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Lloyd Salverius uit Blaricum won in
november jl., in de categorie 9 t/m 12 jaar,
de jaarlijkse individuele BEL jeugdschaak-
kampioenschappen van schaakvereniging
Het Dikke Torentje. Als enige deelnemer,
van de 57, won hij alle zes partijen. 
Nederheem vangt tijdelijk 170 BEL-
ambtenaren op, in afwachting van het
gereedkomen per januari 2009 van het in
aanbouw zijnde gezamenlijke kantoor in
Eemnes. Op het terrein van Nederheem
zijn hiertoe 45 portocabins geplaatst. Zie
ook de Gemeente Agenda op blz. 4.
Nederheem is per 18 december jl. ver-
kocht aan FAS Veen B.V. uit Heemskerk,
die er luxe appartementen in wil vestigen.
De koopsom bedraagt € 9,1 mln. De
gemeente is tot eind 2008 huurder.
Convenant met scholen afgewezen. De
gemeente geeft geen toestemming voor
het plaatsen, door de basisscholen in het
oude dorp, van twee containers als extra
leslokalen. De scholen boden in ruil aan
binnen vijf jaar het leerlingenaantal tot
‘proporties’ terug te brengen. 
Brandweerkazerne. Na het gereedkomen
van de nieuwe kazerne aan de Singel (op
zijn vroegst januari 2009) komen op het
huidige terrein waarschijnlijk woningen. 
Voormalige Bernardusschool. Onder-
zocht wordt of de school gerenoveerd kan
worden. Zo ja, dan kan het gebouw ge-
schikt gemaakt worden als toekomstige
behuizing voor het college van b en w met
een kleine staf. Het college zetelt tot dan
in het gemeentehuis van Laren.
2426 gemeentelijke bomen zijn verplicht
gecontroleerd (VTA). Aangemerkt zijn
336 bomen als risicobomen, 62 als atten-
tiebomen, voor 18 volgt nader onderzoek,
en 16 komen op de kaplijst. In Blaricum
staan bijna 7000 gemeentelijke bomen.   
Bedrijvenpark Blaricummermeent. De
gemeente heeft op 20 december jl. met
Johan Matser de ontwikkelingsovereen-
komst hiervan getekend. 
Woningen Blaricummermeent. Op 15
november jl. heeft de gemeente de ont-
wikkelingsovereenkomst van deelplan A1
m.b.t. 124 woningen getekend met
Blauwhoed Eurowoningen. De verkoop
daarvan gaat medio 2008 van start. Verder
komen er in de Blaricummermeent geen
woningen onder de € 160.000. 
Zon op en onder: op 1 februari om 8.21
uur resp. 17.26 uur en op 1 maart om 7.25
uur resp. 18.20 uur. 

genheid gesteld om mee te doen aan het
BEL-samenwerkingsverband. Huizen
kan toetreden na één, doch uiterlijk na
twee jaar. In dat geval wordt na vier jaar
de mogelijke samenwerking van (de dan)
vier gemeenten geëvalueerd. Hierbij 
zullen ook de bestuurskrachtmetingen
worden betrokken. Deze uitslag zal niet
vrijblijvend zijn. GS melden in hun advies
aan PS ook, dat zij zich wel kunnen vin-
den in het verzoek van Huizen om onder-
steuning te bieden aan de BEL-samenwer-
king waarbij deze een rol als centrumge-
meente wil vervullen. Een toelichting van
GS hierop ontbreekt.  

Gelijke monniken, gelijke kappen
Het laatste punt (d.) roept de nodige vra-
gen op. De drie BEL-gemeenten (samen
30.000 inwoners) hebben de komende
jaren hun handen vol om hun samenwer-
king, die al begonnen is, vorm te geven.
Dit is een grote operatie, die veel tijd en
energie vergt. Als echter over een jaar de
gemeente Huizen (ca. 43.000 inwoners)
besluit om tot de BEL toe te treden, ont-
staat er een situatie die bestuurlijk en qua
dienstverlening onvermijdelijk tot chaos
en grote kostenverhoging zal leiden. In het
kader van de BEL-samenwerking is het

ding daarvan maakte ik het volgende
gedicht: ‘Jaap houdt niet van water, hij is
beslist geen held. Het enige wat hij wel wil
is zwemmen in het geld.’ Ik zal een jaar of
veertien geweest zijn toen ik met dichten
begon. Tegen vijf december kwamen alle
familieleden een beroep op me doen. Men
wist dat niet van elkaar. Ik herinner me dat
mijn vader aan het eind van een pakjes-
avond uitriep: ‘Volgens mij heeft Peter al
die gedichten geschreven.’ ”

Ook later toen Van Elswijk als hoofdcon-
troleur van de grammofoonplatenpersing
bij Philips te Baarn werkte, wist men de
dichter snel te vinden om teksten en lied-
jes voor feestavonden te schrijven.
Vanwege zijn vlotte manier van spreken
verzocht men hem tevens deze vrolijke bij-
eenkomsten te presenteren. “Eigenlijk had
ik er twee functies, entertainen en platen
keuren. Ik zag erop toe dat de platenpers-
ingen up to date waren, dat er geen bescha-

“En, wat heb ik gezegd?”

Regelmatig loop ik mijn vaste rondjes
over de Tafelbergheide, joggend of
wandelend.  Heerlijk de ruimte in. De
roestbruine golvende heide. Hoge luch-
ten. Bosrand in de verte. Kronkelige
witte zandpaden. Af en toe een zweven-
de buizerd en een groep vriendelijk
ogende maar vervaarlijk gehoornde
harige runderen. U kent dat wel. Al
zoek ik de rust en is de heide groot, toch
kom ik af en toe wandelaars tegen. Daar
wil ik het met u over hebben. Sommige
wandelaars  lopen alleen. Maar meestal
lopen ze samen. Zijn het twee mannen
dan wordt er net zo vaak (rustig) gepraat
als gezwegen. Zijn het een man en een
vrouw dan hoor je meestal alleen de
vrouw. Zijn het twee vrouwen dan zijn
ze allebei tegelijk druk aan het woord.
Ik vraag me dan wel eens af of de een de
ander wel hoort en of het landschap nog
wel enige aandacht krijgt. Het lijkt er
helemaal niet op, maar het is wel zo.
Mijn vrouw heeft mij dat laatst nog
voor de zoveelste keer geduldig uitge-
legd. Vrouwen kunnen meerdere dingen
tegelijk doen. Schijnt genetisch bepaald
te zijn, al vanaf de oertijd. Simultaan
praten en luisteren, ook met meerderen,
is er één van. Dat moet ook wel zo zijn,
want thuis probeer ik vruchteloos al
jaren, elke keer weer, te bewijzen dat
mijn vrouw, als zij weer eens dwars
door mijn verhaal heen heeft gepraat, er
niets van gehoord heeft. Als ik dan
triomfantelijk vraag: “..En, wat heb ik
gezegd?” dan krijg ik keurig te horen
wat ik gezegd heb. 

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

(personele en organisatorische) proces
van samenvoeging van de drie ambtelijke
organisaties per 1 januari 2008, nl. al
geruime tijd aan de gang. Daarbij komt
dat het speciaal hiervoor in aanbouw zijn-
de kantoor in Eemnes qua omvang is bere-
kend voor de drie BEL-gemeenten. Een
latere toetreding van het grote ambtelijke
apparaat van Huizen is in dit concept
praktisch gezien onuitvoerbaar. 
Moet deze toezegging (d.) van GS aan
Huizen worden gezien als een uiting van
twijfel bij de provincie over het slagen
van de BEL-samenwerking en willen GS
op deze manier hierop al vast een voor-
schot nemen door Huizen ten tonele te
voeren voor een (dominante) rol over
enkele jaren? Wij weten het niet. 
Daarbij komt nog dat het onduidelijk is
waarop Gedeputeerde Staten hun
bevoegdheid baseren om Huizen na een
jaar de gelegenheid te geven om aan te
sluiten bij de BEL-samenwerking, met
daarbij de rol als centrumgemeente. Het
merkwaardige is, dat de provincie er ook
rekening mee houdt dat Huizen besluit
niet toe te treden tot de BEL-samenwer-
king. Als Huizen die vrijheid heeft dan
zouden de BEL-gemeenten ook de vrij-
heid moeten hebben om het toetreden
van Huizen tot de BEL-samenwerking
af te wijzen. ‘Gelijke monniken, gelijke
kappen’ nietwaar? Bovendien is samen-
werking van gemeenten wettelijke gezien
nog altijd een autonome bevoegdheid van
die gemeenten zelf. De provincie bezit
deze bevoegdheid niet. De Tweede Kamer
beslist bij wet en niet de Provincie. 

Nawoord:
Vrij recent werd bekend dat, in afwijking
van bovenstaande instapdata voor
Huizen, GS nu al vóór 4 februari a.s. wil
weten of Huizen meedoet aan de BEL-
samenwerking. Op genoemde datum komt
in het provinciehuis te Haarlem in de
Commissievergadering FEPO de Herin-
deling Gooi en Vechtstreek ter sprake.
Eenieder kan dan inspreken (moet wel van
tevoren  worden gemeld). Gezien de gang
van zaken blijft het goed mogelijk dat op
de verschijningsdatum van hei & wei deze
ontwikkelingen weer achterhaald zijn.
Daarnaast vragen wij ons af of het geen
tijd wordt voor de BEL-gemeenten om een
gerenommeerd bestuursdeskundige inzake
herindelingen in te schakelen.    

Adrie van Zon / Sybert Blijdenstein

digingen op voorkwamen. Ook zorgde ik
ervoor dat de juiste etiketten op de juiste
grammofoonplaten geplakt werden. Eens
heb ik op het laatste nippertje kunnen
voorkomen dat er door foute coördinatie
op ‘Eine kleine Nachtmusik’ van Mozart,
het etiket van de uitbundige jazzmuzikant
Lionel Hampton geplakt werd.” Tijdens de
Philips feestavonden viel Peters talent als
entertainer onmiddellijk op. En zo gebeur-
de het dat hij gevraagd werd om als zan-
ger/conferencier in de weekends te komen
werken bij ‘De Elladala’s’, een band die
door heel Nederland optrad. De muzikan-
ten waren stuk voor stuk vaklui en de band
had derhalve een zeer goede reputatie. “Ik
heb geen moment geaarzeld en direct ‘ja’
gezegd.” Alsof Van Elswijk het nog niet
druk genoeg had met zingen en tekst-
schrijven, nam hij ook de artistieke en
zakelijke leiding van ‘De Elladala’s’ voor
zijn rekening. Twintig jaar lang werkte
Peter met de gevierde band samen. 

“Naast muziek en dichten had ik een grote
passie voor stenen en mineralen.” Peter
volgde een tweejarige cursus ‘Het deter-
mineren en herkennen van edelstenen’.
Daarnaast las hij ontelbare boeken over dit
onderwerp en ontwikkelde zich in de loop
der jaren tot een eminent expert op dit
gebied. De laatste twintig jaar is Peter van
Elswijk werkzaam bij een groothandel in
mineralen, edel- en sierstenen. Zijn lijf-
spreuk is: “Als je een hart hebt voor ste-
nen, heb je geen stenen hart.” ‘De
Serveerster brengt de Kok van de Kook’ is
te koop bij ‘Boekhandel Appelboom’ te
Laren en te Eemnes, en bij ‘Reformhuis de
Maretak’ en ‘Green and Health’ te Huizen.

Pieter Paul Koster

Op 18 december jl. hebben Gedepu-
teerde Staten (GS) hun herindelingad-
vies voorgelegd aan Provinciale Staten
(PS), waarover beslist zal worden in de
vergadering van 11 februari a.s. Het
voor onze BEL-gemeenten relevante
deel van dit advies, kan als volgt wor-
den samengevat:

a. De gemeenten Laren en Blaricum blij-
ven zelfstandig en werken samen met
Eemnes vanaf 1 januari 2008, volgens het
z.g. SETA- model, dat inhoudt dat de drie
gemeenten elk hun aparte besturen behou-
den (d.w.z. met drie raden, drie burge-
meesters en drie colleges), maar dat zij
verder gaan met één centraal ondersteu-
nend ambtelijk apparaat in één gebouw.
D.w.z. voor 2008 tijdelijk in het vergrote
Nederheem aan de Torenlaan te Blaricum
en daarna in het nu in aanbouw zijnde
kantoor te Eemnes. Deze samenwerking
zal worden geëvalueerd na drie jaar, waar-
bij afhankelijk van de bestuurskracht de
samenwerking wordt voortgezet of niet.
b. De Bijvanck en de Blaricummermeent
blijven bij Blaricum.
c. De gemeente Huizen blijft zelfstandig
voortbestaan.
d. De gemeente Huizen wordt in de gele-

De laatste jaren verschenen er regelma-
tig korte gedichten en uitspraken van
Peter van Elswijk in hei & wei. Fans en
vrienden moedigden Peter aan zijn
werk te bundelen.

Het was niet eenvoudig een keuze uit zijn
oeuvre te maken, want Van Elswijk
schreef vele honderden gedichten en
noteerde even zoveel uitspraken. De
meeste zijn opgewekt en humoristisch.
Sommige doen denken aan de dichtwijze
van Toon Hermans, zoals ‘Zij zoent hem,
hij zoent haar. In alle seizoenen, zoenen
zij elkaar.’ of: ‘Zij draagt een vijgenblad,
hij denkt: ik zal haar krijgen. Als ik ergens
gek op ben, dan is het wel op vijgen.’ Het
selecteren nam drie volle weken in beslag.
Ten slotte bleven er honderd dichtteksten
over die in aanmerking kwamen voor een
plaats in Van Elswijks eerste bundel ‘De
Serveerster brengt de Kok van de Kook’.
De titel is ontleend aan één van Peters uit-
spraken. Brazilian Curiosa BV te Soest
gaf Van Elswijks werk uit op een staand
formaat van 10 bij 21 centimeter. Een in
tweeën gedeelde impressionistische por-
tretfoto van de dichter, siert in vrolijke
roodtinten zowel het voor- als achterplat.

“De gedichten komen spontaan bij mij op,
recht uit mijn hart,” zegt Peter van
Elswijk. “Meestal noteer ik ze onmiddel-
lijk. Een paar dagen later lees ik ze nog
eens. Corrigeren doe ik zelden of nooit. Ik
kan door van alles geïnspireerd raken: een
woord dat ik in de supermarkt of op straat
opvang, twee mensen op een tandem, een
vlinder in de tuin, een vogel in de lucht.
Ja, zelfs een bericht in de krant dat het
weer goed gaat met de Nederlandse eco-
nomie werkte inspirerend. Naar aanlei-

Fa. Wed. B. Vos
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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.
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GEMEENTELIJKE HERINDELING
(het vervolg: onduidelijkheden en twijfels)

De Bernardus S.B.

Peter van Elswijk

Foto: Pieter Paul Koster
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1261 ER  Blaricum
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om ziekte te voorkomen. Daarover staat
mij een mooi verhaal voor de geest. Toen
het Nico Rozendaal financieel wat beter
ging, zei zijn vrouw Fiep: “Niek, koop nu
toch eens een nieuw hok.” Hierop ant-
woordde Niek op de zijn zo bekende
wijze: “Gaan ze daar dan beter van vlie-
gen?” Hij verzorgde zijn duiven uitste-
kend, daar hielp de aanschaf van een
ander hok niet aan mee vond hij.

Verhuizen
Achter het toenmalige gemeentehuis aan
de Torenlaan 20 stond, los van het hoofd-
gebouw, een veredelde barak. Dit was
jarenlang het onderkomen van de
gemeenteontvanger. Toen het gemeente-
huis in 1974 verhuisde naar Nederheem
aan de Torenlaan 50, mocht de postdui-
venvereniging ‘De Union’ het gebouwtje
hebben. Met vereende krachten werd het
houten gebouwtje gesloopt en met veel
vakkundigheid op het Sportpark weer in
elkaar gezet. Daar was naast het wieler-
crossbaantje een mooie ruimte voor hen
beschikbaar. Het gebouw is in de loop van
de jaren wel wat groter geworden, want er
moest ruimte komen voor de aanhanger
waarmee de ingekorfde duiven wegge-
bracht worden naar een verzamelplaats.
Waarna deze in een grote, speciale en van
alle gemakken voorziene truck geladen
worden voor de korte of langere vluchten.

Vooroordelen
Zeker, deze bestaan... Er wordt vaak
gezegd dat er veel geld in de duivensport
om gaat. Dat kan best zo zijn, maar hier in
Blaricum geloof ik daar niet in. Want een
oud gezegde luidt: “Hij die zijn geld wil
zien verstuiven, hij roke tabak en houde
duiven.” Maar een doorgewinterde dui-
venmelker zal je dan antwoorden: “Hij die
zijn kapitaal wil zien groeien, hij melke
duiven en koeien”. 

Toekomst
Nu er steeds duidelijker plannen komen
om het Sportpark Oostermeent opnieuw
in te richten, zal dit voor deze vereniging
ook gevolgen hebben. Maar ik ben ervan
overtuigd dat het bestuur, onder de bevlo-
gen leiding van de voorzitter Harrie
Loman, bijgestaan door secretaris/pen-
ningmeester Maarten van Weel en de
altijd helpende Lambert Vos, het gaat luk-
ken. Zij weten zich gesteund door de
andere bestuursleden en de vele vrijwilli-
gers die deze vereniging een warm hart
toedragen. Wij van hei & wei wensen de
postduivenvereniging ‘De Union’ nog
veel mooie vluchten toe en hopen dat alle
duiven gezond en wel op de (goede) klep
belanden.

Frans Ruijter

EEN GOEDE DUIF
KOMT ALTIJD 
OP DE KLEP

Hier moest ik aan denken toen ik voor
het schrijven van dit stukje het internet
raadpleegde. Daar las ik dat een duif
van André en Wil de Jong-Mulder, die
eind juni j.l. gelost was in St. Vincent,
niet teruggekomen was in Blaricum. De
duif was in Noord-Frankrijk in een
storm terechtgekomen.

De duif belandde uitgeput in de schoor-
steen van de familie Bernard in het dorpje
Caestre. Gelukkig waren deze mensen
ook duivenliefhebbers. Zij wisten via het
ringnummer de eigenaar te achterhalen en
stuurden André en Wil de Jong-Mulder
meteen een brief. Toen bleek de taal een
barrière. Gelukkig kon de secretaris van
de vereniging, Maarten van Weel, de brief
wel lezen. Hij beantwoordde deze aan de
Bernards, zodat zij wisten hoe ze verder
konden handelen. Door goede verzorging
hebben zij eerst de duif weer op krachten
laten komen. Op 10 oktober in de middag
lieten zij hem weer los en de volgende
morgen landde hij veilig op de klep aan
het Draverspad, drie en een halve maand
later dan gepland. 

Veertigjarig bestaan
Op drie november jl. vierde de Blaricum-
se postduivenvereniging ‘De Union’ haar
veertigjarig bestaan. Dit gebeurde in het
onderkomen van de duivenclub aan de
Schapendrift. Hei & wei was ook uitgeno-
digd: ik had de eer om ernaartoe te gaan.
Het was een samenkomst van leden, oud-
leden, andere verenigingen, buren en
genodigden. De verhalen over het ont-
staan en verleden van de vereniging deden
volop de ronde. Hoe is het dan eigenlijk
veertig jaar geleden begonnen?

Eigen vereniging
In 1967 besloten een paar Blaricumse dui-
venhouders niet langer bij de Larense dui-
venclub de ‘Zwaluw’ te willen horen. De
Blaricummers richtten toen zelf een post-
duivenvereniging op.  Deze kreeg de naam
‘P.V. De Union’. Tijdens de oprichtings-
vergadering op 1 november 1967 meldden
zich vijftien leden aan. Mensen van het
eerste uur waren onder andere: Jaap de
Leeuw (voorzitter), Frits Rosner (secreta-
ris), Bep de Jong (penningmeester), Jacob
Vos, Henk Smit, Jasper Veerman, Nico
Rozendaal, Eef en Hans Heerschop,
Tijmen Beek, Nico de Gooijer, Henk
Rigter (polderjongen), Jan Puijk, Cor Vos
en Nico Rokebrand. Als pas opgerichte
vereniging wil je natuurlijk ook huisves-
ting. Dat was toen, net als nu, een groot
probleem. Maar gelukkig kon er met de
speeltuinvereniging, die gevestigd was
aan de Windvang hoek Hazeleger, geza-
menlijk gebruik van hun onderkomen
worden afgesproken. 
Er waren soms vluchten waarbij het zaak
was de ring zo snel mogelijk naar het
clubhuis te brengen. Dit veroorzaakte nog
wel eens hachelijke momenten, zoals
leden die met de fiets uit de bocht vlogen
om maar als eerste te zijn. Thomas Elbers
had samen met Bertus Borsen (van lange
Bep) duiven bij Jan Rigter Lzn (Jan van
Bet). Thomas vertelde dat toen zij nog
geen klok hadden en een van hun duiven
op de klep gekomen was, de ring van de
poot van de duif afgehaald moest worden,
waarna de ring zo snel mogelijk naar oom
Nico Rozendaal gebracht moest worden.
Want hij had wel een klok. Daar kon dan
de tijd geregistreerd worden. Zo moest
ook Johan Puijk als kleine jongen ringe-
tjes wegbrengen voor zijn vader. Hij deed
het ringetje tussen zijn tanden, fietste zo
snel als hij kon naar het clubgebouw.
Maar toen hij aankwam had hij het ringe-
tje doorgeslikt. Daarna durfde hij niet
meer naar huis om het verhaal aan zijn
vader te vertellen.

Verzorging
Deze is erg belangrijk bij duiven. Vooral
hygiëne: elke dag het hok schoonmaken

AANMOEDIGING-
PRIJS VOOR 

TOOS MOOYMAN
Jonge vrijwilliger van het jaar

Afgelopen najaar werd niet alleen de
prijs voor ‘Vrijwilliger van het jaar
2007’ uitgereikt, er was ook een aan-
moedigingsprijs voor de vrijwilliger
van het jaar onder de 25 jaar. Deze aan-
moedigingsprijs is dit keer gegaan naar
Toos Mooyman, voor haar vrijwilli-
gerswerk bij wijkcentrum De Malbak.  

Toos Mooyman is 22 jaar en woont in
Blaricum-Bijvanck. Overdag is zij te vin-
den in De Lloods waar zij werkt als plan-
ner bij de aldaar gevestigde thuiszorgor-
ganisatie Royal Care. Maar ’s avonds is
Toos heel vaak aan te treffen bij De
Malbak, waar zij de jongerengroepen
begeleidt. Toos kwam twee jaar geleden
zelf eens kijken bij de jongerengroep.
“Mijn jongere broertje ging wel vaker
naar De Malbak en hij vertelde over de
nieuwe jongerenwerker die het zo leuk
deed. Dus ben ik ook eens gaan kijken.”
Als snel werd Toos gevraagd om eens mee
te draaien bij de groep van 12 tot 16-jari-
gen. Dat deed ze met veel plezier en
inmiddels is Toos tot een vaste waarde op
die inloopavonden uitgegroeid. De
inloopavonden zijn avonden  waarop veel
mag en weinig moet. Er is muziek, de bar
is open en er zijn andere jongeren om mee
te lachen en te praten. Maar er wordt ook
informatie gegeven, bijvoorbeeld over
drugs en drank of over hoe je moet solli-
citeren. En tot slot: er zijn altijd mensen
met een luisterend oor. Toos doet dit werk
graag: “Ik vind het minstens zo leuk als de
jongeren! Maar ik vind het ook voor de
wijk belangrijk. Het kweekt een gevoel
van verbondenheid en contact.”

Blijk van waardering
De aanmoedigingsprijs bestaat uit € 250,-
te besteden aan een project naar keuze.
Voor Toos staat al vast waar zij het bedrag
voor zal gebruiken: “We willen met de
jongerengroep van De Malbak graag een
cultureel uitstapje maken naar Utrecht,
een museum bezoeken en misschien een
theatervoorstelling. Hiermee zijn we in
elk geval een eind op weg om dat te reali-
seren.”
Het speldje dat ook bij de aanmoedigings-
prijs hoort draagt Toos met trots. “Ik vind
het heel fijn dat ik deze prijs gewonnen
heb. Het feit dat de mensen van De
Malbak mij opgegeven hebben, ervaar ik
als een blijk van waardering voor wat ik
als vrijwilliger doe. En ook al vind ik het
zelf hartstikke leuk om te doen, het is toch
fijn als blijkt dat je inzet gewaardeerd
wordt.”

De inloopavonden in De Malbak zijn vrij
toegankelijk. Je hoeft je niet vooraf aan te
melden en je bent altijd van harte welkom.
Op de dinsdag-  en vrijdagavond is De
Malbak open voor 12 tot 16-jarigen en op
de woensdag- en donderdagavond voor 16
tot 21-jarigen. De Malbak ligt aan De
Maten in de Bijvanck. Telefoon: 5262902.

C.H.

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

DE 
VRIJWILLIGERS

VAN HET JAAR 2007
Tijdens de vrijwilligersavond op 19
november 2007 in het gemeentehuis
werd uit de genomineerden deze keer
niet één vrijwilliger van het jaar geko-
zen maar het werden er twee. Een
goede keuze te maken was deze keer
voor de betreffende commissie heel erg

moeilijk.
Vooral ook omdat de voorzitter zelf tot de
genomineerden behoorde en zijn echtge-
note ook een in het oog springende kandi-
date was. De Unie van Vrijwilligers
(UVV) presenteerde Annemarie de
Fouw. De Protestantse Gemeente kwam
met het voorstel dat René de Fouw het
ook wel verdiende. De voorzitter bevond
zich dus in een moeilijk parket. Maar zijn
medeleden hadden zonder zijn medewe-
ten de knoop al doorgehakt en hadden er
nog wel een zg. bespreking onder zijn lei-
ding voor over om toch tot een goede
beslissing te komen! Zo werd het echtpaar
De Fouw uitgeroepen tot vrijwilliger van
het jaar 2007. Het UVV had Annemarie
voorgedragen omdat ze als leidinggeven-
de met hulp van 24 andere vrijwilligers in
Torenhof de winkel vijf dagen in de week
tussen half 10 en half 12 openhoudt, zodat
de bewoners binnenshuis hun boodschap-
pen kunnen doen. Daarnaast is ze actief
binnen de Protestantse Gemeente waar ze
altijd bereid is om plannen en ideeën van
de dominee te helpen uitvoeren. Vooral als
het gaat om de jeugd. Ze was ook actief in
de ouderraad van de Bernardus-school om
daardoor ook behulpzaam te zijn bij het
Bijbelproject dat vanuit de beide kerken
op de scholen wordt uitgevoerd. Haar ide-
aal is het namelijk om dienstbaar te zijn
aan Kerk en School voor de jongeren, en
in Torenhof voor de ouderen om zo beide
groeperingen te helpen om hun plaats in
de maatschappij te verwerven en te
behouden.
Haar man René de Fouw is ook actief
binnen de Protestantse Gemeente, maar
dan als beheerder van het geld binnen de
kerkenraad. Hij regelt als een rentmeester
de verhuur van het kerkgebouw en verte-
genwoordigt de protestantse gemeente in
de Stuurgroep Oecumene. En naast dit
alles is hij voor Annemarie een stimule-
rende kracht bij haar werk. Al met al was
het een goede keuze om dit echtpaar voor
2007 uit alle genomineerden uit te roepen
tot vrijwilliger van het jaar. Wat er met 
de € 750 die het Gemeenschapsfonds
Blaricum hen ter beschikking stelde gaat
gebeuren is nog lang niet bepaald. Hun
gedachten gaan uit naar een initiatief om
de oudere jeugd in het dorp te gaan helpen
om hen een goede kans te geven voor een
plaats in de maatschappij. Daarover zullen
ze ook in overleg treden met Toos
Mooiman, die als jonge vrijwilliger 
de Aanmoedigingsprijs 2007 heeft gekre-
gen. Ze nemen er rustig de tijd voor om
daarover na te denken, om dan op de vrij-
willigersavond van 2008 hun plan te pre-
senteren.
Hei & wei wenst hen daarbij veel succes
en feliciteert Blaricum met het feit dat er
zulke goede dorpsgenoten zijn die zich
vrijwillig in dienst stellen van onze
gemeenschap. Ga zo door!

G.v.d.W.

Annemarie en René de Fouw

Toos Mooyman

S.B.

Kerklaan S.B.



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

Expositieweekeinde
Toen zij vijf jaar geleden in het ouderlijke
huis in Blaricum door omstandigheden
overdag de huiskamer gebruikte als ‘ate-
lier’, werd snel duidelijk dat dit echt seri-
eus werd. In Amsterdam was geen ruimte,
dus kwam er een atelier in de achtertuin
op de Bierweg. Na bevestiging van diver-
se kanten bouwden Ellen en haar vriend
een pand aan de Amsterdamse Rijnstraat
om tot een woonruimte, geschikt voor een
gezin en haar werk als kunstenares. Dat
huis annex atelier ademt de sfeer van een
Strandhuis uit, geïnspireerd op vakanties
vanaf haar kindertijd op Vlieland. Veel
van haar schilderijen bieden strand-zee-
lucht taferelen. Toch ontbreekt de mens
nooit; al is het maar één nietige visser bij
opkomend water op een alweer overspoel-
de zandbank. Maar ook prominenter aan-
wezig, leggen de badgasten het af tegen
de elementen. De mens is hier te gast.
Ruig tot liefdevol en nagenoeg altijd in
olieverf is die relatie verbeeld. De forma-
ten variëren per onderwerp. “Vergezichten
vereisen meer doek dan intieme strandge-

zichten; hoe meer ruimte ik heb, hoe gro-
ter de doeken.” Vanuit haar inmiddels pro-
fessionele situatie organiseerde Ellen in
haar atelier afgelopen december nog een
succesvol expositieweekeinde. “Daar ko-
men dan alleen maar geïnteresseerden die
mijn werk graag willen zien.” Ze expo-
seert bij voorkeur niet in galerieën, maar
in de in haar eigen omgeving gecreëerde
positieve sfeer. “Deze locaties kunnen het
werk versterken.” “Ik werk ook graag in
opdracht. Zo kan een voor het oog alge-
meen strandtafereel een persoonlijk ele-
ment bevatten en de opdrachtgever een
zeer speciaal gevoel geven. En dat doet
mij heel goed.” Voor verdere informatie:
www.ellendavidzon.nl.

Daniëlle Mouissie / Hidde van der Ploeg

IN MEMORIAM 
Op 8 december
overleed in
Torenhof in de
leeftijd van 98
jaar de heer
C.J.P. van
Bijleveld. 
Hij was geduren-
de de dertiger
jaren tot ver na
de oorlog onder-
wijzer aan de St.

Bernardusschool waar hij vooral les gaf
aan de vijfde klas. Maar zijn grootste
levenswerk was het leiden van de ver-
schillende kerkkoren in de St. Vituskerk.
Meer dan veertig jaren lang heeft hij het
kinderkoor en het herenkoor gedirigeerd
en heeft hij vele zangers opgeleid in de
kerkmuziek. Voor deze grote verdienste
werd hij onderscheiden met het pauselijke
erekruis ‘Pro Ecclesia et Pontifice’. Zijn
motto was: ‘Als je een ander gelukkig
maakt ben je zelf ook gelukkig.’

Jan Willems

aan de eindredacteur bij wie de schrik
toen nog enigszins in de benen zat. 

Sybert Blijdenstein 

Door familie-
omstandigheden
verbleef Ellen
Davidzon in 2002
enkele maanden
in het ouderlijke
huis in Blaricum.
Het was het be-
gin van haar pro-
fessionele carriè-

re als schilderes. In de jaren daarna
bouwde zij een reputatie op die in alle
opzichten succesvol moet worden
genoemd.

“Schilderen was mijn medicijn,” verklaart
zij die stroomversnelling. “Het positieve
gevoel dat het mij gaf, hielp mij door een
moeilijke periode heen.” Het was meer de
afleiding die zij in haar passie vond, dan
een bewuste keuze voor het vak. 
Haar jeugd bracht zij door in Blaricum.
“Als klein kind kon ik al goed natekenen,
maar dat vond ik geen kunst.” Toch kroop
het bloed waar het niet gaan kon. Haar
keuze voor het Nieuwe Lyceum in
Hilversum was puur voor het tekenlokaal.
“In de pauzes zat ik regelmatig bij de
tekenleraar.” Fanatiek hockeyspelen bij de
Larensche MHC, naast alle andere facet-
ten van het leven van een opgroeiend
meisje, hebben de herinnering aan het
intense plezier in dat tekenen nooit ver-
drongen. Net zomin als het besef dat haar
omgeving niet echt aandrong op een leven
in de beeldende kunst.

Psychologie
“Ga maar economie studeren,” adviseerde
vader na het eindexamen. Het werd uitein-
delijk psychologie. “Dat gaat over emo-
ties,” verklaart zij die keuze. Maar de
beeldende kunstambities verdwenen niet.
Een jaar Rietveld Academie ervoer zij als
teleurstellend. CREA-opleidingen in rela-
tie tot allerhande baantjes (“het schilderen
was een rustpunt”) en workshops bij de
beeldend kunstenaars Herman Tjepkema
en Peter Smit volgden. Die laatste gaf
eigenlijk geen workshops, maar toen zij in
haar werkomgeving een architect, artdi-
rector en psychotherapeut bereid vond
mee te doen, ging hij overstag. Dat laatste
initiatief is kenmerkend voor Ellen. Ze
was vijftien jaar toen de hockeyclub een
reis naar Amerika organiseerde. Het geld
voor die trip verdiende ze door catering-
activiteiten op te starten. Onder de naam
Care Well bleef ze zo’n twaalf jaar part-
time actief in die branche. “Een aantal van
de mensen waar ik in die tijd aan huis
kwam, koopt nu mijn schilderijen.”

BRANDWEER
BEDANKT

Bijna was er geen februarinummer 2008
van hei & wei uitgekomen. Op 18 decem-
ber jl. brak er nl. bij de eindredactie een
flinke schoorsteenbrand uit: rook overal in
huis, en buiten viel een knetterende von-
kenregen neer op het rieten dak. De
Blaricumse brandweer was gelukkig al
binnen 5 minuten (!) ter plaatse. Dit,
ondanks het feit dat het team bij het alarm
nog onder de douche stond, na het spor-
ten. Snel en efficiënt had men de situatie
onder controle: het huis én hei & wei ble-
ven behouden. Onze meer dan welge-
meende dank aan (foto bovenste rij,

v.l.n.r.): Loe v.d. Borgh (bevelvoerder),
Paul Raven, Pem Loor, Alexander
Lanphen, Hans van Riet en (onderste rij,
v.l.n.r.) Wouter Kroon en Jeroen de
Vries. Dat de foto wat vaag is, is te wijten

ZORGEN
“En hoe gaat het nu met jou?” vraag ik.
Ze vertelt me dat de zorg voor haar moe-
der veel tijd en energie kost. En dat ze
het niet over haar hart kan krijgen, deze
zorg niet op zich te nemen. Haar vader is
bijna een jaar geleden overleden. De
afgelopen vier jaar heeft moeder steeds
intensiever voor hem gezorgd.

Door moeders leeftijd, nu halverwege de
tachtig, en alle tijd die ze met liefde aan
vader heeft besteed, zijn haar sociale con-
tacten en verplichtingen de afgelopen
jaren op een laag pitje gekomen. Nu
woont zij alleen op de bovenwoning mid-
den in Amsterdam, waar ze ooit als jong
getrouwd stel begon. Moeder is een nako-
mertje, haar oudere broers en zussen zijn
jaren geleden overleden. Contact met de
buren is er wel, maar de huizen worden
regelmatig doorverkocht. Buiten haar kin-
deren zijn er weinig mensen met wie ze
dierbare herinneringen kan ophalen, maar
haar kinderen hebben haar eerste 25
levensjaren niet meegemaakt, haar ouders
niet gekend. Moeder heeft veel moeite
met de eenzaamheid, met het genieten van
die dingen die het leven weer de moeite
waard maken. 

Kort daarna bereikt mij het verhaal van
een dame van in de negentig (!) die bijna
haar hele leven in Blaricum heeft
gewoond, maar vanwege haar afnemende
gezondheid onlangs haar intrek heeft
moeten nemen in een serviceflat buiten
haar geliefde dorp. Ze is uitgenodigd op
een verjaarsfeest in het Sint Vitusgebouw,
en ze geniet. Ze treft talloze bekenden,
waarvan de meeste, gezien haar hoge leef-
tijd, veel jonger zijn. Samen halen ze her-
inneringen op. Aan mensen die zij beide

DE MOLENBUURT
IN DE 

VORIGE EEUW
Op woensdag 13 februari organiseert
de Historische Kring Blaricum een
lezing over de Molenbuurt. Ieder jaar
wordt er een deel van Blaricum onder
de loep genomen, waarbij alle aspecten
uit het verleden aan de orde komen. Dit
jaar komen de Eerste Molenweg,
Tweede Molenweg, Korte Molenweg en
Molenveenweg aan bod.

Wie waren de vroegere bewoners, hoe zag
het er in de jaren dertig uit en waar zijn
die ‘witte’ huisjes gebleven? Zo heeft er
aan de Eerste Molenweg een melkfabriek
gestaan en waren er zeven winkeltjes in de
Molenbuurt gevestigd die in de dagelijkse
levensbehoeften van de bewoners voorza-
gen. Ook is er een boerenbedrijf actief
geweest. En uiteraard niet te vergeten ‘de
molen’ waaraan deze buurt haar naam ont-
leent. Herman Rigter en Frans Ruijter
nemen de presentatie voor hun rekening.
Na vele maanden speurwerk presenteren
zij een historisch overzicht van deze wijk.
Met behulp van authentiek fotomateriaal
en interessante verhalen krijgen de bezoe-
kers een goed beeld van hoe de
Molenbuurt is ontstaan en ook van de
vroegere bewoners en de ontwikkeling
door de jaren heen. Zoals bekend staan
beide heren niet alleen garant voor een
geanimeerde avond, vol bijzondere anek-
dotes en verhalen, maar ook voor een leer-
zame avond. Zeker de bewoners van de
Molenbuurt, die meer te weten willen
komen over hun eigen woonomgeving,
mogen deze avond niet missen. De lezing

hebben gekend, aan gebeurtenissen die zij
beide hebben meegemaakt, of waarover
ze hebben gehoord, en waarbij ze allebei
op een of ander manier zijn betrokken. 

Wat boffen wij dat we in een dorp wonen,
denk ik als ik beide verhalen op een rijtje
zet. Een dorp waar nog steeds (hoewel het
moeilijker en moeilijker wordt, gezien de
hoge huizenprijzen) mensen wonen die
hier getogen en vaak ook geboren zijn  en
voor wiens (groot)ouders hetzelfde geldt.
Mensen die de verhalen kennen die van
ouder op kind zijn doorverteld, verhalen
die zijn gaan en blijven leven omdat de
mensen de gezichten erbij zien van diege-
nen die het hebben meegemaakt. Mensen
die van elkaar weten welke life-events hun
mede-dorpsgenoot meemaakt. Bijzonder,
want zo hoeft het leeftijdsverschil een
gezamenlijke belevingswereld niet te ver-
hinderen. Bijzonder, want zo kun je in de
supermarkt, of op één van de vele evene-
menten die ons dorp rijk is, of zo maar op
straat iemand tegenkomen, die je soms
jaren niet (uitgebreid) hebt gesproken,
maar die nu toevallig in hetzelfde schuitje
zit als jij. Vaak een reden voor een heel
goed gesprek, dat je helpt in de verwerking
van je vreugde of verdriet, en je helpt bij
het vinden van nieuwe glans in je leven. 

Bruce Springsteen zingt erover op zijn
nieuwste cd ‘Magic’ in het nummer ‘Long
Walk Home’: Mijn vader zei: “Zoon, we
zijn gelukkig in deze stad, het is een
prachtige plek om geboren te worden, ze
slaat gewoonweg haar armen om je heen.
Niemand dringt zich op, niemand hoeft het
alleen te doen. Hier heeft iedereen een
buurman, iedereen heeft een vriend, ieder-
een heeft een reden weer te beginnen.”

Linda Eggenkamp

PARKEERKRITIEK
BIJ AH

(ingezonden brief)

Enthousiaste klanten. Het afgelopen jaar
was zeer enerverend voor ons. Een jaar
waarin wij onze supermarkt flink hebben
vergroot, zowel in m2 als in assortiment.
Het assortiment is met een paar duizend
artikelen toegenomen tot meer dan 16.000
artikelen. Wij hebben assortiment toege-
voegd dat in andere AH’s niet te verkrij-
gen is. Al met al een groter assortiment
dan in de naburige supermarkten. We zijn
erg blij dat uit klantenenquêtes en per-
soonlijke reacties blijkt dat de klanten
enthousiast zijn over de nieuwe winkel en
vooral ook dat voor hen de winkel de
gezellige dorpswinkel is gebleven. 
Men heeft echter wel kritiek op het par-
keren. De parkeervakken gaan we wat
schuiner maken. Hiervoor moet het par-
keerterrein opnieuw worden bestraat.
Doordat er niet meer in de bermen gepar-
keerd mag worden is er een tekort aan par-
keerplaatsen. Voor een gedeelte ligt dit
aan de Blaricumse ondernemers en hun
medewerkers, die hun eigen auto naast,
voor, of aan de zijkant van de winkels en
banken zetten. Nogmaals doe ik een
beroep op hen om hun auto’s, net als ons
personeel, te plaatsen op het langparkeer-
terrein, het Oranjeweitje. Daar is altijd
plaats en het is slechts drie minuten
lopen. Zo kunnen wij onze klantgericht-
heid tonen. Het winkelen moet geen nood-
zakelijk kwaad, maar een fijne onderbre-
king van de dag zijn. Een onderbreking
waarin plezierige contacten worden
onderhouden met dorpsgenoten en perso-
neel. Irritaties vooraf werken hierop niet
bevorderend. 
De gemeente zou het parkeerterrein

wordt gegeven op woensdag 13 februari
in het Vitusgebouw en begint om 20.00
uur. De toegang voor niet-leden bedraagt
€ 2,50. Voor degene die op deze avond
niet kunnen wordt deze lezing herhaald op
vrijdag 22 februari, zelfde plaats en tijd. 

P.B.

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

JUF MARIJT 
60 JAAR!

Dit najaar had groep 1/2A van de OBB
een extra feestelijke juffies-verjaardag.
Hun juf, juf Marijt van der Bom, werd
namelijk 60 jaar. Al bijna 15 jaar worden
Blaricumse kinderen liefdevol begeleid
door juf Marijt op de OBB. Maar al in de
jaren zeventig stond Marijt voor de kleu-
terklas op de toen nieuw gestarte openba-
re Bijvanckschool. Tussendoor heeft
Marijt nog gewerkt op verschillende peu-
terspeelzalen, onder meer bij de
Blaricumse Peuterspeelgroep. 
Marijt is opgeleid in de tijd dat er nog spe-
cifiek kleuteronderwijs was, op de ‘kleu-
ter-kweek’ zoals dat toen heette. Een
bewuste keuze dus voor het lesgeven aan
de allerkleinsten. Haar inzet is altijd
geweest de kleuters veiligheid en gebor-
genheid te bieden en door samen te spelen
en te doen de vaardigheden te leren die ze
verder nodig hebben. Het belang van
gericht kleuteronderwijs wil zij graag nog
eens benadrukken! En dat zal zij de
komende jaren zeker ook nog in praktijk
brengen, want Juf Marijt gaat nog wel
even door: “Heerlijk toch, die kleuters…
daar blijf je jong bij!”

C.H.

tegenover Bellevue moeten vergroten.
De Bergweg slibt dicht omdat er aan twee
kanten wordt geparkeerd. Auto’s kunnen
vaak niet langs elkaar. Het Oranjeweitje is
bij regen erg modderig. Zeker, de randen
zouden verhard moeten worden. Het
invoeren van een blauwe zone, voor,
tegenover, en naast de winkels zou een
heel stuk verbetering brengen. De klant
zou ook een positieve inbreng kunnen
hebben zoals het komen winkelen met de
fiets. Gezond en goed voor de Blaricumse
luchtkwaliteit. Ook het winkelen op min-
der drukke tijden, ’s morgens tot 11.00 uur
en ’s avonds na 18.00 uur, zou voor een
betere spreiding zorgen. Als ieder zijn
steentje bijdraagt dan houden we iedereen
in ons prachtige dorp. 
Parkeerregelaars hadden wij rond de
feestdagen aangesteld. Dat hielp. Ook zijn
wij en ook onze klanten toen enorm
geholpen door onze buren, familie De
Gooijer (Budje en Thea) omdat de klanten
mochten parkeren op hun privéterrein.
Geweldige mensen.
Wij zullen onze uiterste best doen om u
fijn te laten winkelen in 2008 en wij
maken van de gelegenheid gebruik om
alle Blaricummers een heel goed en
gezond 2008 toe te wensen. 

Rien Ton en medewerkers

YVONNE
Pedicure, manicure, steunzolen,

paraffinebad, voetmassage.
Komt aan huis.
COUPEUSE

Nieuwe kleding, Bruidskleding
Kledingreparaties, Feestkleding

Leer en Bont.
Gordijnen, ook voor boot + caravan

babykamer, wiegje, hemeltje, gordijnen.
Haal- en brengservice 

Telefoon: 06-42161131

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

BEELDEND KUNSTENAAR ELLEN DAVIDZON
“Schilderen was mijn medicijn”

C.J.P. van Bijleveld 

De Korenmolen, Blaricum

‘Parkeren’ bij AH

S.B.

Juf Marijt



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 17  februari 
Kindernevendienst.
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Zondag 3 februari 11.00 uur
Afsluiting van de Bijbel vertelweek.
Woensdag 6 februari  Aswoensdag
Geen seniorenmis.
19.15 uur 
Viering van Aswoensdag met askruisje.
Zondag 17 februari 11.00 uur
Presentatie viering van de kinderen 
die zich voorbereiden op de Eerste
Heilige Communie. Zang: 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   

Gemeente Blaricum: wijzigingen
Het gemeentebestuur van Blaricum 
heeft tijdelijk zijn intrek genomen in 
het gemeentehuis van Laren aan de
Eemnesserweg 19 aldaar. De raadsverga-
deringen en de nieuwe ‘ronde tafelge-
sprekken’, die de commissievergaderin-
gen (voor alle disciplines) vervangen,
vinden ook daar plaats. Het bezoekadres
voor al uw gemeentelijke diensten blijft
echter Torenlaan 50, nu het tijdelijke
BEL-kantoor. Zie voor nadere informatie:
www.blaricum.nl en de gemeentebrochu-
re, die u eind december jl. in de bus heeft
gekregen. Bewaren!

Gemeentebestuur Blaricum
februari 2008
Ronde tafelgesprekken (RTG) (voor-
heen Cie I, II en III-vergaderingen)
dinsdag 19 februari om 19.30 en 21.00 uur.
Raadsvergadering:
dinsdag 26 februari om 20.00 uur.

Zondag 27 januari 10.00 uur
Mevrouw ds. B. Aantjes-van Oort, Lopik
Zondag 3 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
afsluiting Bijbelvertelweek van de scho-
len.
Zondag 10 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Avondmaalsdienst, m.m.v. de Cantorij.
Zondag 17 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 24 februari 10.00 uur
Dr. K. Blei, Haarlem.
Zondag 2 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.

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 bij-
een in De Blaercom. Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl

GEBOORTEN
14-11-2007 Dominique Marguérite 

de Monchy
Danique Rietveld

15-11-2007 Michaëlla Resida 
Eline Julianne Kool
Fay Sophie Lens

21-11-2007 Eveline Theodora 
Aafje Wouterina Post
Bernou Sophie van 
der Meeren

10-12-2007 Damien Jesse Leurs

PARTNERSCHAPS-
REGISTRATIE

10-12-2007 Rik Lamme, en:
Chantal Kranenburg

KERKDIENSTEN
TORENHOF

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

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

OVERLIJDENS-
BERICHTEN

Omdat het niet meer vermelden van deze
berichten alom door onze lezers als een
gemis ervaren wordt en de gemeente deze
gegevens niet meer mag verschaffen,
heeft de redactie van hei & wei besloten
onze dorpsgenoten in de gelegenheid te
stellen zelf overlijdensberichten (met ver-
melding van de overlijdensdatum) op te
geven, uiteraard alleen met toestemming
van de familie, ter plaatsing in hei & wei.
U kunt de berichten aan de redactie ver-
zenden. Zie voor adres het colofon op
deze bladzijde.

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 maartnummer 2008
(verschijnt 21 februari 2008)
DEADLINE: 25 januari 2008 

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, Karin Maas, 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

KERKDIENST  
BIJVANCK

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

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.

BEZORGING HEI & WEI 

Omdat TNT-post vanaf 1 januari jl. lande-
lijk geen ongeadresseerde verspreiding
meer verzorgt op de zakelijke adressen
(bedrijven etc.) heeft de redactie van hei
& wei besloten de verspreiding aan haar
sponsoren en adverteerders (vrijwel allen
zakelijk) zelf te gaan verzorgen. Dit zal
gedaan worden door Nico de Gooijer, die
ook al de bezorging op de verspreidings-
punten in het dorp voor zijn rekening
neemt. De ongeadresseerde verspreiding
door TNT op particuliere adressen blijft
ongewijzigd gehandhaafd. TNT bezorgt
echter niet op adressen met een ja / nee-
sticker op de brievenbus. 

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Middenweg 9b
1271 AS Huizen

Hier komt:

Antiek en Curiosa Toebosch BV

Dorpstraat 1 Blaricum
Telefoon: 534 091

Protestantse Gemeente

Blaricum

de Benjamin Foundation 
(www.benjaminfoundation.nl) inzake pro-
jecten die zij ondersteunt in Brazilië en
Bolivia. Over het leven van meervoudig
gehandicapte kinderen aldaar. Plaats:
Vitusgebouw, Kerklaan 10, op donderdag
24 januari om 20.00 uur, op vrijdag 25
januari om 20.00 uur en op zondag 27
januari om 16.00 uur. Kaarten vooraf te
bestellen voor € 15,- per stuk bij Caroline
Kerstiëns, carolinekerstiens@hotmail.com,
bij Olga Ottervanger,
olga.ottervanger@g.mail.com of tel.
5384296. Zie ook het interview in hei &
wei juni 2007, no. 308 ‘De Benjamin
Foundation’.  

DIVERSEN
Cursus Europees conservatisme en
Amerikaans neo-conservatisme, een his-
torische ontwikkeling van optimisten en
pessimisten, in De Blaercom, op vijf
maandagavonden, vanaf 18 februari, van
20.00-22.00 uur, o.l.v. Blaricummer Bert
Oosterhoff. Opgeven bij VU-BEL, tel.
5312939. 
Opfriscursus Spaans op reis: 10 x dins-
dagochtend van 10.30-12.00 uur, in De
Blaercom. Opgeven VU-BEL, tel.
5312939, zie ook 
www.volksuniversiteitlaren.nl.
Meditatiecursus ‘De weg van het hart’,
gebaseerd op Westerse tradities.
Basiscursus verzorgd door Ineke
Bouwman, in Blaricum en Naarden. Op

DORPSAGENDA

EXPOSITIES,
EVENEMENTEN, ETC.
Galerie De Vlierhove (Franse Pad 1,
ingang Dorpsstraat): t/m 24 februari 2008
tentoonstelling ‘In het licht van Lucca’,
werken van Edwin Aafjes, Onno
Boerwinkel en Ruud Krijnen.
Kunstagenda 2008 over dit project is te
verkrijgen. Open do. t/m zo. van 14.00-
17.00 uur. Info: www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m 3
februari Winterparade, groepstentoonstel-
ling, werk van Mieke Pontier en Willemijn
van der Meer (beelden in keramiek), Piet
Lap (aquarellen), Ellis Tertoolen (kinder-
portretten) e.a. Geopend: wo. t/m zo. van
13.00-17.00 uur. Info: www.galeriebian-
calandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 24 maart,
Singer Solo: Breitner & Israëls.
Permanente collectie: ‘Meet the Singers’.
Openingstijden en info: 
www.singerlaren.nl en tel. 5393950.
Aquarelcursus t/m maart 2008, door
beeldend kunstenaar Marloes Eerden, in
De Malbak, elke dinsdagochtend van
10.00-12.30 uur of elke dinsdagavond van
20.00-22.30 uur, voor beginners en 
ervaren aquarellisten. Informatie en aan-
melding: tel. 5250807 of e-mail 
docart@worldonline.nl. 

EVENEMENTEN
Benefietpremière ‘Benjamin, gracias 
la vida’, een filmdocumentaire i.o.v. 

dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur,
op 29 jan., 12 febr., 4 en 8 mrt., 1 en 15
april, 13 en 27 mei. Locaties volgen.
Kosten € 60,-. Aanmelding / inlichtingen:
Ineke Bouwman, tel. 5386937, e-mail
bouwmab@xs4all.nl en Greetje Dekker,
tel. 5313088, e-mail dj.dekker@hetnet.nl.
Filmvoorstellingen in Bibliotheek
Laren: oude gerenommeerde Italiaanse
en Franse films, elke derde donderdag-
avond en derde vrijdagmorgen (10.00
uur). Aanmelden via 
www.bibliotheekhlb.nl.
Info: Marijke van Stigt, tel. 5257410. 
Opbrengst collecte Nationaal MS
Fonds: deze bedraagt € 1.555. Het fonds
bedankt alle gulle gevers en uiteraard ook
de collectanten, die door weer en wind op
stap gingen. Heeft u de collectant gemist?
Dan kunt u een bijdrage overmaken op
giro 5057 van het Nat. MS Fonds te
Maassluis. Volgend jaar collecteren? Bel
Pamela Zaat, tel. 010-5919839. Info:
www.nationaalmsfonds.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. kennismaken met de com-
puter, internet en e-mail etc. Aanmelding:
035-6924495, cursussen@tgvzorg.nl en
info: www.tgvleden.nl. Vraag de nieuws-
brief aan: nieuwsbrief@tgvzorg.nl.

Kerklaan S.B.


