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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&&wweiei
BLARICUMS NIEUWS
Nieuwe burgemeester. De Commissaris
van de Koningin, de heer Borghouts, heeft
22 sollicitaties ontvangen: 16 mannen en
6 vrouwen. Hiervan zijn er 19 werkzaam
in het openbaar bestuur. De VVD is met
10 sollicitanten in de meerderheid. De
nieuwe burgemeester wordt benoemd
voor de gebruikelijke zes jaar (niet voor
drie jaar, zoals in de vorige editie vermeld
is). De heer Borghouts heeft de kandida-
ten erop gewezen dat mogelijkerwijs na
drie jaar het BEL-model ter discussie staat
en dat er dan toch een herindeling zou
kunnen volgen. 
Verkoop gemeentehuis: de hoogste bie-
ding bedraagt € 9,1 miljoen. De beslissing
valt op 20 november. 
Begroting 2007.  De HvB/VVD/CDA
coalitie heeft op 1 november jl. de plan-
nen voor volgend jaar nagenoeg onge-
schonden door het begrotingsdebat
geloodst. De Blaricummers betalen in
2007 nauwelijks hogere lasten. De OZB-
tarieven blijven gelijk, zodat alleen extra
over de waardevermeerdering moet wor-
den betaald. Het rioolrecht stijgt en de
afvalstoffenheffing daalt.   
Blaricummermeent. De bouwgronden
zijn op 19 juni jl. door de Agrarische
Stichting Blaricum notarieel overgedra-
gen aan de gemeente. De bouwontwikke-
ling is op maandag 24 september jl. met
een feestelijk tintje officieel van start
gegaan: wethouder Jan Heybroek verzette
met een shovel symbolisch de eerste
lading zand. Het voorbereidende traject
van bijna vier jaar is hiermee succesvol
afgesloten. Er zal in de komende drie
maanden 265.000 kubieke meter zand
worden gestort. Dan volgt negen maanden
inklinking. Bedrijven tonen inmiddels
massaal belangstelling voor het 18,5 hec-
tare grote bedrijventerrein. De uitgifte
daarvan start vermoedelijk in 2010. 
Huizen en de Bijvanck. Op de door
Huizen georganiseerde bijeenkomst voor
bewoners van de Bijvanck op 23 oktober
jl. bleek naar verwachting dat de meerder-
heid van de bewoners tegen overgang naar
Huizen is. Blaricum is ontstemd over deze
actie van Huizen. 
Algemene Begraafplaats. Vanwege
ruimtegebrek overweegt de meerderheid
van de raad alleen nog de eigen inwoners
toe te laten. Nu worden er voor 70% over-
ledenen van buiten de gemeente begraven,
waarvan 40% uit Huizen. De begraaf-
plaats is in trek vanwege de mooie ligging
en de lage tarieven. 
Kinderopvang Banjer behoort tot de 15
landelijk genomineerden uit een groep
van vierhonderd, voor de titel ‘Leidster-
team van het jaar’. 
Zon op en onder: op 1 december om 8.25
uur resp. 16.32 uur en op 1 januari om
8.48 uur resp. 16.38 uur. 

haaien, dat was ‘kicken’ geweest, de adre-
naline gierde nog in zijn lichaam. Tot
zelfs tweemaal toe was hij onder water
gegaan. 

‘Kon geen kwaad’
Maar dat was nog niet alles: hij was ook
met een groep collega’s op safari gegaan,
maar de ‘wilde’ dieren die ze verwachtten
te zien waren op dat moment niet in beeld.
Nogal teleurgesteld gingen ze naar een
‘resort’ om iets te drinken en kwamen
daar in gesprek met de eigenaar, die ver-
telde dat hij achter een kooi met cheeta’s
had, waar ze wel even mochten kijken.
Dat ‘kijken’ werd de kooi ingaan, welis-
waar onder begeleiding, en de ‘lieve
beestjes’ mochten worden geaaid!...
Roofdieren van twee jaar oud en onze
zoon heeft z’n hoofd op de kop van zo’n
dier gelegd! “Kon geen kwaad, want hij
knorde van genoegen…”

Serieuze dingen
Hierna wenste hij me ‘welterusten’. Van
slapen kwam die nacht niet veel meer,
want nu gierde bij mij de adrenaline...
Gelukkig, hij kon het navertellen. Er
wordt nogal eens gezegd dat iets of
iemand naar de ‘haaien’ is gegaan; onze
zoon nam het wel erg letterlijk op, en op
die momenten vraag ik me af, of het des-
tijds wel zo’n verstandige keus van hem is
geweest om naar de marine te gaan. Maar
dan weet ik ook dat het z’n lust en z’n
leven is om hier helemaal ‘voor te gaan’
en dat er ook serieuze dingen worden
gedaan, zoals het meenemen van 800 kg
kleding, die door de bemanning in
Nederland was ingezameld en daar werd
uitgereikt aan het Rode Kruis kinderzie-
kenhuis. En op een middag werd met ver-
eende krachten een gang in een school
geschilderd in een township in Kaapstad...
Dat is de andere kant, waar we best trots
op kunnen zijn. Naar de haaien?... Het zal
zo’n vaart wel niet meer lopen. Toch zijn
we blij, wanneer we hem, na ruim drie
maanden te zijn weggeweest, weer op
gaan halen in Den Helder.

Tiny de Wit
(Red.: dit stuk is eind september geschre-
ven. Daarna vertrok de H.M. Evertsen  uit
Kaapstad, voer de Kaap om, de Indische
Oceaan in, en leverde in de wateren van
Jemen assistentie bij de evacuatie van de
slachtoffers van de vulkaanuitbarsting
waarbij velen  uit zee werden gered.)

terde haar wat in het oor. Dicht bij mijn
tafeltje. Té dicht. Mijn scherpe oortjes
hoorden wat er gebeurd was: de nacht tevo-
ren had het hevig geijzeld en het school-
plein was spekglad geworden. Iedereen
had meegeholpen om er zand en as over-
heen te strooien want, stel je voor dat... En
dát gebeurde, desondanks. Sinterklaas was
helemaal onderuit gegleden. Zijn mijter lag
ergens op het plein en zijn staf een stukje
verder. Gelukkig had Piet het Grote Boek
nog stevig vast, maar de Sint zelf zag er
niet uit. Zijn rode mantel was vies en z’n
baard zag er vreselijk uit.
Wij woonden toen vlak bij de school en
daar gingen ze met de toegetakelde Sint
naar toe. Mijn moeder maakte alles zo
goed en zo kwaad mogelijk weer schoon,
en zelfs zijn baard zag er nadien weer
mooi wit uit. Daarna fatsoeneerde ze zijn
schmink.
Gelukkig had Sint zelf niets en zo kon hij
opnieuw aan het bezoek van de school
beginnen, maar wel véél te laat. Plechtig en
statig kwam hij mijn klas binnen, bij al die
wachtende kinderen. Hij ging in de versier-

Inpikken pikken?
We waren vroeger met drie broers. Ik was
de jongste en de kleinste. Niets bijzon-
ders, komt meer voor. De broer direct
boven mij was drie jaar ouder. Best veel
als je zelf vijf bent, vooral als die broer
ook nog eens houdt van vechten en pla-
gen. Omdat ik er niet vrolijk van werd als
boksbal gebruikt te worden speelde ik het
liefst alleen. Ging me uitstekend af.
Bouwde met de blokjes of prutste met tak-
jes en bladeren en werd door hem met rust
gelaten. Dat werd anders als ik een
cadeautje kreeg. Dan wilde hij opeens met
me spelen. Maar dan op zijn manier. Die
hield in dat hij mijn speelgoed inpikte,
ermee ging spelen en ik overal verder van
moest afblijven. Helaas bezweek mijn
speelgoed daar nogal eens aan. Verzet als
rechtmatig eigenaar had geen zin. Hij was
de zelf uitgeroepen baas. De sterkste. En
ik had geen zin in een dreun. Hij pikte in
en ik pikte het. Noodgedwongen. 
Later in mijn leven zag ik dat deze han-
delwijze schering en inslag is, overal in de
wereld, ver van je bed af maar ook dicht-
bij. Het was een vroeg geleerde les die ik
nooit meer vergat. Het verschil is echter
dat ik het niet meer pik. En met mij velen
in het dorp. Daar waar we kunnen, bestrij-
den we dit gedrag van onrechtmatig inpik-
ken. Vandaar de ruimte die we geven aan
de signalering van de ongewenste bijver-
schijnselen van huidige gemeentelijke
herindeling.

Sybert Blijdenstein  

Van de redactie

de stoel zitten, zei ons vriendelijk goeden-
dag en opende het Grote Boek dat Piet hem
aanreikte. Al snel werd ook mijn naam
genoemd en moest ik bij de Sint komen.
Maar voordat hij ook maar iets tegen mij
kon zeggen zei ik met een medelijdend
stemmetje: “Heeft u zich érg bezeerd
Sinterklaas, toen u viel?” Verbazing alom
vanwege mijn vraag. Ook bij de Sint. Dat
had hij niet verwacht! Heel ad rem zei hij
meteen: “Nee hoor meisje, wat lief dat je
dat vraagt, ik ben alleen wel heel erg
geschrokken.” Hij pakte mijn handje.
Iedereen keek verwonderd en begreep niet
hoe ik dat allemaal wist, dat van zijn val
en zo. Sint zei: “Piet, geef dat lieve meis-
je wat extra lekkers uit je zak.”
Met een handje vol snoepjes ging ik weer
op mijn plaats zitten. De Sint ging verder
met zijn bezoek alsof er niets gebeurd was.
Na afloop heb ik verteld dat ik alles
gehoord had. Thuis vertelde mijn moeder
mij uitgebreid over die valpartij en hoe de
Sint bij ons thuis weer opgekalefaterd was.

Ada Keizer

HERINDELING
GOOI EN 

VECHTSTREEK
In onze vorige editie wezen wij op de
merkwaardige houding van de provin-
cie ten aanzien van de groeiambities
van Huizen. In het Herindelingontwerp
vraagt de provincie aandacht voor de
wens van Huizen om te fuseren met de
Bijvanck en Blaricummermeent, van-
wege de ambitie van die gemeente om te
groeien en meer woningen te bouwen.

Oplossing hiervoor zou, aldus de provin-
cie, kunnen zijn om een samenwerking
aan te gaan tussen Huizen en de BEL-
gemeenten. De provincie ziet hier voor
Huizen kennelijk een probleem, want
anders zou ze niet praten over een oplos-
sing. Huizen, dat is duidelijk, wil de
Bijvanck en Blaricummermeent annexe-
ren en pas nadat Blaricum min of meer
toegezegd heeft aan die wens te willen
voldoen, valt er met Huizen te praten.
Waarover, vragen wij ons af, moet er ove-
rigens gepraat worden? In de loop der
jaren zijn er tussen de twee gemeenten
goede werkafspraken gemaakt over
onderhoud, groenvoorziening, gladheid-
bestrijding etc. Op een aantal taken, onder
meer op het gebied van Sociale Zaken,
werken de gemeenten al jaren lang samen.
Praten om te praten is verloren tijd. Maar
waarom wil de provincie dat er deson-
danks gepraat wordt?

Merkwaardige houding van de provin-
cie
Waarom is de provincie zo begaan met het
realiseren van de groeiambities van
Huizen? Hoeveel gemeenten zijn er niet,
ook in het Gooi, die wel zouden willen
maar al jarenlang niet meer kunnen bou-
wen? In de tweede plaats erg merkwaar-
dig als we bedenken dat Huizen (circa
42.000 inwoners) zou moeten kunnen
groeien door annexatie van de Bijvanck
en Blaricummermeent, ten koste van de
BEL-gemeenten (circa 30.000 inwoners).
D.w.z. Huizen naar de 50.000 en de BEL-
gemeenten, ten faveure van Huizen, terug
naar circa 24.000 inwoners. Op zichzelf
bezien is dit al vreemd, maar het is des te
merkwaardiger waar de provincie kiest
voor grotere eenheden, gezien ook het
beleid ten aanzien van Bussum, Naarden,
Muiden en Weesp. Lopen de provincie en
Huizen al vooruit op de BEL-evaluatie
over drie jaar, waar de ambities van
Huizen ongetwijfeld op tafel zullen
komen? Verlangen Huizen en de provincie
nu al signalen van Blaricum om deze aan-
spraken voor te bereiden? 
Belegt Huizen om die reden omstreden
informatieavonden om de Bijvanck-bewo-
ners te verleiden zich uit te spreken voor
Huizen? Gelukkig bleek er op de bijeen-
komst op 23 oktober geen draagvlak te
zijn onder de Blaricummers, bang als ze
zijn voor de grootschaligheid van Huizen,
de verstedelijking en de hoogbouw in die
gemeente. En draagvlak onder de bur-
gers is volgens het regeerakkoord de
voorwaarde bij herindeling. Gelukkig
maar!

Redactie

We zitten, na een zomer waar we lang
op hebben gewacht maar die ons land
niet kon vinden, inmiddels weer in de
herfst. Je ruikt, ziet en voelt het. En
vooral dat laatste, wanneer je even niet
goed uitkijkt en je midden in een spin-
nenweb loopt... 

Weliswaar prachtig om te zien, vooral
wanneer er dauwdruppels op zitten en de
zon erop schijnt, maar niet om in je
gezicht te krijgen. Warm zal het in ieder
geval niet meer worden en dan belt onze
zoon bij de Koninklijke Marine met de
mededeling dat hij nu in Kaapstad zit en
dat het daar WINTER is met een tempera-
tuur van zo’n 24 graden boven nul. Met
het fregat waar hij op vaart draaien ze daar
oefeningen en ze hebben, na ruim vijf
weken aaneen te hebben gevaren, nu een
paar dagen vrij.

Shark-cage diving
Van tevoren mochten degenen die dat wil-
den zich inschrijven voor verschillende
activiteiten en/of excursies, die daar wer-
den aangeboden, zoals: de ‘Tafelberg’
bezoeken, mee op kaas- en wijntoeren –
Zuid-Afrika is immers ook het land van de
wijnen – een tocht naar Kaap de Goede
Hoop, het meest zuidwestelijke puntje van
Afrika. En natuurlijk is daar ook veel
‘wildlife’, dus zijn bemanningsleden ook
op safari geweest. De populairste activi-
teiten waren bungeejumping, abseilen van
de ‘Tafelberg’ en ‘shark-cage diving’,
waarbij waaghalzen zich in een kooi naar
beneden lieten zakken, om vervolgens
oog in oog te staan met enorme witte haai-
en. En dat was nou precies waar onze
zoon zich voor had opgegeven. Hij had
het van tevoren al gemaild, dus wisten we
wanneer dat evenement zou plaatsvinden.
De nacht ervoor slaap je als ouder niet
echt goed; want waarom nou niet iets
‘gewoons’ wat minder heftig en gevaarlijk
is? Tot tweemaal gedroomd dat de kooi
werd vernield en degenen die daar inzaten
werden verscheurd. Niet iets om blij van
wakker te worden, maar gelukkig was het
maar een droom. De hele dag een onrustig
gevoel gehad, want we hadden afgespro-
ken, dat hij zou bellen wanneer hij weer
terug op de boot was... Dat bellen werd
midden in de daaropvolgende nacht, want
er was inderdaad een probleem geweest...
Z’n mobieltje was gestolen!! Of we dat
even konden blokkeren? En ja, dat met die

KLEINE POTJES
HEBBEN...

In ieder mensenleven zijn er herinnerin-
gen aan vroeger, die onuitwisbaar in het
geheugen gegrift staan. Zo ook bijvoor-
beeld Sinterklaas. De pepernoten en spe-
culaas in de winkels herinneren ons er
alweer aan, dat het bijna zover weer is.
Zeker de voorbereidingen van de intoch-
ten van de ‘Goed heiligman’ in verschil-
lende steden, op scholen en op de tv.

Zo vergeet ik nooit een Sinterklaasbezoek
toen ik (in 1920) in de eerste klas van de
lagere school zat. De spanning was groot,
want Sinterklaas zou komen. De onder-
wijzeres deed haar best door alle
Sinterklaasliedjes met ons te zingen, die
we geleerd hadden. Maar het duurde en
duurde maar, véél te lang. Geen
Sinterklaas. Er moest iets aan de hand
zijn.
Plots kwam het hoofd van de school bin-
nen, nam de onderwijzeres apart en fluis-

Fa. Wed. B. Vos
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feesten... super! De Dag van het
Werkpaard... geweldig! Toch jammer dat er
zoveel verdwijnt, zoveel mensen gemist
worden. De oude smid Van den Bergh, zo’n
prachtmens, Bertus Zwart, Tinus de Toeter.
Maar gelukkig erft veel zich ook door.
Heerlijk, onze ijzerhandel, ijsbar De Hoop.
Een prachtige boekhandel hebben we.” Hij
ergert zich, zoals zo velen, aan de SUV’s in
dit kleine dorp. Hij vindt dat de Lagere
School vooral niet te groot mag worden
door kinderen van buiten. Hij leeft met alles
mee... En altijd is er muziek in zijn hoofd.
Een bescheiden mens, een beetje filoso-
fisch ook. Blij en bewust van het voor-
recht om met hard werken zoveel mensen
te hebben leren kennen en zoveel van ze
geleerd te hebben. Hij is nu bezig met een
musical ‘Op Hoop van Zegen’. Samen
met zoon Tom. Een uitdaging, spannend.
Het is al zo vaak gezegd: dit dorp zit vol
leuke, bijzondere mensen. Misschien dat
Dick Bakker nog eens iets moois compo-
neert over Blaricum, een ballade of zo!

Aty L.S.

AMNESTY 
INTERNATIONAL 

voert actie op Dag van de
Mensenrechten

Amnesty International viert maandag 10
december de Dag van de Mensenrechten.
Het is dan 59 jaar geleden dat de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens werd aangenomen. Daarom
voert de Amnesty-groep in Blaricum-
Eemnes-Laren op maandag 10 december
in Blaricum en op dinsdag 11 december
in Laren actie. Beide schrijfavonden vin-
den plaats in de gemeentehuizen en
beginnen om 20.00 uur.

Op 10 december 1948 namen de VN de
Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens aan. Sindsdien is 10 december de
Internationale Dag van de Mensenrech-
ten, rechten die gelden voor ons allemaal,
zoals het recht op een eigen mening en het
recht om niet gemarteld te worden. Dit jaar
zet Amnesty zich in voor vijf mensen uit
Colombia, Eritrea, China, Azerbeidzjan en
Irak. In Blaricum en Laren wordt actie
gevoerd voor de 25-jarige Samar Saad
Abdullah uit Irak. Zij is ter dood veroor-
deeld omdat ze haar oom en tante en drie
van hun kinderen zou hebben vermoord.
Samar zegt dat haar verloofde het heeft
gedaan. Die wilde haar oom beroven.
Volgens Samar heeft ze bekend nadat ze is
gemarteld. Zij is veroordeeld door het
Strafhof van al-Karkh in Bagdad. Amnesty
maakt zich ernstige zorgen of de rechtsza-
ken voor deze rechtbank wel eerlijk zijn
geweest. Zo waren er ‘bekentenissen’ op
de televisie, voordat de processen plaats-
vonden. Ook werden bekentenissen naar
verluidt verkregen na marteling of mishan-
deling. Verder krijgen verdachten onvol-
doende bijstand van advocaten. U kunt
Samar op de schrijfavonden een brief of
een kaartje sturen. Daarmee ondersteunt u
de actie. Amnesty zorgt voor voorbeeld-
brieven, petitielijsten, actie- en groeten-
kaarten. Papier, enveloppen en schrijfma-
teriaal zijn aanwezig. Ook zijn er kaarsen
(want de duisternis mag het nooit winnen
van het licht) en (kerst)kaarten te koop.
Of het schrijven van brieven en het onder-
tekenen van petities zin heeft? Jazeker,
zoals blijkt uit het voorbeeld van de
Amerikaanse dienstweigeraar Mark
Wilkerson. Op 12 juli werd hij vrijgelaten
uit militaire detentie in Oklahoma. Een
Amerikaanse rechtbank veroordeelde hem
in februari tot zeven maanden gevangenis-
straf omdat hij weigerde voor een tweede
dienstplicht naar Irak te gaan. Amnesty
beschouwde Wilkerson als een gevangene
die werd vastgehouden vanwege zijn
gewetensbezwaren tegen de oorlog in Irak,
en vroeg om zijn onvoorwaardelijke vrijla-
ting. Uiteindelijk werd Wilkerson ver-
vroegd vrijgelaten nadat hem gratie was
verleend.

Dat was lang
geleden een
tophit, en wan-
neer je aan
onze ‘autochto-
ne’ dorps-
genoot Dick
Bakker vraagt
wie dat ge-
schreven heeft,

dan weet hij dat direct feilloos. Een
muzikaal genie. Muziek... componeren,
arrangeren en dirigeren, dat zijn drie
muzikale items die het leven van super-
muzikale Dick Bakker van kinds af aan
beziggehouden hebben.

Maar hij doet zo ontzettend veel meer 
in zijn eigen productiemaatschappij...
Produceert, organiseert concerten, werkt
aan een nieuwe musical, schrijft film-
muziek, muziek voor reclamespots... Het
is teveel om op te noemen, zeker in 
ons kleine hei & weitje. Als u een compu-
ter hebt, kijk dan eens rustig op
www.dick-bakker.nl en je mond valt open
van verbazing en bewondering.

Muziek van kinds af aan
Dick Bakker is een bescheiden, vriende-
lijk, muzikaal mens en woont zijn hele
leven in Blaricum. In de muziekwereld
kent iedereen hem en prijst ieder zijn
geweldige talent, maar in ons dorp blijft
hij rustig aan het werk zonder dat men dat
echt merkt. Geboren op de Englaan, later
wonend op de Boslaan “heerlijk, echt in
het bos, met altijd een oorverdovend
lawaai van de vogels.” Toen hij trouwde
woonde het jonge paar op de Schapendrift,
weer later aan Oude Huizerweg en op de
Bierweg, het huis dat inmiddels ingericht
werd als een heus bedrijfspand met opna-
mestudio en uitgebreid archief.
Hij was ondertussen geheel in het muzi-
kale leven ondergedompeld, arrangeerde
ontelbare werken, componeerde veel en
was 14 jaar chefdirigent van het fameuze
Metropole Orkest. “Van kinds af aan was
ik al altijd met muziek bezig,” zegt hij.
“Met alles wat maar met muziek te maken
had, evenals mijn vader dat deed. Die was
echter met klassieke muziek bezig, ik ging
in de andere richting.” Zijn Blaricumse
huizentocht gaat nog verder. Dicks wor-
tels liggen nu eenmaal hier. Zijn vrouw
Marjolijn ging op zoek naar een nóg
mooier plekje en na heel wat zoeken – ons
dorp kent uiteindelijk ontelbare pareltjes
om te wonen – vonden ze Noolseweg 1.

Noolseweg
Daar stond op nummer 1 een aardig, klein
huisje. Oprichter en voorzitter van de
Historische Kring Aart van Keulen woonde
daar met zijn vrouw. Een prachtig plekje,
dat te koop kwam. Dick Bakker en zijn
vrouw Marjolijn namen architect Ton Maas
in de arm en een heel bijzonder project
startte. Lang is erover gepiekerd... Mooi
moest het worden, warm, toch modern, een
studio met ruimte, een rieten dak... Het
werd in 2004 gebouwd en de dorpelingen
morden eerst omdat er ‘weer een huisje
werd weggeschoven,’ zoals dat tegenwoor-
dig heet. Maar langzaam maar zeker bleek
er iets prachtigs gebouwd te worden, de rie-
ten kap kwam langzaam maar zeker achter
de heg omhoog en het huis prijkt er alsof
het er altijd gestaan heeft; een Blaricums
dorpsgezicht. Praktisch, niet al te groot,
gezellig en tot de puntjes passend in de
omgeving. Dick en zijn vrouw genieten. Er
is een bijzondere tuin omheen, waar zijn
vrouw uitgebreid mee bezig is. Ze is overi-
gens ook werkzaam als vrijwilligster bij
hun ‘achterburen’ in Torenhof.

Sound Push
Bij Dick Bakker is alles gerelateerd aan
muziek. Ooit jong begonnen als geluids-
technicus bij Sound Push. Klein studiotje
toen, waar grote namen hun programma’s
vastlegden. De Mounties, Rudi Carrell, Van
Kooten en De Bie. Maar een dorpsmens is
hij altijd gebleven. Hij kent alles, weet van
alles en heeft er zijn mening over. “Oranje

RABOBANK
NOORD GOOI-

LAND: MIDDEN IN
BLARICUM

Rabobank Noord Gooiland (sponsor
van hei & wei) staat als coöperatieve
bank midden in de lokale samenleving.
Zo ook in Blaricum! Met een kantoor in
het centrum is de bank betrokken bij
wat er speelt in deze mooie gemeente in
het Gooi. Om die betrokkenheid te
tonen neemt Rabobank Noord
Gooiland bijvoorbeeld deel aan tal van
activiteiten in Blaricum.

Sponsoring
“Wij sponsoren een aantal verenigingen en
stichtingen in Blaricum,” zegt Wilfred Smit,
directeur Particulieren bij de bank. “Wij
leverden bijvoorbeeld een bijdrage aan de
Plein Air schilderwedstrijd in juni. Maar
ook tijdens de Golf & Country wedstrijd in
september stonden wij met een kraam om
de golfers te voorzien van een golfbal en
een hapje en een drankje. In november
openden we de deuren van ons kantoor aan
de Huizerweg 10a voor de jaarlijkse
Wijnproefavond, georganiseerd door de
Stichting Promotie Blaricum. We merken
dat de Blaricummers het waarderen dat wij
hen ontmoeten bij deze feestelijkheden. Zij
reageren altijd enthousiast op onze inbreng.
En het mes snijdt natuurlijk aan twee kan-
ten: wij ontmoeten onze klanten en leren
hen beter kennen. Daarnaast is Jan Paul
Bakker, één van onze accountmanagers,
vertegenwoordigd in het bestuur van de
Stichting Promotie Blaricum. In zijn rol als
bestuurslid beschikt hij over veel aanvullen-
de informatie omtrent het reilen en zeilen
van de detailhandel in Blaricum. 

Toonaangevende dienstverlener
“Maar de bank is niet alleen op het gebied
van sponsoring actief,” vervolgt Wilfred
Smit. “De Rabobank is een toonaangeven-
de financiële dienstverlener in het Gooi.
Zij is betrokken bij haar klanten en staat
hen bij met advies op maat. Of dat nu het
openen van een rekening betreft, het
afsluiten van een hypotheek of een uitge-
breide aandelenportefeuille, bij alles pro-
beren we de klant het best mogelijke te
bieden. Zo schakelen onze klanten ons dan
ook vaak in voor advies bij gebeurtenissen
in hun leven, zoals het kopen van een huis,
huwelijk, geboorte en overlijden. Klanten
die in Blaricum wonen, kunnen altijd een
adviesgesprek aanvragen in ons kantoor in
Blaricum. De adviseurs, die veelal werken
in één van de andere locaties, ontmoeten
hen dan gewoon daar.”

Afdeling Verzekeringen
Caspar Baltussen, directeur Bedrijven,
haakt hier op in. “Sinds mei van dit jaar is,
naast de plek voor afhandeling van dage-
lijkse bankzaken van particuliere klanten,
onze afdeling Verzekeren in het kantoor in
Blaricum gehuisvest. We hebben daar een

team van deskundige verzekeringsspecia-
listen zitten die adviseren en bemiddelen
in verzekeringen voor bedrijven. Doordat
de Rabobank de grootste tussenpersoon
van Nederland is, kan zij bijzondere voor-
waarden afspreken met verzekeraars,”
aldus Caspar Baltussen. “De inkoopkracht
van de Rabobank is veel groter dan van
andere tussenpersonen.”

Kortom, voor zowel particuliere als zakelij-
ke financiële dienstverlening hoeven de
inwoners van Blaricum niet ver te lopen.
Rabobank Noord Gooiland heeft ook kanto-
ren in Bussum, Laren, Naarden en Huizen.
Zo is en blijft de Rabobank dichtbij! 

Red.

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

ZE IS AL EEN
JAAR VERDWE-

NEN 
uit het straatbeeld van ons dorp

Jopie Lanphen-van den Bergh overleed
op 20 december vorig jaar. Zij is 78 jaar
geworden. Ze was een kind van het
dorp. Blaricum was voor haar het cen-
trum van de wereld en haar leven

begon en eindigde hier. Altijd was zij
blij om hier te zijn. 
Haar ouders, Margaretha Banis en Henk
van den Bergh, waren buurkinderen van
elkaar, trouwden in 1922 en kregen negen
kinderen waarvan Jopie de vijfde was. 
Haar vader is de smederij en de ijzerwa-
renwinkel in het dorp begonnen, nu nog
steeds bekend als ijzerwinkel en smederij
Van den Bergh. Zij werkte na haar middel-
bare school zelf in de ijzerwinkel van haar
vader en daar werd zij ‘ontdekt’ door Peter
Lanphen, waar zij 41 jaar mee getrouwd is
geweest. Hij overleed in 1995. 
Samen kregen zij vijf kinderen en 12 klein-
kinderen. Zij zijn op de Meentweg gaan
wonen. Nooit verhuisd. Alle kinderen zijn
er geboren en ze zijn er beiden gestorven.
Achter het huis is hun eerste werkplaats
gebouwd, nu verbouwd tot ‘de Lloods’.
Jopie was een heel warme en vriendelijke
vrouw. Zij bezat het talent om in alle men-
sen het goede te zien en het goede in hen
boven te halen. Zij stimuleerde het perso-
neel in het bedrijf en hielp ieder, voor
zover haar mogelijkheden gingen. Zij had
energie voor tien en werkte enorm hard,
dag in dag uit, samen met haar man in het
bedrijf dat zij samen opbouwden. Zij kon
echt blij zijn en verwoordde het ook. Je
voelde in haar aanwezigheid de warmte
van een waarlijk lief medemens. 
In het dorp groette zij graag ieder die zij
tegenkwam, velen zullen van haar hebben
mogen oversteken, zij gaf meer voorrang
dan menig weggebruiker tegenwoordig
doet. Ook al was zij druk, zij was nooit
gehaast. Heel knap om zo te kunnen zijn. 
Ze was erg gelovig, ging graag naar de
kerk en hielp jaarlijks mee aan de organi-
satie van de bedevaart naar Kevelaer. Vele
jaren was dit haar enige uitje per jaar. Pas
toen zij 20 jaar getrouwd was ging zij voor
de eerste keer op vakantie met haar gezin. 
Voor zichzelf had zij vrijwel niets nodig.
Liever gaf zij iets cadeau aan een ander,
schonk koffie en thee, deelde koekjes,
taart en chocolade uit. Vrijwel niemand
ging met lege handen naar huis na een
bezoek aan haar. 
De laatste negen jaren was zij door meer-
dere beroertes niet meer de oude, kon niet
meer zoveel doen en was vergeetachtig
geworden. Zij kon daardoor ook niet meer
autorijden en moest alles op de fiets doen.
Daardoor kwam zij niet meer veel verder
dan het dorp. Bezoek bij haar aan huis
werd voor haar steeds belangrijker.
Gelukkig kwamen er ook veel mensen bij
haar langs. Ze was vrijwel nooit alleen.
Altijd gezellig met zijn allen aan haar
keukentafel. Haar kinderen en kleinkinde-
ren woonden erg dichtbij en zaten graag
even bij haar. Ook haar zussen, broers,
schoonzussen en zwagers kwamen veel.
Samen heeft ieder het mogelijk gemaakt
dat zij in haar eigen omgeving kon blij-
ven. Wij zijn als kinderen gezegend
geweest met zo’n moeder en zijn allen
dankbaar die ons hebben gesteund, waar-
door wij haar zo lang dicht bij ons hebben
mogen houden.
Namens alle kinderen en kleinkinderen,

Joke Lanphen

MUZIEK, DAT IS DE GROOTSTE SCHAT...
...die ooit een mens bezat!

Jopie Lanphen

Het kantoor in Blaricum

Dick Bakker G.v.d.W.



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

2. Hoe waardeert u de inhoud (U kunt
kiezen uit cijfers 1 t/m 5 waarbij 1 de
laagste en 5 de hoogste waardering is):

3. Ik lees hei & wei (letter omcirkelen): a.
helemaal; b. helemaal niet; c. gedeeltelijk;
d. alleen bepaalde stukken zoals (bijv. de
interviews, of de dorpsagenda, etc.):

4. Mist u iets in hei & wei? Zo ja, waar
zou naar uw mening meer aandacht aan
besteed moeten worden? Meerdere keuzes
zijn mogelijk (letter omcirkelen): a. actu-
ele lokale politiek: b. geschiedenis van het
dorp en zijn inwoners; c. verenigingen; d.
sport; e. gemeentenieuws; f. ouderen; g.
jongeren; h. dorpsevenementen; i. foto’s;
j. anderszins (geef zelf aan):

5. Hoe waardeert u de website van hei &
wei (www.heienwei.nl)? (U kunt kiezen
uit 1 t/m 5, zoals bij vraag 2.):
6. Heeft u nog suggesties?

was in het begin van de crisistijd en hij
kreeg geen ander werk. Hij ging bij zijn
broer Gijs wonen, en van hem moest hij
zich laten inschrijven als werkloze voor
bijstand. Zo werd Tinus tewerkgesteld als
steenklopper en houthakker.

Muzikant
Dat werk was hij al snel zat. Hij pakte op
een dag zijn trombone en vertrok, om ’s
avonds met zijn zak gevuld met geld terug
te komen. Hij maakte van zijn hobby zijn
werk, hij werd muzikant. Zijn ouders en
zijn broers vonden dat maar niks. Zij von-
den dat hij, als hij als artiest zijn kost
wilde verdienen, maar ergens anders
moest gaan wonen. Het was immers
schande als je niet op de ‘gewone’ manier
de kost verdiende, ook al was dat de werk-
verschaffing.
Tinus vertrok en heeft nooit meer van de
bijstand geleefd en geen gebruik meer
gemaakt van de werkverschaffing.

De Leeuw
Hij kwam terecht bij de familie De
Leeuw, destijds wonend aan de
Verbindingsweg, hoek Torenlaan. Tinus
werd in het gezin De Leeuw opgenomen,
op voorwaarde dat hij geregeld naar de
kapper ging om zich te laten knippen en
scheren. Tinus verhuisde met de familie
De Leeuw mee naar de Eerste Molenweg
1, waar hij ging wonen in het stenen huis-
je achter op het erf. In 1933 werd er door
Stad en Lande geld uitgekeerd aan alle
gerechtigden, de scharende en niet-scha-
rende Erfgooiers. Dit gebeurde omdat
Stad en Lande onder andere grond had
verkocht aan het net opgerichte Goois
Natuur Reservaat. Tinus kocht van deze
566,04 gulden die eenieder kreeg, een
Simplex transportfiets, kostuums en een
tuba. Als een soort ‘Nikkelen Nelis’ fietste
hij door de wijde omgeving om bij brui-
loften en partijen de zaak muzikaal op te
luisteren. 

Oorlog 
In de mobilisatietijd, net voor de oorlog,
ging hij de kampementen af om te spelen
en voorstellingen te geven. Het ging hem
financieel voor de wind. Hij liet zich op
prentkaarten afdrukken, waarop hij stond
als soldaat met een blaasinstrument. Een
malle tekst eronder en deze gingen als
warme broodjes over de toonbank. Na de
oorlog ging het minder met Tinus. Voor de

Beste lezers,

Graag willen wij weten wat u vindt van
hei & wei. Met uw antwoorden kan ons
blad nóg meer aangepast kan worden aan
uw wensen. Het invullen hoeft niet meer
dan vijf minuten in beslag te nemen. De
vragen hebben wij zo gemakkelijk moge-
lijk gehouden. Maak gebruik van dit ant-
woordformulier of – in het geval u hei &
wei niet wilt verknippen – een briefje of
een e-mail. Stuur onderstaand formulier
of uw briefje aan de redactie van hei &
wei (William Singerweg 13, 1261 EH
Blaricum) of doe het in de bus van een
redactielid. Of mail uw reactie aan redac-
tie@heienwei.nl. Het is in een briefje of e-
mail voldoende alleen het nummer van de
vraag over te nemen en daar achter met a,
b, c, etc. uw antwoord aan te geven en/of
uw antwoord in te vullen.

Persoonlijke gegevens
Naam (hoeft u niet in te vullen):

Man/vrouw (omcirkelen)
Leeftijd (graag invullen, belangrijk):

Vragen
1. Wat vindt u in het algemeen van hei &
wei?

Laarder
Soms loop ik wel eens op het kerkhof bij
de katholieke kerk hier aan de Kerklaan.
Dan valt je soms ineens een steen op
waarvan je denkt: daar zit volgens mij een
heel verhaal achter. Zo ook bij de steen
van Martinus Majoor, geboren op 28 sep-
tember 1885 en gestorven op 7 januari
1961. Een Laarder die begraven ligt hier
in Blaricum, hoe kan dat, is mijn gedach-
te.
Martinus was beter bekend als ‘Tinus de
Toeter’. Tinus zelf verafschuwde deze
naam, want een toeter was iets dat je op de
kermis won of een ding van papier, en hij
was toch echt een onderlegde koperblazer.
De naam ‘Tinus de Toeter’ had men hem
in zijn jonge jaren in Laren gegeven, en
hij had dan ook niets meer met Laren. Hij
zelf zei daarover: “Een profeet wordt
nooit in zijn eigen land geëerd.” Daarom
ging hij naar Blaricum.

Zandgat
Maar hoe kwam dit allemaal? Tinus werd
geboren bij het zandgat in Laren. Dit heet
nu Mauvezand, vlakbij de Harmen
Vosweg. Er waren in het gezin Majoor
naast Tinus nog drie zoons, te weten: Jan,
Gijs en Gerrit. Tinus was de jongste.
Tinus Majoor was eerst spoeler en later
meesterwever bij het bedrijf van Van de
Brink en Campman in Laren. Tinus werd
verliefd op een meisje, zij was familie van
Van de Brink en Campman. Zij was ook
verliefd op hem, maar in die tijd was dat
een verboden liefde. Tinus gooide de kop
in de wind, en ging niet meer aan het werk
bij Van de Brink en Campman. Maar het

Veeschilder, dat staat op zijn website en
zo heet zijn boek, maar eigenlijk is
Ruud Spil vooral een koeienschilder.
Blaarkoppen, zwart- en roodbonten,
lakenvelders: zijn atelier staat er vol
mee. Niet letterlijk natuurlijk, maar op
het schilderslinnen. En gelijk zie je de
charme van die dieren, waar je normaal
gesproken zonder een tweede keer te
kijken aan voorbijloopt. “Ik wil iets
levends schilderen, met dynamiek,” zegt
Ruud Spil. “Stillevens zijn niets voor
mij. Zo’n koe met zo’n monumentale
kop, dat trekt mij aan.” En zo wordt de
kunstenaar geraakt door de koeien, en
de kijker door de schilderijen.

Sinds augustus dit jaar wonen Ruud en
zijn ‘koeien’ in Blaricum. De komende
vijf jaar is hij te vinden in het atelier van
de Dooyewaard Stichting aan de
Angerechtsweg. Uit 90 aanmeldingen
werd hij geselecteerd. Ruud: “Ja, ik denk
wel dat het onderwerp van mijn schilders-
kunst daar een rol in heeft gespeeld. Het
maakt een soort natuurlijke verbinding
tussen ‘Blaricum, het oude boerendorp’ en
‘Blaricum, het kunstdorp’. Eén van de
voorwaarden is dat de kunstenaar die hier
woont en werkt naar buiten treedt, en niet
alleen maar in zijn eentje in het atelier aan
het werk is. Zodat de kunstenaars gebon-
den worden aan Blaricum en Blaricum
aan de kunst. In mijn geval is dat niet zo
moeilijk, want voor mijn werk moet ik let-
terlijk ‘de boer op’. En ik heb gelukkig
hier in het dorp al tenminste drie adressen
waar ik welkom ben om te komen schil-
deren.”

oorlog ging hij nog vaak met de Gooise
Tram naar Amsterdam, een paar jaar na de
oorlog werd de tram vervangen door auto-
bussen. Dit vond hij maar niets en hij ging
daarom niet meer naar de hoofdstad.

Zusters
Hij deed later nog wel eens klusjes bij de
zusters Dominicanessen die in het kloos-
ter aan de Kerklaan woonden. Hij speelde
ook op het orgel van de zusters. Als moe-
der De Leeuw op bezoek ging bij haar
paar zoons die in Australië woonden,
werd er door de zusters voor gezorgd dat
hij elke dag een warme maaltijd kreeg. Hij
wandelde of fietste nog wel door de
Gooise villawijken om daar te spelen. Dit
deed hij tot aan zijn pensioengerechtigde
leeftijd. Na die tijd ging hij, zoals hij het
zelf noemde, zijn ‘pensioen ophalen’ bij
de villa’s in Laren en Blaricum.

Overlijden
Na een ongelukkig voorval in een café
heeft men Tinus thuis gebracht. De vol-
gende morgen heeft men hem dood
gevonden in zijn huisje. Hij is naar het
schuurtje van de Algemene Begraafplaats
gebracht. Daar hebben de zusters van het
klooster, die door de familie waren
gewaarschuwd, hem afgelegd en hem zijn
goede pak aangetrokken. Na het bidden 
’s avonds in de kerk, wat vroeger altijd
gebeurde als er iemand overleden was,
wilden familie en bekenden naar Tinus
toe. Daar aangekomen besloot men hem
naar de Vituskerk te brengen. Aldus
geschiedde in het donker en verlicht met
fakkels en lantaarns is hij door de Engh
naar de kerk gebracht.

Begraven
De dag erop is hij onder grote belangstel-
ling na een uitvaartdienst begraven. De
kosten voor de begrafenis heeft Tinus zelf
betaald. Bij het opruimen van zijn huisje
kwamen ze voldoende geld tegen onder
een stapel papieren. Tinus was niet rijk,
als je het in geld uitdrukt, maar hij was
wel rijk aan muzikale talenten. Men zegt
wel eens ‘het leven maakt de mens’. Deze
uitspraak is op deze Blaricumse Laarder
zeker van toepassing.

Bronvermelding:
familie Piet de Leeuw

Frans Ruijter 

De wereld op zijn kop
Het is een drukke periode voor Ruud Spil,
dit najaar. De verhuizing van al zijn spul-
len vanuit Amsterdam is nog niet hele-
maal voltooid, en daarnaast heeft hij een
grote expositie in het Westfries museum
in Hoorn. West-Friesland is ook waar zijn
wortels liggen. Hij groeide op in De
Zwaag, tussen de weilanden en boerderij-
en. Na zijn opleiding aan de Wackers
Academie in Amsterdam volgde hij de
avondopleiding docent Tekenen &
Schilderen aan de Hogeschool van
Amsterdam. Tegelijkertijd huurde hij met
vrienden een atelier en begon met het
maken van vrij werk. “Toevallig werd ik
er door een bekende op gewezen dat ons
atelier vroeger een potstal was geweest.
Een stal waar de koeien niet in een rij
staan, maar op een groot stuk bij elkaar
liggen. Daar werd ik door geïntrigeerd en
ik ging eens bij boeren in de buurt kijken
naar zo’n potstal in bedrijf. Met mijn
schetsboek natuurlijk...” En vandaar ging
het verder. Ruud schilderde koeien en
kreeg daar succes mee, exposeerde in bin-
nen- en buitenland en zag een boek met
verzameld werk verschijnen.
Het schilderen en schetsen doet Ruud ter
plaatse, in de stal of in het weiland. Soms
wordt het schilderij dan nog verder uitge-
werkt in het atelier. Om de lijnen in het
schilderij in de gaten te houden, de scha-
duw- en de lichtpartijen, wil hij het schil-
derij nog wel eens op zijn kop zetten. Dan
wordt hij niet afgeleid door de koeien en
kan hij zich richten op de compositie en
de verhouding van het schilderij. 

Een koe met karakter
Voor het maken van zijn schilderijen bivak-
keert Spil vaak lange tijd achtereen op een
boerderij. “Als ik die koeien schilder, dan
vertel ik ook het verhaal erachter. Het ver-
haal van de boeren en de boerenbedrijven.
En ook een beetje het verhaal van Holland.
Want een koe in de wei: dat is Holland.” Dat
de koeien in Nederland meer en meer bin-
nen op stal blijven, gaat hem dan ook aan
zijn hart. “Als je ziet hoe blij koeien zijn als
ze na de winter weer in het weiland worden
gelaten. Ze dartelen gewoon! Als je eens
een koe met alle vier de poten los van de
grond wil zien komen, moet je op zo’n
moment komen kijken.”
Ruuds favoriete koe is de Blaarkop. De bla-
ren rond de ogen geven de Blaar-
koppen heel expressieve koppen. ‘Een kop
met karakter,’ noemt Ruud het. En alhoewel
hij nog lang niet koeienmoe is, wil hij de
werkperiode in Blaricum toch ook gebrui-
ken om nieuwe dingen uit te proberen.

Andere technieken gebruiken, misschien
eens andere onderwerpen. Niet steeds maar
doorrennen, maar even stilstaan en de tijd
nemen. En daar is de werkperiode van de
Dooyewaard Stichting ook voor bedoeld:
om een gevestigd kunstenaar de ruimte te
geven tot verdere ontwikkeling. Ruud is in
elk geval al geïnspireerd geraakt door
Blaricum: “Op de Dag van het Werkpaard
hier in Blaricum zag ik een prachtig paard.
Echt een werkpaard: kolossaal, stevig, brie-
send. Die zou ik graag eens schilderen.”

Voor meer informatie over Ruud Spil en
zijn werk kunt u een kijkje nemen op zijn
website www.ruudspil.nl. Er is een boek
verschenen met zijn werk: ‘Ruud Spil,
veeschilder’, ISBN 90-70655-45-4. 
In eigen beheer geeft Ruud Spil ‘Het koei-
enschetsboek’ uit. Beide boeken zijn 
te bestellen via ruudspil@ruudspil.nl.
Voor meer informatie over de Dooye-
waard Stichting kunt u kijken op
www.dooyewaardstichting.nl.

C.H.

Altijd Bloemen
Christiane Calis                        Jelle Hoekstra

Dorpsstraat 9 d, 1261 ES Blaricum
06-55176039    mobiel    06-24815059

tel. 035-5315703    fax 035-5381680    e-mail: info@altijdbloemen.nl

KLEINZOON

Eerder meldde ik dat onze kleinzoon
Ruben, die net twee is geworden, en ik
elkaar niet goed begrepen. Wandelen
met hem was tot voor kort een onbe-
gonnen zaak. Hij had alleen maar oog
voor modder, zand en water. Maar de
laatste tijd is het tussen ons helemaal
goed gekomen. Hij toont meer begrip
voor me.

In het weekend wil hij naar Opa en dat
moet dan ook meteen gebeuren. Zodra hij
binnenkomt roept hij “OPA KOM” en
loopt het huis door om me te zoeken. Zijn
andere Opa noemt hij “Opa JaJa”, omdat
die “ja ja” als stopwoord gebruikt. Mij
noemt hij gewoon Opa. 
Als hij me gevonden heeft gaat hij onmid-
dellijk naar de schuur om zijn eigen gras-
harkje te halen en zegt: “Kom Opa”, want
er moet gewerkt worden. Gedreven gaat
hij aan het werk op het gazon, driftig
zwaaiend met z’n harkje. Als we klaar zijn
kuier ik met hem door de tuin om de bloe-
men te bewonderen. In de spiegeling van
een raam zie ik dat hij achter me loopt en,
net als, ik met de handjes op zijn rug. 
Spelen met lego, blokken, autootjes doet
hij zeer geconcentreerd. Wanneer ik mee
mag doen bepaalt hij wat er gemaakt moet
worden. Samen gaan we helemaal op in
het spel en ik ontdek het kind in me.
Ruben weigert pertinent z’n haar te laten
knippen. Vorige week waren zijn moeder
en de kapster niet in staat om hem in de
stoel te krijgen. Hij vocht als een leeuw.
Alleen zijn vader lukte het een paar dagen
later uiteindelijk door hem in de kappers-
stoel in de ‘houdgreep’ te nemen. 
Hij kan ongelofelijk veel sneeën ontbijt-
koek op en is gek op chocola, smeerkaas
en kiwi’s, maar hij heeft ook dagen dat hij
pertinent weigert te eten. Alleen Oma lukt
het dan om hem, onder luide toejuichin-
gen en met behulp van het hele dierenrijk,
een vol bord stevige courgettesoep te voe-
ren.
Als hij klaar is wil hij dansen op muziek
van Maria de Lourdes. Hij danst het liefst
met Oma, net als ik. Als Oma moe is van
het dansen neemt hij genoegen met mij.
Hij is altijd onderweg of van plan om din-
gen te doen die niet mogen. Hij is nu zo
ver dat hij een vaasje of beeldje niet meer
in de hand neemt, maar er naar wijst, je
aankijkt, nee schudt en als je dat ook doet
gaat hij verder naar het volgende voor-
werp.
Als hij z’n jasje aan moet legt hij het
ondersteboven op de vloer met de voering
naar boven en de kraag naar hem toe,
steekt z’n armpjes in de mouwtjes en hups
met een zwaai over z’n hoofd zit het jasje
als gegoten. Heeft hij op het kinderdag-
verblijf geleerd. Ik heb het ook gepro-
beerd en het werkt.
Hij heeft een schalkse lach, een guitig
gezicht en kijkt ondeugend uit zijn ogen,
een mooi en vrolijk manneke. 
Als hij valt of zich stoot huilt hij niet. Hij
wrijft over de zere plek, kijkt eventjes
bedrukt, maar al heel gauw gaat hij weer
vol verwachting op avontuur. 
“ ‘t Is een bijzonder kind, dat is ie.” (Uit
het Leven van Dik Trom.)

Adrie van Zon

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

LEZERSONDERZOEK HEI & WEI

MARTINUS
MAJOOR
‘Tinus de Toeter’

Martinus

RUUD SPIL, KOEIENSCHILDER

Ruud Spil

Ruben



Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

de Specht
Boom-, en 

Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

Telefoon  035 - 531 02 09
B.g.g  035 - 694 73 53

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

ARMARIUM
Meubelmaatwerk
van ontwerp tot 
uitvoering

Interieur

Restauratie
van antieke meubelen

Meubelstoffering

Antiek in - en verkoop

Winkels

Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

Werkplaats

Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum

Telefoon

06 50692151
06 55867534
035 5266863

Zondag 2 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 9 december 10.00 uur
Mevrouw ds. N. Walet-Kooij,
Amersfoort.
Zondag 16 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 16 december 16.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Kinderkerstmatinee 
m.m.v. vier jonge Engelse musici van het
London Philharmonic Orchestra, klassie-
ke muziek op piano,viool, klarinet en
hoorn. Werken van Mozart, Haydn en
Dvorak. Ds. Rinzema draagt voor uit 
‘De kleine Pjotr’ van Jan Terlouw.
Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.
Ouders, grootouders en andere belangstel-
lenden: welkom! 
N.B. Het uitgebreide rooster van 21
december t/m eind januari komt te staan
in de kerst- & januari editie van 
hei & wei, die verschijnt op donderdag
20 december. Hieronder wordt volstaan
met een verkorte weergave t/m 1 januari.
Vrijdag 21 december 19.00 uur
Poëtisch Kerstconcert
m.m.v. het Blaricums Gemengd Koor
o.l.v. Lex Barten. Deur open 19.30 uur. 
Zaterdag 22 december 19.00 uur
Ds. J. Rinzema. Blaricum,
Kinderkerstmusical ‘Kerstmacht’.
Zondag 23 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 23 december 16.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Kinderkerstmusical ‘Kerstmacht.
Maandag 24 december 22.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Kerstnachtdienst
m.m.v. Grootse Kerstnachtdienst
Projectkoor.
Dinsdag 25 december 9.45 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Kerstochtenddienst voor het hele gezin.
Zondag 30 december 10.30 uur
Oecumenische Oudejaarviering van alle
BEL-kerken in de St. Jansbasiliek te
Laren.
Maandag 31 december 19.30 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Oudejaarsavonddienst
m.m.v. Annalou Mantz (zang en harp).
Dinsdag 1 januari 2008
geen dienst in de Dorpskerk.

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

GEMEENTE 
AGENDA

Gemeentehuis Nederheem
December 2007
Zie ook: www.blaricum.nl.
Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer
inzake Bestemmingsplan Dorp:
donderdag 6 december om 20.30 uur.
Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:
dinsdag 11 december om 19.00 uur.
Cie Financiën:
dinsdag 11 december om 21.00 uur.
Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer
woensdag 12 december om 20.00 uur.
Raadsvergadering
inzake Bestemmingsplan Dorp:
donderdag 13 december om 20.00 uur.
Raadsvergadering:
donderdag 20 december om 20.00 uur.

Donderdag 13 december 19.15 uur
Viering van bezinning en inkeer ter voor-
bereiding op Kerstmis.
Zondag 16 december 14.30 uur
Kerstconcert m.m.v. Gemengd koor St.
Cecilia, Muziekvereniging St. Jan uit
Laren.
N.B. Het uitgebreide rooster van 21
december t/m eind januari komt te staan
in de  kerst- & januari editie van hei &
wei, die verschijnt op donderdag 20
december.

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.

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering. 
Zondag 2 en 16 december 
Kindernevendienst.
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 5 december 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zaterdag 8 december 16.30 uur
Latijnse vesper door Amici Cantus
Gregoriani, met aansluitend de
Eucharistieviering.

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 kerst-, januarinummer

(verschijnt 20 december)
DEADLINE: 23 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, Karin Maas,
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, Daniëlle Mouissie, 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

Protestantse Gemeente

Blaricum

GEBOORTEN
28-09-2007 Keano Vogtschmidt
28-09-2007 Charlotte Alida 

Dullemond
09-10-2007 Benjamin Claes Bezaan
11-10-2007 Anouk den Uijl

HUWELIJKEN
29-09-2007 Jacob Cornelis Andries 

Kooijman, en:
Yvette Michelle de Jong

ALLERZIELEN ALOM
Indrukwekkende viering 

van het leven van de doden

Op zondagavond 28 oktober, onder een
dreigend wolkendek, kwamen honderden
mensen naar de Algemene Begraafplaats
om op een andere manier de doden te her-
denken. Het was voor velen een reünie,
waardoor de stemming bijna feestelijk
was. Maar vanzelfsprekend zonder het
respect uit het oog te verliezen. Er was
veel vuur. Grote olievuren en kleine vet-
potjes en alles daar tussenin. Mensen lie-
pen met lampionnen en fakkels. Er was
o.a. een zitje waar mensen creatief konden
zijn en er was een ‘vuurwinkel’ waar men-
sen hun lichtje konden kopen.
Kunstenaar Ida van der Lee is initiatiefne-
mer van Allerzielen Alom dat in vijf
Noord-Hollandse gemeenten plaatsvond.
Op de begraafplaats was een route uitge-
zet, waarna de aanwezigen op de eng hun
licht konden opsteken bij het kunstenaars-
project. Prachtige activiteit. De begraaf-
plaats en de directe omgeving waren
indrukwekkend mooi verlicht. Een avond
om nooit meer te vergeten.

R.B.

INBRENG ROMMEL-
MARKT 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.

ber 2007 om 14.30 uur, door het
Combattimento Consort Amsterdam o.l.v.
Jan Willem de Vriend (dirigent en viool)
m.m.v. Cappella Amsterdam. Eminente
bezetting. De in 2006 verschenen opname
hiervan werd onderscheiden met de
Edison Klassiek. Kaarten bestellen door
p.p. € 57, - (1e rang) of € 47,- (2e rang)
(incl. progr.boekje en pauzedrankje) over
te maken op bankrekeningnummer
13.06.98.598 van Stichting Laren
Klassiek te Laren o.v.v. uw naam en adres.
Info: Stichting Laren Klassiek, Postbus
174, 1250 AD Laren, tel. 5310017,
www.larenklassiek.nl.
Kerstdiner Swobel (Stichting Welzijn
Ouderen), 4-gangen menu in Vitusgebouw
op donderdag 20 december, aanvang 17.30
uur. Kosten € 20,- p.p. Met muzikale ver-
rassingen. Opgeven: na 5 dec. op
Swobelkantoor in De Blaercom op werk-
dagen van 10.00-12.00 uur en in De
Malbak op dinsdagmiddag van 13.30-
15.00 uur. Info: Swobel 035-5389025. 
Super Kerstbingo van BVV’31 is ver-
plaatst van vrijdag 21 naar zaterdag 22
december. In de kantine van BVV’31.
Iedereen is van harte welkom.   

DIVERSEN
Kerstbomen uitzoeken op de akker bij
Mariëlle Bakker en Sacha Knoop. Ingang:
Zandpad tussen Naarderweg 44 en 46.
Periode: van vrijdag 7 t/m zondag 23
december, alleen op woensdag, vrijdag,
zaterdag en zondag, van 10.00-17.00 uur.
Ook bomen tot 1,5 m in een pot bij de
Eurokraam aan de Angerechtsweg 11.
Info: tel. 5387138.
Filmvoorstellingen in Bibliotheek
Laren van uitstekende, vooral oude geren-
ommeerde Italiaanse en Franse films, op
elke derde donderdagavond en nu ook op
elke derde vrijdagmorgen (10.00 uur) van
de maand. Aanmelden voor de digitale

DORPSAGENDA
KUNST, EXPOSITIES ETC. 
Gemeentehuis Nederheem: de laatste
expositie in Nederheem! In december
expositie van tekeningen van Klaas
Fernhout (1927-2006 ) – zie ook het arti-
kel over hem in hei & wei 297 van juni
2006 op www.heienwei.nl – en keramiek
van Hanneke Bruijnjé,
zie www.keramiekraku.nl. Tijdens de ope-
ningsuren van het gemeentehuis. 
Info: tel. 5399575 en www.blaricum.nl. 
Galerie De Vlierhove (Franse Pad 1,
ingang Dorpsstraat). 
Info: www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: van 7
december t/m 3 februari Winterparade,
groepstentoonstelling met werk van
Mieke Pontier en Willemijn van der Meer
(beelden in keramiek), Piet Lap (aquarel-
len), Ellis Tertoolen (kinderportretten) en
andere vertrouwde en bekende exposan-
ten. Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Kunstroute Trappenberg, Huizen: van
30 november t/m 8 januari expositie 
van schilderijen van Ria van Everdingen
(Blaricum). Op werkdagen van 9.00-17.00
uur. Crailoseweg 116, Huizen. 
Info: www.riavaneverdingen.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 27 januari
2008: Schilders van de Ziel, Symbolisme
in Frankrijk en Singer Solo: Breitner &
Israëls. Permanente collectie: ‘Meet the
Singers’, nieuwe inrichting van de vaste
collectie. Info: www.singerlaren.nl en tel.
5393950.

EVENEMENTEN
Kerstmarkt (voor de 5e keer!) op
Zorgboerderij ’t Werckpaert op zaterdag 8
en zondag 9 december van 12.00 tot 17.00
uur. Met o.a. een levende kerststal. Gebr.
Dooyewaardweg 3, Blaricum.
Weihnachtsoratorium (alle zes cantates)
van Johann Sebastian Bach in de Sint
Jansbasiliek in Laren, op zondag 9 decem-

nieuwsbrief via www.bibliotheekhlb.nl.
Het filmzaaltje is ook te huur voor (eigen)
films naar keuze. Info: Marijke van Stigt,
tel. 5257410. Huizen: voor de kleintjes
komt op 5 dec. St. Nicolaas op bezoek van
13.00-14.00 uur. Op 19 dec. 55+
inloopochtend van 10.45-12.15 uur in
kerstsfeer.
Huizen/Laren: met de feestdagen aange-
paste openingstijden. Op 1 jan. gesloten. 
Ywish styling: Doet meer dan inrichten
alleen... Yvonne Hagen is sinds kort zelf-
standig. Gespecialiseerd in Interieur-
styling in woon- en werkomgeving.
Ervaring opgedaan bij reclamebureaus en
uitgeverijen op het gebied van
Conceptstyling (o.a. van winkel, beurs-
stand, collectie of product) en
Mediastyling (o.a. ontwerp/begeleiding
van bedrijfsbrochure, advertentie, websi-
te, powerpointpresentatie). Info: Ywish
styling, Lepelaar 6, 1261 RN Blaricum,
tel. 5235353, www.ywish.nl en e-mail
y.hagen@ywish.nl. 
Johanneshove zoekt vrijwilligers voor
nieuwe verenigingen, opgestart voor de
bewoners: wandelvereniging, klassieke
muziekvereniging, zwemvereniging (bezit
privé-auto is een pré) en creatieve vereni-
ging. Ook vrijwilligers gezocht voor kleine
klusjes, en voor het restaurant, van 11.15
tot 14.00 uur, zeven dagen in de week geo-
pend. Reiskosten worden vergoed, ook ver-
zekering. Info: Erna de Groot, tel. 5394200
of e.degroot@vivium.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: di-
verse cursussen. Aanmelding: 035-
6924495, cursussen@tgvzorg.nl en info:
www.tgvleden.nl. Vraag de nieuwsbrief
aan: nieuwsbrief@tgvzorg.nl.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Middenweg 9b
1271 AS Huizen


