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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

Bloemen en meer
voor exclusieve & eigentijdse bloemversiering

Schapendrift 2e
Blaricum

035 - 5261250

www.bloemenenmeer.nl

BLARICUMS
NIEUWS 

Samenwerkingsbesluit BEL. De colle-
ges van de drie BEL-gemeenten hebben in
december de BEL-samenwerking defini-
tief vastgesteld, met inachtneming met het
positieve advies van de drie onderne-
mingsraden. Daarbij is ook de
Gemeenschappelijke Regeling vastge-
steld, de juridische basis van de gezamen-
lijke werkorganisatie, de drie eigen
gemeenteraden, de drie colleges, de
beleidsvrijheden en het behoud van de
eigen identiteiten. De raden beslissen in
januari. Verdere uitwerking volgt. 
€ 200.000 subsidie ontvangen de drie
BEL-gemeenten van de regering (BiZa)
voor de totstandkoming van de BEL-
samenwerking, in het kader van innova-
tieprojecten op het gebied van het binnen-
lands bestuur. 
BEL-raadhuis in Eemnes. De nieuw-
bouw start medio 2007 in de Zuidbuurt.
Het gebouw kan per 1 september 2008
worden betrokken. Er komt de gezamen-
lijke huisvesting in voor de ambtelijke
BEL-werkorganisatie, een bestuursvleu-
gel voor Eemnes en voor een kleine amb-
telijke staf.
Het gemeentehuis Nederheem wordt
verkocht i.v.m. de nieuwbouw van het
a.s. BEL-raadhuis. Een kleiner pand
wordt gezocht voor het college en een
klein aantal ambtenaren. Gedurende die
periode zal Nederheem gehuurd worden
van de a.s. nieuwe eigenaar. 
Provinciale enquête naar fusies in het
Gooi. De provincie Noord-Holland houdt
onder de inwoners van het Gooi en de
Vechtstreek een enquête over de gemeen-
telijke herindeling. Van de acht gemeen-
ten doen er vier aan mee. Blaricum,
Laren, Huizen en Weesp hebben laten
weten de enquête (nog) niet aan hun
inwoners voor te leggen.
Nieuwe brandweerkazerne. Voor de
eventuele bouw van een nieuwe kazerne
(€ 1,3 mln.) aan de Bergweg c.q. Singel
moet het college van de raad eerst nog
nader onderzoek verrichten en met een
planvoorbereiding komen. Het college
krijgt hiervoor € 30.000 ter beschikking.
De raad wil ook eerst nog helderheid over
de regionale samenwerking en de nieuw
te bouwen kazernes elders. Het moet ook
leiden tot een ‘kostenminimaal’ effect
voor Blaricum. 
Uitbreiding algemene begraafplaats.
De raad heeft besloten dat deze uitbrei-
ding – met bijna twee hectare / genoeg
voor de komende 40 jaar – zal plaatsvin-
den aan de noordwestelijke kant  van de
begraafplaats. Een stuk bos, de bijen-
schans en de heemtuin zullen verdwijnen.
Voor de laatste twee worden andere loca-
ties gezocht. Het college start het onder-
zoek naar deze locatie.
Gronden naar Agrarische Stichting en
Goois Natuurreservaat. Het college stelt
voor de bosgedeelten van de enggronden
(Warandepark) over te dragen aan de
Agrarische Stichting Blaricum, die de
akkers ervan reeds in haar bezit heeft. Dit
met uitzondering van wegen, heemtuin,
begraafplaats en een perceel achter de
Huizerweg. Ook andere engen – met uit-
zondering van ‘binnendorpse engen’ – wil
het college aan de ASB overdragen. Ook
wordt voorgesteld om ’t Harde (onder
bepaalde voorwaarden) en Groeve
Oostermeent over te dragen aan het Goois
Natuurreservaat. Groeve Oostermeent
wordt reeds door het GNR onderhouden.
Jan Drupsteen (HvB) heeft op 22
december jl. zijn raadslidmaatschap om
persoonlijke redenen neergelegd. Als
opvolger en nieuw raadslid is de heer Ben
Smit (HvB) geïnstalleerd. Hij is al enige
tijd actief als lid van de Commissie
Financiën.
Verkoop van bouwprojecten. Een meer-
derheid van de Blaricumse politiek wil
drie grote bouwprojecten (Vitusgebied,
Centrum Bijvanck en Dorpsstraat/
Brinklaan) verkopen aan projectontwik-
kelaars.
Blaricummermeent. Milieuorganisaties
verzetten zich tegen de nieuwbouwplan-
nen. Het Platform Belangen Blaricum-
mermeent en Voorland Stichtse Brug
bood de raad en de Provinciale Staten
haar nota ‘Nut en Noodzaak’ aan en gaf
een rondleiding ter plaatse, waarbij drie
raadsleden (PvdA, HvB en BB) aanwezig
waren. 

Nieuwint & Van Beek
Marian Duurland

Accountants &
Belastingadviseurs

Laren
035-5485860
www.nevb.nl

modern asian 
cuisine

mw. W. M. Hu 
director

Huizerweg 3 
Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

BLADCAMPAGNE
Er is eind vorig jaar weer hard gewerkt
door onze medewerkers van de buiten-
dienst om het vele blad van onze straten te
krijgen. Dat is gelukt: snel en efficiënt.
Zonder veel overlast. Het wegdek en de
bermen zagen er keurig op tijd voor de
feestdagen weer schoon en opgeruimd uit.
Gemeente, bedankt!

S.B.

ALBERT HEIJN VERBOUWT EINDELIJK

Rond Albert Heijn aan de Huizerweg is
al duidelijk te merken dat de langver-
wachte verbouwing begonnen is.
Eigenaar Rien Ton is dolblij dat de
kogel door de kerk is.

Omdat de huidige supermarkt veel te
klein was geworden, begon Rien Ton vier
jaar geleden de mogelijkheden te onder-
zoeken om de winkel te vergroten van 500
naar 900 vierkante meter. Zo huurde hij de
naastgelegen panden van Frank (banket-
bakkerszaak en makelaardij) en vroeg bij
de gemeente een bouwvergunning aan.
Ook volgde er overleg met de omwonen-
den en andere belanghebbenden. Al dit
overleg kostte enige tijd, maar nu is het
dan zover. Half november werden de eer-
ste mokerslagen gehoord en dat zal zich in
de komende maanden herhalen. 

Werkzaamheden
Met als laatste krachtmeting de tien dagen
vóór de heropening van donderdag 5 juli
a.s. Rien Ton: “Ja, dat wordt heel span-
nend, want in deze tien dagen, waarin we
uiteraard gesloten zijn, moet alles gebeu-
ren. Op zaterdagavond 25 juni komt al het
personeel om in twee uur tijd alle goede-
ren uit de vakken te halen. Mogelijk gaat
een deel van deze goederen naar de voed-
selbank. Dan komen de slopers, die alle
stenen, muren en koelingen eruit slopen,
zodat zondag, in een compleet lege zaak,
de opbouwers kunnen starten. Zo’n 100
man van allerlei disciplines krioelen dan
een week lang door het pand, zoals men-
sen die muren opbouwen of plafonds, ver-
lichting, elektriciteit, computers en kas-
sa’s installeren. Tussendoor wordt dan
ook nog de vloer gelegd. Een hectisch
gebeuren waar ik best een beetje tegenop
zie. En waar ik ook niet bij mag zijn. Het
is mij verboden mijn gezicht te laten zien,
omdat men als de dood is dat ik nog wat
wil veranderen.” Als alles goed gaat zul-
len de vooraf in een fabriekshal gemaakte
nieuwe stellingen, voorzien van de juiste
stickers, op dag zeven de supermarkt
ingereden worden. In de laatste drie dagen
moet het dan lukken, om met al het perso-
neel de vakken weer gevuld te krijgen
voor de feestelijke heropening. 

Anders van binnen en buiten
En hoe zal de supermarkt er dan uiteinde-
lijk uit gaan zien? Ton: “Van buiten zal er

Jachthaven: startnotitie MER (Milieu
Effect Rapportage). De raad laat deze rap-
portage uitvoeren die de nodige informa-
tie levert voor het volwaardig laten mee-
tellen van het milieubelang bij besluiten,
zoals het jachthavenproject. De gemeente
heeft inmiddels de flora en de fauna
opnieuw laten inventariseren. 
Zonsopgang resp. -ondergang: op 1
februari om 8.20 uur, resp. 17.26 uur en
op 1 maart om 7.26 uur, resp. 18.18 uur. 

(bronnen: pers- en officiële publicaties)

aan de Huizerweg niet zoveel veranderen.
De gevels van de drie panden blijven
ongewijzigd en worden alleen maar wat
opgevrolijkt. De achter en zijkant worden
uitgebouwd en voorzien van een mooie
strakke eigentijdse gevel (zie afbeeldin-
gen). De twee ingangen blijven bestaan,
alleen worden die, aan zowel voor- als
achterkant, verplaatst naar het pand van
voorheen de makelaardij. Het wordt een
soort passage, met voorin het postagent-
schap, want dat houden we natuurlijk.
Naast dat postagentschap gaan we een
extra faciliteit bieden. In het nieuwe pand
is het dan mogelijk om binnen geld te pin-
nen (veel veiliger). Het pinapparaat
bevindt zich naast de kassa’s, waar men
dan van 8.00 tot 20.00 uur, zes dagen per
week, geld kan opnemen. 

Groter assortiment
Verder bieden we een enorme uitbreiding
van alle artikelen. We krijgen een vorste-
lijke groenteafdeling met veel biologische
artikelen, het assortiment vlees gaat van
twee naar zes strekkende meter, kip en vis
van één naar twee en als extra komt er een
meter bijzondere, kleinere producten bij,
zoals slakken. Maar ook de kaas, vlees-
waren en diepvries worden enorm uitge-
breid. Nieuw is de afdeling die ‘Kies en
Kook’ heet. Hier kan de klant zijn eigen
voorgekookte maaltijd uitkiezen, die
bestaat uit vier componenten, te weten
groente, vlees, aardappel / spaghetti / rijst,
en een saus. De sortering is zo uitgebreid
dat zo’n 60 verschillende maaltijden
mogelijk zijn. Deze vier componenten
gaan € 8,- kosten en zijn geschikt voor
twee volwassenen en twee kinderen of
drie volwassenen. Klaar in 15 minuten in
de magnetron.”

Parkeren en ophalen 
Goed nieuws is ook dat de hoeveelheid
parkeerplaatsen gelijk blijft. Wel zullen de
bermplekken aan de Heerschopweg
komen te vervallen. Mocht een klant des-
ondanks toch wat verder weg hebben
moeten parkeren, dan kan hij gebruikma-
ken van de nieuwe service die AH op
poten gaat zetten. Hij kan dan voortaan
zijn tas met boodschappen afgeven bij het
magazijn, om deze vervolgens later met
de auto op te pikken. Scheelt een hoop
gesleep. Veel goede initiatieven dus van
onze Albert Heijn. 

Tot slot
Maar eerst dus die verbouwing. Af en toe
zal er overlast zijn, maar daar zullen weer
leuke aanbiedingen tegenover staan. Tot
slot zegt Rien Ton: “Als de uitbreiding
een feit is zullen we alles verkopen wat
een grote AH verkoopt. Maar wat veel
belangrijker is, is dat we gaan proberen
dezelfde gezellige sfeer te houden die we
nu in deze kleine supermarkt hebben,
want het is gebleken dat dat hier in
Blaricum zeer op prijs gesteld wordt.

Conny Rector

BEELD COR VOS
ONTHULD

Op donderdag 28 december 2006 om
17.00 uur werd, vóór Moeke Spijkstra, het
beeldje van de op 12 januari 2005 overle-
den bekende dorpsgenoot Cor Vos ont-
huld. V.l.n.r.: zoons Roland en Frank, en
weduwe Ria Vos. Het beeldje is een werk-
stuk van Trees Wesselink – die ook het
beeldje van Ome Willem Vos maakte – en
is een initiatief van het comité ‘Cor in
Brons’ van Bart de Hoog, Jan Martens,
Ruud ter Weijden en Guido Maas. Het is
mede tot stand gekomen door bijdragen
van vele sponsors. 

S.B.

Hei & wei nu op internet

Hei & wei is nu ook op het internet te
zien: www.heienwei.nl. Hei & wei is
op deze manier nu overal ter wereld te
lezen. U kunt op onze website alle
gegevens over alle aspecten van hei &
wei lezen en de edities vanaf mei 2004
bekijken evenals de nieuwste editie.
Even voor de goede orde: de versprei-
ding van hei & wei via de post blijft
ongewijzigd en u kunt het blad ook
blijven afhalen op de bekende ver-
spreidingspunten in het dorp. Wij hou-
den natuurlijk rekening met dat deel
van onze trouwe lezers dat, om welke
reden dan ook, (nog) geen toegang tot
internet heeft. Voor wat betreft de web-
site werken we nog aan het beter toe-
gankelijk maken van het uitgebreide
archiefbestand, waarvoor de basis is
gelegd door de helaas te vroeg overle-
den oud-archivaris Eric Bulten. Via
deze archieffunctie kunt u straks gege-
vens tot aan het beginjaar (1978)
natrekken. De website is gemaakt en
wordt onderhouden door onze huidige
archivaris, tekstcorrector en redacteur
Satyamo Uyldert. 
Nu iets anders. De gezellige jaarwisse-
ling is achter de rug. Ook in het dorp.
Nog nooit vloog zoveel en zulk zwaar
vuurwerk massaal de lucht in. Een
indrukwekkend en kleurrijk spektakel.
Maar... naast het grote plezier die dat
opleverde is de lucht boven ons land
nog nooit zo snel – in maar een paar
uur – zo zwaar verontreinigd geraakt
met zware metalen. Vele tonnen daar-
van hingen na afloop in onze lucht. De
lokale brandweer wees ons op dit
milieuaspect, dat wij ons tot op dat
moment ook niet bewust waren. Nu
wel. Het stemt ons tot nadenken.
Vooral als we ons realiseren hoe moei-
lijk het is een vergunning te krijgen
voor een gezellig lokaal paasvuur of
een lokale kerstboomverbranding. Best
lastig, die vergelijking met vuurwerk. 

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

De voorgevel

FEESTELIJKE HEROPENING: 5 JULI 2007

De achtergevel

foto: Gerbe v.d. Woude

De bladblazers in actie
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Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39J
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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

FLORIGINAL, 
VOOR AL UW

BLOEMEN!
Sinds een paar maanden is de Bijvanck
een bloemenverkooppunt rijker. Op
vrijdagmiddag en zaterdagmorgen
staat namelijk de kraam van bloemen-
bedrijf ‘Floriginal’ bij het winkelcen-
trum De Balken. Daar – naast de glas-
bakken, vóór de C1000 – worden nu
superverse bloemen en prachtige boe-
ketten aangeboden. 

Floriginal is het bedrijf van de 24-jarige
Blaricumse Sabrina de Wit. Begin 2006
heeft zij haar zaak opgericht. Floriginal
levert bloemstukken en arrangementen
aan bedrijven en kantoren. Zo verzorgt
Sabrina bijvoorbeeld de bloemarrange-
menten voor NH Hotel Naarden. Maar ze
werkt niet alleen voor bedrijven, ook par-
ticulieren kunnen bij haar terecht.
Bruidsboeketten, arrangementen voor
feesten, grafstukken of bloemstukken
voor bijzondere gelegenheden: Sabrina
kan het allemaal maken. Om meer mensen
kennis te laten maken met haar zaak
besloot Sabrina dit najaar te beginnen met
een bloemenkraam op vrijdagmiddag en
zaterdagmorgen. Natuurlijk in haar eigen
woonplaats, Blaricum-Bijvanck. Haar
kraampje staat nu op steenworp afstand
van haar huis aan de Snoek. Dat is leuk
voor Sabrina, maar ook voor de inwoners
van de Bijvanck die nu voor hun verse
weekendbloemen in hun eigen wijk
terechtkunnen. Want veel verser dan bij
Sabrina kun je je bloemen niet krijgen: op
donderdagavond gaat zij naar de veiling
en de volgende dag staan de bloemen in
de kraam. Op vrijdag zowel boeketten als
losse bloemen, en op zaterdag vooral boe-
ketten. Allemaal die dag nog gemaakt
door Sabrina zelf. Het enig nadeel van die
heel verse bloemen? “Ik hoor veel van
mensen dat ze deze week niet bij me
kopen omdat de bos van vorige week er
nog steeds zo mooi bij staat! Maar ja,
eigenlijk ben ik daar ook wel trots op.”

Het bloed kruipt…
Sabrina volgde de driejarige vakopleiding
aan het Wellandcollege in Houten. Ze wist
altijd al dat zij met bloemen wilde wer-
ken. Toch kwam het daar in eerste instan-
tie niet van. Door een blessure aan haar
enkel kon Sabrina niet in een bloemen-
winkel werken. Het vele staan zou zij niet
kunnen volhouden. Dus ging zij aan de
slag bij de Rabobank Laren. En alhoewel
Sabrina daar met veel plezier werkte,
bleek het bloed toch te kruipen waar het
niet gaan kon. Sabrina had haar zinnen
gezet op een carrière in de bloemen en
omdat een winkel geen optie was, besloot
zij een zaak aan huis te beginnen. Maar
eerst vertrok zij nog voor een paar maan-
den naar Nepal om daar vrijwilligerswerk
te doen. 

Gehandicapte kinderen
Want wat niet veel mensen haar zouden
nadoen, deed Sabrina wel: ze zegde haar
baan bij de bank op en vertrok naar Nepal.
Op eigen kosten en zelf alles regelend! In
Kathmandu ging ze aan de slag in een
tehuis voor gehandicapte kinderen. Ze
organiseerde ondermeer paardrijles voor
de kinderen. Sabrina: “Samen met een
Canadese collega-vrijwilliger heb ik dat
geregeld. Eerst zijn we naar een militaire
kazerne in de buurt gegaan om te vragen

WINTERRUST
De bladeren zijn van de bomen, de sap-
stroom staat stil. Zaden en insecten heb-
ben zich teruggetrokken in de aarde.
Op de bijenschansen, waar het zomers
zoemend druk was, heerst nu rust. 

Aan het woord is Gert Jan Loman, prijs-
winnaar van de regionale honingkeurin-
gen.

“De bijen die in augustus/september
geboren zijn, heten winterbijen. Vanaf de
kermisweek ben ik al bezig mijn winter-
bijen af te voeren. Per volk gaat er zo’n 15
kilo suiker (in opgeloste vorm) in. Ter
vervanging natuurlijk van de afgenomen
honing. Zo snel de temperatuur gaat
dalen, vliegen de bijen minder vaak. Zij
trekken zich dan terug op de ‘wintertros’. 
Samen gekropen zitten de bijen in bol-
vorm op de raten. Zij houden zich in de
kast lekker warm (tussen de 13 en de 20
graden Celsius). Zelfs als het buiten vriest
dat het kraakt. Zij gaan dus niet in winter-
slaap, maar in winterrust. 
De buitenste bijen zijn in contact met het
voer, eten hun buikje rond en houden zich
trillend warm. Zij kruipen naar binnen als
ze te koud worden. Daarbij worden de
binnenste bijen naar buiten gedrongen en
is het hun beurt om te eten. 
Zomerbijen leven maar zo’n vier tot zes
weken. Zij zijn in die tijd druk bezig met
raten bouwen, broed verzorgen, nectar,
stuifmeel en water halen. Maar ook met
honing maken, het belangrijkste natuurlijk. 

Winterbijen, die hebben het niet zo druk.
Ze hebben geen broed te verzorgen. Het
enige wat ze te doen hebben is lekker
warm blijven en overleven. 
Zie je ze nou toch vliegen... op een mooie
zonnige winterdag, dan ben je getuige van
een reinigingsvlucht. Na die vlucht begint
de koningin vaak weer eitjes te leggen.”

De winterrust is weer bijna voorbij…

Dorine Borgers

‘VROEGE
VOGELS’

IN BLARICUM
Het stuk over bladblazers in hei & wei
(no. 302, dec.) leidde tot een radio-
interview op 10 december jl. met de
schrijver, uw eindredacteur, over de zin
en onzin van bladblazers in het popu-
laire VARA-radioprogramma ‘Vroege
Vogels’ op 1 FM: elke zondagochtend
van 8.10-10.00 uur. Het interview en de
reportage werden verzorgd door de
radiojournalist Henny Radstaak (43)
uit Blaricum, werkzaam voor de VARA
en de NOS. Wij grepen de kans en
interviewden hem voor hei & wei. Hier
volgt het portret van een gedreven en
bezield mens, radioman pur sang, en
een groot natuurliefhebber. 

Al van jongs af voelde Henny zich aan-
getrokken tot de natuur. Geboren (1963)
en getogen in het Botlekgebied, in
Rozenburg met veel scheepvaart, grote
industrieën en weinig groen, zocht hij een
tegenwicht. Dat vond hij in Varsseveld in
de Achterhoek, waar zijn vader vandaan
kwam. Als kind ging hij daar vaak op
vakantie. Naar zijn oom, die toen de boer-
derij van zijn grootouders beheerde. Hij
herinnert zich nog goed de geur van inge-
kuild gras, de koeien in de stal en het
sonore geluid van de melkmachine. De
natuur zou in sterke mate zijn verdere
leven gaan bepalen. Grootvaders boerde-
rij is inmiddels een woonboerderij gewor-
den. Een neef woont er nu. Alles is
anders: de bomen zijn weg en er liggen
betonplaten rondom. 

Weer- en sterrenkunde, radio en com-
puters
Als kind ging zijn interesse uit naar weer-
en sterrenkunde. Hij maakte van een stuk
regenpijp en wat lenzen zijn eerste tele-
scoop. Richtte de lokale jongerenwerk-
groep sterrenkunde op. Stelde zijn eigen
sterrenatlas samen. Bouwde een weerkast
in de tuin en nam tweemaal per dag tem-
peratuur en vochtigheid op. Rapporteerde
dat. Was lid van de Vereniging van weer-
amateurs. Als tiener begon hem de radio
uitermate te boeien. Met zijn vaders grote,
ouderwetse bandrecorder nam hij de
‘Daverende Dertig’ van Felix Meurders
op, wiste diens stem en voegde zijn eigen
ingesproken aan- en afkondiging tussen
de nummers, dromend van een eigen uit-
zending. Met een vriendje opende hij een
eigen drive-in-discotheek. Op vrijdag-
avond was hij diskjockey, op zaterdag
deed hij tentamens. Na het gymnasium (ß)
in Brielle (1981) begon hij aan de
Erasmus Universiteit de studie informati-
ca. Computers hadden inmiddels ook zijn
hart veroverd. Henny liep vast op de té
ingewikkelde wiskunde en stapte na een
half jaar over naar de School voor
Journalistiek in Utrecht. Een schot in de
roos. Mocht daar zijn eigen radio-uitzen-
ding opzetten en ging die presenteren.
Leerde vak- en geestgenoten kennen en
legde contacten voor later. 

Bij de radio: VARA en NOS
Vanuit de School voor Journalistiek ging
hij stage lopen. De VARA had een vacatu-

re op de redactie van de actualiteiten.
Prima. Kan je ook berichten schrijven? Ja.
Opeens was hij tekstschrijver voor Felix
Meurders, die hij al 15 jaar bewonderde!
Hij maakte reportages en deed redactie-
werk. Kreeg door zijn feeling voor tech-
niek ook de regie van de actualiteiten en
deed de vormgeving van uitzendingen.
Hij leerde in 1990 Ivo de Wijs kennen van
‘Vroege Vogels’. Die was opvolger van
Bert Garthof, van ‘Weer of geen weer’
(1955-1978). Het klikte meteen. Henny
kreeg eerst de regie en maakte vanaf 1991
zijn eigen reportages. Anekdote? Onder
zijn eindredactie a.i. gemaakt: het
geruchtmakende interview voor ‘Vroege
Vogels’ met de toenmalige directeur van
Artis, professor Maarten Frankenhuis. Die
had in het interview gezegd dat hij wel
wat zag in vrije verkoop van jonggeboren
leeuwen en tijgers etc., bij een mogelijk
geboorteoverschot in Artis. Henny: “Zijn
uitspraak veroorzaakte meteen na de uit-
zending een geweldige deining. Zijn uit-
spraak kwam zelfs met ‘chocoladeletters’
groot in De Telegraaf. Maarten kreeg het
er zwaar van langs. Wanhopig belde hij
mij op: het bestuur van Artis was ziedend
en zijn positie was in het geding. Of ik
niet een brief aan het bestuur wilde schrij-
ven, hoe zijn uitspraak echt bedoeld was.
Ik heb dat gedaan. De storm dreef over.
Maarten bleef aan.” Veel vertelt hij over
‘Vroege Vogels’, van vroeger en nu. Dit
programma, dat ook te beluisteren is op de
website (zie onder), is in feite niet meer
weg te denken. Het is een begrip.
Onderhoudend, informatief. Het stelt vaak
succesvol allerlei natuurproblemen ter
discussie. 
In de tijd die hij nog over heeft bouwt
Henny in opdracht, onder de naam
‘Radstaak Webdesign’ prachtige websites.
Zijn liefde voor computers is niet verdwe-
nen. Integendeel. 

Blaricum: blijf van het groen af!   
“Hier in Blaricum vind ik het heerlijk. Om
na een drukke dag hier weer thuis te
komen. Hier zijn nog echte boerderijen:
met weer die vertrouwde geur van kuil-
gras en koeien op stal.” Hij kwam al heel
wat jaren geleden in Blaricum wonen. Hij
is getrouwd met Shasja en heeft een doch-
ter (7) en een zoon (4). Hij zou hier niet
meer weg willen: “Jij toch ook niet?” Hij
woont tegenover een open veldje met een
prachtige boom waarin soms eekhoorns
huizen. Nog een boodschap voor het
dorp? “Niet meer bouwen hier, gemeente!
Houd dat leuke veldje zoals dat is. Laat
ook de andere open ruimtes in het dorp
niet teloor gaan. Grondverkoop en bou-
wen nodig voor het geld? Onzin, dat geld
is toch zo weer op. Willen jullie toch gaan
bouwen? Ik denk dat ‘Vroege Vogels’ dan
zeker wel zal proberen daar een stokje
voor te steken. We hebben niet voor niets
zo’n 600.000 gemotiveerde luisteraars.
En, gemeente, denk nu eens dorpsbouw-
kundig en niet stedenbouwkundig. Blijf
van het groen af. De natuur mag nooit wij-
ken voor de economie. De natuurwaarden
zijn oneindig veel groter.” Duidelijke uit-
spraken van een gedreven en veelzijdig
mens. Voor informatie over ‘Vroege
Vogels’ zie www.vroegevogels.vara.nl.
En voor Henny’s webdesign: 
www.radstaak.com. 
E-mail: info@radstaak.com, tel. 5313330.

Sybert Blijdenstein

of we daar de paarden en de bak mochten
gebruiken. En vervolgens gingen we één
keer per week met de kinderen daarheen.
Het was fantastisch, je zag ze vooruit
gaan!” Het idee van paardrijden met
gehandicapte kinderen was iets dat
Sabrina uit Nederland meegenomen had,
want hier deed ze (en doet ze nu weer) dat
ook. 

Natuurlijke materialen
Naast bloemstukken en boeketten maakt
Sabrina ook siervoorwerpen met behulp
van natuurlijke en organische materialen.
Bijvoorbeeld lampenkappen, kussens of
potten. Prachtige dingen, leuk om te krij-
gen of om te geven. Soms heeft ze een
voorbeeld mee naar de kraam, maar
anders kunt u ook even een kijkje nemen
op haar website www.floriginal.nl. Daar
kunt u ook voorbeelden zien van de bloem-
arrangementen en boeketten die Sabrina
maakt.

Sabrina de Wit is bereikbaar op Snoek 23,
Blaricum of op telefoonnummer: 06-
14541777. 
De bloemenkraam van Floriginal staat op
vrijdagmiddag van 12.30 tot 18.00 uur en
zaterdagochtend van 08.30 tot 13.00 uur
in het winkelcentrum De Balken. 

C.H.

Sabrina de Wit

Gert Jan Loman bij zijn bijenkasten op
de boerderij van mevrouw
Nieuwenhuizen

Henny Radstaak
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KLEINKINDEREN
Lola (6) en Puck (2) arriveren iedere
maandag bij Oma en Opa om opgepast
te worden. Zwaar beladen met tassen,
speelgoed, rugzak, knuffels, een mandje
aan de arm met daarin een konijn,
(reserve)kleding, ondergoed, luiers,
laarsjes, slofjes, met poppenwagen, wan-
delwagen en de hond. Alle bagage wordt
binnen neergezet voor de keukendeur,
waardoor je geen stap meer kunt zetten.

Opa krijgt van Lola spontaan een knuffel.
Puck vliegt Oma in de armen maar keurt
Opa geen blik waardig. Is Puck nog boos
omdat Opa haar vorige week gezegd heeft
dat ze haar speelgoed moest opbergen?
Dozen met speelgoed, Playmobil, knuf-
fels, tekenspullen, blokken waarmee hun
moeder nog gespeeld heeft, staan weer
netjes klaar. De dames kijken er niet naar
om en gaan naar buiten. Na een uur met
zand en water komen ze kletsnat weer
binnen. Van droge kleren voorzien maken
ze met stoelen, kussens en oude dekens
een hut en is de kamer onbegaanbaar.
Puck is inmiddels een beetje bijgetrokken.
Ze heeft Opa zelfs al een kusje gegeven.
Tijd om een boterham te eten. Beiden eten
vier sneden met appelstroop. Bij Puck, die
zelf smeert, zit de stroop tot in het haar.
Met een vorkje bewerkt ze het tafelblad.
Lola zit als Pippi Langkous onderstebo-
ven aan tafel met haar benen op de rug-
leuning van haar stoel. Tafelmanieren?
Nooit van gehoord.
De middag komen ze goed door met spel-
letjes, voorlezen, tekenen, dansen met Opa
op muziek van Billy Holliday en K3 en
met een uurtje tv. Puck gaat er met een
glas sap vandoor. Opa erachteraan met een
keukenrol om nog te redden wat er te red-
den valt. Door goed op te letten en meteen
te deppen kun je vlekken soms nog voor-
komen, maar na afloop vind je toch nog
etensresten op de vloer en achter de bank.
Tijdens het avondeten besluit Opa om niet
op ze te letten. Dat houdt hij niet lang vol.

Ze beginnen met soep, waarvan veel op
het tafelkleed terechtkomt. Puck wil alleen
door Oma geholpen worden. Opa vindt dat
een vrije opvoeding z’n grenzen heeft.
Ongecompliceerde spontane kinderen,
mooi, maar regels zijn nodig en geven
zekerheid. “Onze kinderen waren op die
leeftijd toch veel rustiger, je hoorde ze niet
en ze zaten ergens mooi te spelen. Ze hiel-
den hun mond als grote mensen praatten
en hadden manieren.” “Ze moesten van
jou stil zijn omdat jij altijd met je werk
bezig was,” zegt Oma. “Bovendien was
het een andere tijd, nauwelijks tv; ik was
altijd thuis. Terwijl baby’s van nu, als ze
een paar maanden zijn, al naar de crèche
gaan, waardoor ze zich misschien wel
sneller ontwikkelen en drukker zijn.”
Maar, vindt Opa, ze nemen het hele huis
in beslag, gooien wat ze niet meer nodig
hebben op de grond, rapen niets op, heb-
ben het hoogste woord en leggen volledig
beslag op Oma. Ze willen alles hebben
wat ze zien en dan ook nog wel direct.
Toch moet opa toegeven dat het zijn lieve
leuke kinderen zijn, die urenlang kunnen
spelen, zich frank en vrij bewegen zonder
de geremdheid, verlegenheid en angst die
hele generaties hebben gekend. Boven-
dien zijn ze fantasierijk en kunnen heel
grappig uit de hoek komen.
Toen Lola net twee jaar was en haar werd
gevraagd of ze Oma en Opa EVEN lief
vond was haar antwoord: “Nee, altijd!”

THE RED SUN,
WALHALLA VOOR
DE FIJNPROEVER

Een avondje dineren in het ‘modern
Asian’ restaurant The Red Sun is een
culinaire gewaarwording van de eerste
orde. Op 12 november 2005 opende
Wimmy Hu (32), eigenaresse van The
Red Sun, haar restaurant aan de
Huizerweg 3 te Blaricum.

Daarmee liet zij een droom, die ze al haar
hele leven koesterde, werkelijkheid wor-
den. Ze groeide op met een vader die eige-
naar was van vele Oosterse restaurants.
Van hem leerde ze alle ins en outs. Met 15
jaar ervaring in de Japanse en Chinese keu-
ken op zak, werd de drang naar een eigen
bedrijf steeds sterker. Ze besloot in 2002 de
gok te wagen en haar 15 jaar durende baan
bij haar werkgever op te zeggen. Dat ze
zich daarnaast ook nog eens aan een twee-
jarig concurrentiebeding moest houden
maakte het extra spannend. Maar ze wist
zich gesteund door veel vrienden, waaron-
der John de Mol sr. Wimmy: “Pa de Mol sr.
kwam vaak dineren in de zaken waar ik
werkte en zo ontstond er een band. Hij was
het ook die me het laatste zetje gaf. ‘Je
werkt zo hard voor een ander, dat kan je
ook voor jezelf,’ zei hij.”

Eigen restaurant 
Die twee jaar gebruikte ze goed. Ze wilde
iets anders, iets nieuws. Zo ontstond het
idee van haar ‘modern Asian’ keuken.
Hierbij worden authentieke en vernieuwde
topgerechten uit de Chinese/Kantonese en
Japanse keuken geserveerd op een eigen-
tijdse manier. Voor de inrichting is inspira-
tie opgedaan in o.a. Buddha Bar in Parijs
en Nobu in Londen. Ze bedacht het prach-
tige interieur in samenwerking met haar
beste vriend, binnenhuisarchitect en res-
tauranthouder A.H. Bochhah. Voor een
deel traditioneel, maar met moderne rode
leren fauteuils en chiczwarte wengé tafels,

CARNAVAL
Het woord carnaval komt van carne vale:
vaarwel vlees. De voorbereidingen voor
het carnavalfeest beginnen officieel reeds
op de elfde van de elfde maand. Op 11
november komt de ‘Raad van Elf’ bijeen
met de bedoeling een begin te maken met
de voorbereidingen van de festiviteiten,
zoals de praalwagens voor de optocht.
Daar alleen al gaan weken werk in zitten.
De optochten zijn in iedere plaats weer
anders, maar altijd staat Prins Carnaval in
een van de wagens en overal klinkt het
‘alaaf’: de onbeleefde groet met de rug
van de rechterhand bij de linkerwang. 
Vroeger mocht men verkleed de straat op
met een masker. Daar kwam heel veel
narigheid van. Na de Eerste Wereldoorlog
werd het verboden. Ook in de cafés. Nu
dus alleen nog in de grote zalen toege-
staan. Tegenwoordig wordt daar gedanst
en gehost (en gedronken) en pret gemaakt.
Voor die tijd waren er oude dansspelen en
werden er prijzen gegeven voor de mooi-

ste kostuums. Pas om 12 uur ’s nachts, bij
het demasqué, werden die bekendgemaakt
en uitgereikt. Ook voor originele groepen.
Met een masker op kon men heel veel
mensen eens eventjes op hun nummer zet-
ten en nooit werd men daar boos om. Er
waren personen die heel fijntjes konden
intrigeren. Zo was er een bekende plaats-
genoot die daar prat op ging. Met een paar
vragen wist hij wie het was, achter het
masker. Dat heeft hij geweten. Zijn oudste
dochter had aan niemand verteld hoe zij
verkleed ging. Ze stapte op haar vader af
en vroeg, of zei met verdraaide stem, 
dingen die alleen bekend waren in de
huiselijke kring: “U gebruikt nog steeds
dezelfde aftershave?” Dan liep ze lachend
weg om na een poosje terug te komen met
weer een andere opmerking. Hij begreep
er niets van. Tot hij om 12 uur, bij het
demasqué, zag dat het zijn eigen dochter
was. Grote hilariteit.
Het is mijzelf ook overkomen met een
‘prins’ uit een sprookje. Niet gemaskerd,
maar onherkenbaar goed geschminkt.
Onverwachts stond hij dan voor me met
opmerkingen, ook tijdens het dansen: ver-
dween dan een poosje en begon dan
opnieuw. Omdat hij zo mooi geschminkt
was wist ik het om 12 uur ook nog niet (hij
kon geen masker afnemen) en hij wilde zijn
naam niet noemen en lachte me uit. Pas in
de zomer daarop versprak hij zich toen we
met een stel bij het zwembad waren. 
Met carnaval vervallen rangen en standen
en iedereen is gelijk. En iedere stad heeft
zijn eigen wijze om het carnaval te vieren.

Ada Keizer

Toen Oma Puck, die nog maar nauwelijks
een paar woorden kon praten, met troetel-
naampjes aansprak, keek ze Oma ernstig
aan en zei: “Ik heet Puck”.
Hoe lang duurt die heerlijke periode dat
ze zo zuiver, onbevangen en onweerstaan-
baar zijn?
Na het eten worden ze weer opgehaald
door hun vader waar ze stapeldol op zijn.
Oma en Opa hebben het weer overleefd,
ruimen het huis op, moe en voldaan.
Eindelijk tijd voor de krant.

Adrie van Zon

gedekt met eetstokjes en linnen servetten.
Ze wist een topkok aan te trekken, evenals
enthousiast en betrokken ander personeel. 
En zo opende ze op 12 november 2005
haar deuren, en was het vanaf het begin
elke avond vol. Al haar oude gasten wil-
den wel eens proeven en waren zó enthou-
siast dat ze bleven komen. 

Benefietdiner
Afgelopen 12 november gaf Wimmy dan
ook een feest ter ere van het eerste suc-
cesvolle jaar. Maar dat was niet zomaar
een feest. Wimmy: “In de twee jaar dat ik
deze zaak op poten zette heb ik mijn
vader, die kort daarvoor aan kanker was
overleden, erg gemist. Ik kon niet bij hem
te rade gaan van: hoe zou je dit doen en
hoe zou je dat doen? Daarom besloot ik
ter ere van hem een benefietdiner te
geven, waarvan de opbrengst naar de
Stichting Kika (Kinderen Kankervrij) zou
gaan. Ik polste mijn gasten en leveranciers
die dolenthousiast waren en direct aanbo-
den mee te helpen. In korte tijd waren 400
meldingen binnen, terwijl ik normaliter
maar plaats heb voor 100 gasten. Via
loting en volgorde van binnenkomst heb
ik de gasten uiteindelijk geplaatst en
helaas velen moeten teleurstellen.” De
avond werd een spetterende happening
met optredens van Gordon en René
Froger. John de Mol sr. opende de avond
en Caroline Tensen presenteerde. Iedereen
werkte belangeloos mee aan dit goede ini-
tiatief. Er was een veiling met mooie stuk-
ken, ingebracht door leveranciers en gas-
ten, en een dito loterij (waar vele collega-
ondernemers uit Blaricum en Laren aan
bijgedragen hebben). Zo hebben o.a. vis-
leverancier Jan van As en vleesleverancier
Nice 2 Meat het gehele negengangendiner
voor hun rekening genomen. Aan het eind
van de avond kon aan de voorzitter van het
Kika een cheque van € 100.000,- over-
handigd worden. Voor Wimmy een gewel-
dig gebeuren dat, zoals ze zelf zei, zo iets
goeds heeft kunnen bijdragen en haar als
mens een stuk rijker heeft gemaakt.

De keuken van The Red Sun is geopend
van dinsdag t/m zondag van 17.30-22.30
uur. Gemiddelde couvertprijs drie gangen
bedraagt € 35,- p.p. Tevens takeawayser-
vice en catering-mogelijkheden. Voor
reserveringen tel. 035-5336996, e-mail
info@theredsun.nl of www.theredsun.nl.

Conny Rector 

TEVREDEN
TERUGBLIK OP
EERSTE JAAR 

Bureau AbrahamsCrielaers biedt ‘toe-
gevoegde waarde’

Huguette Crielaers en Suzanne
Abrahams; al vaak hadden ze binnen
het vakgebied over elkaar gehoord.
Toen ze elkaar uiteindelijk ontmoetten,
klikte het onmiddellijk. Dat leidde een
jaar geleden tot AbrahamsCrielaers bv,
interieurontwerp en bouwbegeleiding.
De Blaricumsen huurden een bedrijfs-
ruimte in Laren, maar nu al zijn ze het
pand Torenlaan 1c ontgroeid. 

Tevredenheid kenmerkt de terugblik op
een jaar samenwerken. Tweeëntwintig
klanten zijn geadviseerd binnen tijdsbe-
stekken variërend van twee maanden tot
een jaar. De diversiteit van de opdrachten
is groot. Zo heeft het prille bureau van op
afstand een project in Brazilië afgewik-
keld. Een naar Zuid-Amerika verhuizende
Gooier verzocht AbrahamsCrielaers om
een concept voor zijn daar te bouwen
woning. “We werden uitgenodigd over te
komen, maar daartoe ontbrak ons de tijd,”
kijkt Huguette Crielaers terug. “Maar onze
advisering van op afstand is strak opge-
volgd,” vult Suzanne Abrahams aan. “Dat
hebben we kunnen zien op de foto’s.”

Drieduizend vierkante meter
Onlangs verwierf het bureau de opdracht
om de nieuwbouw van Ebbinge &
Company (Recruitment, Selection &
Executive Search) in Amsterdam te bege-
leiden; een vestiging van drieduizend vier-
kante meter in de nabijheid van het
Amsterdamse Bos die op dit moment wordt
gebouwd naar ontwerp van architect Cees
Dam.
Het leidt tot de vraag: op basis van welke
kwaliteiten heeft het jonge bureau die
grote opdracht gekregen? Het duo spreekt
de veronderstelling uit dat creativiteit en
betrokkenheid de belangrijkste factoren
zijn geweest. De kwaliteit van hun pre-
sentatieboekwerk, bestemd voor een
twaalftal representanten van Ebbinge die
meebeslissen over indeling en interieur-
keuzes, onderbouwt die verwachting.
Uiteraard wordt daarin de basis gevormd
door een opsomming van logische, effi-
ciënte keuzes, maar zodra er ruimte is
voor originaliteit pakt het boekwerk uit
met fraai getekende voorbeelden van het
eigen gezicht dat Ebbinge & Company
kan verwachten.
“Toegevoegde waarde” noemt Suzanne
Abrahams het eigen gezicht dat de creati-
viteit van hun bureau oplevert. En
Huguette Crielaers somt op welke vragen
het duo zoal stelt om te komen tot een oor-

spronkelijk eindresultaat: “Hoe groot is
een bedrijf? Hoe werken ze? Wat is de
cultuur en hoe manifesteert die zich? En
in voorkomende gevallen kijken we
scherp naar de indeling van een gebouw.
Maar liever worden we betrokken bij de
architectonische indeling, want bestaande
situaties kunnen nogal beperkend zijn.”

Potentiële klantenkring
Kantoren, hotels en particulieren vormen
de potentiële klantenkring van Abrahams-
Crielaers. Alle drie categorieën kennen
hun eigen uitdagingen. De respectievelij-
ke curricula vitae op hun website (zie
onder) onderbouwen de veelzijdigheid
van het bevlogen duo. Zo weet Huguette
Crielaers dat in hotels ‘routing’ (wat doet
de gast zo ongeveer tussen aankomst en
vertrek) heel belangrijk is. En in tegen-
stelling tot wat het eerder genoemde pro-
ject in Brazilië doet vermoeden, beperkt
AbrahamsCrielaers het optreden voor par-
ticulieren vooral tot het Gooi. Suzanne
Abrahams “Zeker bij particulieren loop je
het liefst dagelijks even binnen.”
Overdreven bescheiden kun je de dames
niet noemen. Zelfbewustzijn is aan de
orde bij hun uitleg “heel selectief” te zijn

Historische Kring
Blaricum start 2007

met interessante
lezing

Op woensdag 21 februari start de
Historische Kring Blaricum haar jubi-
leumjaar met een lezing over de Kerklaan,
Venenweg, Stachouwerweg en een deel
van het Fransepad. De twee Blaricumse
rasvertellers Herman Rigter en Frans
Ruijter nemen de presentatie van deze
avond voor hun rekening. Hetgeen garant
staat voor een interessante lezing, door-
spekt met leuke anekdotes en opvallende
verhalen. Herman Rigter neemt de
Kerklaan en Venenweg voor zijn reke-
ning. Herman Rigter, geboren en getogen
aan de Kerklaan, weet als geen ander te
vertellen over de historie en de vroegere
bewoners van deze straten. Frans Ruijter
zal op geanimeerde wijze over de geschie-
denis en haar bewoners van de
Stachouwerweg en het Fransepad vertel-
len. Uiteraard worden er tijdens de lezing
authentieke foto’s getoond van genoemde
straten. Deze avond is niet alleen zeer de
moeite waard voor de bewoners van deze
gebieden, maar voor iedereen die meer
over de historie en de bewoners van hun
woonomgeving wil weten. U bent van
harte welkom op woensdag 21 februari
a.s. in het Vitusgebouw aan de Kerklaan te
Blaricum. Aanvang van de lezingen is om
20.00 uur en de toegang voor niet-leden
bedraagt slechts € 2,50.

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

BLADBLAZER
(ingezonden brief)

Ik lees ‘hei & wei’ altijd met veel plezier
omdat het zo informatief is over het gebeu-
ren in Blaricum. Deze keer werd mijn aan-
dacht getrokken door het artikel van Sybert
Blijdenstein (‘Mijn bladblazer en ik’, hei &
wei dec. 2006, no. 302) over zijn ervaringen
met zijn nieuwe bladblazer. Hij geeft op een
hele nette manier zijn ervaringen met deze
bladblazer weer. De gehele beschrijving
geeft voor mij een grote mate van herken-
ning, zowel qua type apparaat, als de vol-
slagen onbruikbaarheid van het apparaat in
de praktijk. Ook ik heb ongeveer een
maand geleden dat apparaat gekocht als één
van de zogenaamde jubileum-aanbiedingen
van een bedrijf in huishoudelijke en tuinar-
tikelen, de zaak B., en stelde me er veel van
voor. Eén grote teleurstelling. Niet alleen is
het apparaat ergonomisch in het gebruik
onmogelijk, maar het zuigt en blaast niet
zoals beloofd. Het hangt nu in een kast en
zal daar waarschijnlijk niet meer uitkomen.
Het beroerde is, dat ik het apparaat met
goed fatsoen ook niet meer cadeau kan
geven aan een ander, want het apparaat is
volslagen waardeloos en onbruikbaar. Echt
een leuke jubileumaanbieding van de zaak
B. Ik hoop dat de Larense mijnheer B. zijn
eigen tuinlieden eens aan het werk zet met
deze blazer. Dan zal hij qua uurloon ervaren
hoe waardeloos dit prul is, dat hij heeft
gepromoot en waaraan hij waarschijnlijk
ook nog geld heeft verdiend over de ruggen
van zijn klanten. Op deze manier zou ik ook
wel een jubileumpje willen vieren! Of zou
ik teveel fatsoen hebben, en zo’n prul juist
niet aan mijn eigen klanten gaan verkopen?
Ik weet zeker dat laatste!

R. Receveur
Het Domein 7

1261 JP Blaricum
035-5313154

bij het accepteren van klanten. “Dat kan je
zijn in deze markt,” licht Huguette
Crielaers toe. En op de vraag wat hun reac-
tie is als hun adviezen in twijfel worden
getrokken, is het antwoord niet echt ver-
rassend: “Afscheid nemen.” Maar dat is
nog nooit voorgekomen. Crielaers:
“Omdat de basis van een ontwerp ligt in
heel goed luisteren naar je opdrachtgever.”
Opnieuw komt een presentatieboek ter
tafel. Renovatie en inrichting van een par-
ticuliere woning worden daarin tot in de
kleinste details verwoord. De veronder-
stelling dat zo’n boekwerk op niveau een
normale presentatiebijdrage zal zijn in
deze branche, blijkt een misverstand.
“Vaak komt men niet verder dan plak- en
knipwerk,” reageert Suzanne Abrahams en
ze noemt een bekende interieurarchitect
die het vaak laat bij ‘wat krabbels op een
carbonnetje.’
Voor info: www.abrahamscrielaers.nl.

Hidde van der Ploeg

Puck en Lola

Interieur van The Red Sun

Suzanne Abrahams en Huguette Crielaers



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

Zondag 28 januari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Afsluiting Bijbel Schoolweek.
Zondag 4 februari 10.00 uur
Prof. Dr. M. den Dulk, Alphen a.d. Rijn.
Zondag 11 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum. 
Zondag 18 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
m.m.v. de Cantorij.
Zondag 25 februari 10.00 uur
Mw. Ds. P. Barnard, Oosterend/Texel.
Zondag 4 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Avondmaalsdienst.

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.

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!

In 1986 is – na in Laren gestart te zijn –
ook in Blaricum het werk van de toen-
malige Stichting Welzijn Ouderen
Laren (S.W.O.L.) van start gegaan.
Onder leiding van ouderenadviseur
Marjan Wolbers groeide dit werk van-
uit het kleine maar vriendelijk inge-
richte kantoor aan de Brinklaan
gestaag.

Informatie, advies en diensten
Over alles wat er in Blaricum gedaan
wordt of nog gedaan gaat worden voor
mensen vanaf de leeftijd van 55 jaar kan
men informatie krijgen. Daarnaast wor-
den er adviezen gegeven om het leven van
ouderen of ouder wordende mensen zo
aangenaam mogelijk te maken. 
Er werd een open tafel georganiseerd in
het toenmalige verzorgingshuis ‘De
Wingerd’ waar ouderen een heerlijke en
goed verzorgde warme maaltijd konden
gebruiken. Voor mensen die aan huis
gebonden zaten werden warme maaltijden
door vrijwilligers rondgebracht vanuit de
keuken van het andere verzorgingshuis
‘De Beukelaar’.
Veel mensen worden geholpen aan een
persoonlijk alarmeringstoestel waardoor
er in geval van nood acuut hulp verleend
kan worden. Alles wat ertoe kan bijdragen
om mensen zo lang mogelijk zelfstandig
te laten wonen wordt aangeboden. Zo is er
geregeld dat er voordelig taxivervoer
bestaat om oudere mensen in de gelegen-
heid te stellen boodschappen te doen en
familie te bezoeken. Ieder jaar wordt er
een feestelijk kerstdiner georganiseerd.
Kortom alles waarmee oudere mensen,
gehandicapten en mantelzorgers een
dienst kan worden bewezen staat in het
programmaboekje, dat iedere twee jaar
aan alle bewoners van Blaricum van 70
jaar en ouder wordt toegestuurd.
Daarnaast krijgt iedereen op zijn 75ste
verjaardag een brief met informatie en een
uitnodiging voor een gesprek.

Naamswijziging en verhuizing
Door het toetreden van het ouderenwerk
in Eemnes is de naam S.W.O.L. veranderd
in Stichting Welzijn Ouderen Blaricum
Eemnes Laren(S.W.O.-BEL). En na twin-

tig jaren gevestigd te zijn geweest aan de
Brinklaan 4 is het kantoor, met de huidige
ouderenadviseur Carla Resing en haar
assistente Lenneke van Gils, verhuisd
naar de Schoolstraat 3, het pand van De
Blaercom. Zij streven ernaar om van deze
nieuwe locatie een plek te maken voor
iedereen die iets te maken heeft met seni-
oren of gehandicapten, en waar vooral
ook de senioren zelf terechtkunnen voor
informatie, advies en ondersteuning.
Carla Resing gaat ervan uit dat het werk
van de S.W.O-BEL erom vraagt dat het zo
laagdrempelig mogelijk moet zijn. Er is
geen loket met een balie maar wel steeds
een persoonlijke benadering.

Een open achterdeur
Daarom staat de deur aan de achterkant
van het gebouw met een eigen opgang
vanuit de Schoolstraat iedere morgen van
10.00 tot 11.00 uur open voor bezoekers
en vrijwilligers. Op de dinsdagmiddagen
wordt er tussen 13.30 en 15.00 uur zitting
gehouden in De Malbak in de Bijvanck.
Na telefonische afspraak is ook bezoek
aan huis mogelijk.

Vrijwilligers
Het spreekt vanzelf dat al het werk voor
en ten bate van ouderen, gehandicapten en
mantelzorgers niet door de locatie-
manager en haar assistente alleen gedaan
kan worden. Daarom zijn ze genoodzaakt
om steeds weer een beroep te doen op
mensen die bereid zijn om een helpende
hand uit te steken. Er zijn voor dit werk
mensen nodig die vrijwillig hun tijd en
vaardigheden aanbieden om de oudere
medemens te helpen. Zo zijn er mensen
nodig die maaltijden rondbrengen of die
ouderen willen begeleiden bij een bezoek
aan de dokter of aan het ziekenhuis. Ook
voor het aan tafel bedienen bij de open
tafel of het kerstdiner of voor het doen
functioneren van de telefooncirkel. Carla
en Lenneke weten ongetwijfeld nog veel
meer mogelijkheden voor vrijwillige
medewerkers.
S.W.O.-BEL is op werkdagen tussen
10.00 en 11.00 uur telefonisch bereikbaar
onder nummer 035-5389025.

Jan Willems

Diensten in het weekend 
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering. 
Zondag 4 en 18 februari
Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 7 februari 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zondag 18 februari 11.00 uur
Gezinsviering waarin de kinderen 
die zich voorbereiden op de Eerste 
Heilige Communie zich aan de 
Parochie voorstellen.
Woensdag 21 februari 19.15 uur
Viering van Aswoensdag met het
verbranden van de oude palmtakken
en as-oplegging.

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.

EXPOSITIES & KUNST
Buurthuis De Malbak, De Maten 1a:
aquarellessen door Marloes Groothuizen-
Eerden, kennismaken of ervaring uitbrei-
den met aquarelleren, in 10 lessen.
Dinsdag van 10.00-12.30 uur en 20.00-
22.30 uur. Informatie en aanmelden: 
035-5250807 of docart@worldonline.nl. 
Emilie Heijning (Blaricum): t/m 20
februari schilderijen, in Kunstroute van
de Trappenberg, Crailoseweg 116,
Huizen. Openingstijden: werkdagen van
9.00-17.00 uur, in het weekend van
13.00-16.00 uur. Info: 035-5263615, 
e-mail emilieheijning@hotmail.com. 
Galerie De Vlierhove, Blaricum: t/m
11 maart Lilian Laban, pastels, en bron-
zen beelden van diverse beeldhouwers.
Open donderdag t/m zondag van 14.00-
17.00 uur. Info: tel. 5383736,
www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem: t/m 27
februari, schilderijen van Joke
Vingerhoed en beelden van Hanneke van
Zanden-Rood. Tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis. Info: tel. 5399575,
www.blaricum.nl. 
Gerhard Steinberg Piano’s, in de boer-
derij, Torenlaan 2, Blaricum: tot 23
februari schilderijen van Philip Durant en
Louise Ellen van Gorkom (fijnschilder:
dieren). Info: http://vangorkom.dorant.net.
Hidde van der Ploeg, computerkunst:
na de eerste succesvolle cursus is er
opnieuw een cursus gepland, nl. op 5, 12
en 19 februari in De Warrekam.
Aanmelden en voor info: tel. 5257887, 
e-mail: vanderp@casema.nl. 
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
4 maart, ‘De Betovering van Toscane’,
aquarellen van Piet Lap en beelden van
Annette Jalilova en Peter Hiemstra. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Gooise Academie, Laren: woensdag-
middag 7 februari start cursus
‘Kennismaken met aquarelleren’ door
Rombout Berkelaar, 10 wekelijkse lessen
van 14.00-16.00 uur. Prima opstap tot de
aquarelleercursus, die na de zomer start!
De cursusprijs: € 120,-. Inschrijven via
www.gooiseacademie.nl of door een 
e-mail naar academie@hetnet.nl.
Singer Museum, Laren: Hart Nibbrig,
Singer Solo t/m 4 maart 2007. Marius
Bauer, oriëntaalse schilderijen, aquarel-
len en etsen, t/m 29 april. 
Info: www.singerlaren.nl, tel. 5393950.

DIVERSEN 
Rechtswinkel Huizen: voor al uw eer-
stelijns juridische adviezen. Minimaal €
3,- per advies. Info: www.rechtswinkel-
huizen.nl en Mieke Sanson tel. 035-
5312082.
Speel-o-theek Spelevanck ontvangt 
€ 1.950,- van Silvo Helpende Hand, een
nieuw initiatief i.s.m. het Oranje Fonds.
Silvo bedankt namens alle kinderen en
ouders! Info: 035-5263164.
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.gildegooinoord.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen, o.a. over baby’s, peuters, mas-
sage,  geheugentraining, zwangerschaps-
yoga, etc. Info: tel. 6924495 en 
www.tgvleden.nl. 
De Blaercom / De Malbak (S.L.W.): zie
de nieuwe activiteitengids met diverse
nieuwe cursussen. Bij de Blaercom en De
Malbak. Info: tel. 5312977, resp.
5262902 en 5314383. Bridgen en klaver-
jassen in De Blaercom: info: Lisette
Mooij, tel. 5312977.

Colofon

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

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

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 meer
dan 250 woorden. Eventueel met bijpas-
sende foto. Verkorte opname in de Dorps-
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 beoor-
deling van de redactie. 

Kopij voor het maartnummer
inleveren uiterlijk 26 januari 2007 
en voor het aprilnummer uiterlijk 

2 maart 2007 bij de 
eindredactie, Sybert Blijdenstein, 

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

1261 EH Blaricum. 
Verschijningsdatum maartnummer: 

22 februari 2007.

GEMEENTE 
AGENDA

Gemeentehuis Nederheem
Zie ook: www.blaricum.nl.
Februari 2007
Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:
dinsdag 6 februari om 20.00 uur
Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer:
woensdag 7 februari om 20.00 uur
Cie Financiën: 
donderdag 8 februari om 20.00 uur
Raadsvergadering:
donderdag 15 februari 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 
papiercontainers. 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. 

GEBOORTEN
26-11-2006 Milou ter Veld
28-11-2006 Milan van Poelje
05-12-2006 Ezra Ruben Ditters
11-12-2006 Lisa Zahra Naji
15-12-2006 Martijn Maarten 

Coppens

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.

HET WELZIJN VAN OUDEREN

DORPSAGENDA

hei & wei op internet:
www.heienwei.nl


