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dorpsblad voor Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei
BLARICUMS

NIEUWS 
BEL-samenwerking. De Commissaris
der Koningin in Noord-Holland verwees
in september jl., op een bijeenkomst van
de BEL-gemeenten met Huizen en
Naarden, de ambities van Huizen naar de
prullenbak toen hij opende met de met de
stelling: ”Mijne dames en heren van
Huizen, ik ondersteun de BEL-samenwer-
king, daaraan is niet te tornen, en de
Huizerhoogt komt bij Blaricum.” 
Nieuwe burgemeester: het profiel is door
de raad vastgesteld. Het nieuwe burge-
meesterschap is in principe voor drie jaar
i.v.m. de afgesproken evaluatie alsdan van
de BEL-samenwerking. Het is de bedoe-
ling dat tijdelijk burgemeester Kozijn (67)
na een half jaar wordt opgevolgd.
Huizer brandweer blust vanaf oktober
in de Bijvanck, gedurende de avond- en
nachturen. Dit zijn de gemeenten overeen-
gekomen. De Huizer brandweer opereert
vanuit de nieuwe nevenvestiging aan de
Bovenmaatweg vanwaar de Bijvanck
sneller bereikbaar is. De afspraak geldt in
principe tot eind 2008. Dan moet de nieu-
we Blaricumse brandweergarage gereed
zijn. 
VROM-inspectie oordeelde positief over
veranderingen van de gemeente Blaricum
op het gebied van milieu en ruimtelijke
ordening. Met de nadruk op gemeentelijke
toezichthouding, handhaving, actualiseren
van bestemmingsplannen, vastlegging van
werkprocessen, werkinstructies, centraal
stellen van de burger, en voorlichting over,
en uitvoering van veranderingen.
Derde nieuwe bestemmingsplan. De
raad heeft de Nota van uitgangspunten
Villagebieden (zonder Dwarslaan) vast-
gesteld. Betreft de villagebieden, het
deelgebied Crailo en het Tergooi
Ziekenhuis. Hoofdzakelijk consolide-
rend. Beperkte veranderingen binnen
zeer strikte grenzen blijven mogelijk.
Open gebieden blijven gehandhaafd.
Voor het hele voorstel van uitgangspun-
ten zie www.blaricum.nl, onder
‘Bestuur’ en ‘Raadsbesluiten’ onder
‘Besluitenlijst van 20 september 2007’.
Van Dam tot Damloop: hieraan is ook
deelgenomen door onze sponsor Reijer
Hekelaar & Associates, met vier mede-
werkers. Alle vier hebben de finish
gehaald. Het bedrijf heeft de deelname
door zijn cliënten laten sponsoren. De
gehele opbrengst daarvan is gegaan naar
de Stichting MS Research.
Zon op en onder: op 1 november om
7.34 uur resp. 17.12 uur en op 1 decem-
ber om 8.25 uur resp. 16.32 uur. 

ploegen, dorsen met vlegel en het boom-
slepen, hadden de zeven teams veel geoe-
fend, er waren dus weinig strafpunten. Op
het boerenerf was een boomgaard geplant,
waar de appels uit de boom vielen als de
bocht te krap werd genomen, wat weer
strafpunten opleverde. De verrassingsop-
dracht was het haren van een zeis en het
zeisen van een stukje akker. Dat viel voor
diverse teams niet echt mee. 
Natuurlijk werden er ook prijzen uitge-
reikt. Het team Nico de Jong kreeg de eer-
ste prijs voor het ploegen. De eerste prijs
voor ‘Beste Boer’ ging naar het team Bud
de Gooyer. Het team Theo Makker werd
tweede en het team Paul Loman derde.
Drie mensen hadden hetzelfde aantal
goede antwoorden bij het raadspel. We
hebben geloot, en de verrassingsmand
ging naar Wim de Gooijer van de
Meentzoom. De antwoorden van het raad-
spel kunt u bekijken op onderstaande
website, net als diverse foto’s.
De dag werd afgesloten door de boeldag,
waar o.a. een replica van Moeke Spijkstra
werd geveild. Ook de stoel van onze ex-
burgemeester Helma Ton werd geveild.
Hij is uiteindelijk door haar zelf gekocht
en weer ingeleverd voor de boeldag van
volgend jaar! Dank je wel Helma, zo blijf
je toch nog een beetje in Blaricum! 
Mede door de sponsoren en de hulp van
de vele vrijwilligers kunnen wij weer
terug kijken op een zeer geslaagd week-
end. Geniet deze dag nog eens op
www.dagvanhetwerkpaard.nl.

Stichting 
de ‘Blaricumse dag van het werkpaard’

de wegen, weggetjes en paden. Hoe klein
het ook is: je kunt hier verdwalen. Zijn rol
als burgemeester ziet hij als het bewaken
van de kwaliteit en eenheid van bestuur.
Niet het wat maar het hoe. Een burgemees-
ter heeft geen politieke macht. De raad is
het hoofd van de gemeente. Vandaar dat hij
het onzin vindt om een burgemeester door
middel van een referendum te kiezen.

Landjepik: Bijvanck en
Blaricummermeent
De Bijvanck is de onmisbare helft van
Blaricum en de Blaricummermeent om
het toekomstige bestaan van Blaricum te
verzekeren. Wat de gemeente Huizen op
dit moment in verband met het herinde-
lingontwerp Gooi en Vechtstreek allemaal

De mooiste bloemen en de afgrond
Toen ik, lang geleden, aan mijn bank-
loopbaan begon, werd ik er direct op
gewezen dat de bank altijd werkt met het
geld van de klanten, de spaarders.
Vertrouwen is de spil van het wederzijd-
se zakendoen. Spaargelden opnemen en
daarmee kredieten verstrekken. Dat laat-
ste is een risico dat goed ingeschat moet
worden: is de geldlener er wel goed voor
en is er voldoende dekking ingeval de
lener (in het ergste geval) niet meer kan
betalen? Daarom werd bij een iets hoger
risico dan normaal een hogere rente
berekend en bij een te hoog risico niets
verstrekt. Steeds werd omzichtig de ver-
leiding vermeden van een nóg hogere
renteopbrengst (nóg méér winst) bij dat
té hoge kredietrisico. Het geld van o.a.
de spaarders zou in gevaar kunnen
komen. Een andere bank in ons land, die
het allemaal wat ruimer zag onder het
motto ‘de mooiste bloemen bloeien aan
de rand van de afgrond’, is daar destijds
aan ten onder gegaan. Nu zitten we in
feite ook weer met de gevolgen van een
vergelijkbare situatie. De subprime
hypothekencrisis in de VS: te veel en te
duur geld verstrekt aan mensen die het
eigenlijk niet konden betalen. Veel
opbrengst gebaseerd op drijfzand. Dit
heeft het vertrouwen in de financiële
wereld, ook bij financiers onderling,
sterk aangetast. Over de hele wereld. We
voelen het allemaal, ook hier in
Blaricum. 

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

doet, vindt de heer Kozijn niet fraai. Als
het aan Huizen ligt komen de Bijvanck en
de Blaricummermeent bij die gemeente.
Inwoners worden door het gemeentebe-
stuur van Huizen aangespoord om die
zienswijze kenbaar te maken bij de pro-
vincie. Ook kondigt Huizen via het
gemeenteblad De Omrooper een aantal
informatieavonden aan voor inwoners van
Huizen en van de Blaricummer Bijvanck
om deze overgang te bepleiten.

Halvering van de gemeente
De heer Kozijn vindt de handelswijze van
Huizen een beetje kleingeestig en paterna-
listisch. Wat Huizen doet kan in feite niet.
Hij vindt het belachelijk wanneer zo’n
informatieavond zou plaatsvinden op
grondgebied van Blaricum. Tot Huizen
zou hij willen zeggen: “Doe een beetje
normaal en hou op met dat landjepik.” De
verhalen dat ze de Bijvanck moeten heb-
ben voor het in stand houden van hun
voorzieningen zijn onzinnig. Er zijn
gemeenten in het Gooi, bijvoorbeeld
Bussum, waarvan het aantal inwoners
drastisch is teruggelopen en die een goed
en betaalbaar voorzieningenniveau heb-
ben kunnen handhaven. Huizen gedraagt
zich vreemd. “Wanneer er in het kader
van de herindelingprocedure gepraat moet
worden schitteren ze door afwezigheid.
Wij willen best een gesprek, maar eerst
moet die hypotheek, die claim van de
Bijvanck en Blaricummermeent, van
tafel. Het is onmogelijk om met je buren
te gaan praten als je weet dat ze de helft
van je gemeente willen inpikken. Dat kan
niet. We willen op dit moment praten over
een aantal praktische zaken. Over groen-
onderhoud, wegen en dergelijke onder-
werpen, maar de eerste twee jaar hebben
wij onze handen vol aan het goed op
poten zetten van de BEL-samenwerking.
Over twee jaar valt er met ons verder te
praten, maar eerst moet Huizen die klein-
geestige houding laten varen. We willen
niemand tegen ons in het harnas jagen,
maar we moeten wel als goede buren met
elkaar omgaan en niemand kan van ons
verlangen dat wij willen praten over de
halvering van onze gemeente.”

Arhi-procedure
Laren en Blaricum zijn betrokken bij de
herindelingprocedure (Arhi), maar mate-
rieel gezien staan ze er buiten. Nochtans
willen Provinciale Staten dat er, overeen-
komstig het regeerakkoord, draagvlak is
onder de bevolking of haar vertegenwoor-
digers. In dat kader ziet de heer Kozijn het
verzoek van de provincie om de komende
maanden tot overeenstemming te komen
over een samenwerking tussen Huizen en
de BEL-gemeenten. Laren en Blaricum
kunnen intussen samen met Eemnes wer-
ken aan de nieuwe samenwerkingsvorm.
Na drie jaar wordt er dan geëvalueerd. Als
de samenwerking positief uitvalt is er
niets aan de hand. Mocht er evenwel een
negatieve uitslag zijn, dan zou er een
nieuwe herindelingronde kunnen volgen. 

Nieuwe burgemeester
In dat licht moet ook de uitlating gezien
worden van de Commissaris der Koningin
dat de nieuwe burgemeester gewoon,
zoals de wet dat voorschrijft, voor zes jaar
benoemd wordt, maar dat het niet onmo-
gelijk is dat die tijdsduur korter kan zijn
indien er, na een eventuele negatieve eva-
luatie van de BEL, opnieuw een procedu-
re tot herindeling komt. In heringedeelde
gemeenten krijgen de burgemeesters
namelijk van rechtswege ontslag.

Vertrouwen
De heer Kozijn heeft er alle hoop en ver-
trouwen in dat het voorstel van
Gedeputeerde Staten ongewijzigd door de
Provinciale Staten komt. De gedeputeerde
Moens doet zijn uiterste best om de
gemeenten tot elkaar te brengen en op één
lijn te krijgen opdat er politieke rust zal
zijn. De heer Kozijn hoopt dat zulks ook
het geval zal zijn bij de behandeling van
het wetsontwerp in de Tweede Kamer en
dat Den Haag het ontwerp alleen procedu-
reel zal behandelen. 

Adrie van Zon
Naschrift redactie: de burgemeester slaat
de spijker op de kop. De vraag rijst waar
onze buurgemeente eigenlijk mee bezig is
en waarom. Het mag toch niet zo zijn dat
deze het ons zó moeilijk wil maken dat
overleg om samen te werken redelijker-
wijze niet meer mogelijk is en dat
Blaricum dát straks wordt verweten. 

Enkele duizenden mensen bezochten 16
september dit evenement. Maar liefst
160 vrijwilligers in ouderwetse werkkle-
ding werkten mee. Het Oranjeweitje
was omgetoverd in een klein ouderwets
dorpje. Ja, zelfs de dorpspomp stond er.
“Kan die niet blijven staan?” vroeg men.

In de bedstede bij de keuken werd een
kind geboren en iedereen was er. Moeder,
vader, grootje, de peter, de meter, de buur-
vrouw en de kinderen, allen hadden zich
goed ingeleefd in hun rol. Zuster
Duurland begeleidde de bevalling. Groot
was de verrassing van het publiek toen er
een ‘echte’ baby werd gedoopt, door de
‘pastoor’. Ook het nieuw opgezette kin-
derplein, dat een ouderwetse Brink voor-
stelde, was zeer in trek. Kinderen uit het
publiek konden, gestoken in Ot en Sien-
kleding, spelen op het plein. Zo leerden ze
tollen, touwtje springen, stelten lopen,
elastieken en hinkelen. Ook snoep uit ver-
vlogen tijden was te koop. De bakker
bakte brood in een takkenbossenoven en
ventte het uit in de originele bakkerskar
van bakkerij Limburg.
Ook waren er weer verschillende demon-
straties, waaronder een klompenmaker, de
mandenmaker, de touwslager, de imker.
De smederij had veel bekijks. De wagen-
maker liet zien uit welke delen een boe-
renwagen bestaat en haalde de wagen dan
ook diverse keren uit elkaar. De namen
van de delen kwamen veel mensen
bekend voor, want de straten uit de
Bouwvenen zijn vernoemd naar de onder-
delen van een boerenwagen.
Op de vaste wedstrijdonderdelen, het

De heer Kozijn, 67 jaar, één kleinzoon,
leest veel en heeft een huis in Frankrijk
(Noord-Ardèche). Hij is voormalig bur-
gemeester van ’s-Graveland en was ver-
volgens waarnemend burgemeester van
een vijftal gemeenten. In afwachting van
de benoeming van een burgemeester
door de Kroon is hij in Blaricum voor de
duur van ongeveer een half jaar
benoemd als waarnemend burgemeester.

Unieke operatie
Als de voornaamste taak van het college –
met name die van portefeuillehouder Jan
Heybroek – ziet hij het vormgeven aan de
enorme organisatorische verandering als
gevolg van het samengaan van de ambte-
lijke diensten van de BEL-gemeenten in
één kantoor in Eemnes. Een unieke opera-
tie en een spannende uitdaging waar hard
aan gewerkt wordt om het tot een succes
te maken. 

Bestuurlijke verhoudingen
Persoonlijk wil hij graag iets doen aan de
intensivering van een goed bestuurlijk kli-
maat. De bestuurders hier helpen om het
oud zeer en de strubbelingen uit het verle-
den te vergeten om, uitgaande van eigen rol
en verantwoordelijkheid, het mooie
Blaricum, dat in zo vele opzichten uit-
blinkt, te besturen. Blaricum heeft een bij-
zondere klank in het land. Kenmerkend
zijn kunst, cultuur en natuurlijk ook de
bekende Nederlanders die hier wonen en
de vele villa’s. Een rijke enclave in ons
land. In haar boek ‘De wereld in een dorp’
wijst Lien Heyting op het unieke karakter
van Blaricum. Hoe fijnmazig zijn hier niet

Fa. Wed. B. Vos
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De Open AtelierRoute Blaricum van de
Stichting kunst en cultuur Blaricum in
het weekeinde van 8 en 9 september
werd begunstigd door een aanvaardba-
re temperatuur en kende nauwelijks
regenval. Dat laatste was een voorwaar-
de omdat een aantal van de dertig deel-
nemende kunstenaars had gekozen
voor het exposeren van (een deel van)
haar of zijn werk in de open lucht.

Vooral waar het ging om schilderijen was
er in dat verband sprake van een risico-
factor. Zo moest Edith Spelt, die onder-
meer in de tuin van het adres Windvang 10
exposeerde, zaterdagmiddag dat werk toch
even onder een afdak plaatsen. Op andere
locaties was toen ook haast geboden.
Opmerkelijker dan deze actie was de inzet
via Spelts expositie voor de Stichting
Ontwikkelings Samenwerking (SOS),
waarvan het kindertehuis La Providencia
in Colombia profiteert. Een vergelijkbaar
sympathiek initiatief trof ik aan bij Greet
Dekker-Sluis, die 25 procent van de ver-
koop van haar schilderijen overmaakt naar
Tibetan Children’s Villages. 

Beeldende kunst-fluisteraars
Op diverse adressen kon de hei & wei-
verslaggever waardering optekenen. De
start van zijn rondgang was de tuin van de
Stichting kunst en cultuur Blaricum-voor-
zitter Margot Pistor. Hier trof hij drie
dames aan die speciaal uit Urk waren
gekomen en twee uur na de opening al
meer dan tien locaties hadden bezocht. Zij
bleken te behoren tot het type bezoeker
dat je beeldende kunst-fluisteraars zou
kunnen noemen. Kenmerk: aandachtig
bestuderen van alle werken die op hun

liseren, met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld
even op je beurt wachten, geen speelgoed
afpakken, luisteren naar elkaar.” De
dagindeling is afgestemd op de leeftijd.
Bij de oudere kleuters wordt langzaamaan
al toegewerkt naar de overgang naar de
lagere school, door bijvoorbeeld wat lan-
ger in de kring te zitten. Ook de zelfred-
zaamheid en het zelfvertrouwen wordt
gestimuleerd. “Peuters zien het voorbeeld
van andere kinderen, die al zelf hun jas
aantrekken of een verhaaltje vertellen in
de kring, en daar trekken ze zich aan op,”
vertelt Eva. 

Verliefd op de juffies
“Deze leeftijd is zo leuk,” is de unanieme
mening van de leidsters van de peuter-
speelzaal. Peuters zijn nog zo open en
onbevangen. Ze doen alles vol overgave,
ook het houden van hun leidsters. “Heel
veel kindjes zijn verliefd op de juffies,”
vertelt Hennie. En Euf vult aan: “Ze den-
ken ook dat wij hier wonen, op de peuter-
speelzaal. Dat wij zelf nog een huis en
gezin hebben komt in hun belevingswe-
reld niet voor. Wij wonen op de peuter-
speelzaal en slapen hier op zolder, denken
ze.” In plaats van bedden herbergt de zol-
der echter versieringen en materialen die
met de verschillende seizoenen en feesten
te maken hebben. Want niet alleen de dag
heeft een vaste indeling met herkennings-
punten, ook in het jaar zijn vaste ijkpun-
ten.
Op dit moment is de peuterspeelzaal met
herfstspulletjes versierd, maar dadelijk
komen natuurlijk Sinterklaas en Kerst.
Met Pasen is er een vrolijk paasontbijt en
het jaar wordt afgesloten met een zomer-
feest. Die thema’s komen terug in versie-
ringen, knutselwerkjes, liedjes en verhaal-
tjes. 
De peuterspeelzaal is niet alleen leuk voor
de peuters, ook voor de ouders is het
gezellig: elke ochtend staat de koffie klaar
en zijn de ouders welkom om een kwar-
tiertje te koffie te blijven drinken bij het
wegbrengen van de kinderen. En bij de
jaarlijkse grote schoonmaak, het onder-
houd van de tuin en binnenplein, of als
bestuurslid, wordt de inbreng van ouders
zeer op prijs gesteld.

Plekje vrij
De peuterspeelgroep Blaricum is vijf och-
tenden per week geopend. De dinsdag- en
donderdagochtend zijn gereserveerd voor
de tweejarige peuters en de maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen zijn de drie-
jarige peuters aan de beurt. Daarnaast zijn
er nog middaggroepen op dinsdag en don-
derdag, met name voor de grote peuters
van drie die al wat meer willen spelen. Op
dit moment zijn er in de ochtendgroepen
voor tweejarigen weer volop plaatsings-
mogelijkheden. De groepen staan onder
leiding van gediplomeerde leidsters.
Naast de al genoemde leidsters zijn dat
Karin van der Stoop en Marga Hulshoff.

De peuterspeelzaal is gevestigd in het scho-
lengebouw in het oude dorp, Eemnesser-
weg 18c, Blaricum. U bent altijd welkom
om eens een kijkje te komen nemen. Voor
meer informatie en aanmeldingsformulie-
ren kunt u contact opnemen met Ilse
Bloemen, tel. 06-42722427 of mailen naar
peuterspeelgroepblaricum@live.nl.

C.H.

INBRENG
ROMMELMARKT

2008
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u 
kunt uw goederen weer inbrengen voor de 
Rommelmarkt 2008, die traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op
Koninginnedag. U kunt uw spullen bren-
gen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet
te brengen.

In een veilige omgeving de wereld ont-
dekken

“Kijk juf Hennie, een eitje voor jou!”
Vol aandacht pakt Hennie Hilhorst,
leidster bij de peuterspeelgroep
Blaricum, het niet-bestaande eitje uit
de hand van Isabelle. “Mmm, heerlijk
zeg,” zegt ze. “Ga je nu ook nog een lek-
ker kopje thee voor me maken?” En
tevreden huppelt Isabelle naar het
speelkeukentje om de rest van het ‘ont-
bijt’ te verzorgen. Net doen alsof, het
naspelen van de echte wereld is een
favoriete bezigheid van peuters. En op
de peuterspeelzaal krijgen ze daar alle
gelegenheid voor. In de poppenhoek
(ook favoriet bij jongetjes!), het keu-
kentje, met de doktersspullen of de ver-
kleedkleren. Maar ook voor bouwen,
klimmen en klauteren, en knutselen en
zingen is er volop tijd en ruimte.

Voor veel tweejarigen is de peuterspeel-
zaal de eerste echte kennismaking met de
wereld buiten het gezin: een ochtend spe-
len zonder mama en papa en broertjes of
zusjes. Dat kan best even wennen zijn.
Maar dankzij de vaste leidsters en de her-
kenbare dagindeling vormt de peuter-
speelzaal een prima plek om die nieuwe

wereld te ontdekken, een veilige uitvals-
basis. “Als je ziet hoe lekker ze hier bezig
zijn, dan gun je dat ieder kind,” stelt
Hennie. 

Spelen is leren
De peuterspeelzaal richt zich op het kind.
Spelenderwijs worden de kinderen gesti-
muleerd om samen te werken, nieuwe din-
gen te ontdekken, anderen te helpen.
“Spelen is leren voor de kinderen op deze
leeftijd,” zegt Eva Wolfs. Juf Eva is leid-
ster bij de driejarigen-speelgroep Zon,
samen met Yvette Borgart. In het andere
lokaal staan Euf Kamerbeek en juf Hennie
bij speelgroep Maan. In iedere groep is
plaats voor zo’n 20 kindjes. De groepen
hebben ieder de beschikking over twee
grote lokalen met heel veel verschillende
soorten spelmateriaal. Samen delen ze het
vrolijk ingerichte binnenplein, waar de
peuters veilig kunnen buitenspelen. Maar
de peuterspeelzaal gaat niet alleen over
spelen. Hennie: “Hier leren ze ook socia-

van Wessem op het adres Stachouwerweg
19 meldde zich zaterdagmiddag een jon-
getje van een jaar of tien. Aandachtig
bekeek hij de totale expositie en kwam
met de suggestie de prijzen te verhogen
“want verderop vragen ze wel tweedui-
zend euro!” ’s Zondags kwam hij weer
langs op zijn fietsje, vergezeld van zijn
zusje, want die moest dit toch ook zien.
Wat zal de professie worden van het ven-
tje? Kunstenaar, kunsthandelaar, kunst-
verzamelaar of misschien toch zakenman?
Misschien is een weloverwogen combina-
tie het meest verkieselijk.
Info: www.kunstencultuurblaricum.nl.

Hidde van der Ploeg 

ment gestart. En hoe. Kijk maar naar het
inlegvel. Dat zegt genoeg. 

Respect
Bart heeft iets opgebouwd waar je respect
voor mag hebben. Naast woningen van
hoge kwaliteit in historische stijl heeft hij
in de laatste jaren ook grotere projecten
ontwikkeld. Zoals o.a. het bedrijvenge-
bouw aan de Singel in Blaricum, de
woningen op het Postiljonterrein in Laren
en het bedrijvencomplex van 28 units in
Eembrugge. Nu is hij bezig met apparte-
menten voor ouderen op Hoefloo in
Laren. “Creatief omgaan met de zorg voor
ouderen, een groeiende markt,” aldus
Bart. “Ook de starters hebben mijn aan-
dacht. Dat zit in mijn bloed, vind je het
gek? Blaricum mist nu een hele generatie.
Een kloof. De jongeren kunnen hier niet
wonen dat is onbetaalbaar voor hen. Daar
ligt een taak voor de gemeente: stel dure
grond goedkoop ter beschikking. Doe
wat, laat goede voornemens niet ten prooi
vallen aan het vullen van de gemeente-
knip.”

Bart Projecten
Dit is een andere activiteit. Projecten op
het gebied van brandveiligheid en energie.
Bart: “Maar twee procent van de wonin-
gen in ons land is met hun rookmelders
aangesloten op een meldkamer. Daar ga ik
een systeem voor ontwikkelen, zodat op
veel grotere schaal op tijd bij branden
ingegrepen kan worden. Denk eens aan al
die slachtoffers van branden die gered
hadden kunnen worden.” Revolutionair
zijn Barts ideeën over de opwekking van
energie in woningen. Niet met windmo-
lens, maar inpandig, bijvoorbeeld in visu-
eel weggewerkte windkanalen met kleine
turbines. Te ontwikkelen samen met TNO.
“Het waait hier toch altijd? Laten we dat
dan benutten.” 

Achtergrond
Voor wie meer wil weten over de achter-
gronden van Bart de Leeuw verwijzen we
graag naar ons interview ‘Historisch bou-
wen met een knipoog’ in de hei & wei no.
279 van oktober 2004, te vinden op de
website www.heienwei.nl, onder de knop
‘vorige nummers’.

Sybert Blijdenstein

weg komen en op gedempte toon van
gedachten wisselen.

Huifkar, old timers en piano’s
Op zondag reed Nico de Jong met zijn
huifkar de hele dag de AtelierRoute. Voor
twee euro konden bezoekers desgewenst
op- en afstappen. Een initiatief van de
Lions Club Blaricum-Laren, die zoals
bekend op die dag ook zijn Old Timers
Festival hield. De route voerde onder ande-
re langs pianohandel Gerh. Steinberg &
Co, waar voor het derde jaar schilderes
Joke Vingerhoed en beeldhouwer Hanneke
van Zanden-Rood gastvrijheid ontvingen.
Op die locatie was sprake van een meng-
vorm van de schone kunsten. Een schilde-
rij dat weerspiegeld wordt in de zwarte lak
van een piano met daarop een abstract ste-
nen beeldje, terwijl op een vleugel iets ver-
derop de eigenaar een potentiële klant een
melodie voorspeelt; het leverde een opmer-
kelijk totaalbeeld op.

Kunsthandelaar in spe?
Van een geheel andere aard, maar even-
eens opmerkelijk is de uitsmijter van dit
verslagje. Bij Jikke Meijhuis en Louise

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

BART DE LEEUWS
NIEUWE 

ACTIVITEITEN
“Als je niet leert delen, leer je ook niet
vermenigvuldigen.”

“De meeste makelaars delen niet, die
willen de verkoop vaak alleen doen.
Altijd alles voor zichzelf, wat nadelig is
voor de verkoop. Ik doe dat nu anders
met Exclusive-Home, dé makelaar voor
vermogend Nederland, mijn nieuwste
activiteit.” Aan het woord is de
Blaricumse bouwer Bart de Leeuw, de
nieuwste hoofdsponsor van ons blad.
We spreken met hem in zijn uiterst
stijlvolle nieuwe kantoor aan de
Bramenberg 1 op het bedrijventerrein
in Eemnes. 

“In Exclusive-Home begin ik de samen-
werking met zo’n 30 vrouwelijke make-
laars door het hele land, tussen de 40 en

50 jaar. Sterk gemotiveerde herintreders –
wanneer hun gezin hen meer ruimte en
tijd geeft – die het vak met hart en ziel
beheersen. Ik laat ze delen in de
opbrengst. En dat delen is vermenigvuldi-
gen. Zo werkt dat. Bovendien leven vrou-
welijke makelaars zich beter in de klant in
en nemen ze veel meer de tijd. Ze zijn
gewild. Twee jaar heb ik aan dit concept
gewerkt, samen met een team waaronder
Margreet Jansen, die haar sporen in het
management van o.a. de onroerendgoed-
wereld ruimschoots heeft verdiend. Nu is
het zover. We zijn samen op dit marktseg-

Bart de Leeuw

foto: C.H.

Juf Yvette, Hennie, Eva en Euf (v.l.n.r.)
BEELDENDE KUNST FLUISTEREN

In het atelier van Ruud Spil

foto: S.B.
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foto: S.B.



Dé makelaar voor vermogend Nederland

EXCLUSIVE -HOME

A Way of Living...

Exclusive-Home is een landelijk werkende ma-

kelaar in exclusief onroerend goed. Met een 

persoonlijke aanpak en een op maat gesneden 

dienstverlening onderscheidt Exclusive-Home 

zich van andere aanbieders. 

Naast de producten en diensten die u kunt ver-

wachten van een makelaar zoals waardebepa-

lingen, taxaties en de begeleiding van aan- en 

verkooptrajecten, gaat Exclusive-Home een stapje 

verder. 

Het zoeken naar exclusief onroerend goed vraagt 

specifieke deskundigheid, maar ook persoonlijke 

aandacht voor de wensen en behoeften van onze 

cliënten. Foto’s, brochures en een op maat ge-

maakt plan brengen ieder object op een unieke 

wijze onder de aandacht van uw doelgroep.

Onder de noemer A Way of Living biedt Exclusive-

Home haar klanten een full-service pakket, dat 

varieert van een verhuisservice tot styling van in-

terieurs en het totaalonderhoud van huis en tuin. 

Exclusive-Home werkt landelijk nauw samen met 

topmakelaars in Nederland en met een gerenom-

meerde bank op het gebied van vermogensplan-

ning en private banking.

Exclusive-Home heeft naast exclusief onroerend 

goed ook prachtige buitenplaatsen en landgoe-

deren in de verkoop. Dit geeft u de kans om op 

een unieke locatie uw lang gekoesterde droom te 

realiseren. Met andere woorden, Exclusive-Home 

biedt u de luxe, ruimte en comfort waar u naar op 

zoek bent.

Neemt u eens een kijkje op onze website 

www.exclusive-home.nl of bezoek ons aan de 

Bramenberg 1 te Eemnes.

SAMENWERKING EXCLUSIVE-HOME
MET GROENLAND MAKELAARDIJ

FEMKE WAGNER

In mijn leven loopt eigen-

lijk altijd al één rode draad 

en dat zijn huizen. Of het nu 

om de binnenkant gaat of de 

buitenkant, eigenlijk ben ik er 

altijd al mee bezig geweest. 

Veel interieurs ontwerpen, of hoe later mijn 

droomhuis eruit moet komen te zien (ik heb 

wat potloden versleten). En altijd op zoek naar 

een leuker huis om in te wonen.

Na mijn opleiding Communicatie, die overigens 

ook op mijn lijf geschreven is, met onderdelen 

als evenementenorganisatie, marketingcampagnes 

opstellen en reclame-uitingen ontwerpen, ben ik nu 

van start gegaan met een opleiding tot makelaar. 

Een perfecte basis in mijn ogen. 

Vanuit de samenwerking die tot stand is gekomen 

met Groenland Makelaardij ben ik eigenlijk bij 

Exclusive-Home terecht gekomen en doordat ik 

hier al mijn kennis en kunde kwijt kan, zit ik hier 

helemaal op mijn plek.

www.exclusive-home.nl
 Bramenberg 1 - 3755 BT  Eemnes - Tel.  +31 (0)35 531 6571 - Fax +31 (0)35 531 9363 - info@exclusive-home.nl

ELLEN REIJN

Bart heeft mij 3 jaar gele-

den gevraagd om eens na te 

denken over het idee om een 

website te ontwikkelen voor 

exclusief onroerend goed. Ik 

ben meteen enthousiast aan 

de slag gegaan en na enkele maanden had-

den we een exclusieve website ontworpen. 

Inmiddels heeft de tijd niet stilgestaan en is 

Exclusive-Home volop in ontwikkeling en zelf 

als makelaar actief.

Met veel plezier begeleid ik de fotograaf bij het 

maken van exclusieve reportages waarbij ik ook 

de volledige styling voor mijn rekening neem. 

Daarnaast houd ik mij bezig met het maken van de 

brochures en objectpresentaties op de website.

Ik kom op de prachtigste locaties en in de mooiste 

huizen van Nederland, ik heb een baan die mij 

enorm inspireert.

BART DE LEEUW

In navolging op een artikel 

in de Hei & Wei van oktober 

2004 heeft Sybert Blijdens-

tein mij gevraagd om iets over 

mijzelf te vertellen en wat er 

de laatste 3 jaar is gebeurd 

en veranderd bij De Leeuw Vastgoed BV. 

De laatste jaren zijn erg hectisch geweest met 

de bouw, maar ook met de projectontwikkeling 

voor De Leeuw Vastgoed en het opstarten van 

Exclusive-Home - Dé landelijke makelaar voor 

vermogend Nederland in exclusief onroerend 

goed. 

Het bouwbedrijf De Leeuw Vastgoed BV is inmid-

dels een gevestigde naam in Het Gooi en is niet 

meer weg te denken.

Mijn inziens staat er wel wat te gebeuren in make-

laarsland en daarom hebben wij enige tijd gele-

den Exclusive-Home opgestart. De kleine plaatse-

lijke makelaars zullen in de toekomst verdwijnen. 

Met de opmars van het internet zullen de grote 

makelaars overblijven en ook zij zullen net zoals 

wij hard aan de weg timmeren. Daarnaast ben ik 

ook nog bezig met het opstarten van een nieuw 

bedrijf, namelijk ‘Bart’ projectontwikkeling.

Steeds vragen mensen aan mij, wat wil je nog doen 

of veranderen in je leven. Op dit moment vind ik 

het leuk betrokken te zijn bij Exclusive-Home en bij 

de ontwikkeling van nieuwe projecten. Daardoor 

zullen wij elkaar nog zeker tegen komen.

Exclusive-Home en Groenland Makelaardij uit 

Leersum, hebben op 5 juli jl. hun handteke-

ning gezet onder een samenwerkingsovereen-

komst. 

De directie van beide organisaties zien geza-

menlijk voldoende kansen om de kennis en kunde 

van Groenland Makelaardij op het gebied van 

alle aan- en verkoopactiviteiten in het landelijk 

gebied o.a. verkoop van boerderijen, landgoede-

ren, buitenplaatsen en bouwkavels met of zonder 

compleet bouwplan en de kennis en ervaring van 

Exclusive-Home als makelaar in exclusief onroe-

rend goed voor het topsegment in Nederland te 

bundelen.

Door de nauwe samenwerking tussen Groenland 

Makelaardij en Groenland Beheer, een advies- en 

ingenieursbureau in het landelijk gebied, hebben 

wij de mogelijkheid om al vanaf het allereerste 

begin bij het planproces betrokken te zijn. Indien 

opdrachten zich voordoen waaruit mogelijk één 

of meerdere landhuizen gerealiseerd kunnen 

worden, kunnen wij bijvoorbeeld een adviesrol 

hebben in de verkoopbevordering van de in het 

landschap gesitueerde woningen. Voor iemand 

die op zoek is naar zijn of haar droomplek zit 

Exclusive-Home dus dicht bij de bron. En dat is in 

onze ogen een unieke positie!

EXCLUSIVE-HOME MARGREET JANSEN

Ongeveer een jaar geleden 

zat ik met Bart onder de kas-

tanje boom in de tuin van zijn 

huis aan de Wakkerendijk te 

praten over organisatievraag-

stukken en Exclusive-Home. 

Mijn kennis en ervaring op het gebied van 

marketing en communicatie in de vastgoed-

wereld, werd al gauw ingezet binnen deze or-

ganisatie.

Wat ik vooral doe is het helpen bij het verkrij-

gen van nieuwe inzichten in de aan- en verkoop 

van exclusief onroerend goed en het begeleiden 

van Exclusive-Home naar een unieke plek in de 

Nederlandse markt. Daarnaast maak ik plannen 

voor grote evenementen en breid ik het netwerk 

van stakeholders uit voor Exclusive-Home. Ik werk 

hier dagelijks met veel plezier.

Door een vertrouwensband op te bouwen met po-

tentiële cliënten, hebben wij inmiddels een prach-

tige exclusieve portefeuille opgebouwd.
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LANDELIJK WONEN
IN HET GOOI

Authentieke, vrijstaande 
woonboerderij, Blaricum

LANDELIJK WONEN IN STIJL
Landgoed Klein Daatselaar, 

Achterveld

• Rustiek, nieuw te realiseren landgoed. 
• Authentieke boerderij met hoogstam-

boomgaard en een sfeervolle aangeleg-
de tuin met buxushagen. 

• Mogelijkheid om met bestaande elemen-
ten de boerderij te renoveren of te kiezen 
voor een woning naar eigen ontwerp.

• Schitterende, zonnige locatie in het oude 
dorp van Blaricum.

• Bouwjaar 1928.
• Perceeloppervlakte 930 m²
• Mogelijkheid tot verbouw van de huidige 

woonboerderij of nieuwbouw.

RIETGEDEKT LANDHUIS
MET EXCLUSIEVE RIJHAL

Exclusieve paardenhouderij, 
Ottersum (Nijmegen)

STIJLVOL WONEN
AAN HET WATER

Luxe villa aan het water,
Vinkeveen

• Aan het water gelegen.
• Perceeloppervlakte 10.660 m²
• In 1999 onder architectuur gebouwd met 

alle denkbare moderne voorzieningen op 
gebied van licht, geluid en beveiliging.

• Onder architectuur aangelegde tuin met 
aanlegsteiger aan de Vinkeveense Plas-
sen.

• Perceeloppervlakte 1.3 ha met mogelijk-
heid tot aankoop van extra weidegrond 
(4 ha.).

• Naast een rietgedekt landhuis en bijge-
bouwen, een rijhal met 19 paardenboxen.

• Prachtige omgeving nabij natuurgebie-
den.

Voor uitgebreide fotoreportages en meer informatie kijkt u op:
www.exclusive-home.nl

 Bramenberg 1 - 3755 BT  Eemnes - Tel.  +31 (0)35 531 6571 - Fax +31 (0)35 531 9363 - info@exclusive-home.nl

Een greep uit onze overige objecten: 

Landgoed De Hooge Hof, Renswoude - Exclusieve bungalow, Rekem (België) - Uniek vrijstaand landhuis, Lijnden

Landgoed Wittenoord, Renswoude - Exclusieve dubbele bovenwoning, Amsterdam - Luxe villa, Tiel

Dé makelaar voor vermogend Nederland

EXCLUSIVE -HOME

A Way of Living...



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

Onvoorspelbaar
Anita Witziers sportschoolactiviteiten
begonnen in de Flash Dans- &
Aerobicstudio in Laren. De behoefte aan
een breder sportkader bepaalde zo’n zes
jaar geleden de overgang naar Family
Fitness. “Cardio- en krachttraining, spin-
ning en klasjes als powerpump en body-
shape,” geeft zij een beeld van enkele acti-
viteiten waaraan zij in de loop der jaren
heeft deelgenomen en/of deelneemt. Af en
toe wordt zij geremd door een chronische
aandoening in de knieën. “Soms heb ik er
een tijd geen last van, dan komt het weer
terug. Ik moet goed naar mijn lichaam lui-
steren.” Haar primaire keuze voor indivi-
duele sportbeoefening heeft haar ver-
trouwd gemaakt met die laatste methode.
“Ik voel aan m’n lijf hoe het ervoor staat.
Het functioneren ervaren van benen, hart
en longen is heerlijk. Fascinerend is ook
het iedere keer opnieuw aan het begin van
je activiteit ervaren hoe je lichaam die dag
reageert. Dat is onvoorspelbaar. Na een
zware avond gaat het soms verrassend
gemakkelijk.” Haar optreden in Dancing
with the Stars was een eyeopener: “Ik ben
echt wel goed getraind, maar dat was heel
zwaar. Dat is topsport.”

Hidde van der Ploeg

hem wederom bespotte om zijn barmhartig-
heid. Die nacht verscheen de bedelaar in
zijn droom. Omhuld door een helder licht
werd hem gezegd, dat hij die mantel niet
aan ‘zomaar’ een bedelaar had geschonken,
maar aan Christus. Dit was een daad zoals
een goed christen aan zijn god zou schen-
ken. 

Priester en bisschop
Martinus besloot dat hij geen soldaat meer
kon zijn. Hij ging het klooster in, werd
priester en later (tegen zijn zin in) bisschop
van Tours. Hij wijdde zijn leven aan de
medemens en heeft altijd de zorg voor de
armen gepredikt. Deze uitstraling zorgde
ervoor, dat er overal St. Martinus-kerken
werden gesticht. Na zijn pensionering trok
hij zich weer terug in zijn oude parochie
Saint-Martin-sur-la-Loigne. Hij stierf daar
en werd daar begraven.
De legende wil, dat de mensen van Tours
het niet konden verkroppen dat hij in zo’n
klein plaatsje begraven lag. Zij hebben in

“Als we op tour gaan, heb ik altijd mijn
sportschoenen bij me,” zegt Anita
Witzier, refererend aan televisiepro-
gramma’s die worden opgenomen in
het buitenland. Thuis in Blaricum
traint ze al zo’n zes jaar bij Family
Fitness, de sportschool naast zwembad
De Biezem in Laren. En terugkijkend
op haar jeugd in Groot-Ammers, is er
sprake van nagenoeg onafgebroken
sportbeoefening.

Gymnastiek en zwemmen waren de eerste
sportactiviteiten in het leven van Anita
Witzier. En vooral in die tweede vorm
ging het fanatiek toe. “Er was toen geen
zwembad in het dorp,” kijkt zij terug. “We
zwommen in de Lek.” Op haar tiende,
elfde jaar haalde ze haar diploma en werd
lid van de lokale zwemclub. Dat beteken-
de ’s winters driemaal per week opstaan
om vijf uur ’s ochtends om in IJsselstein
te trainen. ’s Zomers trainde de club in het
‘eigen’ bad en dat scheelde weer een uur-
tje slaap. “Maar dat was elke dag. Jazeker,
ook in de vakanties!”
Dat al die inzet leidde tot heel serieus
meedoen aan wedstrijden, zal geen ver-
wondering wekken. “Spelletjes doe je om
te winnen.” Daarna koos zij ook nog voor
waterpolo, maar daarin ging het wel erg
hard toe. “We trainden met mannen, af en
toe verzoop je zo wat.”

Enge kerels
Dat uitstapje naar een teamsport benadruk-
te voor Anita dat zij meer had met indivi-
duele vormen. Over hardlopen in je eentje
laat ze zich heel positief uit. Waar dan ook
voor opnamen in het buitenland probeert
zij ’s ochtends vroeg een stuk te rennen.
“Met de bus op weg naar het hotel probeer
ik al een beeld te krijgen van de omgeving.
Maar het blijft improviseren. Soms heb ik
geen idee meer waar ik ben en de weten-
schap dat je een uur later aan het werk
moet, maakt dat dan nogal spannend.”
Vorig jaar in Spanje kwam er nog een
spannend element bij in de vorm van de
talrijke verwaarloosde en veelal valse hon-
den die daar overal rondscharrelen. “Daar
was ik wel bang voor. Enge kerels? Ik heb
het gevoel dat ik die wel aankan en boven-
dien staan die vast niet zo vroeg op.”

SINT MAARTEN
Zondag 11 november is de dag waarop
Sint Maarten begraven werd. Ter her-
innering aan wat we eigenlijk vieren,
hierbij een samenvatting van zijn leven.
Sint Martinus leefde in de vierde eeuw
na Christus, in Parvia (Italië) op een
‘rijk buiten’. Zoals gebruikelijk in die
tijd nam hij het beroep van zijn vader
aan: ridder/soldaat in het Romeinse
leger (eind van de Romeinse tijd), maar
hij voelde zich echt niet tot dit vak aan-
getrokken.

De mantel delen
De legende vertelt ons, dat hij in een bos in
Frankrijk reed. Zijn paard was erg moe toen
het begon te vriezen en sneeuwen. Zijn
legereenheid wilde snel doortrekken naar
Amiens waar zij voor de nacht zouden
bivakkeren. Om zijn paard te sparen, deed
Martinus het rustig aan en was spoedig
alleen. Veel later dan zijn eenheid kwam hij
moe en koud bij de stadspoort aan, vlak
voordat die zou sluiten. Zijn paard wilde
niet verder, stapte terug en hinnikte. Daarop
zag Martinus een bedelaar in de sneeuw zit-
ten die zó koud scheen, dat hij niet eens
naar hem op keek. Tot grote hilariteit van
zijn medesoldaten gaf Martinus altijd een
aalmoes aan de armen die hij tegenkwam,
maar nu had hij niets meer. Toch wilde hij
ook aan deze man wat geven. Hij sneed met
zijn zwaard zijn mantel in tweeën en legde
de helft over de schouders van de bedelaar.
Nu was het in die tijd zo dat een soldaat
alles wat hij bezat met de keizer moest
delen. Met dit gebaar gaf hij dus eigenlijk
zijn helft weg, want de andere helft kwam
niet hem, maar de keizer toe. In een herberg
voegde Martinus zich bij zijn eenheid, die

OLE FALK... 
OLÉ, OLÉ

Sommige mensen mopperen uitvoerig
over het vermeende feit dat Blaricum
bevolkt wordt door louter oudere heren
en dames in giga grote huizen en super
SUV’s, en dat geen jong mens kans
heeft hier te starten. Daar zit wel wat
in. Er wordt echter aan gewerkt... zegt
het gemeentebestuur en daar is het
wachten dan ook op. Simpel is huisves-
ting ook eigenlijk nooit.

Maar... tussen al dat grijs woont zeker ook
wat viefs en jongs, ook al moet je daar
misschien even naar zoeken! Hei & wei
heeft er eentje in het vizier, en wát voor
een! Hij woont zijn hele leven al in
Blaricum, stamt uit een heel bijzondere
familie waarvan ieder, vader, moeder en
vier kinderen, met muziek, kunst én
geneeskunde bezig is. Ole Falk (32) heeft
een boel te vertellen. Over dat machtig
mooie gezin waaruit hij komt, over zijn
werk en over ons dorp waar hij gek op is.
Dit jaar wordt het de 20e keer dat hij
Sinterklaas – goed geschminkt en in z’n
fluwelen pak – assisteert. “Top werk,”
zegt hij glunderend, want kinderen, daar
is hij helemaal dol op. En op dieren. En de
natuur. “Ik houd van alles wat mooi en
fijn is en daarom geniet ik ook zo van het
werk dat ik doe.” Hij ‘zit’ nu in de natuur,
is hovenier met hart en ziel en kan daar
uren over vertellen. Na de O.L.S. in ’t
dorp gaat hij naar Laer en Berg en vandaar
naar de Patisserie- en Chocolaterieschool
in Amsterdam, in de Jordaan. “Een mooie
tijd... maar het bleek niet mijn roeping.
Tjonge, wat heb ik daar veel geleerd!
Maakte zelf de bruidstaart voor mijn zus.
Heerlijk. Maar nee, ik zocht iets anders.”
Het werd natuurgeneeskunde, acupunc-
tuur, Chinese traditionele geneeskunde.

De appel valt nooit ver van de boom
Dat blijkt ook nu, wanneer we aan zijn zo
beroemde vader Ad Falk denken, die
zoveel mensen genezing bracht en de
inspiratie en het voorbeeld voor zoon Ole
is. Ole volgde vele interessante opleidin-
gen, waaronder natuurvoeding, en ver-
diepte zich in anti-allergieën. Hij werkte
in de praktijk van zijn vader en in
natuur/biologische winkels, en leerde daar

de nacht zijn lijk opgegraven en over de
rivier meegenomen naar Tours. Onderweg
gingen (in november) overal bloesems
bloeien. (Wat wij nu kunnen verklaren
door een warme wind die van het
Middellandse Zeegebied door dalen waai-
de en daar de bomen in lentebloei zette.)
Zijn mantel zou in zijn geboorteplaats
terecht zijn gekomen als relikwie. In het
Italiaans is mantel: la capi. Het kerkje waar
de mantel hing werd ‘capella’ genoemd.
Daar stamt ons woord ‘kapel’ van af. Het
volk heeft het beeld van het ‘verlichte’ hart
van St. Martinus overgenomen, door een
(christelijk) lichtje te ontsteken. De armen
die hij altijd had geholpen, hadden niets
anders om te ruilen voor de gaven van de
rijken dan een lichtje. Dit is het eerste licht-
je dat mag branden (zij het nog omhuld) op
weg naar het stralende kerstfeest. 

Halloween en Sint Maarten
Dan nog een gedachte over Halloween. Het
is een uit Amerika overgewaaid feest, dat
rond dezelfde tijd wordt gevierd. Enge gees-
ten komen voor één nacht weer tot leven en
proberen ons door angst aan te jagen zo veel
mogelijk snoep af te troggelen.
Daarentegen is het feest van Sint Maarten
er één van leren delen. Een mooi beeld om
aan de kinderen mee te geven. Zakken
snoep uitdelen, wanneer de kinderen zin-
gend over Sint Martinus Bisschop aan de
deur komen, is dan ook bijna ongepast.
Een doosje krentjes, een walnoot in een
herfstkleurig vloeipapiertje verpakt of een
opgepoetst appeltje is niet alleen gezon-
der, maar past ook beter bij de beschei-
denheid van Sint Maarten. Sint Nicolaas
moet ten slotte ook nog komen.

Dorine Borgers

nóg meer dan hij al wist. Veel over krui-
den en planten, en langzaam verschuift
zijn werkterrein naar tuinen. Hij wordt
hovenier met absolute liefde voor alles
wat leeft en groeit en bloeit. In de eerste
plaats kan hij zich volledig uitleven in de
schitterende boerderijtuin van zijn ouders,
Ad en Ingrid in Westbroek. Die tuin is een
groot succes. Respect voor de natuur staat
bovenaan!
Tussendoor kent zijn leven nog een ande-
re wending, vooral een heel leerzame. Hij
trekt met rugzak op naar Australië. Een
verrijking. “Kan ik iedereen aanraden!
Het huisje boompje beestje-gevoel even
loslaten. Jezelf leren kennen is iets dat je
vooral ver weg in een vreemd land doet.
Je wordt vaak thuis zo ‘geleefd’, we zijn
zulke gewoontedieren.”

Tuinman, hovenier en toekomstdromen
Terug thuis, oktober, regen, ’t Gooise
materialisme... Dat was even een schok.
Maar Australië was een goede levensles.
Sinds twee jaar werkt hij bij Marco
Richert. Hovenier/tuinarchitect. Heerlijk
buitenwerk, hard werken ook, met veel
plezier, zes dagen per week. Door alle
problemen die hij heeft overwonnen is hij
een lieve, leuke, maar vooral heel wijze
jongeman geworden. “Positief worden uit

het negatieve,” lacht hij “Dat is wel een
beetje boeddhistisch.”
Er zijn veel mooie tuinen in het Gooi,
maar het valt hem altijd weer op dat ze zo
weinige echt ‘natuurlijk’ zijn, vaak zo
gelikt, te keurig, te vlak. “Ik erger me
vaak omdat er zoveel wordt weggegooid.
Dure tuinmannen hebben daar een handje
van. Ik raap overal alles op en kweek het
op. Dat geeft een reuze kick. Alles komt
weer terug, pure recycling. Op dat punt is
er nog zoveel te doen. Dat zou ik de men-
sen zo graag willen leren. ‘Bio-bewust-
zijn’ groeit tegenwoordig gelukkig ook.
Het is eigenlijk ook een sport om op klei-
ne ruimtes iets heel natuurlijks te creëren,
en te ontdekken dat afval vaak niet om
weg te gooien is maar iets waar je nog
zoveel mee kan doen.”
Toekomstdromen? Ole lacht vrolijk en
zegt: “Ik droom vaak van meer ruimte.
Plannen heb ik genoeg, maar om paradijs-
jes te scheppen heb je wel de ruimte
nodig. Ik zou wel een soort eco-retreat
willen opzetten. Zo’n beetje ‘terug naar de
natuur’ voor burn-outmensen, mensen die
het niet meer zien zitten. Maar ja, dat is
toekomstmuziek. Zoiets zou je in Zuid-
Europa moeten kunnen doen. Dat is een
soort jongensdroom.”
Nou, wij hebben hem toch liever hier in
de buurt. Zoals hij zelf zegt er is nog
zoveel te doen, en erover praten... dat kan
hij als de beste. Liefst deze hele hei &
wei vol! Als je geboeid bent en meer wilt
weten: bel Ole maar: 06-10511091. 

Aty L.S.

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

IN MEMORIAM
JOEP MULDER

Op zaterdag 22 september jl. overleed op
59-jarige leeftijd Joep Mulder. Joep was
een bekende verschijning in ons dorp.
Nadat hij verschillende jaren als beheer-
der van sporthal ‘De Grenspaal’ had
gewerkt, kwam hij in 1981 bij de buiten-
dienst van de gemeente werken. Velen
kennen hem wel als dat ‘kleine opgewek-
te mannetje met de grote bos zwart haar’.
Hij was vaak in voor een praatje langs de
weg. Joep was een geboren en getogen
Blaricummer.
Zijn eerste jaren is hij opgegroeid aan de
Singel 17. Dit huis is in het midden van de
jaren zestig gesloopt om er nieuwbouw te
plegen. Zijn ouders waren Teus Mulder en
Simone Wiegers. Joep was de eerste zoon
in het gezin dat verder bestond uit
Margriet, Anneke, Bea en Hein. Hein is in
1993 onverwachts overleden. Joep is ook
meer dan 25 jaar bij de vrijwillige brand-
weer geweest. Na een kort ziekbed is hij
overleden. Op donderdag 27 september is
hij onder grote belangstelling en met
brandweer-eer in Bilthoven gecremeerd.
Wij van hei & wei wensen zijn kinderen
Jeroen, Judith en Coen en al zijn andere
naasten sterkte toe om dit verlies te ver-
werken.

Frans Ruijter

LOEK BOSSCHA
25 JAAR 

MAKELAAR O.G.
Dit jaar is een bijzonder jaar voor
Blaricummer Loek Bosscha. Als officiële
NVM-makelaar verzorgt hij al 25 jaar,

samen met zijn ervaren team, op een ver-
frissende manier het hele proces van aan-
koop, verkoop en taxatie van woningen.
Waarbij gebruik gemaakt wordt van een
professionele fotopresentatie van uw te
verkopen pand. Bosscha Makelaars te
Hilversum kan ook uw waardevolle part-
ner zijn voor uw bedrijfshuisvesting en
werkt zowel regionaal als landelijk. Ook
namens de redactie, proficiat! 
Voor info: tel. 5334644, 06-46166637 en
www.bosschamakelaardij.nl.

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

ANITA WITZIER EN DE SPORT

foto: copyright Family Fitness Laren

Anita Witzier

OVERTREFFENDE TRAP

Belangrijk is het verleden,
belangrijker het heden.
Het belangrijkst is hoe je
de toekomst zult betreden.

Peter van Elswijk

Iris en Annejet

S.B.

Old Timer Festival 2007



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 11.00 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering. 
Zondag 18 november
Kindernevendienst.
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Zondag 28 oktober 11.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het Afrika Enga
Koor uit Brabant met Afrikaanse muziek.
Opbrengst van de viering voor de Child
Welfare Organisatie in Chitwan, Nepal.
Donderdag 1 november 19.15 uur
Feest van Allerheiligen.
Vrijdag 2 november Allerzielen
19.00 uur Rozenkransgebed.
19.15 uur Gedachtenis van alle 
overleden gelovigen. 
Zie ook Dorpsagenda bij Evenementen. 
Woensdag 7 november 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zondag 11 november 18.00 uur
St. Maartens optocht voor de kinderen.
Zie ook Dorpsagenda bij Evenementen.
Zondag 18 november 11.00 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.

GEMEENTE 
AGENDA

Gemeentehuis Nederheem
November 2007
Zie ook: www.blaricum.nl.
Raadsvergadering (begrotingsraad): 
donderdag 1 november om 16.00 uur.
Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:
dinsdag 6 november om 20.00 uur.
Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer:
woensdag 7 november om 20.00 uur.
Cie Financiën: 
donderdag 8 november om 20.00 uur.
Raadsvergadering:
donderdag 15 november 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.

OPROEP
Voor het Blaricums Kerstprojectkoor
De Blaricumse Cantorij o.l.v. cantor/diri-
gent Anton Helmink wil ook dit jaar weer,
samen met zoveel mogelijk Blaricum-
mers, een groot kerstkoor vormen voor de
kerstnachtdienst op maandag 24 decem-
ber om 22.00 uur in de Dorpskerk aan de
Torenlaan. Vorig jaar was het een enorm
succes. Oefenen met de dirigent in de
Dorpskerk op de vier woensdagavonden
voorafgaand aan de kerstnacht. Reper-
toire: bekende, meerstemmige kerstliede-
ren. Iedereen kan meezingen. Muziek
kunnen lezen is handig. Informatie en
opgave bij Miny Beuving tel. 5315312 en
Anneke van ’t Hull, tel, 255329, of via
anneke.vanthull@kpnplanet.nl.

Zondag 28 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum. 
Zondag 4 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Afsluiting School Bijbelvertelweek.
Zondag 11 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Avondmaalsdienst, m.m.v. de Cantorij.
Zondag 18 november 10.00 uur
Drs. J. Greven, Blaricum.
Zondag 25 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Gedachtenisdienst, m.m.v. de Cantorij.
Zondag 2 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum. 

Kerk en kunst: zie Dorpsagenda.
Kinderen: 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.

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: 
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 beoordeling van de
redactie. 

Kopij voor het decembernummer
(verschijnt 29 november)

DEADLINE: 2 november 2007 
bij de eindredactie, Sybert Blijdenstein, 
per bovenstaande e-mail, of per post,

William Singerweg 13, 
1261 EH Blaricum. 

Colofon

Eindredactie, vormgeving en productie:
Sybert Blijdenstein 
Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum
(035) 5383893 of 06-54995520 of aan 
redactie@heienwei.nl
Redactie: Ria Bulten, Christa Hogenkamp, 
Ada Keizer, Hennie Lamaker, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Conny Rector,
Frans Ruijter, Satyamo Uyldert, Jan Willems,
Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Dorine Borgers, 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

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Protestantse Gemeente

Blaricum

GEBOORTEN
21-08-2007 Milana Siënna Muller
24-08-2007 Britt Kahlé
28-08-2007 Thijs Cornelis van 

Midden
19-09-2007 Lucas Beau 

Kinsbergen

HUWELIJKEN
14-09-2007 Jason de Weerd, en: 

Maureen Maria 
Zumpolle

PARTNERSCHAPS-
REGISTRATIE

24-08-2007 Alexander Barthold 
Sonderen, en: Inge 
Anita Laudina Walet

Veel problemen lost men op
door een nacht goed te slapen.

van 14.00-16.00 uur, bij de muziektent aan
de Dorpsstraat. Beperkte deelname: 10 tot
15 personen. Opgeven met de deelnemers-
kaart. Bel daarvoor met Jitske Altenburg,
5266360. Kaart inleveren uiterlijk vrijdag-
avond 26 oktober bij Beek Groente & Fruit
of bij de Blaricumsche Boekhandel. Maak
twee dezelfde appeltaarten (springvorm 24
cm, of andere vorm van vergelijkbare
afmeting), af te leveren op zondag 28 okto-
ber tussen 12.00-13.00 uur bij de muziek-
tent. Om 14.00 uur begint het proeven,
door jury én publiek, met een kopje thee.
Daarom: twee winnaars! Prijsuitreiking
om 16.00 uur. 
‘Allerzielen alom’: op zondag 28 oktober
van 18.00-22.00 uur project ‘vier de
doden, verzwijg ze niet’ door kunstenaars.
Gastvrije ontmoetingsplekken voor de
overlevenden, met licht, vuur en klank, op
de Algemene Begraafplaats te Blaricum
en op het R.K. Kerkhof St. Vitus. Info:
www.allerzielenalom.nl en 075-7710129.
Allerzielenviering Sint Vituskerk
Blaricum: vrijdag 2 november, vanaf
19.00 uur Rozenkransgebed, om 19.15 uur
viering nagedachtenis met o.a. naamzeg-
ging van alle overledenen van het afgelo-
pen jaar. Na afloop naar het kerkhof, met
vele lichtjes op de graven. Voorgangers:
pastores C. Lavaleije en J. Willems. Het
St. Ceciliakoor verzorgt de zang. Joost
Brugmans, organist. 
St. Maartensoptocht: feest voor groot en
klein! Op zondag 11 november van 18.00-
19.00 uur. De kinderen verzamelen op het
plein van de St. Vituskerk, Kerklaan 17.
De wandeling met lampion, lantaarntje,
uitgeholde biet of pompoen met een licht-
je erin, begint en eindigt in de pastorietuin
waar we rondom een gezellig vuur liedjes
gaan zingen. Neem broodje, koekje of
snoepje mee en deel die met de anderen.
Pappa’s en mamma’s doen natuurlijk ook
mee. Info: 035-5383153.
Toneelvereniging Blaricum speelt vro-

lijke klucht ‘In catering’, van
Ton Elsgeest, op donderdag 15,
vrijdag 16 en zaterdag 17 okto-
ber in het Vitusgebouw, aanvang

20.15 uur. Kaarten te reserveren bij het
secretariaat, tel. 035-5256904 of kijk op
www.toneelverenigingblaricum.nl.
Inhoud: de eerste wankele stappen in 
het cateringwezen door Ed Kroket en zijn
assistente Fleur in het dure Gooi, bij 
een feest bij de rijkste familie van
Nederland, waar vooral voor Ed alles uit
de hand dreigt te lopen met volkomen

DORPSAGENDA

KUNST, EXPOSITIES ETC. 
Blaricumse hooibergen
beschreven: speciale uitgave in
boekvorm van de Historische
Kring Blaricum ‘Alles over
hooibergen’ door wetenschapper
Suzan Jurgens. In Blaricum

staan nog 38 hooibergen. Vele daarvan
zijn neergezet door de smederij Van den
Bergh, te herkennen aan de windwijzer in
de vorm van een man die een paard leidt.
Het boek is voor € 10,- te koop in de
Blaricumsche Boekhandel en bij de
Historische Kring. 
Info: www.histkringblaricum.nl.
Gemeentehuis Nederheem: in november
en december expositie van tekeningen 
van Klaas Fernhout (1927-2006), zie 
ook het artikel over hem in hei & wei 297
van juni 2006 op www.heienwei.nl – en
keramiek van Hanneke Bruijnjé,
info.www.keramiekraku.nl. Tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis. 
Info: tel. 5399575, www.blaricum.nl.
Galerie De Vlierhove (Franse Pad 1,
ingang Dorpsstraat): t/m 18 november
schilderijen van Edwin Aafjes.
Openingstijden: donderdag t/m zondag
van 14.00-17.00 uur. 
Info: www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m 2
december nieuw werk van Monique
Muylaert en Herman Muys, keramiek.
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl, 
e-mail info@galeriebiancalandgraaf.nl.
Kerk & Kunst: in de Dorpskerk. Telkens
één maand lang expositie van een kunst-
werk van lokale kunstenaars of uit lokale
particuliere collecties, onder het motto
‘Open harten, open deuren, open dak...’,
passend in de sfeer van liturgische thema’s
op het raakvlak tussen geloof en dorpse
samenleving. De eerste expositie is van
schilderes Rita Verweyen met het drieluik
‘Restauratie van een dak’, onder verwij-
zing naar het bijbelboek Openbaring:
“Zie, ik maak alles nieuw.” Info:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 27 januari
2008: Schilders van de Ziel, Symbolisme
in Frankrijk en Singer Solo: Breitner en
Israëls. Permanente collectie: ‘Meet the
Singers’, nieuwe inrichting van de vaste
collectie. Info: www.singerlaren.nl en tel.
5393950.

EVENEMENTEN
Blaricumse Appeltaartwed-
strijd! Op zondag 28 oktober

onverwachte ontwikkelingen. 
Tweede najaarslezing Historische
Kring Blaricum: op maandag 16 novem-
ber om 20.00 uur in De Blaercom.
Onderwerp: grutmolens, boekweit en
imkerij en het verband daartussen, met
aandacht voor de grutmolen (later karn-
molen) in Blaricum, uniek in zijn soort.
Spreker: dhr. A. Pereboom uit
Wervershoof, molenaar en deskundige
maalstenen, betrokken bij projecten Open
Luchtmuseum in Arnhem. Entree voor
niet-leden: € 2,50. 
Wijnproeverij: vrijdag 23 november. Zie
www.heienwei.nl onder ‘vorige num-
mers’ no. 308, het inlegvel van Stichting
Promotie Blaricum, of de website van de
stichting: www.blaricumpromotie.nl.
Intocht Sint-Nicolaas: op zaterdag 24

november in de Bijvanck bij
de Malbak om 11.45 uur en in
het oude dorp bij de muziek-
tent om 14.15 aankomst van
de voorstoet met Pieten. Een

kwartier later komt daar de Sint aan. 

DIVERSEN
Collectanten gezocht voor Nationaal
MS Fonds: het fonds collecteert lande-
lijk, dus ook in Blaricum, van 19 t/m 24
november. Help mee, tegen deze slopende
ziekte van het zenuwgestel. Opgeven bij
Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl.
Opbrengst collecte kankerbestrijding
in Blaricum: € 9.977,70 inclusief 
€ 187,70 van de tuin/garage-sale. De
KWF-afdeling Blaricum dankt iedereen
voor haar of zijn bijdrage. 
Opbrengst collecte Nierstichting in
Blaricum: € 6.547,59. Dank aan de gulle
gevers. Volgend jaar meedoen? Bel 035-
5388277 of 5258221.
Huiswerkbegeleiding in De Malbak:
iedere dinsdagavond tussen 19.00-21.00
uur voor tieners uit de brugklas. Gratis.
Leraarondersteuner aanwezig. Info en
inschrijving: Meike Jansen, 035-5262902,
mjansen@lokaalwelzijn.nl. 
MEE ’t Gooi en omstreken (advieshulp
voor mensen met een handicap of een
chronische ziekte): 
info: www.meehilversum.nl, tel. 035-
6230339 of info@meehilversum.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen. O.a. ‘Opvoeden & zo’. Aanmel-
ding: 035-6924495, cursussen@tgvzorg.nl.
en info: www.tgvleden.nl. Vraag de
nieuwsbrief aan: nieuwsbrief@tgvzorg.nl.


