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Lammert Calis en Josefien van Aken
60 jaar getrouwd: zij uit de glasstad
Leerdam, hij een Blaricums erfgooier. Ze
ontmoetten elkaar tijdens de bevrijdings-
feesten in mei 1945 bij ‘De Kei’ in Laren.
Ze trouwden op 14 mei 1947 in Blaricum
en gingen wonen in hun eigen, huidige
huis aan de Windvang 17. Samen met hun
vijf kinderen, 12 kleinkinderen, zeven
achterkleinkinderen, familie, vrienden en
buurtgenoten vierden zij een prachtig 60-
jarighuwelijksfeest, in een grote feesttent
op het plantsoen tegenover hun huis. 
De vrolijke muziek van De Dorsvlegels,
De Klepperman van Elleven en de ritjes
door Blaricum met de Jan Plezier maak-
ten het feest compleet. Naschrift redac-
tie: van dochter Lida Calis vernamen wij
dat haar vader Lammert op 2 juni ’s och-
tends, op 88-jarige leeftijd, vredig in zijn
slaap is overleden. Na een vervuld en
afgerond leven. De redactie wenst zijn
achterblijvende familie alle sterkte toe.
Een uitgebreider ‘in memoriam’ volgt.

Frans Ruijter (55): heeft op 28 mei voor
de 25e keer de Elfstedentocht op de fiets
gereden. “Het viel best mee,” was zijn
commentaar na afloop, “alleen de laatste
30 km (van in totaal 240 km, red.) waren
wat lastig: ’t stroomde van de regen.” De
redactie is blij dat hij terug is. Willy ook.
Xander Luykx (V&K) is de tweede 
turner in de bijna 100-jarige geschie-
denis van Vlugheid & Kracht die zich
heeft geplaatst voor het Nederlands
Kampioenschap. Proficiat! 
Bouwlocatie Windvang/Hazeleger is
geschrapt door gemeente Blaricum: de
speeltuin op die plek kan blijven bestaan.
Blaricummermeent: de raad heeft op 16
mei een motie aangenomen voor meer
zeggenschap en regie van de raad over de
invulling van de Blaricummermeent.
Wethouder Jan Heybroek dreigde met
aftreden, doch een compromis werd
bereikt. 
McDonald’s-vestiging: de mogelijkheid
daarvan, bij de entree van de Bijvanck, is
niet van de baan. Een motie in de raad,
tegen de komst van grotere horeca, zoals
McDonald’s, werd niet aangenomen. Dit
nadat de wethouder had toegelicht dat bij
het daar te realiseren transferium alleen
sprake zal zijn van bescheiden verkoop
van consumpties.
Nieuw raadslid CDA: op 16 mei jl. is
Rob Sapasuru beëdigd als raadslid van de
CDA-fractie. Interview met hem volgt.
Huisartsenpost Blaricum (Tergooi
Ziekenhuis) bestaat 5 jaar. De bevolking
maakt steeds meer (+25%) en gemakke-
lijker gebruik van de post.
Papiercontainers: het oude dorp is als
eerste in het gewest geheel voorzien van
papiercontainers. Maandelijks is dit
dorpsdeel goed voor 28 ton papier. In de
Bijvanck wordt nog ingezameld door
B.V.V. ’31. Zie de Gemeente Agenda.
Zon op en onder: op 1 juli om 5.23 uur,
resp. 22.03 uur, op 1 augustus om 6.00
uur resp. 21.30 uur en op 1 september om
6.50 uur resp. 20.28 uur.

Loman worden vanwege hun jarenlange
vrijwillige inzet voor BVV tijdens de
algemene ledenvergadering voorgedragen
als lid van verdienste.
Op de foto, liggend: Theo de Jong. Op de
eerste rij, v.l.n.r.: Piet Verwelius (leider),
Bart Vos, Henk Eggenkamp, Harun
Sengul, Willem v.d. Vaart, Jos Roest en
Gerrit Slokker. Op de tweede rij, v.l.n.r.:
Peter Krijnen (invaller), Ed de Gooijer
(invaller), Gijs Kos, Hans de Boer (inval-
ler), Frans Brand, Albert Haddes, Erik de
Boer, Hans de Jong (scheidsrechter), Hans
Emans (oud-speler), Kees Mellegers en
Jan v.d. Bor.

Gerard Loman en Linda Eggenkamp

Kleur en extra inlegvel
Voor de tweede keer dit jaar houdt u
een hei & wei in handen, die niet alleen
in kleur is, maar ook een extra inlegvel
heeft. Was er in mei het inlegvel van de
Stichting Promotie Blaricum in ver-
band met alle evenementen die zij
organiseert, nu is er het inlegvel van
Albert Heijn vanwege de heropening
van de verbouwde supermarkt. Zo is er
nóg meer op het dorp gerichte infor-
matie voor u, de lezer. Van alle kanten
krijgen wij opmerkingen hoe fraai hei
& wei eruitziet en dat het een echte
krant aan het worden is. Hierbij willen
wij ons bescheiden opstellen, niet
alleen omdat hei & wei niet elke

Van de redactie
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en dat nieuwe gebouwen en huizen qua
maatvoering en uitstraling passen bij het
dorp.” En ook de BEL-samenwerking
heeft zijn aandacht. Voor Smit staat voor-
op dat de dienstverlening aan de burger
ten minste gelijk blijft aan nu, of beter
wordt, zonder dat de lasten hoger worden.
“Maar het blijft een experiment, één amb-
tenarenapparaat met drie colleges en
gemeenteraden. Het is nog niet eerder ver-
toond in Nederland. De toekomst zal leren
of het werkt.” Namens zijn kiezers zal
Ben Smit in elk geval nauwlettend de vin-
ger aan de pols houden. 

C.H.

HISTORISCHE
KRING BLARICUM

25 JAAR
Opgeluisterd met het boek ‘Groeten uit
mooi Blaricum’.

Op 14 mei 1982 vond de oprichtingsver-
gadering plaats van de ‘De Historische
Kring Blaricum’ in café d’Ouwe Tak, met
als eerste bestuur A. van Keulen (voorzit-
ter), dr. E. van Loon (vice-voorzitter), G.
Adema (secretaris), J.L.B. Vos (penning-
meester), B. Anink (2e secretaris) en P.
van den Bergh, H. Lanphen en J. Rigter
Lzn. (leden). Van de 70 genodigden gaven
42 zich meteen op als lid. In 2007 is de
vereniging bloeiende, met meer dan 580
leden, en met veel, heel veel activiteiten. 
Het huidige bestuur met Joep Vos (voor-
zitter), Anton van Klooster (vice-voorzit-
ter), Jan Verwaal (secretaris), Ron
Machielse (penningmeester), Peter Bos,
Alexander Lindeman en Bep Machielse
(leden) vierde op zaterdag 12 mei jl. dit
jubileum met een feestelijke, druk
bezochte receptie in
‘Op de Deel’ aan de
Brinklaan, waarbij het
eerste exemplaar van
het fraaie nieuwe boek
‘Groeten uit mooi
Blaricum’ uitgereikt werd aan burgemees-
ter Helma Ton. Het boek bevat maar liefst
476 unieke foto’s van oude ansichten van
Blaricum van 1897 tot 2007. In het boek
zit bovendien nog een dvd met 1886
ansichtkaarten. Het is een uniek, compleet
werk. Het boek is te koop in de
Blaricumsche en Larense boekhandel. Op
voorinschrijving zijn 1350 boeken ver-
kocht. De redactie en het bestuur van hei
& wei wensen de Historische Kring
Blaricum graag van harte geluk met zijn
25e verjaardag! 

S.B.

De eindredacteur overhandigt 50 exem-
plaren van hei & wei (no. 308), bestemd
voor Afrika – met daarin het interview
‘Koken met de zon als warmtebron’ –
aan de geïnterviewde Clara Thomas
van het Solar Cooking project. Op haar
beurt geeft Clara aan Sybert een echte
CooKit (werkt prima, ook in Blaricum,
red.). Uit die editie van hei & wei blijkt
het grote belang dat er ook hier gehecht
wordt aan deze milieu- en mensvriendelij-
ke manier van koken. Wie uit Blaricum
wil Clara helpen met dit bijzonder nuttige
project? 
Zie daarvoor www.solarcooking.nl of bel
of mail met Clara, tel. 035-5312018, 
e-mail info@solarcooking.nl. Of lees
gewoon het artikel in de vorige hei & wei
nog eens! 

BL A R I C U M S E

AP OT H E E K

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Het achtste team van BVV ’31 stopt
ermee. Althans, bijna alle spelers van
dat team houden op met voetballen. De
gemiddelde leeftijd bedraagt 55 jaar en
dat is te merken. Het voetballen lukt
soms nog wel, maar het opstaan de vol-
gende dag geeft veel problemen.
En dus kwam dit illustere elftal nog één
keer bij elkaar, op een mooie eerste
pinksterdag, voor de afscheidswedstrijd
tegen een team van Zuidvogels. Vrienden,
familie, oud-spelers en bestuur zagen een
leuke pot voetbal, gestoeld op eeuwenlan-
ge ervaring. Uiteindelijk ging BVV er met
de winst vandoor (6-4). Na afloop zetten
voorzitter Harry Brouwer en secretaris
Gregorius Schoenmakers de afzwaaiers in
het zonnetje. Henk Eggenkamp en Gerard

Sedert eind vorig jaar zit Ben Smit (65)
in de Blaricumse gemeenteraad namens
Hart voor Blaricum, als opvolger van
Jan Drupsteen. Daarvoor al draaide
Smit mee in de financiële commissie en
toen er een plekje vrij kwam in de
gemeenteraad heeft hij dat graag aan-
genomen. “Begrijp me goed, ik hoefde
niet per se in de gemeenteraad, maar
als mensen van de partij je vragen en ze
je kunnen je goed gebruiken, dan vind
ik wel dat je dat moet doen. En ik moet
eerlijk zeggen, nu ik het doe heb ik er
ook echt plezier in.” 

Nog steeds zit Smit in de Commissie
Financiën en dat is gezien zijn achter-
grond niet zo gek. Van oorsprong als
werktuigbouwkundige opgeleid, kwam
Smit gedurende zijn arbeidzame leven
terecht bij Arthur Andersen in de accoun-

tancy en vervolgens in de financiële
dienstverlening bij de Bank Nederlandse
Gemeenten. Logischerwijs hebben de
financiële zaken in ons dorp nu dan ook
zijn grootste aandacht. 
Het opereren in een politieke omgeving is
anders dan hij gewend was in het bedrijfs-
leven. “Het gaat er formalistischer aan toe
dan ik gewoon was. Dat maakt het com-
municeren wel eens lastig.” Tevens
ervaart Smit regelmatig een kennisach-
terstand tussen het College en het ambte-
narenapparaat aan de ene kant en de
gemeenteraad aan de andere kant. Niet
met opzet, want het gaat nu eenmaal vaak
over zaken die al lange tijd lopen, bena-
drukt Smit, maar dat maakt het evengoed
niet altijd makkelijk om je controlerende
taak uit te oefenen. 
Voor wat de Commissie Financiën betreft
zal die controlerende taak de komende
jaren vooral in het teken staan van een
aantal grote projecten: de Blaricum-
mermeent, Centrumplan Bijvanck, het
Vitusgebied. Smit: “We moeten de
omvang van die projecten en ook de
financiële risico’s die we daarmee lopen
als gemeente niet onderschatten en het
proces zeer aandachtig volgen.”

Goed gevulde agenda
De familie Smit kwam in 1992 naar
Blaricum, na eerst al 8 jaar in Huizen
gewoond te hebben. De verhuizing naar
het Gooi vanuit het zuiden van het land
had te maken met het werk van Ben Smit.
Spijt van de gang naar deze streek heeft
de familie nooit gehad. “Blaricum is een
prachtig dorp, een fijne omgeving om te
wonen en de moeite waard om je voor in
te zetten.”
Onlangs is Ben Smit gepensioneerd, maar
zijn dagen zijn nog steeds goed gevuld.
Een aantal commissariaten houdt hem bij
het zakenleven betrokken, het voorzitter-
schap van de golfvereniging Zeewolde
vraagt veel van zijn tijd en daarnaast is hij
een fanatiek sporter. Trainen doet hij in
Healthcenter Fit hier in het dorp of
gewoon door hard te lopen over de
Blaricumse hei of in de Eemnesser pol-
ders. Ook mag hij regelmatig oppassen op
zijn kleindochter van vier, iets wat hij met
veel plezier doet. En uiteraard vraagt het
raadswerk ook veel tijd en inzet. 

Vinger aan de pols
Naast een zorgvuldig financieel beleid,
wil Smit zich inzetten voor het behoud
van de authenticiteit van Blaricum. Het
karakter van het dorp bewaren, zonder dat
dit overigens betekent dat je alle vernieu-
wingen afwijst. “We moeten erop letten
dat niet heel Blaricum wordt volgebouwd

maand in kleur en met inlegvel kan ver-
schijnen, maar ook omdat er door de vele
jaren heen een moeizame en lange weg is
afgelegd om zover te komen. Hoe dan
ook, hei & wei is heel blij dat zij deze
mogelijkheid kan bieden aan de
Blaricumse middenstand, het bedrijfsle-
ven en ook de gemeente. Natuurlijk zijn er
kosten aan een inlegvel verbonden. Maar
die zijn laag in vergelijking tot die van de
andere lokale media, terwijl druk, papier-
kwaliteit, ruimte én de verspreiding bij hei
& wei duidelijk beter zijn en bovendien is
het inlegvel ook integraal op onze websi-
te www.heienwei.nl te zien. Daar staat
ook de informatie over een inlegvel. Wij
hebben steeds meer plezier in ons werk. U
ook? Kijk op onze website en bel ons maar!

Sybert Blijdenstein

S.B.

foto: Linda Eggenkamp

Bruidspaar Calis

AFSCHEID VAN EEN BIJZONDER TEAM
VAN BVV ’31

NIEUW GEMEENTERAADSLID BEN SMIT (HVB): 
Authenticiteit en financiële dekking als speerpunt

Ben Smit C.H.

foto: A.v.Z.



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

KINDEREN 
EN SINT JAN

Op 21 juni is het de feestdag van St.
Jan, de tegenhanger van Kerst. Daar
waar Kerst een nachtfeest is, is St. Jan
een dagfeest. Met Kerst is de natuur in
rust. Met St. Jan is die in volle bloei en
groei.

Als je de aarde als een ademend wezen
zou bekijken, mag je Kerst zien als de vol-
ledige inademing; St. Jan als de volledige
uitademing.
De bloesems en voorjaarsbloemen zijn
uitgebloeid. De bladeren zijn op hun
grootst, het lichte voorjaarsgroen wordt
donkerder. Er zijn al wat vruchten. De
hooitijd is begonnen. Het geneeskrachtige
gele St. Janskruid bloeit (oprit snelweg
Crailo). In deze tijd beleef je de natuur het
meest intens en neem je alle levenskrach-
ten op, die je nodig hebt om het jaar rond
te komen.
Op 24 juni wordt de geboortedag van
Johannes de Doper herdacht. Hij is dege-
ne die Jezus is voorgegaan, de mensen tot
inkeer maande en predikte hun houding te
veranderen. Hij doopte de mensen tot
christen door onderdompeling in het
water van de Jordaan. Nadat hij Jezus had
gedoopt trad hij terug (en werd terechtge-
steld).
Ook in oude heidense culturen werd rond
24 juni een feest gevierd; het midzomer-
feest. Dan braken in de natuur alle magi-
sche krachten los. In de oude Keltische
culturen probeerden de druïden tijdens het
zomer-zonnewendefeest iets van de wijs-
heid van de goden in zich op te nemen.
Met de kinderen kan je het zomerfeest
vieren via het leren kennen van de ele-
menten. Getooid met kransen van verse
bloemen in het haar en zwierige jurken
voor de meisjes kan je de volgende spel-
len spelen.

- Voor het aardespel kan je iets ‘aards’
verstoppen in het zand. Bijvoorbeeld
trommelsteentjes of kristallen die je in
een doekje wikkelt. De kinderen
mogen daarnaar zoeken en hopelijk
vinden ze er veel. Het staat voor het
zoeken naar de goede dingen in het
leven.

- Voor het waterspel kan je bootjes van
schors laten drijven in water. Een saté-
prikker met een blad dient als zeil. Je
kan met bijenkneedwas een slakje
kneden met een leeg slakkenhuisje
erop gedrukt. Die kan dan als passa-
gier op het bootje mee. Liedjes die
daarbij gezongen kunnen worden zijn:
Berend Botje of Schuitje Varen.

Als overgang van het water- naar het
luchtelement kan je de kinderen laten
bellenblazen. 

- Voor het luchtspel kan je gaan gooien
met dennenappels waar lange slierten
crêpepapier aan zitten. Dat maakt een
mooi geluid. Grote kinderen kunnen
een vlieger maken en oplaten.

- Het vuurelement kan aan bod komen
door een marshmallow of worstje aan
een stokje te prikken en die te rooste-
ren in een vuur. (Oppassen natuurlijk
met die mooie zwierige jurken.) De
canon die hierbij hoort is ‘Hoor ’t zin-
gen van ’t vuur’. 

Van al die spellen krijg je trek. Een pick-
nick met flensjes, zelfgemaakte jam,
zomerfruit en vlierbloesemlimonade
geven weer energie voor het laatste onder-
deel van een zomerfeest. Dansen!

deze plek twee nieuwe huizen gebouwd,
waarvan er in 2006 alweer één gesloopt is
om plaats te maken voor een nieuwe, gro-
tere woning, die te zien is links op foto uit
2007. Annie trouwde op oudere leeftijd
met Piet Dubelaar uit Nederhorst den
Berg, die hier kwam als bakkersknecht en
bij haar introk. 

Geurt Vos
Op de foto uit 1920 ziet u, in de verte
links, een stuk van de boerderij van Geurt
Vos aan de Angerechtsweg 15. Geurt was
getrouwd met Jannetje Klaver. Zij kregen
acht kinderen, waarvan er drie jong zijn
overleden. De andere vijf waren
Lammert, Neel, Teus, Tijmen en
Lammertje. Links naast de boerderij van
Geurt bouwde zoon Lammert zelf, nog
voor de oorlog, ook nog een boerderij
(niet op de foto’s te zien), met de ingang
aan de William Singerweg, onder no.15.
Deze boerderij van Lammert Vos is intus-
sen óók al weer gesloopt, nl. in 1998, toen
er op die plek een mooi landhuis gebouwd
werd. Lammert van Geurt Vos was
getrouwd met Lambertha Ruizendaal uit
Bussum. Zij kregen zes kinderen: Alie,
Cor († 12 januari 2005), Lammert († 2
maart 1994), Bep, Theo en Thea. Van Cor
staat er een bronzen beeld bij Moeke
Spijkstra. Toen Geurt en zijn vrouw waren
overleden is, in het begin van de jaren
zeventig, diens boerderij verkocht aan de
familie van Reekum, die hem geheel heeft
gerestaureerd. 

Wat valt er toch veel te vertellen over zo’n
klein stukje Blaricum! 

Frans Ruijter 

jarige zijn loopbaan als timmerman bij de
gebroeders Loman. Zij bouwden toen de
woningen aan de Statenkamer. Daarna
heeft hij gewerkt bij Ivo Rigter Ezn. in
Laren. Vanaf 1954 was Hein 38 jaar bij de
reservepolitie. Bij vele gebeurtenissen in
het dorp was hij dan ook aanwezig, zoals
bij de optochten die werden gehouden ter
gelegenheid van de bevrijdingsfeesten en
bij de intocht van Sinterklaas. Dit leidde
wel eens tot humoristische taferelen, zoals
toen hij een mevrouw wilde wegsturen,
die verkeerd geparkeerd stond. De
mevrouw zei: “Ik zal mijn auto wegzetten,
maar u heeft het wel tegen de moeder van
Sinterklaas” (Coby Ploeger). Ook buiten
het dorp werd hij ingezet, bij o.a. de bloe-
mencorso’s in Aalsmeer en bij de auto-
races op Zandvoort. In de winter van
1962/1963 was Hein bijna elke dag als
schaatsende agent op de ijsbaan bij ‘Rust
Wat’ te vinden. In 1969 is Hein als onder-
houdstimmerman bij de textielfabriek bij
de haven in Huizen aan het werk gegaan.
Hier is hij gebleven totdat hij in 1990 met
de vut ging.

Op zaterdag 12 mei 2007 overleed Hein,
waarna hij op vrijdag 18 mei, onder grote
belangstelling, is gecremeerd in ‘Den en
Rust’ in Bilthoven. Wij van hei & wei
wensen een ieder die hem lief was veel
sterkte toe om het leven, nu zonder Hein,
weer op te pakken.

Frans Ruijter

blijvend vrij uitzicht te verschaffen. Als
voorwaarde had zij daarbij gesteld dat er
geen sportveld mocht komen en dat het
ook niet gebruikt mocht worden als
muziekterrein. Tevens moest het van haar
25 jaar onbebouwd blijven. Het mocht
hoogstens bouwland, brink of hertenkamp
worden. Maar haar voorkeur ging ernaar
uit dat het weide bleef. Als dank voor deze
schenking besloot de gemeenteraad, in de
vergadering van 13 april 1951, de
Slingerweg om te dopen in ‘William
Singerweg’. In de jaren negentig van de
vorige eeuw is het stukje William
Singerweg tussen Angerechtsweg en het
Fransepad omgedoopt in Gebroeders
Dooijewaardweg. Dit gebeurde om de
naam van de kunstschilders Dooijewaard
blijvend aan dit stukje van Blaricum te
verbinden. De St. Josephweg dankt zijn
naam aan de werkliedenvereniging ‘St.
Joseph’ die daar in het begin van de twin-
tiger jaren woningen had laten bouwen.
Deze waren voorzien van gepleisterde,
witte muren en van rode dakpannen. In de
volksmond werd dit dan ook het ‘Rode
dorp’ genoemd. In de jaren dertig nam de
gemeente deze woningen over van ‘St.
Joseph’. In het begin van de zeventiger
jaren van de vorige eeuw zijn deze vervan-
gen door de huidige seniorenwoningen.

Annie Dubelaar
De boerderij die u links vooraan op de
foto uit 1920 ziet was van Jacob Raven,
die getrouwd was met Teuntje Rigter. Zij
hadden één dochter. Jacob verkocht de
boerderij nadat zijn vrouw was overleden
en ging toen met zijn dochter Annie
wonen aan de Molenveenweg 24. Zijn
boerderij werd gesloopt en er werden op

Blaricum. Vanaf de Eemnesserweg 3 naar
de Naarderweg 8, toen naar de Langeweg
6 bij bakker Limburg en vervolgens naar
de Meentweg 27 (nu Mosselweg 14) naast
het winkeltje van Gijs Rokebrand. In
1957 zijn ze verhuisd naar de Ekelshoek
28, waar zijn broer Kees nu nog woont.
Hein trouwde op 28 december 1957 met
Martha Kok van het Groene Weegje uit
Laren in de Goede Herder Kerk in Laren.
Zij gingen inwonen bij Marie Speller aan
de Angerechtsweg 7. Toen Marie overle-
den was, betrokken zij het hele huis. Hein
en Martha kregen twee kinderen, dochter
Ingrid werd op 15 november 1958 gebo-
ren. Zoon Paul zag op 16 september 1963
het levenslicht. Hein begon als zeventien-

‘We maken een kringetje van jongens en
van meisjes’ gevolgd door ‘Heb je wel
gehoord van de zeven’ zal voor menigeen
al een aanslag op de conditie zijn, maar
een heerlijk blij gevoel geven. Zomer ten
top! Een warme groet aan u allen, van

Dorine Borgers

Ter inspiratie: er zijn foto’s van vorige 
St. Jansfeesten te zien op de site 
www.bijdorine.com. 

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

Wij van hei & wei willen proberen om,
vooral aan de ‘nieuwe’ Blaricummers,
te laten zien dat ons dorp in het verle-
den gewoon een doorsnee gemeenschap
was. Waar men oog en zorg had voor
elkaar, en waar men zorgvuldig omging
met de spaarzame kostbaarheden die
men bezat.
Dat hebben we de laatste decennia met
rasse schreden zien veranderen, een ont-
wikkeling die door velen met lede ogen
wordt aangezien. Om nu vooral te zorgen
dat we met z’n allen goede ‘rentmeesters’
zijn van een groots cultureel erfgoed,
laten we u foto’s zien uit het verleden en
het heden. Deze keer laten we u twee
foto’s zien van de Angerechtsweg in noor-
delijke richting. Eén foto is uit 1920 en de
andere uit 2007. Ze zijn beide exact op
dezelfde plaats genomen, nl. vanaf de
boerderij ‘De Zeven Linden’. De eerste
weg links de St. Josephweg, en de tweede
weg links is de William Singerweg.

Naamverklaringen
De William Singerweg begint bij de
Meentweg en loopt in zuidelijke richting.
Tegenwoordig eindigt hij op de kruising
met de Angerechtsweg, die u op de foto
uit 2007 ziet. Hoe anders was het vroeger,
toen heette deze weg de Slingerweg en
liep hij door tot aan het Fransepad. De
naam Slingerweg was aan deze weg gege-
ven omdat ze al slingerend door dit
gedeelte van het dorp liep. In 1951 aan-
vaardde de gemeente Blaricum het aan-
grenzende ‘Singerweitje’ als geschenk
van mevrouw Singer. Zij had dit weitje
aan de gemeente geschonken om de
bevriende familie Dooijewaard, die in de
boerderij ‘De Zeven Linden’ woonde, een

IN MEMORIAM
HEIN WIEGERS

In hei & wei nr. 307 van mei jl. werd
Hein nog geïnterviewd door Dorine
Borgers. Daarin werd zijn grote hobby,
‘de bijen’, uitvoerig beschreven. Het
artikel eindigde met de zin: “Wat een
heerlijk leven heeft een imker toch.”
Ondanks dat velen wisten van de ziekte
van Hein, konden we niet vermoeden
dat hij zo kort daarna zou overlijden. 

Hein werd geboren op 11 februari 1931
als eerste kind uit het huwelijk van Jan
Wiegers en Liesebeth Wiegers-de Jong.
Zij woonden toen op de Eemnesserweg 3.
Hein kreeg nog een zus, Annie, en een
broer, Kees. De familie Wiegers is ver-
schillende keren verhuisd binnen

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

Cecilia en Iris met Sint-Jan

‘VERLEDEN EN HEDEN’ IN BLARICUM

1920 2007 foto: Tjerk Visscher

De Angerechtsweg bij de kruising met de Gebr. Dooijewaardweg  in 1920 en 2007

Hein Wiegers



Het grote voordeel van Albert Heijn.





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

muizen en insecten, en ook planten.
Natuurgetrouw. Ook voor haar krantje,
van het ‘bos-clubje’. Alle namen wist ze
ook. ‘Bioloogje’ werd ze door haar nicht-
jes genoemd. Haar inspiratie en voorbeeld
was haar moeder, die ook schilderde. Na
haar schooltijd in Deventer volgde ze
Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag (1992-1993) en de
Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten (1994-1997). Een echte studen-
tentijd waar ze met plezier op terugziet.
Nu is ze actief lid van de Model
Tekenclub Hamdorff in Laren. 

‘Plein Air’ en Open Atelier Route
Een paar jaar geleden won Marcelle de
inmiddels landelijk bekende Plein Air
schilderwedstrijd. Een hele prestatie: eer-
ste worden in een sterk veld van schilders
uit het hele land. Van deze Plein Air schil-
derwedstrijd en ook de Open Atelierroute,
die dit jaar voor de derde keer gehouden
wordt, zegt ze: “We hebben een dorp,
waar de beeldende kunst historisch gezien
nog voelbaar mee verbonden is. Daarom
gedijen deze activiteiten hier zo goed.”

Schilderles of modeltekenen? 
Hier en daar heeft Marcelle in haar huidi-
ge lesgroepen zoals ze zegt: “nog wel een
gaatje.” Maar vanwege de grote belang-
stelling komt ze in september met een
nieuwe lesgroep. Ook begint ze dan voor
het eerst met een aparte cursusgroep
modeltekenen. Met echte modellen. Voor
aanmelding: bel of mail Marcelle, 
’t Atelier, Kerkpad 6, tel. 5317292, 
of e-mail: 
marcelleschoenmaker@hotmail.com.

Sybert Blijdenstein

voorbeeld een gemeentelijke gierkar rond
te sturen om de eer van ons veelgeprezen
boerendorp hoog te houden (als Bruin dat
nog maar kan trekken...). 
Onze kleinschaligheid is snel aan het
afkalven; dit wordt nog versneld door het
nieuwe opgerekte bestemmingsplan waar
de HH bouwers en projectontwikkelaars
zich gretig meester van hebben gemaakt.
Vroeger werden de bouwplannen ook
bekeken met het oog of de uitzonderingen
de open bebouwing niet te veel geweld
zouden aandoen. Dat blijkt geen argument
meer te zijn. Groot of klein: het groeit
naar elkaar toe.
Grond zullen we in onze volgepropte
wereld altijd te kort hebben. Met ons laat-
ste restje grond gaan we slordig om. Niet
de woningbehoefte, zegt de gemeente, is
de aanleiding om op de Meent te gaan
bouwen, neen, de kaspositie is de aanlei-
ding om tot uitverkoop over te gaan. Op
die manier raken we ons imago van ‘dorp’
snel kwijt, al probeert het ‘Beschermd
Dorpsgezicht’ de schijn nog wat op te
houden. Onze kleinschaligheid staat bui-
ten de oude kern zwaar op de tocht. Op
zichzelf aardige huizen staan op veel te
kleine percelen en groeien daar ook nog
eens met garages naar elkaar toe. Dag

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat
Marcelle Schoenmaker (35) zich vanuit
‘de grote stad’ in Blaricum vestigde in
‘’t Atelier’ aan het Kerkpad. Om schil-
derles te geven. Ze nam ‘’t Atelier’ over
van Carolien Visser, die naar het bui-
tenland vertrok. Terugkijkend zegt ze:
“Het waren 10 goeie jaren, hele goeie.” 

Marcelle is intussen een gewaardeerd en
geliefd schilderdocente geworden. Een
bekende naam in het dorp. Mede door
haar man, Tjerk Visscher (“liefde op het
eerste gezicht”), beroepsfotograaf (o.a.
trouwreportages en hei & wei), is ze meer
dan goed geworteld in ons dorp. Als je bij
haar thuis komt is ze één en al spontaniteit
en gezelligheid, met om haar heen Tjerk,
twee kinderen, Tjalline en Nelson, twee
honden, Spriet en Storm en drie Siamese
poezen. Intens en warm wordt daar
geleefd. Een huis en een les-atelier waar
het goed toeven is. 

Lesgeven 
Haar lessen (acryl, aquarel, tekenen en
olieverf) trokken in de loop der jaren
steeds meer leerlingen. Nu geeft ze drie en
een halve dag en een avond per week les,
aan groepen van zo’n acht mensen. Ze
ontwikkelde zich in die 10 jaar van een
beginnend – net van de academie geko-
men – ietwat bedeesde lesgeefster tot een
ervaren en doortastende docent. Tot
genoegen van haarzelf en haar leerlingen.
De lessen bij haar zijn zó inspirerend en
gezellig dat ze nog steeds leerlingen van
het eerste uur heeft. Marcelle: “Je kan net
zolang op les blijven als je wilt. Ook leef-
tijd en niveau spelen geen rol. Maken
niets uit. Bij mij kan je als ‘lesser’ doen
wat je wilt, en op welke manier je dat wilt.
Ik ondersteun, geef aanwijzingen en ga in
gesprek. Leer compositie en vorm, tech-
nieken en leren kijken. Belangrijk vind ik
dat je je bewust wordt van je mogelijkhe-
den, dat je je eigen creativiteit ontdekt en
durft te schilderen vanuit je gevoel, met
alle nuanceringen die daarbij horen. Soms
gebruikt iemand een foto als voorbeeld.
Als het werk klaar is zeg ik dan: “Doe het
nu eens over en anders, laat los. Geef
weer wat je voelt in wat je ziet.” Het leuke
is dat het dan ook helemaal anders kan
met een zelfde onderwerp. Een geheel
eigen toets verschijnt. De vreugde over de
verrassing van de eigen creativiteit is dan
van de gezichten af te lezen. Met een lek-
ker gevoel naar huis gaan, na elke les bij
mij, dat wil ik graag. En dat krijg je zo.” 

Tekentalent
Marcelle groeide op in Epse bij Deventer.
Al jong (7) tekende ze wat ze in de omrin-
gende natuur zag: allerlei beestjes, zoals

BRASSCHAAT
AAN DE HEI

(ingezonden brief)

“Alle verandering is verslechtering,”
zei de dichter Bloem, “ook de verbete-
ring.”

Wat heb ik in de 45 jaar dat ik in
Blaricum woon allemaal zien verande-
ren? Was verandering steeds ook ver-
slechtering? Zouden wij ons nu nog
neerleggen bij de toestanden die we in
de jaren vijftig gewoon vonden?
Hadden we de ogen moeten sluiten en
ons alle zegeningen van deze tijd in de
vaart der volkeren moeten ontzeggen
en niets veranderen? Een krottendorp
waren we geworden!
De makelaarsadvertenties zouden die
boerderijen met die niet te betalen rieten
daken met hun doorgezakte spanten niet
meer zó de hemel(hoog) in prijzen.
Het woord ‘boerderij’ is jammer genoeg
inhoudsloos geworden. De Belgen hebben
daar weer een aardig woord voor gevon-
den: de boerderette! Ik zou snakken naar
een vleugje boerenlucht en stel voor bij-

open bebouwing! Gaat dat de trend wor-
den? Arm Rijk Blaricum! 

M. Tydeman
www.elephantiasis.blar.nl

GANZENBORDEN
OF ??

Lang gehoopt, niet meer verwacht en
dan...
staan ze er: de waarschuwingsborden aan
de Stichtseweg in de Bijvanck. Maar waar
waarschuwen ze eigenlijk voor? Vrienden
(van ‘buiten’) die op bezoek kwamen,
vroegen zich af, of er in de sloot naast de
weg zeeleeuwen zaten of... slangen mis-
schien? Klinkt misschien stom, maar
wanneer je hier niet bekend bent en tij-
dens het rijden ineens geconfronteerd
wordt met deze borden, kun je niet zo snel
verzinnen dat het om ganzen gaat. Het
zijn nu eenmaal niet de te verwachten bor-
den, waar ganzen (of eenden) duidelijk op
staan afgebeeld. Persoonlijk dacht ik dat
onze ganzen carnaval hadden gevierd,
omdat ik drie tongen dacht te zien; achter-
af vast m’n goeie bril niet op! Op een
ludieke manier heeft de gemeente toch
aandacht willen geven aan deze diertjes,
die hier al enkele jaren bivakkeren en die
soms, wanneer ze het ‘heen en weer’ heb-
ben, maar nauwelijks een aanrijding kun-
nen voorkomen; niemand wil ‘aansprake-
lijk’ zijn voor de gevolgen van eventuele
ongelukken, toch? Dus werden er vragen
gesteld in een gemeenteraadsvergadering
en... zie hier het resultaat. Geslaagd?
...Ach, wanneer je, nu alweer een aantal
jaren geleden, begint met een stukje in hei
& wei over een zo’n acht ganzen langs de
Stichtseweg in de Bijvanck (waarvan er
intussen al een paar zijn overreden, waar-
onder het brandgansje ‘Gijs’) kun je
alleen maar hopen dat dit uiteindelijk
resulteert in daadwerkelijk resultaat. Best
leuk, vooral wanneer je ziet dat men (nu
extra gewaarschuwd!) ook echt rekening
houdt met de dieren, wanneer ze het weer
in hun koppetje hebben en niet kunnen
besluiten aan welke kant van de weg ze ’t
gezelliger vinden. Lichtsignalen worden
dan gegeven en vervolgens wordt er lang-
zamer gereden.

Ganzenkuikens?
Op uitbreiding van het ganzenbestand
hoeven we dit jaar vast niet te rekenen,
want de mannetjes, die er vorig jaar
ineens vanuit het ‘niets’ waren bijgeko-
men, zijn intussen alweer met de noorder-
zon vertrokken. Onze ‘meisjes’ zijn waar-
schijnlijk te eigengereid, echte feministes
dus, en dat wordt kennelijk ook in de
mannelijke dierenwereld niet erg op prijs
gesteld. Maar, geen nood! Er komt vast
nog wel eens een leuke man voorbij, die
geen moeite heeft met eigenwijze vrouw-
tjes en ze er zelfs van kan overtuigen, dat
mannen ook best leuk kunnen zijn en
dan... wie weet... We geven de moed niet
op..., een nieuw voorjaar, nieuwe kansen!
De borden voor hun veiligheid staan er al,
nu zij nog de rest...

Tiny de Wit 

DE KRITISCHE
SITE VAN 

PETER VAN 
RIETSCHOTEN

Bovenal is Peter van Rietschoten (58)
een schrijver. Dat vindt hijzelf en zijn
vaststelling is onontkoombaar voor wie
kennisneemt van zijn activiteiten op het
literaire veld. In eigen beheer uitgege-
ven dichtbundels, de wetenschap dat er
meer werk op stapel staat. Artikelen
voor maandbladen op zijn vakgebieden
economie en sociologie. En vanzelfspre-
kend zijn virtuoos geschreven en om-
streden dus spraakmakende site
www.deblaricummer.nl.

In juli 2000 stopte Peter van Rietschoten
in zo’n 200 willekeurig gekozen brieven-
bussen in dit dorp een A-viertje met een
kritische tekst van zijn hand. Het was de
geboorte van ‘De Blaricummer’.
“Onvrede met de gang van zaken in het
dorp,” noemt hij als aanleiding tot de con-
ceptie. In twee jaar tijd werden op deze
wijze 25 nummers verspreid.
“Aanvankelijk eens in de drie weken, later
nam de omvang toe en de frequentie af,”
kijkt de schepper terug. Toen lanceerde hij
de digitale versie. “Kostte me minder tijd
en was goedkoper.”

Salonfähig
Gemiddeld 3000 maal per maand neemt
iemand kennis van www.deblaricum-
mer.nl. Met als spectaculaire uitschieter
de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar
toen de site in één maand 7000 maal werd
bezocht. Van Rietschoten: “In zo’n perio-
de zijn de mensen op zoek, dan voorzie ik
extra in de behoefte.” De vaststelling van
de interviewer dat hij in de aanloop naar
dit gesprek heel wat negatieve geluiden
heeft geregistreerd over zijn de kritische
site, spreekt Van Rietschoten niet aan.
“Meestal word ik gecomplimenteerd,”
stelt hij vast. “In het begin was dat anders.
Toen werd ik genegeerd door de raadsle-
den als ik op de tribune zat bij hun zittin-
gen. Nu krijg ik een hand en geven ze
commentaar op mijn publicaties. Maar
salonfähig zullen ze me niet noemen, dat
weet ik wel te voorkomen.”

Rebelse geest
Een rebelse geest toont zich in dat vorige
zinnetje. Geen wonder, dat mijn veronder-
stelling dat een wat minder controversiële
toon het rendement van zijn stukken
mogelijk zou verhogen, niet echt scoort.
“Dat is me wel vaker gezegd, maar dit is
mijn toon. Ik maak me achter de compu-
ter ook echt kwaad.” Het openbaar
bestuur en de ‘nieuwe rijken’ in het dorp
vormen op zijn site vaak het doelwit. In
ons gesprek brengt hij zaken naar voren,
die ik al ken uit ‘De Blaricummer’, met
wilde armgebaren, die contrasteren met
zijn weloverwogen argumenten. Het
voegt een dimensie toe aan zijn schrifte-
lijke uiteenzettingen. En het zal zijn
oprechte betrokkenheid zijn die hem af en
toe doet vervallen in drammen.

Onderbouwd
Zijn artikel op 16 mei jl. leverde een voor-
beeld op van drammen. In een ingezonden
mail zette de afzender zichzelf te kijk.
Alleen maar publiceren van het stukje was
vernietigend geweest, maar de inzender

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

werd ook nog virtuoos neergesabeld op een
wijze die hem teveel eer verschafte. Soms
moet Peter van Rietschoten zijn rapier
selectiever hanteren. Dat lukt hem (deels)
vaak. Zo onderbouwde hij op 26 mei jl.
zijn pleidooi om stadhuis Nederheem af te
breken, met doeltreffende argumenten.
Maar ook in dat artikel kon hij het niet
laten om met de botte bijl te zwaaien, die
ook behoort tot zijn wapenarsenaal. In de
kop van het stuk verwordt Nederheem tot
Nederhoer – overigens zorgvuldig onder-
bouwd – wat voor vele ‘nette’ bewoners
van dit dorp ongetwijfeld als een slag
onder de gordel is aangekomen.
Tot zover deze vergelijking met de edele
doch elitaire schermsport. Dat de keuze
voor dit beeld mogelijk was, moet menige
lezer aan het denken zetten.

Hidde van der Ploeg

‘VLUGHEID EN
KRACHT’ NAAR

WERELD-
GYMNAESTRADA

De V&K-turnsters Mayke Eichholtz,
Linda Eggenkamp, Anouk Wallenburg
(onderste rij, v.l.n.r.), Saskia Wallenburg,
Marieke Tempelaars (daarboven, v.l.n.r.)
en Mieke Verlinden (bovenste) treden op
tijdens de dertiende Wereldgymnaestrada
van 8 tot 14 juli in het Oostenrijkse
Dornbirn. Het zestal doet met 800 andere
Nederlanders mee aan het grote stadion-
optreden van de Nederlandse delegatie,
op 10 en 12 juli 2007. In die week komen
maar liefst 22.000 mensen uit 57 landen
bijeen (w.o. Guatemala, Kaapverdische
eilanden, Pakistan, Qatar, Namibië,
Thailand en Chili) om elkaar de hele week
te trakteren op indrukwekkende demon-
straties waarin turnen, diverse vormen
van dans, trampolinespringen, acrogym
en ritmische gymnastiek zijn verwerkt.
De Wereldgymnaestrada is voor en door
mensen van alle leeftijden en alle niveaus.
Prijzen zijn er niet te winnen. Bij dit eve-
nement gaat het echt om het meedoen! De
Gymnaestrada wordt eens in de vier jaar
gehouden en heeft bijna twee keer zoveel
deelnemers als de Olympische Zomer-
spelen, waardoor dit het grootste sport-
evenement ter wereld is!

Linda Eggenkamp

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

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

foto: Tjerk VisscherMarcelle

Een vrouw zal altijd het laatste woord
hebben in een discussie. Alles wat de
man daarna nog zegt, is per definitie
het begin van een nieuwe discussie.

R. Hackler

Peter van Rietschoten denkt...

foto: Robert Eijpe

S.B.Op de Tafelberg

MARCELLE SCHOENMAKER 
10 JAAR SCHILDERLES



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 1 juli 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 8 juli 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 15 juli 10.00 uur
Mw. Ds. A.H. Looman-Graaskamp,
Geldermalsen.
Zondag 22 juli 10.00 uur
Ds. A.W. Berkhof, Ermelo.
Zondag 29 juli 10.00 uur
Drs. E.A. Postma, Utrecht.
Zondag 5 augustus 10 uur
Gastpredikant.
Zondag 12 augustus 10 uur
Mw. Ds. P. Barnard, Oosterend / Texel.
Zondag 19 augustus 10 uur
Drs. F. Bouwen, Voorburg.
Zondag 26 augustus 10 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 2 september 10 uur
Prof. Dr. A. Wessels, Amstelveen.

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. 
Geen kinderkerk en jeugkapel in de
zomervakantie. Zie ook: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

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.

veranderd. Blaricum vergrijst en ‘verrijkt’.
Op den duur rijden er nog alleen maar rol-
lators en Range Rovers door het Oude
Dorp. En ik kijk toe. Met pijn in mijn
Blaricumse hart. Maar wat kan ik eraan
doen? “Goedemorgen mevrouw, doet u mij
maar een staatslot met jackpot alstublieft.”

Anne Baas

BESTUURSWISSELING 
BIJ HEI & WEI

In de jaarvergadering van Stichting
Dorpsblad Blaricum op 7 mei jl. is Huub
de Klerk afgetreden als voorzitter. In zijn
plaats is benoemd Pim Baljet, tot dan pen-
ningmeester. Rist Brouwer volgt hem op
als penningmeester. Zie ook de Colofon,
links hiernaast.  

GEBOORTEN
08-05-2007 Daniël Maurice 

Westerweel
11-05-2007 Lila Imaani Eva 

Farida Bos

HUWELIJKEN
02-05-2007 Zegger, Johan Marie 

Nicolaas Rudolf, en: 
van der Loo, Ingrid 
Maria

07-05-2007 Bakker, Matthijs 
Lambert, en: Simon, 
Nina Samantha

(overlijdensgegevens worden door de gemeenten

niet meer verstrekt om privacyredenen)

ROLLATORS EN
RANGE ROVERS

(ingezonden brief)

246, 208, 176. Een diepe zucht volgt. Dit
zijn de aantallen wachtenden voor mij die
gereageerd hebben op een woning. – Een
week later –. Mijn handen trillen wanneer
ik inlog bij Woningnet. Deze week heb ik
gereageerd op een woning in Blaricum.
‘Mijn’dorp. Ik ben er geboren, ging er naar
school, deed er aan sport, had er mijn bij-
baantjes en maakte er vrienden. Tot ik een
paar jaar geleden noodgedwongen uit
moest wijken naar Huizen. Net als vele
andere generatiegenoten. Eén voor één zag
ik ze naar Huizen, Eemnes of zelfs
Hilversum vertrekken. Maar deze week heb
ik misschien geluk! Een woning midden in
het dorp wordt exclusief aangeboden aan
jongeren tot 30 jaar. Wanneer ik haastig op
de website naar de uitslagen zoek zie ik dat
er in totaal 140 jongeren hebben gereageerd
op de woning. Ik eindig op de 61e plaats en
kan me wel voor mijn hoofd slaan. “Wat
bezielde me om ook maar enigszins te
hopen dat ik in aanmerking zou komen?!”
vraag ik me af. Tenslotte ben ik pas 25 jaar.
Het feit dat ik al ruim acht jaar ingeschre-
ven sta doet er allang niet meer toe, sinds de
regels een paar jaar geleden compleet zijn

Diensten in het weekend: 
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 9.45 uur
Eucharistieviering of 
Woord en Communieviering. 
Op zondag 1 juli
Kindernevendienst.
(In aug. geen kindernevendienst.)
Bijzonderheden:
In de maanden juli/augustus
Geen seniorenmis.
Maandag 30 en dinsdag 31 juli
Bedevaart naar Kevelaer.
Woensdag 15 augustus
Maria ten Hemelopneming.
19.15 uur Eucharistieviering.
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang 
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije, 
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. 
Tel.: 035-53 83153. 
E-mail: stvitusblaricum@hetnet.nl.

ziekte, samen met hun ouders. 
Info: www.villapardoes.nl. 
E-mail: info@kdvbanjer.nl. Tel. 5389081.
Sint Vitusparochie 350 jaar: op 1 juli
fietspuzzeltocht door Blaricum en Laren
en een huifkarrit, gevolgd door een bar-
becue in de parochietuin. Start fietstocht:
vanaf 13.00 uur vanuit de tuin. Tussen
16.00 en 16.30 uur prijsuitreiking puzzel-
tocht en aanvang barbecue. Inschrijf-
formulieren bij de Sint Vituskerk of via
mail opvragen bij Linda Eggenkamp,
Linda@vlugheidenkracht.com. In juli is
er in de kerk rond de doopkapel een ten-
toonstelling m.b.t. het sacrament van
de priesterwijding, in het kader van de
zeven sacramenten. 
Meer info: Frank van Aalst, tel. 5315263. 
Rondrit Hoofdstadaanspanning: 6
augustus. Info: Th.A. Visser, tel.
6946863. 
FEESTWEEK (Oranjevereniging): 18
t/m 22 augustus. Info: Frans Elbers /
Oranjevereniging, tel. 5382708.
Zaterdag 18 augustus: ’s ochtends op
Ziekenweitje ringsteken ongezadelde
paarden en pony’s. ’s Middags op velden
BVV ’31 kermis voetbaltoernooi. 
’s Avonds bij ‘Rust Wat’ optredens 
artiesten en groots vuurwerk. 
Zondag 19 augustus: ’s ochtends op
Oranjeweitje tourtocht voor Solexen.
N.B. i.p.v. maandagochtend (!). ’s
Middags om 14.00 uur op Oranjeweitje
keuring versierde fietsen; verenigingen
uit Blaricum zorgen daar ook voor een
middag vermaak. 
Maandag 20 augustus: ’s ochtends op
Oranjeweitje keuring versierde aanspan-
ningen. ’s Middags op Kerklaan ringste-
ken met versierde aanspanningen.
Woensdag 22 augustus: ’s middags op
Oranjeweitje volksspelen, i.s.m. de
brandweer, touwtrekken en handicap-
races. 
KERMIS: maandag 20 t/m woensdag 22
augustus.
Old Timer Festival 2007: op zondag 9
september a.s. 
Voor info: www.lions-otf.nl.
Dag van het werkpaard: 16 september
op het Oranjeweitje.
Blaricumse Golf & Country: 23 sep-
tember, op de mooiste locaties door het
oude dorp. Info: zie vorige hei&wei.
Samengestelde kringwedstrijden (dres-
suur): 20 en 30 september.

DIVERSEN
De Blaercom: bridgeclub ‘De Bridge-
gooiers’ met zomeravondbridge, elke
donderdagavond t/m 30 augustus.
Aanvang 20.00 uur, graag aanwezig om
19.45 uur. Leden gratis, niet-leden: € 1,50.
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum:
‘De vakantietas’ – neem uw favoriete
boeken mee! Huizen, Plein 2000-1, tel.
5257410 en Laren, St. Janstraat 27a, tel.
5382612. Info: 
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl,
e-mail info@bibliotheekhlb.nl. 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen. Aanmelding: 035-6924495,
cursussen@tgvzorg.nl. en 
info www.tgvleden.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 Dorpsagenda
kan ook. 
Reacties op hei & wei-artikelen worden
alleen geaccepteerd als deze voorzien
zijn van volledige naam en adres.
Plaatsing is uiteraard afhankelijk van de
beschikbare ruimte en is steeds ter beoor-
deling van de redactie. 

Kopij voor het septembernummer
inleveren uiterlijk 3 augustus 2007 
en voor het okt.nummer uiterlijk 

31 augustus 2007 bij de 
eindredactie, Sybert Blijdenstein, 

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

1261 EH Blaricum. 
Verschijningsdatum sept.nummer: 

30 augustus 2007.

Colofon

Eindredactie, productie en vormgeving:
Sybert Blijdenstein 
Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum
(035) 5383893 of 06-54995520 of aan 
redactie@heienwei.nl
Redactie: Dorine Borgers, Ria Bulten, 
Christa Hogenkamp, Ada Keizer, Hennie
Lamaker, Hidde van der Ploeg, Conny Rector,
Frans Ruijter, Satyamo Uyldert, 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,
Corryn de Vrieze-Brandenburg, Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62
voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. (035) 531 09 84 
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 & LITERA-
TUUR
Galerie de Vlierhove: in de zomermaan-
den gesloten. Info: www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem: van 2 juli
t/m 10 augustus expositie van sfeerfoto’s
op linnen (o.a. portretten, natuur) van
Naomi Marcin en foto’s van Rozemarijn
Roeleveld van o.a. de Mursistam (Makki,
Zuid Ethiopië) waar ze drie maanden ver-
bleef. Van 17 augustus t/m 14 september
expositie van werk van de deelnemers
aan de Open Atelierroute Blaricum.
Tijdens de openingsuren van het gemeen-
tehuis. Info: tel. 5399575, 
www.blaricum.nl. 
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
2 sept. Zomerparade 2007 met werk van
Anneke Elhorst (schilderijen), Henk
Visser (beelden), Henri Versteeg (beel-
den) en Bertrand Créa’ch.
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Gina Calis (beelden): zondag 2 septem-
ber 11.00-16.00 uur, expositie a.d.
Mosselweg 2.
Blaricumse kunstenaars (3): exposeren
t/m 1 juli in Galerie Meneer de Vries
(Harderwijk). Schilderijen van Joke
Vingerhoed en beelden van Margot Pistor
en Hanneke van Zanden. 
Info: www.galeriemeneerdevries.com.
Singer Museum, Laren: t/m 15 juli ‘De
Singer Prijs’, werk van winnaar Singer
Prijs 2007; t/m 2 september: ‘Altijd Prijs!
Kunst en Kermis’; 20 juli t/m 2 septem-
ber expositie van werk van de leden van
Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum
rond thema Kermis; t/m 7 oktober
‘Singer Solo’: Martin Borgord, schilder
en beeldhouwer. 
Info: www.singerlaren.nl, tel. 5393950.
Blaricumse schrijver/dichter: Peter van
Rietschoten publiceerde recent zijn eer-
ste gedichtenbundel, getiteld ‘58 gedich-
ten’, geschreven in ‘spelige taligheid’. Te
koop bij de Blaricumsche en de Larense
Boekhandel; evenals zijn versenroman
‘Als alles je niets schijnt’.
Open Atelierroute Blaricum 2007: op
zaterdag 8 en zondag 9 september in het
Oude Dorp. Voor info: 
www.kunstencultuurblaricum.nl.

EVENEMENTEN 
Spetterend zomerfeest Kinderdagver-
blijf Banjer (3 jaar!): op 30 juni, met
diverse leuke activiteiten, voor de kinde-
ren van Banjer en hun ouders. Ook een
veiling en een loterij. Opbrengst voor
Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor
kinderen met een levensbedreigende
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Ook voor wespennesten!

GEMEENTE 
AGENDA

Gemeentehuis Nederheem
Vergaderingen: geen. In juli en augustus is
er zomerreces.
Ophalen oud papier en karton
In het oude dorp: in de blauwe contai-
ners volgens het schema van de GAD, zie
www.gad.nl.
In de Bijvanck: wordt huis-aan-huis
opgehaald op iedere 2e zaterdag van de
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 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. Aan de Mosselweg

S.B.


