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BLARICUMS
NIEUWS 

Torenhof / Johanneshove ontvingen
Bronzen Keurmerk: dit is dé onafhan-
kelijke kwaliteitsonderscheiding voor het
hoger dan het landelijk gemiddelde sco-
ren op cliëntentevredenheid en voldoen
op papier én in de praktijk van geleverde
zorg, welzijn en veiligheid.
Het Ontwerp Bestemmingsplan
Blaricummermeent Werkdorp is op
advies van de raadscommissie II niet in
behandeling genomen. Nieuwe agende-
ring volgt.
De eerste Blaricumse paasnacht fakkel-
tocht, georganiseerd door de Protestantse
Gemeente Blaricum, is een groot succes
geworden: ruim 80 volwassenen en 30
jongeren namen hieraan deel. 
Jachthaven Blaricummermeent: deze
blijkt bij nader inzien gepland te zijn in de
Ecologische Hoofd Structuur (EHS), een
groot aaneengeregen natuurgebied (met
vrije doorgang voor alle dieren) dat zich
uitstrekt van Rhenen tot aan het Gooimeer.
De bouwplannen voor de haven worden
daarom nu eerst getoetst aan de
Natuurbeschermingswet. Pas dan mag de
gemeente verder gaan met het opstellen
van de Milieu Effect Rapportage (MER),
vereist voor de raad om het milieubelang
volledig te kunnen laten meetellen in haar
verdere besluitvorming. 
Bouwplan Hazeleger: de buurt is hierte-
gen fel in actie gekomen met een verzoek,
ondersteund door 262 handtekeningen,
ingediend en toegelicht in de raadscom-
missie II door buurtbewoner Hennie
Radstaak (radioprogramma ‘Vroege
Vogels’). Men heeft de verwachting dat de
gemeente hier positief mee zal omgaan. 
Zonsopgang resp. -ondergang: op 1
juni om 5.25 uur, resp. 21.50 uur en op 1
juli om 5.23 uur resp. 22.03 uur.

(bron: pers- en krantenberichten en offi-
ciële publicaties)

koken met de zon onder de knie te krijgen
en – minstens zo belangrijk – om de cul-
tuuromslag te maken en andere kookge-
woonten aan te leren. Hoe is Clara
Thomas, gepensioneerd ergotherapeute en
docente Hogeschool Amsterdam, tot dit
vrijwilligerswerk gekomen? Vrienden uit
Wageningen, die met een project ‘Koken
in de zon’ bezig waren in West-Afrikaanse
landen, brachten haar tot het oprichten
van de Stichting Solar Cooking
Nederland, waarvan ze voorzitter is.

Workshops in eigen dorpen
Zij is een aantal weken per jaar in elk van
de landen waar de projecten door lokale
organisaties worden uitgevoerd. Zij geeft
trainingen aan de vrouwen die instructri-
ces worden en ‘Koken met de Zon’-
workshops gaan geven in hun eigen dor-
pen: Oeganda, 2000 gezinnen in vier dor-
pen; Ethiopië 350 gezinnen in vier dor-
pen; Eritrea 2000 gezinnen in 40 kleine
dorpjes; Puntland (Somalië) in 50 gezin-
nen (proefproject wegens niet-veilige
situatie).

Fondsenwerving
Voortzetting van deze projecten kan
alleen met een meerjarenplan met een
meerjaren budget. Voor 2008-2009 heeft
de stichting € 65.000 euro nodig voor het
waarborgen van continuïteit van de pro-
jecten. Hier in Nederland is Clara Thomas
druk met fondswerving door presentaties
voor service clubs (Lions, Rotarians,
Zonta, Soroptimisten) bedrijven, kerken,
scholen, kringloop- en wereldwinkels,
markten en bij particulieren. Op ieder
bedrag dat u doneert geeft de stichting
Wilde Ganzen een premie van 60%. Als u
bijvoorbeeld € 12,50 euro doneert, zorgt u
voor twee Cookits voor twee gezinnen en
kan Clara Thomas haar werk voortzetten,
samen met grote inzet van andere vrijwil-
ligers van de stichting en de lokale orga-
nisaties in vier Oost-Afrikaanse landen.
Koken met de zon spaart geld, spaart tijd
en spaart het milieu. Wilt u meer weten,
kijk dan op de zeer informatieve site
www.solarcooking.nl. De stichting zoekt
naar vrijwilligers voor bijvoorbeeld
Engels vertaalwerk en PR-activiteiten. 
E-mail: info@solarcooking.nl, 
tel. 5312018. 

Adrie van Zon

parkeergelegenheid maar wel tot de
schriftelijke toezegging van het college
van B & W dat zij bereid is een parkeer-
verbod in te stellen langs delen van de
Langeweg en de Meentweg en langs de
Burgemeester Heerschopweg. Hiermee is
het tekort aan parkeerplaatsen om AH niet
opgelost. Wij hebben daarom voorgesteld
de parkeerplaats tegenover Restaurant
Bellevue uit te breiden, maar dit is tot nu
toe afgewezen. De poging van wethouder
Heybroek om foutparkeerders op hun ver-
keerde gedrag te wijzen is goed bedoeld
maar volstrekt onvoldoende. Zoals de
heer Calis meldt hebben in Laren een
strenge controle door de politie en bekeu-
ringen wel geholpen. Een goed voorbeeld.
Ik blijf echter pleiten voor een uitbreiding
van de parkeerplaats tegenover Bellevue.
Dit is de beste en goedkoopste oplossing.

J. Alberdingk Thijm

‘Invalide’

In ons dorp hebben we Frans, wie kent
hem niet? Laatst op een ochtend zag
hij bij de school een grote glimmende
terreinwagen op een invalidenparkeer-
plaats geparkeerd staan, bij nadere
inspectie zonder invalidenkaart. Frans
klopte op het raampje, want hij zag dat
er een jonge vrouw achter het stuur zat.
Frans: “Ik zie dat u invalide bent.”
Vrouw: “Nee hoor, helemaal niet!”
Frans: “Jawel, dat bent u wel, maar dan
hier,” terwijl hij naar zijn hoofd wees,
en verder ging met: “Als je zonder
invalidenkaart op een invalidenpar-
keerplaats gaat staan ben je daar boven
invalide.” Zo is dat.

S.B.

Van de redactie

Hier komt:
www.healthproducts.nl

Wie 
vult dit 
vakje?
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KONINKLIJKE 
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SCHEIDINGEN
(op vrijdag 27 april 2007)

PAUL DE LEEUW
Is benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Burgemeester Helma
Ton meldde in haar toespraak dat Paul de
Leeuw deze onderscheiding heeft ontvan-
gen vanwege zijn uitzonderlijke prestaties
als veelzijdig artiest en televisiemaker en
ook vanwege zijn bijzondere verdiensten
voor de ontwikkeling van het Nederlandse
televisieamusement en de theaterwereld.
Hij heeft zich ontwikkeld tot een unieke
televisiepersoonlijkheid met een creatie-
ve,  grensverleggende aanpak, grote uit-
straling en zijn hoge artistieke niveau,
waarbij hij niet alleen de controverse niet
uit de weg gaat, maar ook taboes door-
breekt. Daarbij heeft hij zich in het bij-
zonder sterk gemaakt voor de emancipatie
van homoseksuelen en verstandelijk

gehandicapten. Daarnaast heeft hij zich
gemanifesteerd als succesvol zanger,
acteur en auteur. Zowel zijn zangtalent als
zijn tv-programma’s met een sterk ver-
nieuwend en hoog artistiek niveau, wer-
den meermalen onderscheiden en
bekroond. 

PONCIANO GÓMEZ 
Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. De heer Ponciano Tòmas
Gómez Cabrera heeft deze onderschei-
ding ontvangen omdat hij, naast zijn
hoofdfunctie als programmamanager en
consulent minderheden, zich met name
heeft ingezet voor Spanjaarden en andere
minderheden in Nederland. Tot zijn pen-
sionering in 2005 was hij werkzaam als
programmamanager bij de Stichting
Multiple Choice, het bureau voor intercul-
turele vraagstukken, in Beverwijk.
Voordien was hij als consulent minderhe-
den werkzaam bij de Stichting
Buitenlandse werknemers Gooi en
Eemland in Hilversum en het Regionaal
Bureau Interculturele Vraagstukken
(RBIV) ‘Peregrinus’ in Hilversum en
Beverwijk. Tot op de dag van vandaag
helpt hij vele geïmmigreerde landgenoten

en anderstaligen om hier hun weg te vin-
den. Ponciano Gómez is een bruggenbou-
wer tussen de verschillende culturen. Zo
organiseerde hij vele activiteiten voor jon-
geren in en rond het Spaans Cultureel
Centrum om de Spaanse cultuur door te
geven. Voor de oudere Spanjaarden orga-
niseerde hij excursies om ons land beter te
leren kennen.

BL A R I C U M S E

AP OT H E E K

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Hierover praten we met Clara Thomas
van de stichting Solar Cooking
Nederland te Blaricum. Ze is samen
met Arnold Leufkens net terug uit
Ethiopië, waar ze twee weken instructie
heeft gegeven aan vrouwen om te leren
koken met de zon als warmtebron.

We zitten aan de keukentafel in haar huis
aan de Professor van Reeslaan en ze toont
me een draagtasje met daarin het eenvou-
digste, goedkoopste en meest effectieve
kooktoestel dat er bestaat, de COOKIT,
ter waarde van € 10. Binnen een minuut is
de Cookit geïnstalleerd en in haar tuin in
de zon gezet. Na een half uur voelt de pan
al warm aan. Iets voor ons als inderdaad
de temperatuur hier gaat stijgen? Het idee
om in ontwikkelingslanden met zonne-
kracht te koken is ontstaan door de steeds
toenemende schaarste aan hout door ont-
bossing zonder herbeplanting. De gevol-
gen van het dagelijks koken met hout zijn
bovendien slecht voor het milieu en voor
de gezondheid. Rookontwikkeling in klei-
ne afgesloten ruimten is de oorzaak van
longaandoeningen en oogziektes, vooral
onder kinderen.
Vrouwen en kinderen moeten per dag
soms vijf uur lopen door onveilige gebie-
den om aan hout te komen. Hout kopen
kost € 8 per maand en dat is duur in ver-
houding tot het inkomen van de vrouwen
van niet meer dan € 16 per maand.
Gelukkig is er een alternatief. De ZON,
die in de meeste ontwikkelingslanden
overvloedig schijnt, vormt een belangrij-
ke, nog vrijwel ongebruikte bron van
energie. De Cookit weegt zeven ons, is
opvouwbaar (35 bij 35 cm) en is gemaakt
van karton, beplakt met aluminiumfolie.
Het te bereiden voedsel gaat in een lichte,
zwartgeverfde aluminium pan, die vervol-
gens in een hittebestendige plastic zak in
de Cookit wordt gezet, en na twee á drie
uur is er een uitstekende maaltijd.

Omscholing
De Cookit wordt door de vrouwen geza-
menlijk in lokale werkplaatsen handmatig
gemaakt, waarbij ervaringen met het
bereiden van voedsel en het koken wor-
den uitgewisseld. Eeuwenlang is er met
hout gestookt en dat kunnen de vrouwen
maar moeilijk loslaten. Solar Cooking is
nieuw voor hen en er is een lesprogramma
van zes á zeven maanden nodig om het

‘TEKORT AAN
PARKEER-
PLAATSEN’

(ingezonden brief)

Graag wil ik mijn bijval betuigen met de
bezorgdheid van de heer Kees Calis in hei
& wei van april jl. (‘Van de redactie’) over
het slechte verkeersgedrag van een aantal
autorijders in het dorpscentrum. Met
name om Albert Heijn is een tekort aan
parkeerplaatsen en op piekuren is er file-
vorming. Bezorgde buurtgenoten hebben
hierover – met name over het gebrek aan
ruimte voor voetgangers en fietsers en de
verkeersonveiligheid – uitvoerig overleg
gepleegd met het gemeentebestuur. Dit
heeft niet geleid tot uitbreiding van de

Blaricummerie 2007 S.B.

Ruth Le Febvre-Feld signeert haar boek
‘Joodse Kunstenaars, bevrijd van het
tweede gebod’. Zie voor het interview
hei&wei 306.

Correctie: in de hei & wei van april 2007
no. 306, werd in het artikel ‘Met indianen
in het oerwoud’ Marja Ormeling aange-
duid als ‘psychologisch therapeute’. Dit
moet zijn: psychosociaal therapeut, van
Psychologisch Adviesbureau Ormeling, 
Voorbaen 3, Blaricum, tel. 5312241.

Workshop ‘Koken met de zon’ in Ethiopië met op de voorgrond vier ‘Cookits’

KOKEN MET DE ZON ALS WARMTEBRON
Een uitkomst voor Afrika

Paul de Leeuw

Foto: G. vd Woude

Ponciano Gómez 

Foto: G. vd Woude



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

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

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

IN MEMORIAM
HARRY BOERSEN

Harry Boersen kwam uit een gezin van
elf kinderen. Hij was er zelf een van een
tweeling. Zij werden geboren op 20
augustus 1923 in Hoogland. Zijn vader
was beheerder van het dorpshuis
‘Concordia’ en kassier van de
Boerenleenbank.
In de economisch slechte tijd voor de oor-
log kocht zijn vader een boerderij: ‘De
Lindenburg’. Met een aantal broers en
zussen ging Harry op deze boerderij wer-
ken. In de winter, als het werk wat minder
was, drong zijn vader erop aan om naar de
Landbouwwinterschool in Utrecht te
gaan. Het was Harry’s ultieme wens boer
te worden. Daarom vertrok hij na de
Tweede Wereldoorlog naar de Noordoost-
polder, als pionier, in de hoop dat hij dan in
aanmerking zou komen voor een boerderij.
Maar het was de liefde die er voor zorgde
dat het anders zou lopen. Via een zuster
van zijn moeder, die met Henk de Jong
(van Steffen) getrouwd was en aan de
Kerklaan 13 woonde, leerde hij Anny, de
dochter van Geurt de Jong (van Steffen)
kennen die aan de Langeweg 5 woonde.
Zij trouwden op 13 mei 1952 en gingen
wonen aan de Langeweg 5. Omdat deze
boerderij niet geschikt bleek om ‘te boe-
ren’, werd er een nieuwe boerderij aan de 
Schapendrift 35a gebouwd. Deze betrok-
ken zij samen met de ouders van Anny in 
september 1952. Hiervan hebben zij, door
heel hard te werken, in het begin samen
met de hulpvaardige (schoon)ouders, een
bloeiend veebedrijf met wat akkerbouw
gemaakt. Ook hun negen kinderen werden
hier geboren. Zij hebben allemaal hun
steentje bijgedragen en werden van jongs
af aan ‘achter’, zoals zij dat noemen, inge-
zet door taken te vervullen als: melkboel
klaarmaken, koeien verkampen, hooi
schudden, opladen en lossen. Ook werd
iedere week de dam geharkt en later
geveegd, de tuin werd keurig onderhou-
den en jaarlijks werd de stal gewit en wer-
den de staldeuren van carbolineum voor-
zien. Ondanks het grote gezin en het 

drukke boerenleven, had Harry ook nog
tijd voor maatschappelijke taken, zo zat
hij zowel in het bestuur van de Land en
Tuinbouw Bond, als in dat van de St.
Bernardusschool. 
De laatste jaren werd Harry’s gezondheid
steeds minder. Hij had het daar erg moei-
lijk mee: hij wilde zo graag nog wat doen
op de boerderij. Hij genoot van de kinde-
ren en kleinkinderen, en van het geloop op
de dam voor het bedrijf van zoon Pieter.
Anny heeft hem die jaren met engelenge-
duld verzorgd, samen met hulp van de
thuiszorg. De jongste dochter Annegien
was de spil in het geheel: zij regelde alles
tot en met de bezoek- en boodschappen-
roosters voor alle kinderen. Zo was het
mogelijk dat Harry, geheel volgens zijn
wens, zijn laatste jaren thuis in de boerde-
rij aan de Schapendrift kon doorbrengen.
Op woensdag 18 april 2007 kwam hij te
overlijden. Hij werd op maandag 23 april
vanuit zijn geliefde boerderij begraven en
bijgezet in het familiegraf. Bijna 55 jaar
waren Harry en Anny getrouwd. Op het

dele van. Zo probeerde hij zijn leven weer
op te pakken. Hij genoot van zijn 12
kleinkinderen. Zelfs ondernam hij weer
reizen, één van zijn hobby’s. In september
2006 werd bij hem een blaastumor ont-
dekt. Na vele behandelingen en hulp van
velen werd er geprobeerd zijn leven dra-
gelijk te laten zijn. Op maandag 16 april
2007 kwam er een eind aan zijn leven. Op
zaterdag 21 april is hij onder grote belang-
stelling begraven bij zijn geliefde vrouw
An. Voor de kinderen en kleinkinderen
zijn er nu alleen nog maar de mooie her-
inneringen – zij zullen deze koesteren.

Frans Ruijter

dat zowel de oude als de nieuwe
Blaricumse bevolking hier unaniem over
denkt. Wij respecteren onze buurgemeen-
te; wij hebben vriendschappelijke betrek-
kingen; wij erkennen dat wij hen nodig
hebben en wij zijn niet bekrompen en
chauvinistisch. Maar wij wensen te con-
stateren dat Blaricum een ander karakter
heeft dan dat van onze buurgemeente.”

1952, zesde poging
Wederom ontkwam Blaricum aan annexa-
tie door Laren. En opnieuw felle protesten
en oprichting van een Actiecomité tegen
samenvoeging van Laren-Blaricum. Onder
leiding van actieleider Mr. Van Erk liet
Gedeputeerde Staten zich overtuigen en
deze onbezonnen poging werd ingetrokken.

1970, zevende poging
Vaststellen bestemmingsplan Ooster-
meent (tegenwoordig Bijvanck). Honderd
en twintig jaar (1852) na de mislukte
‘coupe’ van Huizen vroeg deze gemeente
om een grenswijziging met Blaricum.
Onder het mom dat de Oostermeent
bestuurlijk het beste onder Huizen kon
vallen, lonkte deze gemeente op slinkse
wijze opnieuw naar het bezit van
Blaricum. En omdat Blaricum daardoor te
klein geworden zou zijn voor een zelf-
standig bestaan zou het best samenge-
voegd kunnen worden met... juist
Huizen!! Tijdens de hoorzitting in
Haarlem ontkende het gemeentebestuur
van Huizen natuurlijk de poging om
Blaricums onafhankelijkheid aan te tas-
ten; hoe kon men dit suggereren? Dankzij
de vele actiegroepen en een stevige lobby
werd ook deze aanval met succes afgesla-
gen en leed Minister Rietkerk in de Eerste
Kamer een gevoelige nederlaag.

1998 / 1999, achtste poging
Blaricum ‘let op uw saeck’: Laren (bang
dat het zelf wordt vermorzeld door
Hilversum) deed opnieuw een vruchteloze
poging om Blaricum in te lijven. Men
noemt het echter cryptisch ‘samenvoe-
gen’, maar het is gewoon ordinair landje-
pik; Blaricum wordt dan een gewone
Larense wijk ‘Laren-Noord’. De VVD-
fractievoorzitter in de Larense raad van
die jaren, Sanders, was een felle voorstan-
der van deze annexatie. 

2006 / 2007, de oplossing?
In de BEL-samenwerking hebben Laren,
Blaricum en de Utrechtse gemeente
Eemnes elkaar, uit puur lijfsbehoud, op
voet van gelijkheid gevonden. Na twee
eeuwen is het ‘wiel’ dan eindelijk uitge-
vonden (eureka!) in de vorm van een
uniek Nederlands samenwerkingsver-
band, de ‘SETA’ (Samen En Toch Apart,
red.). Gezien de positieve reacties van de
hogere overheden heeft dit model grote
kans van slagen. Ach, dat het CDA afde-
ling Huizen maar blijft roepen dat de
Blaricummermeent naar Huizen moet, is
als het zeurderig gejengel van een kind.
Maar stel dat de SETA alsnog wordt afge-
wezen? In een droom, als een nachtmer-
rie, zie ik een ‘gitzwart’ scenario.
Blaricum en Laren worden dan “meege-
nomen in de gemeentelijke herindeling
van ’t Gooi.” Hilversum zal sowieso de
Hilversumse Meent kwijtraken aan
Bussum en eist daarvoor een behoorlijke
compensatie. Wat is nu een mooiere en
riantere beloning dan het rijke villadorp
Laren? Eemnes zal in handen vallen van
Baarn, dat eindelijk haar zin krijgt om de
polder met duizenden woningen vol te
plempen. En Blaricum? Huizen is de pijn-
lijke nederlaag van 1970 nog niet verge-
ten en Blaricum alleen zal in de tegen-
woordige tijd als te kleine zelfstandige
gemeente niet gedoogd worden. Huizen
zal dan likkebaardend zowel de
Oostermeent (Bijvanck), Blaricummer-
meent als de restanten van wat eens
Blaricum heette triomfantelijk als oor-
logsbuit binnenhalen. Maar gelukkig
behoeft een droom, al is het een nacht-
merrie, en evenmin een voorspelling, niet
uit te komen. Ten eeuwigen dage blijft
Blaricum Blaricum, dat is de stellige over-
tuiging van 

Harry Klein

BLARICUM, DOOR
DE EEUWEN HEEN

EEN GEWILD
BEZIT

Dit artikel is, denk ik, ook interessant
voor met name de ‘nieuwe
Blaricummers’die – niet gehinderd door
enige historische kennis – in Blaricum
wonen. Waarom maakt Blaricum zich
toch zo druk over een BEL-samenwer-
king of over een fusie met een andere
gemeente? Wat is ertegen om een grote-
re gemeente te vormen?

Natuurlijk zijn er enige nadelen, zoals een
langere lijn naar de gemeentebestuurders,
een toename van bureaucratische ambte-
narij en een mogelijk verlies van de eigen
plaatselijke identiteit. Maar de voordelen
wegen daar beslist tegenop, zoals een
betere economie en financiële voordelen
die ‘natuurlijk’ ook voor de burger gelden.
Waarom schikt Blaricum zich dan niet in
deze ideale toekomst? Als men deze vraag
stelt, dan kent men de ware Blaricummers
heel slecht. Al sedert eeuwen is men
gedwongen te strijden voor lijfsbehoud.
En dan gaat het met name over Huizen en
Laren die al die tijd gepoogd hebben om
Blaricum in te lijven. 

1921 / 1922, vierde poging
De drie eerdere, mislukte annexatiepogin-
gen – in 1795 en 1812 door Laren en in
1852 door Huizen – laat ik verder maar
buiten beschouwing en ik begin met de
poging van 1921/1922. 
Het wetsontwerp voor samenvoeging van
Laren en Blaricum werd ingediend. Felle
protesten van Blaricum. Het Comité voor
de Onafhankelijkheid meldde dat 99%
van de Blaricummers voor de onafhanke-
lijkheid waren. Als ludiek protest werd
zowel in het Blaricumse als in het Larense
dialect het verhaal van de ‘Verloren Zoon’
gepubliceerd. Dit Comité adviseerde in
negatieve zin aan Gedeputeerde Staten,
evenals aan de voltallige gemeenteraad.
De Gedeputeerde Staten en ook de toen-
malige Minister van Binnenlandse Zaken,
Ruys de Beerenbrouck, waren geschrok-
ken van zoveel verzet en het wetsontwerp
werd ingetrokken. Blaricum kreeg weer
een eigen burgemeester, in de persoon van
de Bussumse gemeente-ontvanger, de
heer J.J. Klaarenbeek.

1945 / 1946, vijfde poging
Bij de installatie van burgemeester
Middelhof op 19 augustus 1946 werd
wederom gewag gemaakt van een poging
om Blaricum samen te voegen met Laren.
In het openingswoord van de waarnemend
burgemeester van Blaricum, Ir. H.L.
Copijn, zei deze: “Voor de derde maal (de
tweede was in 1940, maar werd door de
oorlog ondergesneeuwd) drijft de wolk
van samenvoeging boven onze gemeente.
Het was mij een grote eer en een groot
genoegen om voor de Commissie Ter
Veen de onafhankelijkheid van Blaricum
krachtig te mogen verdedigen. Het is
moeilijk voor buitenstaanders om deze
gehechtheid van de Blaricumse onafhan-
kelijkheid te doorvoelen. Men moet daar-
toe hier hebben gewoond. Het is typisch

leven van Harry kan door eenieder met
liefde, tevredenheid en dankbaarheid
teruggekeken worden. Wij van hei & wei
wensen Anny, de kinderen en kleinkinde-
ren heel veel sterkte toe.

Frans Ruijter

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

- 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

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66

(Graag na telefonische afspraak)

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en 
schilderijen

M. Siegers
Noolseweg 47
1261 EB Blaricum
035 538 20 76 (zk)
035 531 16 57 (privé)

siegersantiek@hetnet.nl
www.siegersantiek.nl

IN MEMORIAM
RINUS DE GRAAF

Marinus Wilhelmus de Graaf, zo heette
deze echte Blaricummer, stammend uit
een echt Erfgooiersgeslacht. Hij werd
geboren op 27 april 1929 aan de
Eemnesserweg 9 hoek Raadhuisstraat.
Dit huis is nog gemeentehuis geweest van
1895 tot 1917. Zijn vader was Willem de
Graaf, die getrouwd was met Alida
Rokenbrand. Omdat er meer mensen in
het dorp toen Willem de Graaf heetten,
werd hij genoemd naar het werk dat hij
deed. Deze Willem de Graaf had namelijk
een bodedienst. Hij vervoerde roerende
zaken voor mensen en werd daarom in het
dorp ‘Bode de Graaf ‘ genoemd. Rinus
was de jongste uit het gezin, dat bestond
uit zeven kinderen. Toen de oorlog uitbrak
was Rinus net elf jaar geworden. Een leef-
tijd waarin je normaal gesproken je vrij-
heid gaat ontdekken. Vijf jaar lang moest
hij de wil om in het verenigingsverband
iets te doen noodgedwongen onderdruk-
ken. 
Gelukkig voor velen heeft hij dat na de
oorlog goed weten te compenseren. Naast
zijn studie, die toen helemaal in de avond-
uren moest plaatsvinden, heeft hij onder
andere de Tafeltennisvereniging Blaricum
opgericht. Zijn hart lag ook bij de padvin-
derij. Vroeger had je bij de Tafelberg het
clubhuis van de verkennerij, deze heette
‘de Franciscus groep’. Hier was hij ook
lid van. Helaas is daar een ongewild einde
aan gekomen. Tekenend voor zijn door-
zettingsvermogen is het feit dat hij in
1987 de Scoutinggroep ‘Tymen de Sayer’
heeft opgericht. Deze groep is vernoemd
naar pastoor Tymen de Sayer, die tijdens
de Reformatie hier in Blaricum pastoor
was. 
Rinus had zich goed geschoold in de
financiën. Hij begon zijn loopbaan bij de
Boerenleenbank om via de NMB op te
klimmen tot directeur van de ING-bank in
Laren. Naast zijn werk heeft hij veel par-
ticulieren en verenigingen van zijn niet
geringe financiële kennis kunnen laten
profiteren. Op 23 mei 1956 trouwde hij
met An Kok uit Laren. Zij gingen wonen
in het net gebouwde huis aan de
Dotterbeemd 1. Het huis werd heel toe-
passelijk ‘’t Gravendeel’ genoemd. Hier
kregen zij samen drie dochters en twee
zonen. Voor de Historische Kring
Blaricum heeft Rinus veel genealogisch
onderzoek gedaan. Hierover is veel gepu-
bliceerd in het mededelingenblad van de
kring. Voor al zijn werk is hij koninklijk
onderscheiden en de Historische Kring
heeft hem benoemd tot lid van verdienste. 
Zijn hele leven veranderde toen in de
zomer van 2004 zijn vrouw An ziek werd.
Op 10 december 2005 overleed zij. Dit
was een harde klap in het gezin De Graaf.
Daarbij kreeg Rinus in die tijd zelf een
herseninfarct. Hij herstelde daar weer ten

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

Harry Boersen

Rinus de Graaf
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Sinds 1998 vindt er in Blaricum jaarlijks een schilderwedstrijd plaats, inmid-

dels zijn we toe aan ons 2e lustrum.Begonnen als activiteit van de Blaricumse onderne-

mersvereniging werd na enkele jaren besloten om verder te gaan onder de vlag van De

Stichting Promotie Blaricum. De 1e keer werd Plein Air georganiseerd op een donderdag in juli

omdat we de meeste kans op mooi weer verwachten in deze periode, nee dus, we hadden de hele dag

stromende regen. Als organisatie waren we al tevreden geweest met 10 of 15 kunstenaars, maar ondanks de

regen kwamen zich ruim 100 kunstenaars inschrijven! Het eerste jaar exposeerden we in de kelder van restaurant

“Merpatis”, de daarop volgende 8 jaar mochten we van de gastvrijheid van Carien Bölger van de “Vlierhove” gebruik

maken, vanaf 2006 exposeren we in Het Vitusgebouw aan de Kerklaan.. Het aantal deelnemende kunstenaars is door de

jaren heen redelijk stabiel gebleven met toch steeds weer 20-30% nieuwe deelnemers, deze komen niet alleen uit Nederland

maar ook uit bijv. Amerika, Rusland en Indonesië.

Er zijn heel wat straatjes en “hoekjes” van ons mooie dorp vastgelegd.

Iedere kunstenaar heeft zijn eigen stijl en techniek zodat er toch

steeds weer verrassende werken tot stand komen. Een aantal jaren

hebben we een aparte kinderrubriek gehad waarvan de kunstwerk-

jes via een veiling werden verkocht. De rubriek “Algemeen” werd

geïntroduceerd en in 2006 de rubriek “Boereninterieur”. Dit jaar

bestaat er de mogelijkheid voor inwoners van Blaricum dat hun huis op

het doek wordt vastgelegd. Indien u interesse heeft kunt u contact met ons

opnemen via emailadres l.drent@planet.nl of info@blaricumpromtie.nl 

Op onze website: www.blaricumpromotie.nl zijn

foto’s te zien zijn van diverse schilderij-

en met de vermelding van de prijs-

winnaars van de betreffende jaren.

De inschrijving voor de PLEIN-AIR schil-

derwedstrijd vindt plaats op zondag 17 juni

vanaf 08.00 uur tot 11.00 uur in het “Vitusgebouw”. Om

het dit jaar op de dag zelf voor het publiek wat overzichtelijker te maken

hebben wij als organisatie besloten dat de kunstenaars alleen in de kom

van het oude dorp hun werken mogen vervaardigen. Zo kan men op de

dag zelf, al wandelend of fietsend, de vele kunstenaars volgen

met het ontstaan van hun kunstwerk. Uiterlijk 15.30 uur dienen

de kunstwerken te zijn ingeleverd waarna de jury klaar staat om

hun beoordeling te geven en de prijswinnaars vast te stellen. De verkoopexpositie is om ca. 17.30 uur toegan-

kelijk voor het publiek. De verkoop geschiedt d.m.v. “Silent Auction”, dit houdt in dat de kunstenaar een

minimaal bedrag vraagt en men er daarna overheen kan bieden.

De mogelijkheid bestaat om tot uiterlijk 21.00 uur op maandag 18 juni op de kunstwerken te bieden. Wilt

u zeker zijn van het hoogste bod dan verdiend het zaak om op maandagavond even voor sluitingstijd te

controleren of men nog steeds de hoogste bieder is.

De expositie duurt op zondag tot 21.00 uur en op maandag van 18.00 – 21.00 uur. 

De prijsuitreiking vindt plaats in het Vitusgebouw op zondag om ca. 18.00 uur.

Kortom op zondag 17 juni kunt u weer genieten van een gezellige dag met uw plaatsgenoten, de kunstenaars en

van de door hun gemaakte kunstwerken.

ZONDAG 17 JUNI
Nationale Plein-Air schilderwedstrijd

Activiteiten zondag 17 juni:

• KUNSTMARKT
in de Dorpstraat

• LIVE MUZIEK
bij de muziektent

• 2 SNELTEKENAARS
in de Dorpstraat

• PLEIN-AIR SCHILDERWEDSTRIJD 
in en om het centrum

• MEESTERVERVALSER 
Geert Jansen in de Dorpstraat



Frankrijk is van oudsher het meest
bekende wijnland, maar ook als vakan-
tiebestemming is het het populairste
land voor de Nederlanders. Velen heb-
ben dan ook kennis gemaakt met de
Franse sfeer en de Franse manier van
leven en veel daarvan hebben wij over-
genomen in onze eet-, maar vooral ook
onze drinkgewoontes. In de afgelopen
decennia is de consumptie van wijn in
Nederland sterk gestegen, hoewel, we
zitten nog niet op de helft van wat de
Fransen jaarlijks wegdrinken, dus er is
nog ruimte voor verdere groei.

Een populaire gewoonte in de Franse
wijndorpjes is het jaarlijkse wijnproe-
ven. De wijnboeren zetten dan hun deu-
ren open voor klanten, collega’s en tou-
risten. Op een centrale plaats in het
dorp kunnen de kandidaat proevers
een wijnglas kopen, meestal voorzien
met het wapen van het dorp of het
embleem van de plaatselijk wijnbroe-
derschap. Dit glas geldt als entree-
kaartje. Met het glas in de hand gaan
de deuren van de proeflokalen open.
Aldus lopend en proevend keurt men
de wijn, neemt een beslissing over een
eventuele aankoop, maar geniet vooral
van de ambiance, de gemoedelijke
gezelligheid die het samen proeven met
zich meebrengt.

Toen we in 1997 begonnen met de orga-
nisatie van evenementen in Blaricum,
met als voornaamste doel sfeer en
gezelligheid te creëren in het dorp,
waardoor mensen de straat opkomen
of waarvoor mensen  van buiten speci-

aal naar Blaricum komen, was één van
de ideëen om dit Franse systeem van
wijnenproeven te introduceren in
Nederland. Met dat grote verschil dat
de Franse dorpsproeverijen bestaan uit
veel wijnen van dezelfde soort, terwijl
het onze bedoeling was om mensen
met zoveel mogelijk verschillende wij-
nen, gemaakt van verschillende druiven
en afkomstig uit verschillende landen
kennis te laten maken. 
De plaatselijke middenstand, banken,
notaris en makelaars werd gevraagd of
zij aan deze proeverij wilden meedoen,
door op een vrijdagavond in November
hun pand te openen en te gebruiken als
proeflokaal. Spontaan doen jaarlijks
tussen de 20 en 25 ondernemers mee,
zodat de deelnemers kennis kunnen
maken met minimaal 20 verschillende
wijnen, want bij ieder proeflokaal is
maar één wijn te proeven. Voorafgaand
aan de proeverij vind de verkoop van de
glazen plaats, de eerste jaren bij Jos
Roest (Grenum & Decorum), later van-
onder de hooiberg bij Merpatis.

Omdat het evenement een jaarlijks toe-
nemend aantal bezoekers trekt is
besloten om maximaal 750 glazen te
verkopen, zodat er toch van enige zel-
fregulering sprake is. Ook wordt er de
laatste jaren scherp gelet op de leeftijd
van degenen die een glas kopen, waar-
bij we de leeftijdsgrens beduidend
hoger hebben gelegd dan door de over-
heid verplicht is. Met deze maatregelen
willen we bewerkstelligen dat de sfeer
tijdens deze proefavond blijft zoals hij
altijd geweest is: gezellig en plezierig.

Na 10 jaren diverse evenementen te
hebben georganiseerd beraad de
Stichting Promotie Blaricum zich op de
toekomst. Er zijn inmiddels weer een
aantal ideeën op tafel gekomen waar
wij u graag van op de hoogte willen
brengen.

De eventuele nieuwe activiteiten zijn;
• Een aspergefeest in 2008 op diverse
plekken (horecabedrijven) in ons dorp
met asperges van onze eigen Marielle
Bakker.
• Een literaire dag met diverse auteurs
die hun boeken signeren bij de plaatse-
lijke middenstand, gevolgd door een
diner met de auteurs en daarna een
voordracht bijv. bij Het Vitus uit hun
werk om het geheel af te sluiten met

een gezellige borrel.
• Een midzomernachtfeest in juni 2008. 
• Eind november een zaterdag/zondag-
middag waar we op de "delen" van
diverse boerderijen een aantal bedrij-
ven de gelegenheid geven zich te pre-
senteren met hun producten en/of dien-
sten, waarbij men tegelijkertijd kan
genieten van o.a. heerlijke home-made
soepen, sandwiches en andere culinaire
streekproducten, zodat de presentaties
een warme landelijke en huiselijke sfeer
krijgen. (het zgn. landlevengevoel!)
Dit in samenwerking met de plaatselij-
ke middenstand zodat we er een brui-
send en spraakmakend weekend van
kunnen maken. HEEFT U MISSCHIEN
ZELF NOG SUGGESTIES OF IDEEEN
LAAT HET ONS DAN EVEN WETEN. 

Op een vrijdagmiddag, nu ruim 10 jaar
geleden kwam een gezelschap plaatse-
lijke ondernemers, danwel onderne-
mers met hun bedrijf elders maar
wonend in Blarium bijeen in kamer 10
van Restaurant Bellevue.

Zij waren daar door Loets Drent en Bart
de Hoog heengelokt in het vooruitzicht
te kunnen deelnemen aan een proeverij
van een aantal uiteenlopende, maar
uitstekende wijnen in combinatie met
een Indonesisch buffet verzorgd door
Guido Boerekamp van Spaanders-
hoeve. Hun deskundige mening zou
worden gevraagd om vast te stellen
welke wijn het beste zou passen bij
welk gerecht. 

Uiteraard gaf deze probleemstelling
aanleiding tot veel discussie, nog eens
opnieuw proeven, weer discussie, om
het uiteindelijk toch niet of juist wel
met elkaar eens te zijn.

Doch in deze gezellige en geslaagde bij-
eenkomst school een serieuze onder-
toon. Beide initiatiefnemers maakten
zich al enige tijd zorgen om de toe-
komst van Blaricum. Zou Blaricum ver-
worden tot een slaapdorp, waar men-
sen slechts woonden vanwege de
mooie omgeving, maar voor hun bood-
schappen, uitgaan en werk wegtrok-
ken? Een dorp waaruit de gemeen-
schapszin zou verdwijnen?

Met deze ondernemers als klankbord
werd er nagedacht over mogelijkheden
om in Blaricum evenementen te organi-
seren, die Blaricum leefbaar zouden
houden. Een dorp waarin men elkaar
kent, waarin men elkaar steunt indien
nodig. Veel ideeën passeerden de
revue, maar zonder geld kom je niet ver,
hoe creatief je ook bent. Een startkapi-
taal voor de op te richten Stichting
Promotie Blaricum was noodzakelijk.

Tot vreugde van de initiatiefnemers ver-
klaarden enkele van de aanwezige
ondernemers zich bereid om als spon-
sor op te treden en zo het organiseren
van evenementen mogelijk te maken.
Van deze sponsors van het eerste uur,
aan wie wij veel dank verschuldigd zijn,
noemen we Bob Bosma, Jan van der
Lans, Martin van Wettum, Jeroen
Schothorst en Ben Kolff. Sponsors die
ons tot vandaag trouw gebleven zijn.

Later hebben zich nog andere sponsors
toegevoegd. Mede door deze onder-
steuning hebben we kunnen doen wat
er gedaan is.

Omdat ook sommige evenementen
meer bleken op te brengen dan er aan
kosten tegenover stond heeft de
Stichting Promotie Blaricum van tijd tot
tijd bedragen beschikbaar kunnen stel-
len aan goede doelen, voor zover moge-
lijk plaatselijk gericht. We noemen
onder andere:
Guldens 1.250,- aan beide lagere scho-
len,
Guldens 10.000,- aan War Child,
Guldens 1.000,- aan de Historische
Kring
Euro 2.000,- aan de Historische Kring.
Ook de verlichting van de Nederlands
Hervormde kerk werd hierdoor mogelijk
gemaakt.

Zo blijkt dat in het verlengde van ons
primaire doel, n.l. de promotie van het
dorp Blaricum in de meest ruime zin
van het woord, er ook in directe mate-
riele zin een bijdrage kon worden gele-
verd aan het welzijn in Blaricum.

DE NAMEN VAN DE SPONSOREN ZIJN;

Dop Onroerend Goed Projecten 
in Blaricum

AH Blaricum

Industrie & Handelmij Rivièra 
in Huizen

De Jong Strankinga Ronk Makelaars

ABN-AMRO Blaricum

McGregor Fashion Group

Rabo Bank Noord Gooiland

Gerard Vos Kappers 
in Hilversum

Van Der Lans International Baarn

Leijenaar BV in Huizen 

Primix in Mijdrecht

Viertelhausen in Blaricum

KUNSTMARKT
Na tien jaar is het weer zover. Er wordt in
het hart van Blaricum, op het brinkje
nabij de muziektent weer een kunst-
markt gehouden. Tien jaar geleden
waren de deelnemers van de kunstmarkt
over het algemeen “vreemde” kunste-
naars. Dit jaar zijn het allemaal “eigen”,
oftewel Blaricumse kunstenaars.
Terwijl de deelnemers van de schilders-
wedstrijd “Plein Air” zich in het dorp
bezig houden met het maken van
Blaricumse tafereeltjes start de kunst-
markt om 12.00 uur   Deze zal duren tot
17.00 uur. De kunstenaars tonen en/of
bieden hun reeds gemaakte werken te
koop aan dan wel houden zich eveneens
bezig met het creëren van nieuw werk. U
kunt op zondag 17 juni 2007 dus genie-
ten van diverse kunstuitingen onder
begeleiding van vrolijke klanken vanuit
de muziektent. De Blaricumse kunste-
naars zijn onder andere:
Nelleke Alders (schilderijen), Henny de
Jong (schilderijen), Mieke Heerschop
(keramiek) Joke Kremer (schilderijen),
Jan Min (schilderijen), Han Schoon (schil-
derijen), Edith Spelt (schilderijen), Tjarda
van de Marel (schilderijen), Pauline van
Eeghen (schilderijen), Daphne van
Houten (schilderijen), Rineke Wartena
(schilderijen), Jacqueline Koster (schilde-
rijen). Een aantal van deze kunstenaars
hebben reeds geëxposeerd in het
gemeentehuis Nederheem.

In 1999 heeft Stichting Promotie
Blaricum voor de eerste keer Blaricum
Golf & Country georganiseerd.
Als je voor het eerst een golfwedstrijd
organiseert en je hebt geen enkele know
how van de golfregels en je hebt ook
nog nooit gehoord van putten of chip-
pen, dan zult u begrijpen dat dit geen
gemakkelijke opgave is geweest.
Dankzij de landeigenaren, de gemeente,
De Goyer Golf  & Country club, Frans
Elbers, Bart Vos en vele andere enthou-
siaste vrijwilligers werd het een zeer
groot succes.
De inschrijving zou plaatsvinden vanaf
09.00 bij het toenmalige Grenum &
Decorum van ons bestuurslid Jos Roest
op de Torenlaan..
Tot onze grote verbazing waren er echter
al tientallen mensen die reeds vanaf
06.30 voor de deur stonden te wachten.
Dit tafereel zou zich de eerste jaren
steeds herhalen en geeft aan hoe enorm

ZONDAG 17 JUNI
Plein-Air schilderwedstrijd 

ZONDAG 23 SEPTEMBER
Blaricum Golf&Country 

VRIJDAG 23 NOVEMBER
Wijnproeverij 
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WIJNPROEVERIJ CABARET
Zondag 13 maart 2005 heeft de
Stichting Promotie Blaricum in het Vitus
een cabaretvoorstelling georganiseerd.
De artiest die optrad was de blinde con-
ferencier Vincent Bijlo met zijn vrouw
Mariska Reijmerink.
Het Vitus was die zondagmiddag com-
pleet uitverkocht en het publiek was na
afloop laaiend enthousiast over dit nieu-
we initiatief van onze Stichting.
Aangezien het uitermate moeilijk is om
de betere en bekende artiesten naar een
kleine zaal als het Vitus te krijgen heeft
dit optreden tot op heden nog geen ver-
volg gekregen.
We willen in de toekomst toch proberen
om weer iets in deze richting te organise-
ren. Heeft u ideeën of suggesties of kent
u cabaretiers of artiesten die eventueel
genegen zijn om in het Vitus op te tre-
den, laat het ons dan aub even weten.

SPONSOREN

DE TOEKOMST

GOLF&COUNTRY

ACTIVITEITEN
Stichting Promotie Blaricum

groot de belangstelling voor dit evene-
ment was en nog steeds is na al die jaren.
Blaricum Golf & Country is een bijzonde-
re golfwedstrijd, waarvoor het parcours
met 18 holes is aangelegd door en om
ons prachtige dorp Blaricum. Het par-
cours wordt speciaal alleen voor deze
dag in orde gemaakt.
Gebruik wordt gemaakt van boerener-
ven, weilanden en stukken groen.
Er kunnen maximaal 152 golfers deelne-
men waarbij zij al hun techniek en zeker
kunsten nodig hebben om de 18 holes
te bespelen. Evenals alle voorgaande
jaren zullen er op de meeste holes weer
diverse sponsoren aanwezig zijn met
een hapje en een drankje.
Indien u zich op deze dag met uw bedrijf
wilt profileren kunt u kontakt opnemen
met Loets Drent 06-22668196 voor een
afspraak of nadere informatie. 
Dit jaar zal Blaricum Golf & Country
plaatsvinden op zondag 23 september. 

Het is inmiddels alweer de negende keer
dat dit evenement wordt georganiseerd.
Gezelligheid staat deze dag voorop,
maar de golfregels van de Nederlandse
Golffederatie zijn van toepassing, aan-
gevuld met een aantal Local Rules. Het
bezit van het Golfvaardigheidsbewijs is
vereist. De route is duidelijk aangege-
ven, zodat het publiek de spelers op de
voet kan volgen.
Er wordt gespeeld volgens het shotgun
principe; om 11.00 uur wordt op alle
holes gelijktijdig afgeslagen. De start en
de prijsuitreiking vinden dit jaar plaats
in het Vitusgebouw aan de Kerklaan te
Blaricum.
De eerste inschrijving vindt plaats op
vrijdag 29 juni 09.00 uur bij Hotel
Restaurant Bellevue, Huizerweg 11 in
Blaricum.
De sfeer van voorgaande jaren kunt u
alvast proeven op onze web-site:
www.blaricumpromotie.nl. 



HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

ness, groepslessen, voedingsadviezen,
beweegadviezen, personal training en
sportmassage. En Anne Hildebrand, ver-
antwoordelijk voor marketing en commu-
nicatie, laat niet onvermeld dat medici
werkzaam in ‘De Lloods’ enthousiast
gebruikmaken van de fitnessfaciliteiten.

Kinesis
Het team spreekt van ‘onbegrensde moge-
lijkheden’als Kinesis aan de orde komt. Die
moderne trainingsvorm is het paradepaard
van FIT. Een viertal deelnemers voert,
begeleid door de kinesis-trainer een scala
van elegante en gevarieerde bewegingen
uit, waarbij geput wordt uit een arsenaal
van zo’n 300 oefeningen. De hierbij benut-
te apparatuur van Italiaans design laat drie-
dimensionaal oefenen toe, tegenover de
twee dimensies van de traditionele fitnes-
sapparaten. Hoog wordt opgegeven over
kracht- en energietoename via deze metho-
de. De stabiliteit van het lichaam en flexibi-
liteit van de spieren zal toenemen; net als de
behendigheid en de kwaliteit van de zin-
tuiglijke lichamelijke waarneming. Een niet
onbelangrijke rol hierbij speelt de omge-
ving die Anne Hildebrand aanduidt als “ele-
gant en ontspannend. De Kinesiswand
noodt tot intensiever bewegen.”

Net als de Kinesiswand stralen de appara-
ten elders in het centrum niveau uit. “De
meest geavanceerde apparatuur van
Technogym,” licht Anne Hildebrand toe.
Naast de ruim bemeten fitnessvloer garan-
deert een trainingszaal van 120 vierkante
meter bewegingsruimte voor de groepsfit-
ness. Pilates, spinning, BBB-lessen en
voor de jeugd zijn hier ondermeer street-
en breakdance aan de orde. En in het daar-
toe uitnodigende seizoen worden bui-
tenactiviteiten georganiseerd als Power-
walking. Voeg er de sfeer in het centrum
aan toe en er blijft weinig te wensen over.
Info: www.healthcenterfit.nl, 
e-mail: info@healthcenter.nl.

Hidde van der Ploeg

moment. De oorlog in Europa was offi-
cieel voorbij en de bevrijdingsfeesten
waren reeds begonnen. In zekere zin
kwam dit harder aan dan alles op dit
gebied dat wij in de spanning van het ver-
zet hadden meegemaakt. 
Het is duidelijk dat na 4 mei 1945 de ver-
liezen niet opeens ophielden, zeker ook
niet omdat de oorlog met Japan nog voort-
duurde met alle verschrikkelijke gevolgen
van dien, niet alleen voor vele Neder-
landse mannen, vrouwen en kinderen
maar ook voor de Indonesische bevol-
king. Officieel eindigde de oorlog daar op
12 augustus 1945 met de capitulatie van
Japan. Maar ook daar kwam geen einde
aan de ellende; terwijl later de pogingen
om het Nederlands gezag te herstellen
aanzienlijke verliezen opleverden. 
De tweedeling in denken en herdenken in
Nederland over wat zich in Europa en Azië
heeft afgespeeld heb ik altijd betreurd. Of
4 mei een goed gekozen datum is, is niet
echt belangrijk; het gaat erom dat wij één-
maal per jaar met z’n allen al die landge-
noten herdenken, die alleen omdat ze
Joods waren in onaanvaardbare grote
getallen in de kampen zijn vergast of
gestorven, die als militair zijn gesneuveld
of in krijgsgevangenschap zijn omgeko-
men, die als verzetsman zijn geëxecuteerd
of die in een concentratiekamp van uitput-
ting zijn gestorven of die als niet direct aan
de strijd deelnemende burgers het leven
verloren door bombardementen, in kam-
pen of zelfs door de honger. 
Het blijft onbegrijpelijk, maar ook een

HEALTH CENTER
GEDIJT OP DE

LLOODSLOCATIE
Op 6 november vorig jaar verkaste het
gezondheidscentrum in het oude dorp
van Blaricum van de Kerklaan naar het
fraaie Lloodspand aan de Meentweg
37. Een mijlpaal, maar al op 1 oktober
2006 hadden de drie meeverhuizende
fysiotherapeuten op die nieuwe locatie
het Health Center FIT geopend.

Voor menigeen die het gloednieuwe cen-
trum bezoekt op medische gronden, zal de
aanwezigheid van de sportactiviteiten sti-
mulerend werken. Mogelijke revalidatie-
adviezen krijgen meteen een aanschouwe-
lijker karakter en kunnen snel worden
geregeld. En de aanwezigheid van de ini-
tiatiefnemende fysiotherapeuten maakt
onmiskenbaar duidelijk dat persoonlijke
aandacht via op maat gemaakte program-
ma’s alsmede bewegingscorrecties in
goede handen zijn.

Verdrievoudiging
Voordat Health Center FIT werd geopend
waren al ruim 150 abonnementen ver-
kocht. “Op basis van niet veel meer dan
kale vloeren en witte muren, want fitness-
apparaten stonden er nog niet,” zegt 
Anne Hildebrand. “Wel hebben we in die
periode ruim aan de naamsbekendheid
gewerkt: open dagen op de bouwlocatie,
advertenties, posters, flyers huis-aan-huis,
we manifesteerden ons bijvoorbeeld eind
september ook in een Blaricums evene-
mentenweekeinde en hanteerden speciale
tarieven bij de pre-sales.” Inmiddels is het
aantal abonnementen ruim verdrievou-
digd. “Dat hadden we natuurlijk wel
gehoopt, maar niet verwacht in zo’n korte
tijd,” stelt Anne Hildebrand tevreden vast.
“We willen niet te massaal worden en
mikken ook niet op de echte bodybuilder.
De grootste groep klanten is van middel-
bare leeftijd, maar gelukkig komen er ook
steeds meer jongeren. 
Drie dagen per week oefenen de fysiothe-
rapeuten Erwin Hildebrand en Paul Knip,
naast hun activiteiten bij FIT, elk hun
praktijk uit in het gezondheidscentrum.
De derde eigenaar, Nanda Gerlach, is
hoofdzakelijk werkzaam bij FIT. Het drie-
tal maakt deel uit van het veertienkoppige
personeelsteam binnen het Health Center.
Het aanbod bestaat uit: individuele fit-

HERDENKINGS-
TOESPRAAK 

4 MEI 2007
4 mei 1945 was de laatste dag voor
Nederland van het Europese gedeelte
van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf die
dag begonnen de Duitse capitulaties.
Als u naar boven kijkt in deze mooie
kerk ziet u op een balk met witte letters
geschilderd: 10 mei 1940 - 6 mei 1945.
Op laatstgenoemde datum werd hier
een dankdienst gehouden ter gelegen-
heid van de bevrijding, waarbij het
Blaricums verzet speciaal was uitgeno-
digd.

Op 7 mei 1945 in een confrontatie, waar-
bij ook ik betrokken was, met de Duitse
troepen, gelegerd in het Amsterdamse
Victoria Hotel, sneuvelden nog twee
leden van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Voor één van hen, de marechaussee De
Jongh, is op het hotel een herinneringspla-
quette aangebracht. Hij bestuurde de
motorfiets met zijspan waarmee de com-
mandant van de BS in Amsterdam werd
vervoerd, de lt. kolonel Overhoff die,
tezamen met een Canadese en een Duitse
officier, koelbloedig een einde wist te
maken aan de schietpartij. De andere
gesneuvelde, de Amsterdamse student
Nauta, hebben wij enige dagen later met
militaire eer begraven. Het verlies van
deze twee mannen kwam op een wrang

teken aan de wand, dat nog maar 70 jaar
geleden mensen, die geschoold waren en
veelal gelovig, onder invloed van een
meedogenloze leiding met een gevaarlijke
ideologie, bereid werden gevonden
opnieuw een, uiteindelijk wereldomvat-
tende, oorlog te beginnen en op ongeken-
de schaal de wreedste misdrijven te
begaan tegen de medemensen, zelfs van
eigen nationaliteit. 
Men kan stellen, dat sinds de Tweede
Wereldoorlog enige positieve ontwikke-
lingen van het wereldbeeld hebben plaats-
gehad, zoals het instellen van het instituut
van de Verenigde Naties en het bereiken
van de Europese Unie. Maar er zijn nog
altijd grote gebieden in de wereld, met het
Midden-Oosten als kruitvat, waar het oor-
logvoeren, het doden en verminken, het
laten verhongeren en verwoesten, onver-
minderd doorgaan onder leiding van poli-
tieke en geestelijke leiders die hun eigen
opvattingen als zaligmakend beschouwen.
Zij worden gedreven door machtswellust
en economische belangen tegen een ach-
tergrond van sociale en godsdienstige
tegenstellingen. ‘The war to end all wars’
is tot nu toe niet gestreden. Wij kunnen
alleen maar hopen dat de machthebbers in
deze wereld erin slagen om het doel van
deze slogan te bereiken, zonder dat daar
een allesomvattende oorlog aan te pas
komt. Het zou het mooiste eerbetoon zijn
voor al die gevallenen die wij, in twee
minuten stilte, zullen gedenken. 

J.J. Alberdingk Thijm

Geld, hoop en nieuwe kansen voor
gehandicapte kinderen in ontwikke-
lingslanden

Benjamin Koerhuis werd geboren op
13 november 2000 in Antwerpen, een
paar weken voor het geplande vertrek
van de familie Koerhuis naar Blaricum.
Al snel na zijn geboorte bleek dat het
niet goed ging met Benjamin. Na veel
onderzoeken, eerst in België en na de
verhuizing in Nederland, volgde de uit-
slag: Benjamin was meervoudig com-
plex gehandicapt. Dankzij zijn ouders
en familie en dankzij alle voorzieningen
die er in Nederland zijn, kon Benjamin
thuis blijven wonen en onderdeel uit-
maken van het gezin. 
Op 4 januari 2006 overleed Benjamin,
5 jaar oud. Zijn nalatenschap bestaat
uit door velen gekoesterde herinnerin-
gen en de oprichting van de Benjamin
Foundation for disabled children; een
stichting die zich ten doel stelt de kwa-
liteit van leven van gehandicapte kinde-
ren en hun naaste omgeving in ontwik-
kelingslanden te verbeteren. 

“Na het overlijden van Benjamin kwam er
een aanbod van de Amerikaanse werkgever
van Henri,” vertelt Caroline Kerstiëns,
moeder van Benjamin en samen met haar
man Henri Koerhuis oprichter van de
Benjamin Foundation. “Zij wilden graag
‘iets’ doen – voor ons en voor onze twee
andere zoons Thomas-Jan en Sebastiaan –
en daar hadden zij een geldbedrag voor
gereserveerd. We hebben dat toen met de
jongens besproken en die kwamen zelf met
het idee om dan iets te doen voor kinderen
als hun broertje, gehandicapte kinderen,
maar dan kinderen die het slechter hadden

dan Benjamin. Wij vonden dat een fantas-
tisch idee van hen, en zo is de Benjamin
Foundation ontstaan.” 

Zorg in de thuisomgeving
Door middel van fondsenwerving onder-
steunt de Benjamin Foundation projecten
in ontwikkelingslanden. Projecten die erop
gericht zijn het leven van meervoudig
gehandicapte kinderen te verbeteren in hun
eigen woonomgeving door het beschikbaar
maken van (para)medische hulp en onder-
steuning van het gezin. Hiervoor werkt de
Benjamin Foundation nauw samen met een
aantal partners, waaronder het Liliane
Fonds. “Benjamin heeft dankzij alle hulp
die in Nederland voorhanden is, gewoon
deel kunnen uitmaken van ons gezin. Een
bijzonder deel, uniek door de aandacht die
hij vroeg en de liefde die hij gaf.
Gehandicapt? Ja, dat ook, maar vooral
toch: onze jongste zoon, het broertje van
Thomas-Jan en Sebastiaan. Wij zijn heel
blij dat dat ons gegeven is, en dat is ook
wat wij zoeken in de projecten die de
Benjamin Foundation ondersteunt,” legt
Caroline uit. Dat hulp hard nodig is blijkt
uit de cijfers: van de naar schatting 40 mil-
joen kinderen met een middelzware tot
ernstige handicap op onze wereld, leeft
meer dan 85% in een ontwikkelingsland.
Oorzaken: gebrek aan zorg en hygiëne
voor en tijdens de geboorte, ondervoeding
en ziektes tijdens de kinderjaren. Speciale
voorzieningen voor deze kinderen zijn
veelal afwezig. Nog geen 2% van hen gaat
naar school. Ze staan achteraan in de toch
al onafzienbare rij hulpzoekenden.

112 euro
Momenteel heeft de stichting drie projec-
ten lopen in Zuid-Amerika. “Die moeders
willen wat ik ook wilde voor Benjamin,”
zegt Caroline. “De liefde en wil tot zorg
voor het kind is daar net zo aanwezig als
hier, maar de voorzieningen zijn vele
malen minder. Weet je dat je voor maar
112 euro per jaar een gehandicapt kind
daar een wezenlijk beter leven kunt
geven? Maar naast geld, kunnen wij ook
helpen met informatie: wat zij nu doorma-
ken, is voor mij heel herkenbaar. In die zin
is Benjamin niet alleen naamgever van de
stichting, maar ook inspirator.” In oktober
gaat Caroline zelf naar Zuid-Amerika om
de projecten te bezoeken, samen met Olga
Ottervanger, bekend kinder-fysiotherapeu-
te in Blaricum die altijd nauw betrokken is
geweest bij de zorg voor Benjamin en die
nu haar kennis en ervaring inzet voor de
Benjamin Foundation. 

Gangmakers gezocht
Wilt u Caroline en Henri steunen bij deze
projecten? Dat kan op verschillende
manieren. Natuurlijk kunt u geld geven,
eenmalig of vaker, voor een langere perio-
de. Dat wordt zeer gewaardeerd, en u weet
zeker dat het goed terechtkomt en ten volle
besteed zal worden aan de projecten waar-
voor het bedoeld is. Maar er is meer. De
Benjamin Foundation zoekt ook mensen
die als gangmaker óf op een andere manier
als vrijwilliger actief willen zijn binnen de
stichting. Gangmakers bedenken creatieve
en inspirerende fondsenwervende acties
voor ondermeer scholen, sport- of service-
clubs, verenigingen en het bedrijfsleven.
Acties in de geest van Benjamin, gebaseerd
op zingeving, creativiteit en plezier voor
iedereen die erbij betrokken is. Samen met
andere vrijwilligers worden deze acties op
poten gezet en uitgevoerd. Als u wilt hel-
pen, op welke manier dan ook, bent u meer
dan welkom. Uw inspanningen dragen bij
aan een beter leven voor die kinderen, die
dat het allerhardste nodig hebben: gehandi-
capte kinderen in ontwikkelingslanden. 

Voor meer informatie over de Benjamin
Foundation en de projecten die zij steu-
nen, kunt u kijken op 
www.benjaminfoundation.nl of bellen met
Caroline Kerstiëns, 06-22940053. Het
rekeningnummer van de Benjamin
Foundation is 40.89.90.902.

C.H.

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

ZOON VAN DE
SMID ACHTER DE

DRAAITAFELS
Makelaar Paul van den Bergh (40) wil
het liefst diskjockey zijn. Maar zolang
dat een hobby in deeltijd blijft, gaat hij
vooral zijn geld verdienen als tuinman.
“Ik heb veel met de natuur, houd van
struiken en planten,” licht hij die
opmerkelijke carrièrebijstelling toe.
“En het vak leer ik gaandeweg, ‘lear-
ning by doing’, zal ik maar zeggen.
Maar als ik m’n geld kan verdienen als
dj krijgt dat de voorkeur. Dat is een nog
belangrijker passie.”

In het zonnetje op het zonnige plaatsje
achter de woning die deel uitmaakt van de
smederij, serveert Paul van den Bergh kof-
fie en vraagt of er al een aanhef is voor het
artikel. Als ik zeg dat het handiger is om
eerst het interview te voltooien, reikt hij
toch maar even de kopsuggestie ‘zoon van
de smid achter de draaitafels’ aan. Die
tekst is wat aan de lange kant, houd ik hem
voor, maar hij is al bezig met een toelich-
ting op zijn afkomst. “Ik ben een echte
Blaricummer. Een zoon van Bertus van
Henk de smid, en mijn moeder is Riek van
Henk van Steffen.’ Er is dan al genoteerd
dat hij gescheiden leeft na achttien jaar

huwelijk, een zoontje van acht en een
dochtertje van vier jaar heeft, samenwoont
met zijn 78-jarige vader (“actief en voor
honderd procent lichamelijk en geestelijk
gezond”) en dat zijn moeder in 1991 is
overleden.

Rare wending
“In haar laatste uren zei ze tegen me dat ik
moest genieten van het leven,” diept hij op
uit zijn herinnering. Opgeleid tot makelaar
werkte hij aanvankelijk in die branche.
Maar toen volgde wat hijzelf als een ‘rare
wending’ omschrijft. “Ik zat op het spoor
van de standaard Gooise carrière, een mooi
pak en een dik salaris, maar plotseling
wilde ik de stress uit mijn bestaan bannen
en leven zonder materiële doelstelling. Ik
kwam tot de ontdekking dat ik er veel meer
waarde aan hecht dat mijn kinderen over
vijftien jaar vinden dat ik een goeie vader
was.
Nu ben ik bijvoorbeeld bij BVV, waar mijn
zoontje voetbalt, trainer en begeleider van
de F-jes (de jongste categorie – red.).”

Paul van den Bergh gaat me voor naar de
eerste verdieping van de woning om me de
apparatuur te laten zien die hij als dj benut.
“SL 1200, MK2”, legt hij uit. “De beste
pick-up die er is. Ik heb er twee en ze
wegen twaalf kilo elk. Til maar even op.
Het was een rib uit mijn lijf. Maar ze zijn
nog steeds goed.”

Housemuziek
Een demonstratie van alle technieken die
het vak kent, wordt me voorgeschoteld.
“Bij meester Maas op de Bernardusschool
zat ik al muziek te draaien op klassen-
avondjes. Via mijn broer Henk kwam ik in
de ban van de disco. Ik houd van alle
muziek, als het maar mooi is. Ook van
klassiek: Vivaldi, Tsjaikovski. Op Ibiza
hoorde ik voor het eerst housemuziek.
Daarmee houd ik me het meest bezig. Het
heeft een negatieve naam – slikken, agres-
sie – maar dat is onzin. Er zijn trouwens
ook hele melodieuze vormen van house. Ik
werk onder de naam Domingo, dat is zon-
dag in het Spaans en zo heette de eerste
housemuziek die ik kocht. Ik heb niet het
idee dat ik nog een top dj word. Ik doe
feestjes in de buurt, draai bij een wijnproe-
verij en dat soort dingen. Klachten krijg ik
nooit. Ik hoef niet zo nodig een club-dj te
worden.”
www..djdomingo.nl.

Hidde van der Ploeg

PEDICURE YVONNE
Steunzolen: flexibele correctiezolen voor

kinderen en volwassenen. Paraffine pakkingen
voor gewricht- en spierklachten en spataderen.
Voetaanpassingen, voetmassage, voetsteunen,

paraffinebaden. 
Gratis demonstratie. Alles aan huis.

COUPEUSE
Nieuw  werk en veranderingswerk, maatkleding,

reparaties, gordijnen, leer en bont, 
inrichting baby-en kinderkamers. 

Kleding wordt gehaald en teruggebracht.
Telefoon: 06-42161131

Alexander Cornelis

V.l.n.r. Erwin Hildebrand, Paul Knip en
Nanda Gerlach.

DE BENJAMIN FOUNDATION

Benjamin op zijn vijfde, zijn laatste ver-
jaardag

Paul v.d. Bergh met een fan.



Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

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

Zondag 27 mei, 11.00 uur
Oecumenische Pinksterviering
voor Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)
in de St. Vituskerk in Blaricum.
Zondag 3 juni, 10.00 uur
Drs. J. Greven, Blaricum.
Zondag 10 juni, 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 17 juni, 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
m.m.v. de Cantorij.
Zondag 24 juni, 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Afscheid oudste kinderen,
m.m.v. de Dorpskerk Kindercantorij.

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

KERKDIENSTEN
TORENHOF

Protestante kerkdiensten: om 9.30 uur
op elke 1e en 3e woensdag van de maand.
Katholieke kerkdiensten: om 9.30 uur
op elke 2e en de 4e, en eventueel ook 5e

woensdag van de maand. 
Oecumenische diensten: rond de feestda-
gen. In alle diensten is iedereen welkom!

GEBOORTEN
27-03-2007 Britt Maxime Vazquez
01-04-2007 Mayra Jimena Araya 

Arancibia
07-04-2007 Milan Nicolaas Wilco 

Praag
12-04-2007 John Mark Josef Bruining

HUWELIJKEN
16-04-2007 Reinoud Edward Toonen, 

en: Dorothea Scholten

GEMEENTE 
AGENDA

Gemeentehuis Nederheem
Zie ook: www.blaricum.nl.
Juni 2007
Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:
dinsdag 12 juni om 20.00 uur
Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer:
woensdag 13 juni om 20.00 uur.
Cie Financiën: 
donderdag 14 juni om 20.00 uur.
Raadsvergadering:
donderdag 21 juni 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. 

KERKDIENST
BIJVANCK

Evangeliegemeente De Rivier
De Malbak, De Maten 1a.  
Elke zondag om 10.00 uur
Voor iedereen, bekend of niet bekend met
het christelijke geloof. Na afloop napraten
en kennismaken met koffie of thee. Voor
informatie: Theo Minneboo, tel. 5252804,
e-mail theo_minneboo@hotmail.com.

ZOMERCONCERT
‘RUST WAT’

OP 29 JUNI 2007
Op vrijdag 29 juni a.s., aanvang 20.15 uur,
wordt voor de 10e maal het landelijk
bekende, traditionele Zomerconcert gehou-
den in de sfeervolle entourage bij de vijver
van restaurant ‘Rust Wat’ in Blaricum. Op
zal treden de pianist Ronald Brautigam
met het Nederlands Kamerorkest o.l.v.
dirigent-violist Gordan Nikolic. Het
orkest opent het concert met de ouverture ’l
Isola disabitata van Haydn, waarna Ronald
Brautigam soleert in twee werken van
Mozart: het Concert voor viool, piano en
orkest K. Ang 56 en het Pianoconcert KV
414. De avond wordt besloten met
Beethovens Achtste Symfonie.
De netto-opbrengst van dit concert, ver-
meerderd met bijdragen van de Wilde
Ganzen en het NCDO van het Ministerie
van Ontwikkelingssamenwerking, komt
weer geheel ten goede aan het Saint
Francis’ Hospital in Katete in Zambia. Het
concert wordt ondersteund door de
Rabobank Noord Gooiland (hoofdspon-
sor), door bedrijven, particulieren, de
gemeente Blaricum, en vele vrijwilligers,
w.o. die van Tergooiziekenhuizen en de
Scoutinggroep Tijmen de Sayer. Op de site
www.zomerconcert.nl vindt u informatie
over het Zomerconcert (incl. een kaarten-
bestelformulier), over de voorgaande con-
certen, over het Saint Francis’ Hospital en
over de gerealiseerde projecten.

Diensten in het weekend: 
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 9.45 uur (andere tijd!!)
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering. 
Op 3 juni is er
Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 6 juni 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zondag 10 juni Sacramentsdag 9.45
uur
Eucharistieviering m.m.v.
gemengd koor met aansluitend 
processie in de tuin en na afloop 
koffiedrinken in de kerk.
Zondag 17 juni 9.45 uur
Gezinsviering m.m.v.
St. Vitus kikkerkoor Timeless.
Zondag 24 juni géén viering
i.v.m. de St. Jansprocessie in Laren. 

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.

ten met als hoogtepunt het galaconcert
van violist Maxim Vengerow. Op het
Oranjeweitje verrijst een heus catering-
dorp in Provençaalse en Ascotstijl.
Opgeven en kaarten: tel. 0900-2527749
en via www.classix.biz. 
Zomerconcert Rust Wat: 29 juni (zie
elders in dit blad).
Kermis in Blaricum: 20, 21 en 22
augustus 2007.

DIVERSEN
De Blaercom: bridgeclub ‘De
Bridgegooiers’ met zomeravondbridge,
elke donderdagavond van 7 juni t/m 30
augustus. Aanvang 20.00 uur, graag aan-
wezig om 19.45 uur. Leden gratis, niet-
leden € 1,50.
Vroeghulp ’t Gooi: deskundige hulp
voor jonge kinderen (tot zeven jaar).
Informatie en advies over autisme,
laat/niet praten, achterblijven in motoriek
en spel, op school etc. Zonder verwijzing
en kosteloos. Noordse Bosje 45a,
Hilversum. Info Nelleke Heerschop, tel.
6284786 of 06-20548425. 
Bibliotheek Huizen Laren Blaricum:
vestiging Huizen, Plein 2000-1, 1271 KK
Huizen, tel. 5257410, vestiging Laren,
St. Janstraat 27a, 1251 KZ Laren, tel.
5382612. Info: 
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl, 
e-mail info@bibliotheekhlb.nl. 
RotaryComeniusOpstelKampioen
2007: met deelname door ca 100 Gooise
scholen, waaronder de Blaricumse scho-
len. Prijsuitreiking op 13 juni in het
Gemeentehuis Bussum. 
Info: www.rcok.nl. 
Stichting ’t Gilde in De Warrekam te
Laren. Info: tel. 5242313 en 
www.gildegooinoord.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen. Aanmelding: 035-6924495,
cursussen@tgvzorg.nl. 
en info. www.tgvleden.nl.
Zelfhypnose: cursus op maandag 4, 11
en 18 juni van 19.30-22.00 uur, door
Bernard Ligtenberg, hypnose- en regres-
sietherapeut, Windvang 10, Blaricum.
Info en aanmelden tel. 5316849 en
www.zielsveel.nl.

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, of 
redactie@heienwei.nl. Niet meer dan
250 woorden. Eventueel met bijpassende
foto. Verkorte opname in de Dorps-agen-
da 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 juli/augustusnummer
inleveren uiterlijk 1 juni 2007 

en voor het sept.nummer uiterlijk 
3 augustus 2007 bij de 

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

William Singerweg 13, 
1261 EH Blaricum. 

Verschijningsdatum juli/aug.nummer: 
28 juni 2007.

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, 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, Rob Tammerijn, 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. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

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

EXPOSITIES & KUNST
Galerie de Vlierhove: in de zomermaan-
den gesloten. Info: www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem: t/m 28 juni
‘Typisch Blaricum’, schilderijen over
Blaricum uit eigen gemeentelijk bezit,
o.a. werken van Evert Pieters, Leo
Gestel, Lou Loeber, Herman Kruyder,
Sal Meijer en Jan Dooijewaard. Tijdens
de openingsuren van het gemeentehuis.
Info: tel. 5399575, www.blaricum.nl. 
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
24 juni beelden van: Marius van Beek,
Kees Buckens, Pépé Grégoire, Gerard
Höweler, Hieke Luik en Tony van der
Vorst. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Gezondheidscentrum de Bijvanck: tot
28 juni Betty van den Dool, schilderijen.
Info: www.betty-paintart.com, tel. 035-
5262140. Openingstijden: ma. t/m do.
8.00-17.00 uur.
Gooise Academie (Laren): Het cursus-
jaar 2007-2008 begint op maandag 11
september. Het cursusboekje is te bestel-
len op tel. 035-5314522. 
Info: www.gooiseacademie.nl. 
Singer Museum, Laren: t/m 10 juli
‘Modernisme’ uit de Singer Laren
Collectie; t/m 2 september: ‘Altijd Prijs!
Kunst en Kermis’; t/m 15 juli ‘De
Singer Prijs’, werk van de winnaar
Singer Prijs 2007; t/m 7 oktober ‘Singer
Solo’: Martin Borgord, schilder en beeld-
houwer. Info: www.singerlaren.nl, tel.
5393950.
Open Atelierroute Blaricum 2007: op
zaterdag 8 en zondag 9 september in het
Oude Dorp. Heeft u nog extra expositie-
ruimte? Bel Edith Spelt, 5257543 of
Marianne Blijdenstein, 5383893. Voor
info: www.kunstencultuurblaricum.nl.

EVENEMENTEN 
Samengestelde menwedstrijden: 2 juni,
op ’t Harde, info: mw. Fokker, tel.
6917634.
Avondvierdaagse: 4 t/m 7 juni.
Lenteconcert door Blaricums
Gemengd Koor: op zaterdag 9 juni om
20.15 uur, o.l.v. Lex Barten in de
Dorpskerk aan de Torenlaan, samen met
het vrouwenkoor ‘Le Madre Cantano’ uit
Zeewolde. Gevarieerd repertoire. M.m.v.
Tineke Groes (fluit) en Karina Kantarova
(piano). 
Entree € 7,50. Kaarten aan de kerk en in
De Blaercom.
Bibliotheek Laren: in Laren op zaterdag
19 juni om 11.30 uur klassiek en om
14.30 uur street-/ breakdance en show-
/musicaldance door leerlingen van de
balletschool Laren en Flashstudio. Op
woensdag 20 juni van 15.30-16.30 uur in
de bibliotheek een circusworkshop waar
je kunt leren goochelen, jongleren, bord-
jes draaien en diabolo´s gooien. Info:
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl. 
Muzikale open avond Blaricums vrou-
wenkoor ‘Just For Fun’: op dinsdag-
avond 19 juni om 20.00 uur in de
Openbare Basisschool Blaricum. Info:
Beatrix Copier, tel. 5266627 en
www.just-for-fun.nl.
Sint Vitusparochie Blaricum 350 jaar:
in juni is, in het kader van de zeven sacra-
menten, in de kerk de tentoonstelling van
attributen rond het sacrament van het
vormsel. Is interactief: de parochianen
kunnen ook inbrengen. Op 10 juni is er
de Sacramentsprocessie in de tuin. Zie
ook de Kerkagenda op blz. 4. Info: Frank
van Aalst, tel. 5315263. 
Chamber Music Festival: van 21 t/m 24
juni in de Dorpskerk. Een initiatief van
Peter Sánta, dirigent van het Amsterdams
Symfonie Orkest. Omvat zeven concer-

DORPSAGENDAR.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Protestantse Gemeente

Blaricum

Ook voor wespennesten!


