomen en een aantal gewond. Je
ligt te trillen in je bed... toch niet ons
kind? Wat is een mens dan egoïstisch!
Direct het nieuws aangezet en toen bleek
het om twee andere jonge mensen te gaan,
maar wel van de ‘Amsterdam’; de familie
was al door de marine ingelicht. Na een
paar uur belde Ramón zelf, verslagen en
vol van verdriet. De hele bemanning was
ontredderd: verwarring... ongeloof... ont-
zetting... Voor hen stond de wereld stil.
Een aantal wilde zo snel mogelijk naar
huis. Op zo’n moment zou je van alles
willen doen, maar je bent zo machteloos.
Wat is die afstand dan groot! Vanuit
Nederland werd een traumateam overge-
vlogen. Verdrietige dagen volgden, zowel
op de boot als bij het thuisfront, vooral op
de dag dat er ceremonieel afscheid werd
genomen van de omgekomen militairen.
Twee jonge mensen, beiden 23 jaar... Ze
werden naar huis gevlogen op 29 april...
op 17 mei was de officiële thuiskomst van
de twee fregatten gepland! In stilte is de
‘Amsterdam’ één dag eerder dan de
‘Zeven Provinciën’ de haven van Den
Helder binnengevaren, ‘in rouw’, uit pië-
teit voor de overledenen. Stil heeft de
bemanning zijn/haar herinneringsmedail-
les ontvangen voor ‘bewezen diensten’ in
oorlogsgebied. Nooit zullen zij en wij
deze ‘vredesmissie’ vergeten.

Tiny de Wit

ONTWIKKELINGS-

HULP OP KLEINE

SCHAAL
Ontwikkelingshulp komt bijna om in

de cijfers, meldt een vooraanstaand

dagblad in de kop bij een artikel over

de bureaucratie, die de professionalise-

ring van de ontwikkelingshulp heeft

meegebracht. Maar daarvan is geen

sprake bij de ontwikkelingshulp die

Nelleke Alders uit Blaricum geeft aan

de arme bevolking van Nepal.

Hoe het begon

Tijdens een vakantiereis door Nepal zag
Nelleke hoe arm de mensen zijn in het
zuiden van het land. Het ontbreekt hen
aan alles, zelfs aan water, sanitair en elek-
triciteit. Twee Nepalese jongens uit de
stad probeerden al om hulp te bieden aan
deze mensen, maar ook zij zijn beperkt in
hun middelen. Daarom beloofde Nelleke
hun dat zij hen zou gaan helpen. Ze open-
de bij de Rabobank in Eemnes een reke-
ning ten name van Child Welfare
Organisation Nepal om daarop geld te
storten tot steun aan het werk dat op zo
kleine schaal al begonnen was. 

Lesgeven

Maar daar bleef het niet bij. Zelf gaat ze
ieder jaar voor een maand naar Nepal toe
om aan de vrouwen van Sauraha les te
geven in het maken van patchworkdekens
en andere handwerken. Dat doet ze vanuit
de gedachte dat als de vrouwen werken ook
de kinderen te eten zullen hebben. Mede
door haar steun is er een schooltje gebouwd
waar de vrouwen bijeenkomen als Nelleke
haar lessen geeft en waar ze een plek heb-
ben om samen te werken aan de dekens.

Artistieke kwaliteiten

De artistieke kwaliteiten van Nelleke

komen goed van pas bij het ontwerpen
van patronen voor het patchwork.
Bovendien probeert ze deze dekens hier
aan de man te brengen om met de
opbrengst ervan het werk te kunnen laten
doorgaan. En als ze hier in haar atelier aan
de Kemphaan schildert en tekent laat ze
de rendementen hiervan ook weer ten
goede komen aan de Nepalese mensen.
De teken- en schilderlessen die ze geeft
zijn voor haar ook bronnen van inkomsten
voor het ontwikkelingswerk. Zo is het
mogelijk geworden om vee te kopen voor
de boeren, die met veeteelt in hun onder-
houd moeten voorzien.

Tijdens haar laatste bezoek aan Nepal in
augustus heeft ze meegewerkt aan de uit-
breiding van het schooltje, dat een boven-
verdieping heeft gekregen, zodat er meer
ruimte is gekomen waarin gewerkt kan
worden. Bovendien heeft ze weer les
gegeven in allerlei handwerken zoals brei-
en, borduren en haken.

Miss Nepal

Het zou niet misstaan om Nelleke Alders
een ‘Miss Nepal’ te noemen want heel
haar hart ligt bij de mensen daar. Ze heeft
er alles voor over om het leven daar meer
leefbaar te maken. Via e-mail en de tele-
foon staat ze voortdurend in contact met
de twee organisatoren daar, zodat ze
steeds op de hoogte blijft van de ontwik-
kelingen. Haar plan is om in maart van het

volgende jaar er weer voor een maand
heen te gaan en daar een helpende hand te
reiken aan de armen van Sauraha, als een
ontwikkelingswerkster op kleine schaal
maar met een groot hart voor Nepalese
mensen.
Als er mensen zijn die haar daarbij willen
steunen, dan is ieder bewijs hiervan
natuurlijk van harte welkom. Info:
Nelleke Alders, Kemphaan 3, 1261 SG
Blaricum of www.childwelfarenepal.nl,
tel. 5247705, e-mail nelleke_p@hot-
mail.com. Voor donaties: bankrekening
31.59.91.674 van Childwelfare te
Blaricum.

Jan Willems

die regelmatig sport, veel fietst (vorig
jaar naar Santiago de Compostella, 2400
km), zo mager als een ram, twee weken
geleden na een uurtje tennis een hartaan-
val krijgt en nog net op tijd in
Nieuwegein gedotterd kon worden? Het
bleek dat een slagader helemaal was
dichtgeslibd. Zeker van het sporten!!!

- Als hij niet zo’n goede conditie had
gehad, had hij die aanval waarschijnlijk
niet overleefd. 

- Ja, zo lust ik er ook nog wel een. Niet
roken, verstandig eten en rustig aandoen
is volgens mij veel verstandiger dan al
dat hollen.

- Luister eens. Uit onderzoek is gebleken
dat vetweefsel de groei van kankercellen
stimuleert doordat het vet stoffen afgeeft
waardoor tumorcellen minder snel
afsterven.

- Dat was zeker weer een Amerikaans
onderzoek met muizen.

- Ja, dat klopt, hoe weet je dat?
- Ach, die Amerikanen vinden van alles

uit en wie zegt me dat zoiets ook voor
mensen geldt?

- Diezelfde onderzoekers verwachten dat
bewegen ook wel eens een duidelijke
bescherming zou kunnen bieden tegen
borst- en darmkanker bij mensen.

- Ik wist niet dat muizen ook al borsten
hadden.

- Mijn eigen ervaring met lopen (mini-
maal twee maal per week 45 minuten) is
dat je er heerlijk ontspannen van raakt
omdat je hersenen serotonine produce-
ren en dat is zeer rustgevend en verdrijft
stress.

- Ja dat zal wel. Moet jij overigens niet nodig
bewegen? Je zit al twee uur te kletsen.

- Goed dat je het zegt. Dan kun jij even
gaan rusten. 

- Graag!
Adrie van Zon

- Hoe je het ook wendt of keert, bewegen
is de beste garantie om gezond oud te
worden.

- Onzin. Het is belachelijk om oudere
mannen steunend en kreunend te zien
joggen in het bos met een hoogrode
kleur. Dat kan nooit gezond zijn.

- Dan heb je het over de beginnelingen.
Na verloop van tijd raken ze hun kilo’s
kwijt en bewegen ze zich soepel en ont-
spannen.

- Ik geloof het niet. Ik vind het niet alleen
onesthetisch hoe ze zich voortbewegen
maar het is ook gevaarlijk zo’n explosie
van inspanningen, levensgevaarlijk.

- Wanneer je een uurtje sporten rustig
opbouwt en elk jaar een sportkeuring
laat doen is er niets aan de hand.

- Zo’n keuring is een momentopname.
Voor hetzelfde geld val je tijdens de
eerstvolgende loop dood neer.

- Het is bewezen dat regelmatig sporten,
bijvoorbeeld één à drie maal per week
30 minuten hardlopen, preventief werkt
en goed is voor je hart en bloedvaten en
je botten.

- Hoe kan het dan dat een zwager van mij

EEN GESPREK OVER GEZOND LEVEN 
Een kwestie van bewegen?
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HIDDE VAN DER

PLOEG 

COMPUTER-

KUNSTENAAR
Na de VUT begon hij ermee, maakte

sindsdien meer dan 50 schilderijen en

heeft onlangs in het Larense gemeente-

huis een expositie gehad. 

Een rondleiding door zijn huis is een bele-
venis. Op alle mogelijke plekken hangen
zijn kleurrijke en zwart-witte schilderijen.
Ze zijn verrassend in diversiteit – geen
schilderij is hetzelfde – en verbazingwek-
kend als je bedenkt dat dit alles met een
computer gemaakt is. Hidde van der Ploeg
(72) had, toen hij met de VUT ging, de
computer tot dan toe alleen maar als tekst-
verwerker gebruikt. Tijdens zijn werkza-
me leven was hij journalist bij het NRC
Handelsblad. Daaraan voorafgaand
schreef en publiceerde hij in zijn vrije tijd
gedichten en literaire verhalen. Dat hij in
zijn jonge jaren ook een niet onverdien-
stelijk schilder was geweest, was hij bijna
vergeten. Tot een vriendin hem daarop
attendeerde, toen Hidde zich afvroeg wat
te gaan doen na zijn pensionering. Na rijp
beraad besloot hij het schilderen weer op
te pakken. Maar ditmaal niet met kwast en
verf maar met behulp van de computer.
Van der Ploeg: “Ik had net een computer
gekocht en ging aan de slag met het pro-
gramma ‘Picture It’. Al experimenterend
ging ik op zoek naar onbestaanbare vor-
men. Die vind je natuurlijk niet, maar zo
ontstonden geleidelijk aan deze afbeeldin-
gen die ik abstract of semi-abstract wil
noemen. Af en toe gebruik ik een bestaan-
de foto, of een jaren geleden door mij
gemaakt (vaak humoristisch en diepzin-
nig, red.) gedicht, dat ik voorzie van her-
kenbare beelden. Vooral voor deze laatste
vorm is veel belangstelling, gezien de
reacties tijdens de laatste Blaricumse
‘Open atelierroute’. Ik exposeerde toen
met Ellen van Hemert en Marianne
Honing in dorpshuis De Blaercom.”

Workshop

Tijdens deze expositie, en ook die in het
gemeentehuis in Laren, liet Hidde met een
powerpointpresentatie op een groot
scherm zijn werk zien. De bezoekers
waren verbaasd: kon je zo kunstzinnig
bezig zijn via de computer? En al gauw
kwam de vraag of hij uit kon leggen hoe
hij het deed. Daaruit vloeide voort dat Van

ZUSTER AUXILIA

JUBILEERT!

Onze lieve en altijd vrolijke 97-jarige zus-
ter Auxilia van Gils vierde op zaterdag 16
november jl. met een drukbezochte,
uiterst gezellige bijeenkomst in het
Vitusgebouw het feit dat ze zeventig (!)
jaar geleden haar kloostergeloften aflegde
bij de zusters Dominicanessen in Neerbos
bij Nijmegen. Van die zeventig jaren heeft
ze er ruim zestig doorgebracht in haar
geboortedorp Blaricum. Eerst als onder-
wijzeres aan de Sint Bernardusschool, en
na haar pensionering nog heel lang als
privédocente aan allerlei mensen die haar
hulp vroegen. Wegens het vorderen van
haar leeftijd moest ze, zeer tot haar spijt,
verhuizen naar het kloosterverzorgings-
huis in Nijmegen. De verzorging die ze
daar krijgt moet het mogelijk maken dat
ze haar honderdste verjaardag ook nog
mag vieren. Hei & wei wenst Auxilia nog
veel geluk en gezondheid toe. Mogen we
over drie jaar hier weer zo’n feest met je
vieren, Auxilia! 

Jan Willems

MIJN

BLADB(E)LAZER

EN IK
Begin november. De eerste storm heeft

gewoed en er ligt wat blad op de grond.

Af en toe dwarrelt nog ’n blad traag

naar beneden. Maar er zit nog flink wat

aan de bomen. Buiten is er een vredige

herfstsfeer.

De laagstaande najaarszon brak door de
wolken en valt in lange lichte banen ver-
warmend mijn werkkamer binnen. Net
zoals in het voorjaar. Een seizoenbode.
Alle ingrediënten om rustig aan hei & wei
te kunnen werken. Maar de stilte wordt
plots verscheurd door het loeiende lawaai
van een bladblazer met zo’n venijnig gie-
rend benzinemotortje. Net het allesdoor-
dringende jankende geluid van een grote
cirkelzaag. Ik krijg er langzaam aan onge-
merkt een schele hoofdpijn van. Zelfs bin-
nen zittend achter de ruiten, boven, aan de
tekstverwerker. Op dit moment besef ik dat
stilte een schaars artikel dreigt te worden. 
Zelf gebruik ik in de tuin een grote blad-
hark, zo’n brede, doe ik al jaren. Lekker

werken, lekker zwaaien en draaien met de
romp. Dat geeft me lichaamsbeweging,
mijn antwoord op deze vervettende,
voortschrijdend motorische maatschappij. 
Je elke dag een kwartier in het zweet wer-
ken is dé manier om gezond te blijven,
vertelde me een aangetrouwde oom, oud-
arts, 85 jaar, zelf nog dagelijks tennissend
en paardrijdend. 
Toch heb ik me vorig jaar bezondigd. Was
het harken stiekem een beetje beu. Ik
besloot me over te geven aan de algemene
trend, in de veronderstelling dat het met
een bladblazer sneller zou gaan dan met
mijn trouwe maxi hark. Jawel, ook ik
kocht een bladblazer. In de aanbieding.
Buitendorps en adviesloos. Weliswaar
elektrisch, minder lawaai, dacht ik, maar
toch.... Het lange groene plastic geval kon
blazen, zuigen en versnipperen, hoewel in
het opvangzakje nog geen voetbal kon, en
’t had zelfs steunwieltjes aan de gulzige
mond. Zo groot en zwaar was die. En dat
alles voor nog geen 40 euro. Koopje. Met
twee jaar garantie. Sterk was die ook nog,
met een extra hoog aantal watts. Thuis
durfde ik het niet te vertellen. Mijn vrouw
haat die dingen. Maar ja, je wordt een
dagje ouder. Gemak dient de mens, enzo-
voort. Daarom. Het is verbazend hoeveel

excuses je op dergelijke foute momenten
voor jezelf weet te bedenken. 
Enfin, toen er eindelijk flink wat blad op
de grond lag en mijn vrouw niet thuis was
sloop ik met het ding de tuin in. Opgewekt
begon ik alles aan te sluiten en ging vol
verwachting op het gras aan de slag. Zo
gepiept. Althans dat dacht ik. Het gras
was nat, zoals gebruikelijk in de herfst, en
het blad wilde niet meewerken, bleef
plakken. Opzuigen of blazen, het kwam er
niet echt van. Het enige dat het ding goed
deed was lawaai maken, als tien versleten
stofzuigers. Na veel zwoegen had ik een
paar smalle baantjes ‘schoongemaakt’ en
het blad lag ongewenst in de border. Drie
kwartier had ’t me gekost. Toen had ik het
helemaal gehad. Mijn besluit stond vast:
het ding gaat weer de schuur in. Ik pakte
mijn bladhark en swingend had ik in een
kwartier het gras schoon. 
Af en toe kijk ik in de schuur nog met een
scheef oog naar de stille grote groene
bladblazer en vraag me af of ik hem zal
verkopen. Maar hoe? Dat kan ik toch nie-
mand aandoen? Ik heb het later toch maar
allemaal aan mijn vrouw verteld... Voelde
me meteen een stuk beter.

Sybert Blijdenstein

der Ploeg, via de Volksuniversiteit Laren,
Blaricum, Eemnes, in november in de
Warrekam in Laren, drie maandagavon-
den aan tien cursisten een workshop com-
puterschilderen heeft gegeven.
Van der Ploeg: “De cursus was een groot
succes, niet in het minst omdat ik het heel
leuk vind om mijn kennis aan mensen uit
te dragen. Bovendien is deze methode niet
alleen geschikt voor valide mensen, maar
ook kunstenaars die minder valide in hun
handen zijn geworden, blijven op deze
manier in staat door te kunnen gaan met
schilderen. En dat vind ik echt geweldig!
Of ik deze cursus nog een keer zal geven?
Waarschijnlijk wel, zo in het voorjaar,
januari, februari, denk ik. Mocht er
belangstelling voor zijn, dan even bellen
naar mij of de Volksuniversiteit.”
De in Amsterdam geboren, maar al 33 jaar
in de Bijvanck wonende Van der Ploeg is
naast kunstenaar ook een sportfanaat. Hij
was coach van het Nationale Volleybal-
team en zijn jaren sportverslaggeving bij
de krant brachten hem ‘all over the
world’.
Maar nu, in zijn nadagen, is het voor Van
der Ploeg dus zitten achter de computer
voor het creëren van – en zich verliezen in
– weer een schitterend, dreigend of
romantisch schilderij.

Allemaal zijn ze te koop, behalve het hier-
bij in zwart-wit getoonde zelfportret.
Interesse? Bel Hidde van der Ploeg, tel.
035-5257887 of 06-11144364 of mail
vanderp@casema.nl. Opgave voor een
volgende Volksuniversiteit-cursus dit
voorjaar: 035-5312 939.

Conny Rector 

DE DORPSKERK

EN HET

PLANTSOEN

In het vorige nummer van hei & wei

heb ik de dorpskerk ‘belicht’ van de

zuidzijde. Nu wilde ik u deze mooie foto

van de noordzijde niet onthouden. Het

is alweer een poosje geleden dat Ellen

Schöne van de Korte Molenweg bij mij

kwam met een oud fotoalbum vol met

oude ‘kiekjes’ van Blaricum.

Daar zat ook deze foto bij, die genomen is
in 1929. Dus ruim voor de verbouwing
door architect Theo Rueter die half jaren
dertig van de twintigste eeuw heeft plaats-
gevonden. Dit is goed te zien door het nog
ontbreken van de consistoriekamer aan de
oostzijde van de kerk. Ook is op deze foto
de wit gepleisterde muur van de kerk nog
goed waar te nemen. De plaats waarvan
de fotograaf de foto gemaakt moet heb-
ben, is mijns inziens waar nu het herinne-
ringsmonument voor de gevallenen in de
Tweede Wereldoorlog staat.

Plantsoen 

Wat opvalt op deze foto is dat er al een
vorm van een park ligt. Het pad wat u ziet
komt precies uit bij de achteringang van
de pastorie. Dit pad is er ook geweest voor
het reconstrueren van het park in de jaren
zeventig/tachtig van de vorige eeuw. Dit
pad is toen dichtgeplant om onder andere
het crossen in het park tegen te gaan. In de
volksmond wordt het park ook wel ‘plant-
soen’ genoemd of ‘het parkje aan de
Piepersweg’. Deze weg is vernoemd naar
wethouder E.H. Piepers die in 1919 tot
wethouder werd gekozen. Hij was daar-
voor al enkele jaren actief als raadslid
voor de R.-K. Kiesvereniging. Hij woon-
de in de boerderij, staande op de hoek
Dorpsstraat-Brinklaan. 

Burgemeester Klaarenbeekpark

Het was de heer J. van Campen, die naast
voorzitter van de oranjevereniging ook

ereburger van Blaricum was, die met het
idee kwam het park de naam ‘Klaaren-
beekpark’ te geven. Hij deed dit in 1978
ook gelijk met de suggestie om de
muziektent ernaartoe te verplaatsen.
Tevens maakte hij van de gelegenheid
gebruik om een idee van mevrouw van
Baren door te spelen, die voorstelde om er
een jeu-de-boulesbaan aan te leggen. Dit
plan is later wel uitgevoerd. De achterlig-
gende gedachte van de heer van Campen
was om het park ‘nieuw leven’ in te bla-
zen. Toen de muziektent in de nieuwjaars-
nacht van 1980 grotendeels afbrandde en
hij weer herbouwd moest worden kwam
het idee om deze ter verplaatsen weer naar
boven.

Decentraal

Men koos er toch voor om de muziektent
op zijn huidige plaats te herbouwen,
omdat men vond dat dit mooi centraal in
het dorp ligt. Het is wel jammer dat hij zo
weinig gebruikt wordt voor datgene waar-
voor hij eigenlijk is gebouwd. Het idee
van de heer van Campen om het plantsoen
om te dopen in het ‘Burgemeester
Klaarenbeekpark’ verdient een tweede
kans. De heer Klaarenbeek is hier burge-
meester geworden in 1922 na een paar

roerige jaren. De annexatie met Laren was
weer eens afgewend. Vanaf 1913 hadden
we hier in Blaricum burgemeester van
Nispen van Sevenaer van Laren als geza-
menlijke burgemeester met Laren. Dit
vonden veel Blaricummers geen gelukki-
ge periode en zij waren dan ook heel blij
dat deze Bussumse ambtenaar, die
gemeenteontvanger was in die plaats, hier
tot burgemeester werd benoemd.
Zodoende was de zelfstandigheid van
Blaricum voorlopig weer veilig gesteld.
Burgemeester Klaarenbeek is eerste bur-
ger van ons dorp gebleven tot 1946. En is
toen opgevolgd door burgemeester
Middelhof.

Ambtswoning 

De gemeente Blaricum liet voor burge-
meester Klaarenbeek in 1923 een ambts-
woning bouwen aan de Heetweg op de
hoek van het park. Architect H.F. Sijmons
ontwierp het en het huis staat er nog steeds,
alleen is de Heetweg in 1929 omgedoopt in
Bussummerweg. Toch frappant dat burge-
meester Klaarenbeek, komende uit
Bussum aan de Bussummerweg kwam te
wonen. Zo ziet u maar: het kijken op een
willekeurige foto van ons mooie dorp kan
veel herinneringen losmaken.

Frans Ruijter

Altijd Bloemen
Christiane Calis                        Jelle Hoekstra

Dorpsstraat 9 d, 1261 ES Blaricum
06-55176039    mobiel    06-24815059

tel. 035-5315703    fax 035-5381680    e-mail: info@altijdbloemen.nl

GEBR. VAN DER

HEIDEN: 
Nieuwe sponsor voor touwtrek-

vereniging ‘Touwtje’

Begin september werden bij het sportcom-
plex van SV Laren’99 aan het
Schuilkerkerpad in Laren de nieuwe touw-
trekshirts voor touwtrekvereniging
‘Touwtje’ uitgedeeld. Deze werden met
een vrachtwagen van Gebr. Van der Heiden
uit Blaricum, gespecialiseerd in grondver-
zet en transporten, afgeleverd. Gebr. Van
der Heiden is thans officieel voor de
komende vier jaar de hoofdsponsor van
‘Touwtje’. Het zal duidelijk zijn dat de ver-
eniging zeer blij is met deze sponsor en dat
zij dan ook zal trachten deze niet teleur te
stellen. Touwtrekvereniging ‘Touwtje’, die
volgend jaar haar 30-jarig bestaan zal vie-
ren, blijft op zoek naar nieuwe leden.
Belangstellenden voor deze toch wel zeer
mooie en sociale sport worden uitgenodigd
eens op een training te komen kijken en
wellicht wat trainingsarbeid te verrichten.
Dit kan op iedere donderdagavond vanaf
ca. 20.00 uur op het terrein van SV
Laren’99.

De Dorpskerk in 1929

HET NIEUWE

GEZONDHEIDS-

CENTRUM

GESTART
Méér zorg- en behandelmogelijkheden

Het nieuwe GZC, gezondheidscentrum
‘De Lloods’ aan de Meentweg 37 in
Blaricum (dorp), is op 6 november jl. van
start gegaan, grotendeels met de eerste-
lijnwerkers die voorheen in de Blarickhof
werkten. Maar ook verschillende andere
disciplines komen erbij, zoals een verlos-
kundige, een oefentherapeut Cesar, een
logopediste, een eerstelijnspsycholoog,
een diëtiste en een bandagiste, waarbij
gezocht is naar een grote variatie in
behandelaanbod. Dit is mogelijk gewor-
den door multifunctionele kamers, waar
de verschillende disciplines een paar dag-
delen per week gebruik van kunnen
maken. Hierdoor is het mogelijk gewor-
den een groot scala van diensten in het
centrum onder te brengen. Dat alles in een
overzichtelijke, beknopte en moderne
ruimte. Onderling wordt intensief afge-

stemd over de behandelvormen en bege-
leidingstrajecten. Ons team heeft hard
gewerkt om dit alles te kunnen realiseren,
op weg naar onze nieuwe locatie.
Natuurlijk is nog  niet alles helemaal af,
dat kan ook niet in één keer, maar het
begin is er! Zo zoeken we nog naar verde-
re uitbreiding in het zorgaanbod, maar het
begin is er! Ons doel: het organiseren en
bieden van een goede, betrouwbare en
betere eerstelijnszorg. Uitgangspunten
van ons team: betrokkenheid, deskundig-
heid en beschikbaarheid, alles gericht op
u, als hulpvrager. Kort gezegd: samen
werken aan beter (worden). 

Onze medewerkers

In het GZC ‘De Lloods’ komen te werken
de huisartsen Marius Beltman, Marijke
van Daelen, Marjon Schouten, Joke
Lanphen en Meta Faneyte-Feith, en de
Gooische Apotheek Blaricum met apo-
thekers Jan van der Lende en Maaike van
den Heuvel. Verder bandagiste Cynthia
von Meyenfeldt, Sanne van der Poel als
oefentherapeut Cesar, fysiotherapeut en
haptotherapeut Sjoerd van Daalen, fysio-
therapeut en manueel therapeut Erwin
Hildebrand, en de fysiotherapeuten Paul

Knip en Monique Rebel.
Ook komen er te werken Ineke Poley en
Katrien van As van maatschappelijk werk
Versa, eerstelijns psycholoog Christiaan
Scheele, logopediste Rachel Reijmersdal
en verloskundige Machteld Kooy.

Open dag: 16 december

Iedereen is van harte welkom op de open
dag van het nieuwe gezondheidscentrum
‘De Lloods’ op zaterdag 16 december
2006 tussen 12.00 en 15.00 uur. Kom allen
een kijkje nemen in het nieuwe, fraaie
gebouw aan de Meentweg 37 E t/m S. De
medewerkers zullen u graag rondleiden. 

De medewerkers GZC



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 11.00 uur

Eucharistieviering of
Woord en Communieviering. 
Zondag 3 en 17 december

Kindernevendienst.
Door de week: 

donderdag 19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:

Donderdag 14 december 19.15 uur

Viering van bezinning en inkeer ter 
voorbereiding op Kerstmis.
Zaterdag 23 december 17.00 uur

Woord en Communieviering.
Zondag 24 december

Geen viering in de ochtend.
KERSTAVOND 19.15 uur

Dienst voor de kinderen op Kerstavond 
m.m.v. het Kinderkoor. Tijdens de 
dienst mogen de kinderen een 
(liefst zelfgemaakte) versiering in de 
kerstboom hangen.
23.00 uur Kerstnachtmis 

m.m.v. het Gemengd Koor St. Cecilia.
Maandag 25 december

HOOGFEEST VAN KERSTMIS

11.00 uur Eucharistie 

m.m.v. het koor Timeless.
15.30 uur Kindje wiegen 

Liedjes zingen rond de kerststal met 
de allerkleinsten.
Dinsdag 26 december 10.00 uur

Viering van de Tweede Kerstdag.
Zaterdag 30 december 17.00 uur

Woord en Communieviering.
Zondag 31 december

OUDJAAR

11.00 uur Oecumenische viering in Laren
(géén viering in Blaricum).
Maandag 1 januari 2007

NIEUWJAAR

11.00 uur Eucharistieviering.

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.

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!

foto: Tjerk Visscher

DORPSAGENDA

GEBOORTEN

22-09-2006 Gianluca Benito Floris
25-09-2006 Ferieke Maria Orth
28-09-2006 Julian Maarten Cerfontain
01-10-2006 Djuhna Mascha Pascalle 

van Asten
05-10-2006 Frederique Louise Groot
10-10-2006 Lyn Loïs Nikkels
11-10-2006 Willem Caspar Antonius 

Reefman
11-10-2006 Florentine Maria Roos Tiel
23-10-2006 Puck Georgy Anna 

Ganzeboom

HUWELIJKEN

09-10-2006 Johannes Bos, en: Farhan 
van Bommel

20-10-2006 Edwin Alexander van der 
Stam, en: Louisa Johanna 
Maria Glavimans

PARTNERSCHAPSREGISTRATIE

23-10-2006 Paul Schubert, en: 
Annelies Caroline 
Hermina Cancrinus

Zondag 3 december 10.00 uur

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

Mw. Ds. J.C. van de Putte, Eemnes.
Zondag 17 december 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zaterdag 23 december 19.00 uur

Kinderkerstfeest met Kerstmusical,
opgevoerd door de kinderen.
Zondag 24 december 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 24 december 16.00 uur

Extra opvoering van de Kerstmusical
door de kinderen.
Zondag 24 december 22.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Kerstnacht m.m.v. Kerstprojectkoor
o.l.v. Anton Helmink. 
Maandag 25 december 10 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Kerstochtend gezinsdienst
m.m.v. muzieksolisten.
Zondag 31 december 11.00 uur

in de St. Jansbasiliek te Laren

Mw. Ds. J.C. van de Putte, Eemnes en
Pastor J. Vriend, Laren.
Oecumenische Oudejaarsviering
voor Blaricum, Eemnes en Laren (BEL).
Zondag 31 december 19.30 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Oudejaarsdienst m.m.v. muzieksolist.
Maandag 1 januari 2007

Nieuwjaarsdag: geen dienst in de
Dorpskerk.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas 
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). 
De jeugdkapel voor jongeren van 12-18 
jaar komt éénmaal in de 14 dagen bijeen 
in De Blaercom. Zie ook: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

KERSTACTIVITEITEN

Kerstmarkt bij Nico en Margriet,

Gebr. Dooijewaardweg 1a: op zaterdag
9 en zondag 10 december, van 13.00-
17.00 uur. Levende kerststal, kinderen en
dieren spelen het kerstverhaal. Ook knut-
selen en wafeltjes bakken. Warme
Glühwein, chocomel en erwtensoep.
Kerstkransen, stukjes en decoraties,
gemaakt samen met de hulpboeren. Info:
de Zorgboerderij ’t Werckpaert, tel.
5310076.
Blaricumse kerstbomen: uitzoeken op
de akker, bij Mariëlle Bakker en Sacha
Knoop, ingang Zandpad tussen
Naarderweg 44-46, van woensdag 6 t/m
zaterdag 23 december van 10.00-17.00
uur. Open op woensdag, vrijdag, zaterdag
én zondag. N.B.: dus gesloten op maan-
dag, dinsdag en donderdag!.
Kerstmarkt De Malbak: op vrijdag 15
december a.s. Tafels huren voor verkoop
van zelfgemaakte artikelen? Info: De
Malbak, De Maten 1a, tel. 5262902.
Poëtisch kerstconcert in de Dorpskerk

op vrijdag 22 december om 20.00 uur
(deur open 19.30 uur). Het Blaricums

Gemengd Koor zal Christmas carols
zingen. Ook samenzang. Kerstgedichten,
uit de kersttraditie der eeuwen, door ds.
Jan Rinzema. Piet Leyendekkers speelt
de trompet en Wybe Kooijmans (Grote
Kerk Naarden) bespeelt ’t Flentrop-orgel.
In de pauze glühwein met kersenbon-
bons. Toegang vrij. Alle Blaricummers
welkom! 
Kerstmusical in de Dorpskerk op zater-
dag 23 (19.00 uur) en zondag 24 decem-
ber (16.00 uur), voor jong en oud. O.l.v.
regisseur Rob Numan hebben 30 kinde-
ren een spetterende musical ingestu-
deerd: ‘Op zoek naar het Licht’,
modern, snel en pakkend. Om naar te lui-
steren en mee te zingen. Info: Mieke
Bleys, tel. 5384674. 
EXPOSITIES

Greet Dekker-Sluis (Blaricum): expo-
seert t/m 21 december acryl- en olieverf-
schilderijen in Medisch Centrum
Bussum-Zuid, Piet Heinlaan 50 te
Bussum. Openingstijden: werkdagen van
9.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur.  
Gemeentehuis Nederheem, expositie-

route: t/m 5 januari beelden van Margot

Pistor en schilderijen en tekeningen van
Marijke van Melle. Tijdens de ope-
ningsuren van het gemeentehuis. Info:
tel. 5399575, www.blaricum.nl. 
Galerie De Vlierhove, Blaricum: t/m 10
december schilderijen van Michiel

Schrijver en beelden in brons en steen
van Ellie Hahn. Geopend: donderdag
t/m zondag 14.00-17.00 uur. Info: tel.
5383736, www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: 3
december t/m 14 januari, expositie ‘In de
ban van Siberië’. Met etsen en schilderij-
en van Carla Kleekamp, glas en kera-

miek van Mieke Pontier (glas, keramiek),
werk van de bekende Siberische kunste-
naars Yuri Afonov, Valery Kudrinsky,
Victor Sachivko en Serge Sommer, en van
de Franse kunstenaar Eric Dussot. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Janknegt Fine Art: t/m 16 december,
expositie ‘Caféscènes in en om Blaricum

en Laren’, figuratieve houtskool- en pas-
teltekeningen van Gerbrand Volger. Brink
2b, Laren. Info: Justine de Klerk-
Janknegt, tel. 06-53344885.
Singer Museum, Laren: t/m 7 januari
2007: ‘Loving Art, de William en Anna

Singercollectie’. Hart Nibbrig, Singer
Solo t/m 4 maart 2007. Info: www.singer-
laren.nl, tel. 5393950.
WELZIJN 

Amnesty International: op 10 decem-
ber is de internationale Dag van de
Rechten van de Mens. Daarom actie van
Amnesty Blaricum-Laren-Eemnes met
oproep aan alle Blaricummers tot het bij-
wonen van de jaarlijkse schrijfavond

(petities), op maandag 11 december a.s.
in het gemeentehuis Nederheem, aan-
vang 20.00 uur. Opening door burge-
meester Helma Ton. Vorig jaar zijn er van
de drie gevangen mensenrechtenactivis-
ten, waarvoor die avond actie gevoerd is,
twee vrijgekomen! Kom en doe mee!
Steunpunt Mantelzorg Gooi en
Vechtstreek: diverse cursussen. Info:
Nanneke Kuipers, tel. 6970050, van
9.00-13.00 uur.
Stichting ’t Gilde: in De Warrekam te
Laren. Info: tel. 5242313 en www.gilde-
gooinoord.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen, o.a. zwangerschapsyoga. Info:
tel. 6924495 en www.tgvleden.nl. 
DIVERSEN

Floriginal: nieuwe bloemenzaak in de
Bijvanck van Sabrina de Wit (interview
met haar binnenkort in dit blad). Geen
winkel, werkt vanuit huis. Voor bedrijven
en particulieren op bestelling.
Bloemenkraam bij C1000 in De Balken,
op vrijdagmiddag en zaterdagochtend.
Info: Floriginal, Snoek 23, tel. 06-
14541777, www.floriginal.nl.
WereldWinkelLaren: staat vrijdag 15
december van 16.00-21.00 uur op de
Kerstmarkt in buurtcentrum De Malbak
in de Bijvanck.
Collecte Nierstichting in Blaricum:

deze heeft dit jaar € 5.593,21 opgebracht.
Alle gevers heel hartelijk bedankt, alsme-
de de collectanten voor hun inzet! 
Blaricums koor Just For Fun: heeft op
het Nationaal Korenfestival de stimule-
ringsprijs gewonnen. Repetities elke
dinsdagavond van 20.15 tot 22.30 uur in
de Bernardusschool (nieuw). Vocalgroup
met 22 vrouwen. Nog zangeressen
gezocht. Info: Beatrix Copier, tel.
5266627 / 06-44005977 en Gretha
Epping, tel. 5264708.

Colofon
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INBRENG ROMMELMARKT 2007

Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u 
kunt uw goederen weer inbrengen voor de 
Rommelmarkt 2007, die traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op
Koninginnedag. U kunt uw spullen bren-
gen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet
te brengen.

KOPIJ
Heeft u iets te melden over uw club, 
vereniging, evenement of andere zaken in 
Blaricum of heeft u als Blaricummer
(elders) iets meegemaakt dat de vermel-
ding waard is (uiteraard ter beoordeling
van de redactie)? Laat het ons weten. Bij
voorkeur per e-mail aan de redactie: 
redactieheienwei@xs4all.nl. Niet groter 
dan een half A4. Eventueel met bijpas-
sende foto. Verkorte opname in de
Dorpsagenda 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 beoor-
deling van de redactie. 

Kopij voor het februarinummer
inleveren uiterlijk 29 december 2006
en voor het maartnummer uiterlijk 

16 januari 2007 bij de 
eindredactie, Sybert Blijdenstein, 

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

1261 EH Blaricum. 
Verschijningsdatum kerst-jan.nr.: 

14 december 2006 en het 
februari nr.: 25 januari 2007.

Gemeentehuis Nederheem

(www.blaricum.nl)

December 2006:

Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:

4 december (maandag) om 20.00 uur
Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer:

13 december (woensdag!) om 20.00 uur
Cie Financiën: 

7 december (donderdag!) om 20.00 uur
Hoorzitting Bestemmingsplan 

Blaricummermeent:

6 december (woensdag) om 20.00 uur
Raadsvergadering:

21 december 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, 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 papiercontai-
ners. 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 Scheidingsstation 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. 

GEMEENTE AGENDA


