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Overleden: Co de Jong (78), op zater-
dag 4 augustus jl., weduwnaar van
Adriana Maria Kuiper, erfgooijer en één
van de laatste melkveehouders in
Blaricum. De uitvaartmis in de St.
Vituskerk en de begrafenis, op donderdag
9 augustus, werden door vele dorpsgeno-
ten bijgewoond. De redactie wenst zijn
zoon Jan Peter, partner Bertiene en zijn
verdere familie alle sterkte toe.
Burgemeester Helma Ton heeft, na een
periode van bezinning, te kennen gege-
ven niet voor herbenoeming in aanmer-
king te willen komen. Zij neemt op 31
augustus a.s. afscheid, aan het einde van
haar eerste ambtstermijn. Helma: “Het is
nu tijd voor iets nieuws.” Zij treedt toe
tot het organisatiebureau de DeLimes en
gaat zich richten op een nieuwe manier
van besturen waarin wethouders, raadsle-
den en burgemeesters de tijd nemen en
krijgen voor reflectie. De gemeenteraad
respecteert haar keuze ten volle en dankt
haar voor haar inzet en betrokkenheid bij
de gemeente en wenst haar van harte suc-
ces bij het vervolg van haar loopbaan. De
redactie van hei & wei sluit zich graag
hierbij aan.
Herindelingsontwerp Gooi en
Vechtstreek. Blaricum en Laren mogen
van Gedeputeerde Staten de ingezette
nauwe samenwerking (SETA) met
Eemnes voortzetten. Blijkt over drie jaar,
bij de evaluatie, dat die té duur of geen
succes is, dan is een BEL-fusie alsnog
niet uitgesloten. De BEL-dorpen moeten
van GS echter ook met Huizen, dat zelf-
standig blijft, bestuurlijk gaan samenwer-
ken. Ook moet er met Huizen gesproken
worden over de toekomst van de
Blaricummer-meent en de Bijvanck. 
Paul Overkamp heeft i.v.m. zijn pen-
sioen op 1 juli na 14 jaar afscheid geno-
men als directeur van de zorgcentra
Torenhof en Johanneshove, die hij in
2002 tot een fusie bracht onder de para-
plu van Vivium, hetgeen leidde tot een
nauwe samenwerking met verpleeghuis
De Stichtse Hof. Hij wordt opgevolgd
door Theo Arts, die als regiodirecteur
BEL bij de Viviumgroep ook de leiding
heeft over De Stichtse Hof en het thuis-
zorgteam regio BEL.
Albert Heijn Blaricum heeft ‘een nieuw
jasje’. Op 28 juni is de zaak, na een fraaie
verbouwing, feestelijk heropend. De
gezellige supermarkt (daar ontmoet je
elkaar, niet alleen voor de boodschap-
pen!) is vergroot van 540 naar 939 m2 en
het assortiment is behoorlijk uitgebreid.
Ook de parkeerplaats is vergroot. De ope-
ningstijden zijn op de werkdagen uitge-
breid tot 21.00 uur op zaterdag tot 20.00
uur. Proficiat Rien! 
Zon op en onder: op 1 september om
6.50 uur resp. 20.28 uur en op 1 oktober
om 7.40 uur resp. 19.18 uur.

Expansiedrift Huizen
Het lijkt er sterk op dat de provincie het
vervolgens opneemt voor Huizen, getuige
de volgende passage in het ontwerp herin-
deling. “Het college van Burgemeester en
Wethouders van Huizen heeft onlangs te
kennen gegeven te willen fuseren met
delen van Blaricum (Bijvanck en
Blaricummermeent) vanwege haar ambi-
tie om te groeien en meer woningen te
bouwen.” Daarmee geeft de provincie in
feite de aanzet tot een nieuwe discussie
over het zelfstandig van elkaar blijven
voortbestaan van Blaricum en Huizen en
dus ook over het samenwerkingsverband
BEL. Hierbij zou de oplossing gericht zijn
op bestuurlijke samenwerking tussen
Huizen en de BEL-gemeenten.
Gedeputeerde Staten vragen de betrokken
gemeenten om de komende maanden, zo
nodig met behulp van bemiddeling van
provinciale zijde, met elkaar tot overeen-

‘De andere kant’ van Blaricum en
een foute nummering

Een oudere dame parkeert haar auto bij
de supermarkt in Blaricum. Net als ze
uit wil stappen schuift een grote glan-
zende SUV-terreinwagen, met een
jonge vrouw aan het stuur, dicht naast
haar auto. Gevolg: de bejaarde dame
kan haar auto niet meer uit. Ze draait
haar raampje open en gebaart naar de
bestuurster van de terreinwagen. Ook
die opent het raam. Omhoog kijkend
vraagt de oudere dame aan de jongeda-
me: “Mevrouw kunt u misschien iets
meer ruimte maken, ik kan mijn auto
niet uit.” Antwoord: “U kunt toch ook
aan de andere kant uitstappen?” 
Even iets anders. Voor de verzame-
laars. De h&w  van juli/augustus 2007
(blauw) had nummer 309 moeten zijn,
maar droeg het nummer 308, hetzelfde
als het juninummer. Een foutje. We
gaan nu gewoon door met 310. Advies:
blijf over een paar jaar niet dagenlang
zoeken naar no. 309. Dat getal is nooit
gebruikt maar de bijbehorende editie is
wel verschenen. Als een tweede 308. 

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

Wie 
vult dit 
vakje?

TA F E L B E R G

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

stemming te komen. De gemeenten zijn in
de gelegenheid tot eind november 2007
om met een gezamenlijk voorstel te
komen. Provinciale Staten hakken uitein-
delijk de knoop door.

Bevoogding
Wij vragen ons in gemoede af welke
oplossing Gedeputeerde Staten voor ogen
hebben, zo er althans een probleem is,
want als dat laatste niet het geval is dan is
er ook geen oplossing nodig. Wat zou dan
een ‘probleem’ kunnen zijn ? Dat Huizen
niet kan groeien en bouwen? Maar dat
geldt voor bijna alle gemeenten in het
Gooi. Ook hier weer bevoogding van de
provincie in een volstrekt autonome zaak,
namelijk samenwerking van gemeenten.
Met dan nog als een soort dreigement dat
Provinciale Staten uiteindelijk de knoop
zal doorhakken. Welke knoop? Ook biedt
de provincie ‘objectieve bemiddeling’
aan. De zelfstandigheid van Huizen staat
volgens de provincie vast. Huizen kan dus
zonder de Bijvanck en de Blaricummer-
meent in principe ook op langere termijn
verder. Maar dan vragen wij ons toch af
wat de achterliggende reden van de pro-
vincie is om Huizen nog meer mogelijk-
heden te geven om te groeien, ten koste
van Blaricum, dat door mogelijke halve-
ring van haar grondgebied en daardoor
afname van inwonertal tot minder dan
5000, ten dode is opgeschreven. Is hier
wel sprake van zorgvuldig bestuur van de
provincie?

Redactie hei & wei

BL A R I C U M S E

AP OT H E E K

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

HERINDELINGS-
ONTWERP GOOI EN

VECHTSTREEK
Een merkwaardig 

verzoek van de provincie 

De gemeente Huizen is volgens
Gedeputeerde Staten sterk genoeg om
zelfstandig voort te bestaan, in principe
ook op langere termijn. Blaricum en
Laren blijven ook zelfstandig en wer-
ken samen met Eemnes in een experi-
ment. Gedeputeerde Staten wil dat dit
BEL-experiment na drie jaar geëvalu-
eerd wordt. 
Wij merken hierbij op dat samenwer-
ken van gemeenten een autonome
bevoegdheid is van gemeenten zelf. De
provincie kan hoogstens verzoeken om
een evaluatie. 

Hier komt:
De Leeuw

Vastgoed B.V.
(Bart de Leeuw)

Concours, met masterclasses bij Herman
Krebbers en Maxim Vengorov), en het
Rubens Kwartet (winnaar Kersjes
Ensemble beurs 2004 en diverse prijzen in
binnen- en buitenland). 
Ook zullen weer te horen zijn Camarata
Antonio Lucio o.l.v. Emmy Verhey,
Nederlands bekendste violiste. 
Op vrijdagavond 21 september vertolkt
Sanne Hunfeld met Camarata Antonio
Lucio o.l.v. Emmy Verhey werken van
Mozart (Eine kleine Nachtmusik), Graf
(Sinfonia in Bes), J.S. Bach (Concert voor
twee violen), Schubert (Rondo voor viool
en orkest) en E. Grieg (Holberg Suite). 
Op zaterdagavond 22 september zal het
Rubenskwartet een eigen programma ver-
zorgen. Na de pauze vertolken Emmy
Verhey en Camarata Antonio Lucio
werken van Britten (Simple Symphony),
Suk (Vier Stücke) en Bartok (Roemeense
dansen). Prijzen per concert € 22,50 p.p.,
passe-partout. € 40,- p.p. 
Informatie en kaartverkoop: Muziek-
kantoor, tel 0345-523014, 
www.antonkersjesfestival.nl en e-mail
info@antonkersjesfestival.nl. 

Blaricums Open Golf &

Country Toernooi

Op zondag 23 september vindt
dit toernooi voor de negende keer
plaats in het oude dorp. Met 18

holes in en rond het oude dorp, op boe-
renerven, weilanden en stukken groen.
Voorop staat gezelligheid, maar de golfre-
gels van de Nederlandse Golffederatie
zijn van toepassing, aangevuld door Local
Rules. Het bezit van een golfvaardig-
heidsbewijs is vereist. De route is duide-
lijk aangegeven. Er wordt gespeeld vol-
gens het shotgun principe. Afslag: 11.00
uur op alle holes gelijktijdig. Start, finish
en prijsuitreiking vinden plaats in het
Vitusgebouw aan de Kerklaan. Er kunnen
maximaal 152 golfers deelnemen. 
Voor informatie en inschrijving:
www.blaricumpromotie.nl.

Samengestelde kringwed-

strijden

Zaterdag 29 en zondag 30 september.
Op ’t Harde. 
Info: mw. Fokker, tel. 6917634.

Ook kunnen de ateliers van de Open
AtelierRoute bezocht worden.
Deelnemers: 100 exotische, fraaie oldti-
mers. Er zal dit jaar een toerrit en een
sportklasserit verreden worden, met een
lunch voor de deelnemers op Kasteel
Montfoort. Programma: om 9.30 uur aan-
komst oldtimers in het dorp en om 11.30
uur start toerrit en de sportklasserit. Om
ca. 15.00 uur terugkomst eerste oldtimers.
Omlijsting door ‘Old Timer’ jazzband.
Om 17.00 uur is de prijsuitreiking.
Inschrijving & informatie: 
www.lions-otf.nl.

Blaricumse Dag van het

Werkpaard

Op zondag 16 september,
vanaf 12.00 uur, wordt deze
dag alweer voor de zevende

keer gehouden, op het Oranjeweitje en
naastgelegen percelen. Alle betrokkenen,
teams en enthousiaste vrijwilligers gaan
ouderwets gekleed! Puur genieten van de
werkzaamheden uit vervlogen tijden en
van de paarden, koeien en geiten. Met een
parcours op het boerenerf, met boom-
slepen, dorsen, ploegen en verrassingsop-
drachten. Het boerenleven uit de eerste
helft van vorige eeuw herleeft! Brood
wordt gebakken op traditionele wijze in
een ouderwetse bakoven. De imker laat
zien hoe je bijen moet houden. Er is een
mandenvlechter, een (hoef)smid en een
wagenmaker in actie, en een echte
boerenkeuken. Voor kinderen zijn er spel-
letjes. Om 16.30 uur afsluiting met de
‘boeldag’, de veiling van diverse unieke
antieke stukjes. Tot ziens, enne: “Allen
kommen, neit vergete!” 
Voor info: Ria Roest, tel. 06-28824064.

Het Anton Kersjes Festival:

Op 21 en 22 september, aanvang
20.00 uur, in de Dorpskerk aan de
Torenlaan. Georganiseerd door het

‘Kersjes Fonds’. Opbrengst en donaties
gaan naar het Magic Flute project van
Ruud van der Wiel voor kinderen met een
ernstige spierziekte, info www.mybreath-
mymusic.com. Op zullen treden de jonge
talenten Sanne Hunfeld (winnares
Kersjes Vioolbeurs 2005 en prijswinnares
Prinses Christina en Oskar Back

EVENEMENTEN IN SEPTEMBER
Open AtelierRoute Blaricum 

Op zaterdag 8 en zondag 9 sep-
tember van 11.00-17.00 uur. Deze
atelierroute in het oude dorp, geor-
ganiseerd door de Stichting kunst

en cultuur Blaricum, wordt dit jaar voor de
derde keer gehouden. De totale route gaat
langs 30 ateliers en expositieruimtes van
plaatselijke kunstenaars, die gemakkelijk
zijn te herkennen aan de pijlen en de
bekende wit-blauwe vlaggen. Bij de
muziektent is er een informatiekraam. Op
zondag 9 september valt de route samen
met de Old Timerdag van Lions Club
Blaricum-Laren, waarmee nauw samenge-
werkt wordt. Deze organisatie zorgt ook
voor een huifkar (Nico de Jong) die tegen
een kleine vergoeding op zondag van
12.00 tot 15.00 uur rondjes door het dorp
rijdt langs de adressen van deelnemende
kunstenaars. Voor de namen van de deel-
nemende kunstenaars, voorbeelden van
hun werk, de expositieadressen en verdere
informatie zijn er folders met plattegrond
te verkrijgen in de boekhandel, in openba-
re gelegenheden en bij de informatie-
kraam. 
Alle informatie is ook te vinden op de
website www.kunstencultuurblaricum.nl.
Van 15 augustus t/m 14 september is er
een groepsexpositie in het gemeentehuis
met werk van alle deelnemers aan deze
atelierroute. De feestelijke opening van de
atelierroute is op het gemeentehuis op
vrijdag 7 september om 16.00 uur. Het
gemeentehuis is ook geopend op genoem-
de expositietijden op 8 en 9 september.

Old Timer Festival

Op zondag 9 september,
vanaf 9.30 uur. Wordt voor de
8e keer gehouden, op initiatief

van de Lions Club Blaricum-Laren. De
opbrengst van dit jaar gaat wederom naar
een aantal goede doelen. Dit zijn War
Child, Stichting Gehandicaptensport Gooi
en Eemland, Hulphond Nederland,
Stichting Solar Cooking Nederland en
Watoto Samburu. Vele sponsoren dragen
weer bij. Hoofdsponsor is de Homburg
Groep. Plaats: bij de muziektent. Op
diverse locaties in het dorp zijn er gedu-
rende de gehele dag hapjes en drankjes en
activiteiten voor volwassenen en de jeugd.

foto: S.B.

foto: S.B.

Tafelbergheide

Middenweg

hei&wei_nr310_pms109  15-08-2007  09:25  Pagina 1



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
LAMMERT
CALIS LZN.

Op 2 juni jl. overleed Lammert Calis
Lzn., op 88-jarige leeftijd. Een markan-
te en bekende Blaricummer. Hieronder
volgt de beschrijving van zijn leven. 

Jeugdjaren. Lambertus Gijsbertus Calis
was, na broer Gijs het tweede kind van
Lammert Calis en Alida Koppen. Daarna
volgden nog Klaas, Jan en de enige doch-
ter Geertru. Het gezin woonde aan de
Angerechtsweg 12. Moeder Alida werd,
nog relatief jong, ernstig ziek, en zoon
Lammert (14), nam de huishoudelijke
taken van haar over. Zij is overleden in
1938 op 56 jarige leeftijd.  
Werk. Rond 1940 ging Lammert werken
bij de toen net opgerichte coöperatieve
melkfabriek De Goede Verwachting aan
de Eerste Molenweg, waar nu ‘Alphag’
gevestigd is. Deze melkfabriek, opgericht
door de Blaricumse boeren, was de tegen-
hanger van melkfabriek De Hoop aan de
Huizerweg, die tot dan  het alleenrecht
had. Tijdens de oorlog was de melk
schaars en ging toen vooral naar kinderen
in ziekenhuizen etc. Na de bevrijding in
mei 1945 kreeg hij van een Canadees sol-
daat een yoghurtplantje. Hiermee heeft hij
de Gooise yoghurtproductie, die al jaren
gestaakt was vanwege de melkschaarste,
weer op gang gebracht. 
De Goede Verwachting ging later over
naar de Verenigde Gooise Melkbedrijven /
Campina in Hilversum. Hij werkte daar
onder meer op het laboratorium om de
melk te onderzoeken op het bacteriegehal-
te. Uiteindelijk werkte hij 40 jaar met
volle overgave in de zuivel.
In dienst en verzet. Zoals zoveel boeren-
zonen uit Blaricum had jonge Lammert
een passie voor paarden. Het was daarom
geweldig voor hem dat hij in zijn voor-
oorlogse diensttijd mocht dienen bij de
cavalerie. Echter, de mobilisatie en het
daarop volgende uitbreken van de Tweede

ANTOON RAVEN
Antoon Raven op zijn fiets, geschilderd
in 2006 door Stijn Rietman, die 
op 8 en 9 september exposeert in 
het Dooyewaard Atelier aan het
Fransepad 42, als deelnemer aan de
Open AtelierRoute Blaricum. 

Antoon (1923) is nog dagelijks te zien op
zijn fiets, toerend in het dorp. In de dorps-
mond is hij ook bekend als ‘Antoon van Ep
de Bulleboer’ (z’n vader) of ‘Antoon van
Steep’ (z’n moeder). Hij werd geboren op
31 januari 1923, als het jongste kind van
Elbert Raven (1874-1966) en Steventje
(Steep) Vos (1879-1934), allebei rasechte
Blaricummers, die met elkaar trouwden in
1908. Ze woonden in de boerderij aan het
Fransepad 17. Vader Elbert (Ep) was ‘bul-
leboer’ – hij had een bekende dekstier – en
werd daarom ook wel ‘Ep de bulleboer’
genoemd. Ep en Steep kregen elf kinderen,
waarvan er zes jong tot zeer jong zijn over-
leden. Vijf kinderen overleefden, drie
broers en twee zusters. Dat waren Lambert,

bij paaltje komt dan durven ze niet.” Ik
zei: “Jan, ik heb me vijf jaar geleden aan-
gemeld, ik heb niets van je gehoord.” Jan
Manuel, een fantastische vent, doch zeer
gevoelig, voelde zich gepakt. Hij kwam,
net toen ik benoemd was tot bedrijfsleider
van de groentecentrale, bij me en zei
alleen: “Ik heb Blaricum voor je, je neemt
het of ik streep je door.”

Ik ging daar kijken op zondag. Wat een
rotwinkeltje. Twee ruiten en twee kassa’s,
zag ik. Het gekke was dat er wel 100 men-
sen buiten voor de winkel ijs zaten te eten.
Ik dacht: dit is een opening van de ijswin-
kel. Maar nee hoor, dat is altijd zo op zon-
dag bij ijssalon De Hoop. De maandag
daarop kwam ik er nog een keer en kon ik
naar binnen. De winkel bleek groter dan
ik had verwacht en ik besloot het te doen.
Al snel stegen de resultaten, mijns inziens
door toevoeging aan het assortiment, en
door het accent te leggen op klantvriende-
lijkheid. Ik kon het me na een tijdje per-
mitteren een bedrijfsleider aan te trekken:
Piet den Hartog, een perfecte vent. Nu
succesvol als franchisenemer in Kaats-
heuvel. Piet en het personeel hadden me
eenmaal flink te pakken. We draaiden
zo’n ƒ 200.000 omzet per week. Piet zei:
“Als we nu eens in een normale week 
ƒ 250.000 draaien, wat zit er dan in?”
“Dan gaan we met z’n allen chinezen zei
ik.” “En wat als het ƒ 300.000 wordt?”
“Dat is onmogelijk, Piet, dit jaar. Maar als
het gebeurt, dan gaan we met z’n allen
naar Euro Disney!” Hij vroeg of hij ook
zaterdags open mocht tot 20.00 uur. Ik
vond het prima. En hij mocht wat aanbie-
dingen doen voor 88 cent. De winkel
stond die zaterdagavond vol met koopjes-
jagers, en dat in Blaricum! Maar ik wist
niet dat hij ook het personeel en hun
ouders had gevraagd deze zaterdag extra
dingen te komen kopen. Hij belde me ’s
avonds op: ze zaten er ƒ 10.000 boven.
Dit grapje kostte me ƒ 40.000.

AH Oostzaan, een andere winkel, nam de
honneurs waar in de winkel. De klanten
herkenden niemand van het personeel. Na
Euro Disney belde een boze schooldirec-
teur. Hoe ik het in mijn hoofd had gehaald
dit te doen. De meesten van mijn perso-
neel, leerlingen, hadden gespijbeld en
geen vrij gevraagd…’

(De tekst is  ingekort, met
behoud van de verhalende kern. Red.)

kig al een feest. Zie ze stralend en genie-
tend zitten, boven op hun bonte houten
paard. Maar al dat andere? Spannend kij-
ken de jongelui of ze er wel in durven. En
als ze dan de moed opgebracht hebben en
ingestapt zijn, zitten ze, krampachtig en
een beetje angstig, met z’n allen zwierend
in het rond of omhoog schietend en
omlaag vallend, te wachten tot het weer
afgelopen is. Genieten zij daar nu ook
van? Of is het mee willen doen en niet
laten merken hoe bang je eigenlijk bent?
Is het een ‘kick’ met angst? Is heerlijk
lachen en genieten er nog wel bij? 
Over uitbundig lachen gesproken: waar is
de kermistent gebleven met al die ver-
schillende, vervormende spiegels van
vroeger? Daar kon je schateren van het
lachen. De lachspiegels. Bij de ene spie-
gel was je lang, dun en mager als je ervoor
stond, en bij de volgende juist heel dik en
klein met hele korte beentjes. Bewoog je
of liep je even op en neer, dan werd alles
nog gekker. Wie er dan ook naast je stond
bij een andere spiegel, je wees naar elkaar
hoe gek je er uitzag en dan maar samen
lachen… Bij de kleinere spiegels moesten
je hoofd en je gezicht het ontgelden: “Hé,
ben ik dat, met dat gekke gezicht?” En als
je dan je gezicht bewoog… dan was dat
helemaal het einde. Gekke bekken trek-
ken en maar naar elkaar wijzen. Wie het
ook was. Je leek op zo’n moment op één

Een selectie uit de openingsspeech van
eigenaar Rien Ton op 27 juni jl.

‘Wat een week, wat een overval! Het zo
rustieke Blaricum werd opgeschrikt zater-
dag (16 juni). Eerst een horde personeel
om 16.00 uur. Een goed uur later was de
winkel leeg. Daarna kwamen de slopers
met hun vrachtwagens en containers. Het
verkeer kwam vast te zitten. Het was
prachtig weer. Zoals gewoonlijk zaten er
tientallen mensen buiten een ijsje te eten
van onze buurman, de grootste ijsverko-
per van Nederland, de familie Kooij. Zij
vergaapten zich aan de gespierde, door het
warme weer half ontblote bovenlijven van
de slopers. Daarna in één week tijd de
winkel geheel opbouwen, vrijwel alles
nieuw. Het dorp, de buren hebben deze
week van verstoring heel sportief opge-
pakt.

Zelf heb ik deze weken weer gewerkt
zoals toen bij mijn start als ondernemer,
toen ik ontslag had genomen bij AH.
Zeven dagen, van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat. Zondags schoonmaken met
mijn vrouw en onze kinderen, Marieke en
Mathijs. Het eerste jaar dacht ik wel eens
“Waar ben ik aan begonnen?” Een prach-
tige functie als bedrijfsleider bij de groen-
tecentrale. Een vrij leven, en dan dat klei-
ne rare winkeltje in Blaricum. Twee kas-
sa’s voor en drie achter. Iedereen ver-
klaarde me voor gek. Op een receptie van
zone-manager Chris van Dongen zei Jan
Manuel, directeur franchising in een grote
kring: “Ach, die AH-ers zeggen wel dat ze
franchiser willen worden maar als puntje

Distelblom, die jong overleed. Antje her-
trouwde met Cor van de Heijden. Zij
woonden in de boerderij ‘Schoonop’aan de
Mosselweg, hoek Meentweg. Antoon
trouwde in 1946 met Riek de Graaf (1924),
dochter van Henk de Graaf en Sophie de
Gooijer, een tante van o.a. Bud. Ze woon-
den in de boerderij van zijn vader Ep. Riek
was nog verschillende jaren actief als
raadslid voor de Boerenpartij, samen met
o.a. Martin Rooster en Piet de Leeuw, een
oom van o.a. Bart de Leeuw. Antoon en
Riek kregen vier kinderen: Stans, Tonie, en
een tweeling, Hans en Miriam. Riek over-
leed in 2005. Voor de website van de fami-
lie Raven zie de Dorpsagenda onder
Diversen. 

Frans Ruijter

Als de hei & wei eind augustus weer in
de brievenbus valt, hebben de inwoners
van Blaricum de kermis met de verdere
activiteiten alweer achter de rug. Het
was als vanouds weer oergezellig en
druk. Zo typerend voor ons dorp. En
vooral de kermis met wel veel, heel veel
lawaai en gegil.

De kermisattracties worden met het jaar
steeds groter en hoger en technisch daar-
door uitdagender en gevaarlijker. Voor de
kleintjes is de gewone draaimolen geluk-

Wereldoorlog maakten daar een einde
aan. Na de capitulatie ging Lammert in
het gewapende verzet. Als je met oudere
Blaricummers sprak over de rol van
Lammert daarin, dan werden altijd zijn
kennis van zaken en zijn grote moed
geprezen, in zijn onaflatende strijd tegen
het onrecht van de bezetting. Hij heeft
daarin veel gedaan, vaak met gevaar voor
eigen leven. Zo had hij o.a. in ‘De Goede
Verwachting’ een clandestien wapendepot
aangelegd. Zelf hoorde je hem nooit over
zijn verzetstijd. Maar zijn latere onder-
scheidingen, zoals het Verzetsherdenkings-
kruis en de Zilveren Eremedaille in de
Orde van Oranje-Nassau, zeggen veel.
Ook wordt hij genoemd in het boek
‘Overleven, herinneringen aan de oor-
logsjaren 1940-1945 in Gooi, Eemland en
Vechtstreek’ (blz. 139 en 140) waaruit zijn
leidende rol in het lokale verzet blijkt. 
Huwelijk, kinderen en het dorp. Tijdens
de bevrijdingsfeesten bij de Kei in Laren,
leerde Lammert Josephine van Aken uit
Leerdam kennen die werkte in Laren, als
kindermeisje. In 1947 trouwden zij. Het
jonge paar ging wonen naast de winkel
van Klaas Zeegers aan de Dorpsstraat 5.
Daarna verhuisden ze naar de Molenveen-
weg 7. Ze kregen vijf kinderen: Lida,
Joke, Bert, Theo en Els. Rond 1960 werd
de nieuwgebouwde woning aan de
Windvang 17 betrokken, waar hij tot aan
zijn dood heeft gewoond. Lammert had
vele bestuursfuncties: bij de Katholieke
Volks Partij, De Katholieke Arbeiders
Beweging, Herwonnen Levenskracht, de
Zonnebloem en anderen. Jarenlang was
hij ook agent voor het ziekenfonds St.
Liduina, meer vertrouwensman dan agent.
Hieraan heeft hij zijn bijnaam ‘ombuds-
man van Blaricum’ overgehouden.
Tientallen jaren was hij collectant in de
St. Vituskerk en Broedermeester tijdens
de jaarlijkse Sacramentsprocessie. Als
groot kenner van de plaatselijke historie
werd hij medeoprichter van de Histori-
sche Kring Blaricum waarvoor hij later
benoemd is tot Lid van verdienste. Samen
met Jan Rigter Lzn. en Bert de Jong Hzn.
is hij begonnen met de boerderijenlezin-
gen. Ondergetekende en Herman Rigter
Jzn. hebben dat van hen overgenomen.
Wij beiden hebben gelukkig nog veel van
hun grote kennis gebruik kunnen maken. 
Overlijden en begrafenis. Op zaterdag 2
juni jl., 19 dagen na de feestelijke viering
van hun 60-jarig huwelijksfeest, overleed
Lammert. Op donderdag 7 juni werd hij
van zijn huis, naar oud Blaricums gebruik,
in een stoet met paarden op een open
wagen naar de St. Vituskerk gebracht. Na
de uitvaartdienst is hij begraven op het
kerkhof naast de kerk. Aldaar werd hem
toen de laatste eer bewezen met het spelen
van ‘The Last Post’. Op dit kerkhof ligt
een schat aan herinneringen, Lammert
Calis is er nu één van. Wij van hei & wei
wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen alle sterkte toe.

Frans Ruijter

Lambertha, Jaap, Antje en Antoon. Broer
Lambert, beter bekend als Breur, trouwde
met Trien Veen en ging wonen aan de
Meentweg. Breur boerde in een stuk
schuur van zijn schoonouders. Lambertha
(overleden in 2001) trouwde met Antoon
van Bedem. Jaap trouwde met Tijmentje
van ’t Klooster. Zij waren de ouders van
Stef Raven, van de bloemenzaak aan de
Meentweg. Antje trouwde met Gijs

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

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

VERNIEUWDE ALBERT HEIJN 
HEROPEND

ZOMERKERMIS EN LACHSPIEGELS

Lammert Calis

Ingrid en Rien Ton bij de opening

foto: S.B.
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Al meer dan 60 jaar
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IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

leren, zoals beeldhouwen en pottenbak-
ken. “Maar dat is pas mogelijk als er veel
aanmeldingen zijn!” zegt ze. “Iedereen is
uitgenodigd om tijdens de Open
AtelierRoute Blaricum op 8 en 9 septem-
ber kennis te komen maken in de
Aspergeboerderij van Mariëlle Bakker op
de Angerechtsweg 11. Daar kunt u een
praatje maken met de vakdocenten. En we
houden er ter plekke teken- en schilder-
sessies!”

Tijdens ons gesprek hebben de kinderen in
volle overgave hun kunstwerken tot leven
gebracht: ik zie veel vissen en vogels, een
hond en een beer en andere dieren. Geen
mensen deze keer, want er is geen model
aanwezig. “Veel volwassenen laten een
kans aan zich voorbij gaan,” betreurt
Maja. “Want je kunt bij ons vereeuwigd
worden door een toekomstige, wellicht
beroemde Blaricumse schilder!” Wat doet
denken aan de bekende Blaricummers 
die vorig jaar werden geportretteerd, waar-
uit een levendige verzameling ontstond,
die in het gemeentehuis te zien was, 
en die nu de openingspagina van de web-
site www.kinderkunstakademie.nl opsiert.
Daar is trouwens een mooie collectie te
bewonderen van vele kinderkunstwerken,
al dan niet in gezelschap van de trotse en
blije makers ervan.

De Kinder Kunst Akademie wordt uit
idealisme gerund door een team waarin
naast Maja, Jacqueline, Aaltje en Thérèse
ook Tako de Haan actief is. Er wordt nog
iemand gezocht die de administratie op
zich wil nemen. Wat dankbaar werk moet
zijn. Want wat is mooier dan – al dan niet
direct – mee te helpen aan de spontane
expressie van jeugdige creativiteit? “O
ja,” zegt Maja nog als ik afscheid van de
kinderen heb genomen en wonderbaarlijk
vrij van verfspatten het atelier verlaat,
“tijdens de atelierroute van vorig jaar heb-
ben de kinderen nog een heel groot en
mooi kunstwerk gemaakt met het logo, de
korenbloem, van Blaricum. We zoeken
nog een mooi plekje om dat op te han-
gen!” Dat moet makkelijk te vinden zijn,
want kunstliefhebbers zijn hier genoeg.
Ook van kunst in haar meest pure, nog
ongekunstelde vorm. Daarvoor zorgt de
Kinder Kunst Akademie.

Voor informatie: 
www.kinderkunstakademie.nl, of bel
Maja op 06-21392625 of mail naar
info@kinderkunstakademie.com. 

Satyamo Uyldert

Bij het vroegtijdig boeken van een
vakantie in september 2006 zag zij de
Blaricumse Open AtelierRoute over het
hoofd. Dat is de reden waarom Hannah
Winsemius op zaterdag 8 en zondag 9
september aanstaande pas voor de
tweede keer deelneemt. In 2005 nam de
schilderes met veel plezier deel aan de
eerste Blaricumse atelierroute. Dus
alleen die ondoordachte boeking zat
een ononderbroken reeks van drie in de
weg.

Zo’n 350 bezoekers ontving Hannah
Winsemius bij die eerste atelierroute. Zij
vertelt graag over haar aanpak, methoden
en ontwikkelingen op dit terrein. Geen
wonder dus dat zij terugdenkt aan de
gesprekken met geïnteresseerden die zij
dat weekeinde voerde. En bovendien ver-
kocht zij ook nog goed: een werk van 100
bij 100 centimeter, plus een reeks van acht
bij elkaar horende kleintjes en nog een en
ander van variabele formaten.

Enthousiast
In haar woning aan de Dr. Catzlaan blikt
zij terug op die beleving waaruit haar
deelnemen dit jaar logisch voortvloeit.
Een voorproefje van de gesprekken, die
zij straks ongetwijfeld weer zal voeren
met haar bezoekers, wordt me voorge-
schoteld, enthousiast en geïllustreerd met

KINDER 
KUNST AKADEMIE
Met kunst kun je niet jong genoeg
beginnen. Dat was de gedachte van drie
moeders met kinderen in dezelfde klas.
In 2002 staken de schilderessen Aaltje
van Zweden-van Buuren, Maja Boot en
Jacqueline Wouters de hoofden bij
elkaar en besloten daar iets aan te gaan
doen. Dat resulteerde uiteindelijk in de
Kinder Kunst Akademie. We ontmoe-
ten Maja Boot in haar atelier aan de Co
Bremanlaan in Laren, waar ze samen
met van Thérèse van Zweden vijf kin-
deren een inhaalles geeft.

“We vonden dat er op school echt te wei-
nig aan kunstvorming werd gedaan,” ver-
telt ze. “Daarom zijn we zelf begonnen.
Eerst met tien oriëntatielessen, en dat was
een succes! We gaven ook les in kunstge-
schiedenis, met dia’s van impressionisme
zoals Van Gogh en expressionisme zoals
de Cobrabeweging. En sinds 2004 zijn we
officieel een stichting. Nu geven we les
aan zo’n 13 kinderen in de aula van
Openbare Basisschool Blaricum. Of in het
handenarbeidlokaal ervan, maar dat is nu
bezet door groep acht van de Bernardus.
Er wordt ook vaak geschilderd bij ‘muse-
um Vos’ bij de benzinepomp en in de tuin
van Rigter bij de school. Maar het liefst
hebben we natuurlijk een eigen pand,
dicht bij de OBB!”

De kinderen, gehuld in verfjasjes van
oude overhemden, beschilderen hun can-
vas met een achtergrondkleur voordat het
echte werk begint. Ze zijn zes tot elf jaar
oud en Maja laat weten waarom ze het zo
belangrijk vindt dat ze zo jong beginnen.
“Het gaat niet alleen om beeldende vaar-
digheden en het leren van grondprincipes,
maar ook om het prikkelen van de fanta-
sie. Je moet ze leren schilderen voordat ze
elkaar gaan na-apen, zelfvertrouwen
geven voordat ze maniertjes krijgen,” zegt
ze. “Daardoor worden ze zelfverzekerd en
voelen ze zich vrij. Hebben ze echt plezier
in het werk, en dat staat voorop!”

Er wordt twee keer per week lesgegeven.
Dan komen onder leiding van professio-
nele kunstenaressen verschillende aspec-
ten van beeldende vorming aan bod. Zoals
de kleurenleer, het perspectief, het maken
van collages, het werken met verf en
zand, maar ook het tekenen van dieren en
mensen. “We laten zien hoe bijvoorbeeld
Matisse met papiersnippers werkte.” De
kinderen krijgen materialen aangeboden
die ze in een eigen kistje moeten bewaren,
waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn.

Maja zou hen graag nog veel meer willen

grote familie en iedereen kreeg van het
lachen pijn in z’n wangen of in z’n buik.
Om naar een lachspiegel te kijken was
niet moeilijk, maar leuk, zelfs met vreem-
den om je heen. Durven we thuis ook eens
echt naar onszelf te kijken in onze eigen
‘gewone’ spiegel en ons af te vragen:
“Ben ik dat echt zo?” Dan is de reactie en
het antwoord vaak heel anders en geeft dit
stof tot nadenken. Misschien moeten we
dat gewoon maar eens wat vaker doen. In
een spiegel bij jezelf naar binnen kijken. 

Ada Keizer

haar talrijke schilderijen die vooral op de
eerste verdieping de aandacht opeisen. Zo
komt het opmerkelijke contrast aan het
licht tussen werk uit haar eerste periode
(portretten en ‘abstracte naakten,’ zoals
zijzelf ze benoemt) en haar schilderijen
vanaf 1995. Op dat moment exposeerde
zij voor het eerst haar werk bij Galerie
Ooster Laren. “Toen het er eenmaal hing
dacht ik ‘er klopt iets niet’,” herinnert zij
zich. “Er was te weinig samenhang tussen
de schilderijen. Het vormde het startpunt
van haar hedendaagse oeuvre dat voorna-
melijk bestaat uit (soms nagenoeg ab-
stracte) botanische afbeeldingen. 

Plantenanatomie
Het is een logische overgang. De oor-
sprong van haar interesse voor beeldende
kunst is bepaald door de tekeningen die
zij maakte tijdens haar studie biologie.
“Alles wat we zagen tijdens een practi-
cum plantenanatomie moesten we zorg-
vuldig tekenen. Toen heb ik heel goed
leren kijken. Nu wil ik laten zien hoe
mooi heel gewone dingen als gras zijn.”
Aan de hand van foto’s gemaakt bij fiets-
tochten, op basis van (een fotografisch)
geheugen en via directe registratie in de
natuur, legt Hannah Winsemius nu de
basis voor haar kunstwerken. “Zo ben ik
langzaam steeds meer bij mezelf terecht-
gekomen.”

Als bronnen van haar inspiratie noemt zij
de Italiaan Benozzo Gozzali (1420-1497),
Gustav Klimt en Le Douanier Rousseau.
Het is een spontane ontboezeming vol-
gend op een telefonische vraag naar sum-
miere aanvullende informatie (een jaartal).
Een toelichting van tien minuten volgt, die
vooral ook informatie biedt over de
behoefte tot uitdragen van de interesses
van deze voormalige docente biologie.

Omslag
Als dat inzicht in 1995 (“Er klopt iets
niet”) tot startpunt moet worden benoemd
van de huidige schilderijen van Hannah
Winsemius, dan ontkomen we niet aan het
vermelden van een voor haar nog veel
belangrijker omslag. In de periode van
1973 tot 1976 verbleef zij met haar echt-
genoot aan de Stanford University
(Californië). Hier begon zij te schilderen,
losgekomen van gedachten als “Wat zal
mijn leefomgeving hier van vinden.”
Terug in Nederland was ze gevorderd tot
de gedachte “Iedereen kan me wat”.
”Maar de echte doorbraak kwam toen
enige tijd later onze voormalige
Amerikaanse buurman annex musicus
hier met een dixielandband speelde op het
North Sea Festival,” roept zij op in de her-
innering. “Natuurlijk gingen we erheen en
ik was verbijsterd over de vorderingen die
hij had gemaakt. Hij studeerde dan ook
vier uur per dag en toen werd me duidelijk
dat oefenen-oefenen-oefenen de weg is
naar kwaliteitsverbetering.”

Hidde van der Ploeg

KLEINKINDEREN 
Onze bibliotheek in Laren heeft een
prachtig ingerichte kinderafdeling met
boeken en boekjes speciaal voor oma’s
en opa’s. Dat moet u zien. De stukjes in
hei & wei over kleinkinderen leveren
ook reacties op, zoals die van de opa bij
de slager waar zijn kleinzoon het
gebruikelijke stukje worst krijgt. Op
het “En wat zeg je dan?” van opa ant-
woordt kleinzoon: “Een klein stukje.”

Ruben, van onze dochter Anne, is ander-
half en zeer ondernemend. Hij loopt als
een kievit maar altijd de ‘verkeerde’ kant
op. Met hem wandelen is onmogelijk: hij
doet volstrekt z’n eigen zin en moddert
het liefst met zand en water. Je zit niets-
vermoedend met hem aan de keukentafel
aan een kopje koffie. Heel braaf en vrien-
delijk kijkt hij je aan, haalt in een flits uit,
het kopje ligt om en langzaam maar zeker
verkleuren krant en tafelkleed. Daar krijg
ik nog heel wat mee te stellen. Puck en
Lola van Mieke zijn veel meegaander en
tonen meer begrip voor Opa.

Nog een opa die van zich laat horen is Kees
van Kooten. In “Episodes”, een romance
over zijn kleinzoon Roman haalt hij in het
hoofdstuk ‘Penisnijd’ de populaire weten-
schappelijke bestseller ‘The Grandparents
Book’ (2006) aan, van de Engelse Miriam
Stoppard, over de omgang tussen groot-
moeder en kleinkind. Over grootvader rept
mevrouw Stoppard nagenoeg met geen
woord en je wordt, aldus Van Kooten, als
opa niet serieus genomen en niet voor vol
aangezien. Mevrouw Stoppard onderbouwt
de geringe rol van opa door te verwijzen
naar het dierenrijk, waar zowel de manne-
tjesolifant als de papawalvis zich veel min-
der intens met hun kinderen bezighouden
dan de moederdieren dit doen. Hoewel
mevrouw Stoppard dit nergens met zoveel
woorden zo formuleert, is Van Kooten
ervan overtuigd dat het latente seksuele
vermogen van de man, ook bij opa, hem in
de ogen van de schrijfster ongeschikt
maakt voor een verantwoorde omgang met
zijn kleinkinderen. Zij doelt kennelijk op
het eendjes voeren. Opa is op stap met zijn
oogappel en wordt geacht die geen
moment uit het oog te verliezen, wanneer
tien meter naast hem een leuke jonge moe-
der aan de rand van de vijver verschijnt.
Opa kijkt opzij en hup, daar gaat zijn klein-
kind al kopje onder. Van Kooten is terecht
boos over deze beweringen en schrijft dat
wij, grootvaders, zó verliefd zijn op onze
kleinkinderen als wij nog nooit op een
vrouw of meisje waren. Ik ben het hier
helemaal mee eens. Mevrouw Stoppard
discrimineert opa’s en vergeet dat wij
paraat zijn als we met ons kleinkind op pad
zijn en ons niet laten verleiden door
opwaaiende zomerjurken (Oek de Jong)
van de vrouwen die zich steeds verder
blootgeven.

Adrie van Zon

TJA
Een vrouw maakt zich zorgen
over de toekomst tot ze trouwt. 
Een man maakt zich pas zorgen over 
de toekomst wanneer hij trouwt. 

Een succesvolle man is er één die meer 
geld verdient dan zijn vrouw kan opma-
ken. 
Een succesvolle vrouw is er één 
die een dergelijke man kan strikken.

Om gelukkig te zijn met een man, moet
je hem heel veel begrip schenken 
en een beetje liefde. 
Om gelukkig te zijn met een vrouw, 
moet je haar veel liefde schenken 
en niet proberen haar te begrijpen.

Een vrouw trouwt met de idee, 
dat de man zal veranderen, 
maar dat doet hij niet. 
Een man trouwt met de hoop, 
dat de vrouw niet zal veranderen, 
maar dat doet ze wel.

R. Hackler

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

KOM 
IN BEWEGING 

“Het gaat goed, maar het kan altijd nog
beter!” Dat is Renée Keyzer van SLEN-
DER YOU CENTRE BLARICUM aan de
Torenlaan ten voeten uit. Sinds de twee
jaar dat zij hier de scepter zwaait consta-
teert ze een duidelijk verschil in opvatting
over fitness: “Van het imago van luie
vrouwenfitness zijn we duidelijk af.
Mensen komen steeds meer tot de conclu-
sie dat het werkt en dat het niet zo is dat
de apparaten het doen. Je moet er zelf
actief aan werken, voelen dat het je licha-
melijk en geestelijk goed doet. Leeftijd
speelt geen rol. De jongste bij ons is 15,
de oudste 83!”

Gezond leven
Bewegen versterkt de spieren. Vanaf ons
30e levensjaar verliezen we spiermassa en
-kracht als we niet voldoende bewegen
(rust roest). Bovendien vermindert bewe-
gen het vrijkomen van schadelijke stoffen
in je lichaam en de kans op hartziekten,
overgewicht, sommige vormen van kan-
ker en depressiviteit. En als je dan toch
bewegen moet, waarom dan niet in een
veilige en plezierige omgeving bij Slender
You, met moderne comfortabele appara-
ten en een persoonlijke en deskundige
begeleiding? Behalve een weldaad voor je
gezondheid worden je spieren door bewe-
ging steviger, en wordt je lijf slanker en
sterker. En dames: ook zeer effectief tegen
cellulitis. Ook voor mensen met medische
klachten en voor eenieder die op een ont-
spannen manier haar of zijn figuur wil
verbeteren is fitness een uitkomst. 

Plezier
Bewegen is niet alleen goed maar ook
heel plezierig. Je voelt je fit en energiek
als je gesport hebt. Dat opgewekte gevoel
wordt veroorzaakt door serotonine, een
hormoonstof die door de hersenen wordt
geproduceerd tijdens het sporten. Daarom
is bewegen ook zo goed tegen stress. En
het blijkt steeds meer dat stress het verou-
deringsproces drastisch versnelt. 

De Vacu Shaper
We herkennen het vast wel: je leeft
gezond, beweegt voldoende, valt voldoen-
de af behalve op moeilijke plaatsen (bil-
len, buik, benen). Dan is er voor u de Vacu
Shaper. Een cross-trainer in een vacuüm-
cabine. Het vet vliegt eraf.

Sfeer
Een stijlvolle ruimte waar de dames (en
heren) in een ontspannen en plezierige
sfeer bezig zijn om hun conditie te verbe-
teren. Je kunt natuurlijk elke week een
paar keer op de hei gaan hollen maar – ik
moet het toegeven – sporten in dit fitness-
centrum met z’n prettige ambiance is wel
zo aantrekkelijk. Samen met anderen
sporten geeft een goed gevoel, stimuleert
en biedt nieuwe contacten.

Open dag
Op zondag 9 september a.s. van 11.30 tot
17.00 uur. Een persoonlijke afspraak is
ook mogelijk, bel 035-5312703 of mail
info@slenderyou-blaricum.nl. 
Wij wensen Renée en haar assistenten
veel succes.

Adrie van Zon

Een glimlach kost minder dan
elektriciteit en geeft meer licht

Dalai Lama

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

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

Je hoeft het water niet te begrijpen
om het te drinken

Tao

Thérèse van Zweden en Maja Boot met de
schilders. Staand v.l.n.r. Coen en Emma,
zittend v.l.n.r. Luca, Martje en Sil.

OOK HANNAH WINSEMIUS 
IN DE OPEN ATELIERROUTE

Hannah Winsemius

foto: S.B.

Het Team van Slender You
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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

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 9.45 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering. 
Zondag 2 en 16 september
Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel
Bijzonderheden:
Woensdag 5 september 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zondag 16 september 9.45 uur
Viering m.m.v. Timeless.

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.

GEBOORTEN
06-06-2007 Marius Anwar Afram
15-06-2007 Job van Dongen
15-06-2007 Melisa Emily Welsh
20-06-2007 Kim Annabelle 

Cramers
29-06-2007 Zara Marlies 

Steenbeek
29-06-2007 Lars Gerard Dirk 

Hildebrand
05-07-2007 Tycho Woudenberg

HUWELIJKEN
18-05-2007 Rudolf Jan Schokker, 

en: Nicky Marie-
Louise van Rossum

25-05-2007 Jacob Jetze Murk 
Ozinga, en: Maartje 
José van Lier

03-07-2007 Robin Lipplaa, en: 
Patricia Helena 
Jacqueline Ven

07-07-2007 Cornelis Johannes 
Maria van de Schoot, 
en: Aletta Sophie 
Patricia Forma

07-07-2007 Marinus Abraham 
Tellier, en: Grietje 
Greebe

07-07-2007 Franciscus Theodorus 
Coppens, en: 
Hendrina Marja 
Sophie Anneveld

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 feest-
dagen.
In alle diensten is iedereen welkom!

Meentweg. Zo’n honderd schapen heeft
hij. In de Eemnesserpolder. Dit jaar wer-
den zeventig lammeren geboren. Het gaat
goed. Een hoop werk trouwens, dat sche-
ren. Maar in één uur tien schapen scheren
lukt hem wel. “De wol moet dan wel goed
los zitten.” Die wol gaat naar de
Wolfederatie voor verdere verwerking.
Moeder Gerrie Vos maakt er mooie din-
gen van. Allerlei afbeeldingen, daar is ze
knap in. Kom zelf maar eens kijken in de
winkel. Van de Meelmuis.

Sybert Blijdenstein

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.

DE MEELMUIS
SCHEERT
SCHAPEN

Lambert Vos (42) met een net geschoren
schaap. Begin juni. Tijd voor schapen
scheren. Doet hij al vanaf 1982. In de
schuur. Achter de boerderij aan de

Zondag 2 september 10.00 uur
Prof. Dr. A. Wessels, Amstelveen.
Startzondag 9 september 10.00 uur
Kerkdienst: Ds. J. Rinzema, Blaricum,
m.m.v. de Cantorij en het kinderkoor
Piccolo. Opening van Noachs Ark. In de
dienst extra aandacht voor alle vrijwilli-
gers. Aansluitend om:
11.30 uur: tuinfeest met koffietafel
buiten in de pastorietuin. Voor jong en
oud. Motto van Noachs Ark “iedereen
hoort erbij”. De bakgroep  zorgt voor lek-
kere dingen, de kosters en de koffie-
schenkgroep zorgen voor de drankjes!
Muzikale omlijsting door het 
Jazz-sextet ‘Mabels Dream’. Graag zelf
tuinstoeltje meebrengen en voor de kinde-
ren een picknick-kleed. Voor de kleinsten
is er een speelhoek.
De kinderkerk-kinderen mogen meedoen
aan een spelletjescircuit. Bij slecht weer
maken we het ons gezellig in het kerkge-
bouw. We rekenen op u en jullie allemaal!
Info startdienst: ds. Jan Rinzema, tel.
5383394 en tuinfeest: Annemarie de
Fouw, tel. 5336405.
Zondag 16 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 23 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 30 september 10.00 uur
Mw. Drs. M. Klomp, Amsterdam.

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.

speciaal voor kinderen met een levensbe-
dreigende ziekte (www.villapardoes.nl),
een bedrag van € 2.369,50. Banjer, o.l.v.
Marije Nieboer en Inge Rozema bestaat
inmiddels drie jaar. Het biedt kinderop-
vang aan kinderen van 0 tot 4 jaar en bui-
tenschoolse opvang aan kinderen van 4
tot 13 jaar. Voor informatie bel Marije
(06-14367921) of Inge (06-30363969) of
mail info@kdvbanjer.nl.
Peuterspeelzaal Blaricum zoekt nieu-
we vriendjes en vriendinnetjes!
Informeer naar de (directe) beschikbaar-
heid van plaatsen in de diverse groepen:
2-3 jaar op dinsdag- en donderdagoch-
tend; 3-4 jaar op maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend; 2-4 jaar op de dinsdag-
en donderdagmiddag. 
U kunt contact opnemen met Ellen
Hageman, tel. 06-22505050 of mailen
naar peuterspeelgroepblaricum@live.nl.
Torentoko (bij Torenhof): assortiments-
uitbreiding van de winkel met een ruime
keus aan vers brood en broodjes van
Bakkerij Frank Wassenaar. In fraaie vitri-
ne. Verkoop i.h.v. UVV. Ook vrijwilliger
Torenhof worden? Bel Anne Marie de
Fouw, tel. 6464700. 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen waarvoor aanvang september
nog kan worden ingeschreven, zoals
Stoppen met roken, Eerste hulp aan kin-
deren, Beter omgaan met pubers, Gordon
training, ‘Opvoeden & zo’. Aanmelding:
035-6924495, cursussen@tgvzorg.nl en
info www.tgvleden.nl.
Stamboom familie Raven nu ook op
internet:
http://home.planet.nl/~vos00546/. Weet
u dat er al veel afstammelingen van
Steffen Harmensz Raven in de stamboom
staan? Maar er ontbreekt ook nog wel
wat. Aanvullingen zijn altijd héél wel-
kom. En ziet U iets wat niet klopt?
Verbeteringen zijn natuurlijk ook wel-
kom. Graag hoor ik van u! 
Maria Vos-Blekemolen, Tweede
Molenweg 25, 1261 HA Blaricum, 
e-mail: jamar.vos@planet.nl.
Fritz Hörl, edelsmid en juwelier heeft
weer een fraaie collectie juwelen. Uniek.
Een bezoek waard aan zijn mooie atelier
/ winkel. Loop eens binnen. Neem de
tijd. Doet hij ook voor u, al jaren en nóg
jaren. Daar, aan de Dorpsstraat 8. Frits
ontwerpt ook, naar uw wens en idee.      

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 Dorpsagen-
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
beoordeling van de redactie. 

Kopij voor het oktobernummer
(verschijnt 27 september)

inleveren uiterlijk 31 augustus 2007 
bij de eindredactie, Sybert Blijdenstein, 
per bovenstaande e-mail, of per post,

William Singerweg 13, 
1261 EH Blaricum. 

Colofon

Eindredactie:
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
Galerie De Vlierhove: in de zomermaan-
den gesloten. Info: www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem: t/m 14 
september expositie van werk van de 
kunstenaars/ deelnemers aan de Open
AtelierRoute Blaricum 2007. Vanaf 16
september expositie van schilderijen van
Stijn Rietman en Victor van Loon, win-
naars van het Dooijewaard Stipendium.
Tijdens de openingsuren van het gemeen-
tehuis. 
Info: tel. 5399575, www.blaricum.nl. 
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: van
2 september t/m 7 oktober Walter
Francia, schilderijen, en Peter Hiemstra,
beelden in keramiek. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 7 oktober
‘Singer Solo’: Martin Borgord, schilder
en beeldhouwer. 
Info: www.singerlaren.nl, en tel. 5393950.

EVENEMENTEN 
Sint Vitusparochie 350 jaar: rond de
doopkapel tentoonstelling in het kader
van de zeven sacramenten. Meer info:
Frank van Aalst, tel. 5315263. 
Startzondag Dorpskerk met tuinfeest:
op 9 september. Zie de agenda van de
Protestantse Gemeente Blaricum.

DIVERSEN
KWF Kankerbestrijding Blaricum
nodigt u uit op zaterdag 8 september, van
10.00 tot 16.00 uur, voor een garage /
tuin sale voor KWF, aan de Meentweg
51, van goederen die door collectanten
geheel belangeloos voor dit doel inge-
bracht zijn. Voor informatie: mw. B.
Koning, tel. 5388040. 
Telefooncirkel voor alleenstaande
ouderen georganiseerd door het Rode
Kruis. Elke ochtend wordt telefonisch
contact gelegd tussen de deelnemers.
Doel: veiligheid en ondersteuning. Met
eventueel een gezellig praatje. Kosteloos.
Informatie: mw. A. de Veen, tel. 5311567
of mw. L. v.d. Sluis, tel. 5313822.
Zomerfeest Kinderdagverblijf Banjer:
samen met de Oudercommissie is het
feest van 30 juni een groot succes gewor-
den! Bijeengebracht is voor het goede
doel, Villa Pardoes, een vakantieverblijf

DORPSAGENDAR.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Protestantse Gemeente

Blaricum

Ook voor wespennesten!

GEMEENTE 
AGENDA

Gemeentehuis Nederheem
September 2007
Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:
dinsdag 11 september om 20.00 uur.
Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer:
woensdag 12 september om 20.00 uur.
Cie Financiën: 
donderdag 13 september om 20.00 uur.
Raadsvergadering:
donderdag 20 september om 20.00 uur.
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.

Lambert Vos
CORRECTIE BOEKTITEL:

In de Dorpsagenda van hei & wei no. 308
is onder EXPOSITIES, KUNST & LITE-
RATUUR de titel van het boek van Peter
van Rietschoten onjuist vermeld: ‘Als
alles je niets schijnt’ moet zijn ‘Alles niets
je alles schijnt’. Onze excuses hiervoor.
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