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Burgemeester van Blaricum. Unaniem
is door de raad op 29 januari jl. als nieu-
we burgemeester mw. Joan de Zwart-
Bloch (48), fractievoorzitter van D66 in
Zutphen, voorgedragen. Op 1 april a.s.
wordt zij geïnstalleerd als burgemeester.
Mw. De Zwart is getrouwd en heeft drie
kinderen. Zij werd in 1990 politiek actief
voor D66. Van 2002 tot 2005 was zij wet-
houder welzijn, volksgezondheid, toeris-
me en recreatie in haar woonplaats. Zij
bekleedt diverse bestuursfuncties en heeft
een eigen adviesbureau.
BVV’31 heeft voor het seizoen
2008/2009 de succesvolle oefenmeester
Ab Rutten (SC ’t Gooi) gecontracteerd.
Doelstelling: volgend jaar minimaal één
klasse hoger spelen. Tevens is door
BVV’31 i.s.m. de belangenvereniging van
het Sportpark Oostermeent een totaalop-
lossing ontwikkeld inzake de herstructu-
rering en privatisering van het park. Deze
oplossing is geaccepteerd door de
gemeentelijke commissie sportzaken. De
aanvraag van het voorbereidingskrediet is
in behandeling. BVV’31 streeft voor het
nieuwe seizoen naar tenminste één kunst-
grasveld, op de plek van het huidige trai-
ningsveld. 
Blaricum duurste koophuizen. Deze
(inschrijving in kadaster) waren in 2007
met gemiddeld € 803.400 (+12%) de
hoogste van ons land. Laren volgt met 
€ 725.000. (+23%). Een derde van de 120
koopsommen ligt in Blaricum boven de 
€ 1 mln. 
Huizen wijst herindelingsplan GS af:
het college van Huizen acht het uitgeslo-
ten dat men zich binnen een paar jaar zal
aansluiten bij de bestaande BEL-samen-
werking en één ambtelijke organisatie met
de BEL-gemeenten zal gaan vormen. Er
zou een volstrekt scheve verhouding ont-
staan, aldus het college, omdat Huizen
meer inwoners heeft dan elk van de BEL-
gemeenten apart. 
De landelijk unieke BEL-samenwer-
king werd op 2 januari jl. door zo’n 180
ambtenaren van Laren, Blaricum en
Eemnes op ludieke wijze ingeluid in een
feesttent op het terrein achter Nederheem
met een gezamenlijk ontbijt en enkele fes-
tiviteiten. Als tijdelijk directeur van alle
ambtenaren is de heer Meine Bruinsma
aangesteld, laatstelijk griffier provincie
Noord-Brabant. 
Duurzame energie Blaricummermeent.
Voor de woningen in de nieuwbouwwijk
Blaricummermeent wordt een zeer
geavanceerd energiesysteem geïnstalleerd
dat warmte, koeling en warm tapwater
levert. 
Centrumplan Bijvanck. De vrijstellings-
procedure (afwijking bestemmingsplan)
is opgestart voor de bouw in het centrum
(deelgebied B) van 30 appartementen, de
parkeergarage (143 voertuigen), het nieu-
we wijkcentrum, diverse maatschappelij-
ke en commerciële voorzieningen en een
plein. 
Zon op en onder: op 1 maart om 7.25
uur, resp. onder om 18.20 uur, en op 1
april op om 7.14 uur, resp. onder om
20.14 uur.

soldaat presteerde het om langs de grens
met België midden in de nacht tientallen
paarden los te laten. Het was een wedden-
schap voor een krat bier, en Dolle Piet
deed altijd wat hij zei. Toen de paarden-
rennen naderden zat Piet weer eens
gevangen op de kazerne in Amersfoort.
Een vriend bracht hem echter een vijl en
Piet zaagde binnen enkele uren de spijlen
door. Hij ontsnapte uit het gevang en reed
vervolgens op de fiets naar Blaricum. Hij
was eigenlijk te laat om aan de rennen
mee te doen, maar de burgemeester
bemoeide zich ermee en zo beklom hij
alsnog een boerenpaard. 

Militaire politie 
De militair won al zijn races en haalde uit-
eindelijk de finale. Daar wachtte hem een
bijzonder tegenstander: de kapitein van de
kazerne waar hij uit de gevangenis was
ontsnapt. De man herkende Piet niet en
dus ging de race gewoon door. Piet, die
als geen ander kon rijden, bereikte als eer-
ste de finish. Daarna verdween hij in een
café, dronk zich een stuk in de kraag, en
vertelde iedereen die het maar horen
wilde over zijn miraculeuze ontsnapping.
De gealarmeerde militaire politie kreeg
Piet niet te pakken – de boeren blokkeer-
den het café – maar de volgende dag
meldde hij zich in Amersfoort. Toen hij de
legerkapitein vertelde dat ze beiden aan
de paardenrace hadden deelgenomen,
geloofde deze het aanvankelijk niet. Piets
zuster had echter een foto gemaakt bij de
start en daarop waren beide mannen goed
te zien. De kapitein zag de foto en dat was
Piet zijn geluk. “Hij had eerst veertien
dagen arrest, maar hij kwam er vanaf met
een paar dagen,” zegt Bertus lachend. 

Trekker
De paardenrennen werden na Dolle Piets
avontuur nog een paar keer gehouden,
maar na de oorlog was het zo’n beetje
gebeurd. De trekker had de toekomst.
Vader Henk en Bertus beseften dat er
andere tijden voor de deur stonden en
werden subdealer voor McCormick trek-
kers. Ze waren rood met witte velgen: zo
blits als een sportwagen, veertien pk, en
voorzien van een maaibalk. “We parkeer-
den voor de pronk een McCormick voor
de smederij. De boerenzoons van een
weduwe zagen die trekker en zeurden net
zo lang tot moeder ’m kocht. Na één sei-
zoen maaien hadden ze de kosten er al
uit.” 
Omdat hij soms in de natte grond bleef
steken – ook door slechte ontwatering –
bleven veel boeren sceptisch over de trek-
ker. Toch dienden zich steeds meer klan-
ten aan. Rijden konden ze nauwelijks. “Ik
heb eens een klant gehad aan wie ik een
week lang les gaf,” zegt Bertus. “Ik sjorde
telkens aan het stuur om te voorkomen dat
hij de sloot in reed. Hij bakte er werkelijk
niets van. Een broer van die man botste
met een trekker tegen een auto. Het was
de koppeling, hè?” Sommige boeren kon-

Allereerst wensen wij alle Blaricum-
mers, waar dan ook ter wereld, heel
prettige paasdagen toe. Dit paasnummer
valt al vroeg in de bus. Dat komt omdat
we een bijzonder vroege Pasen hebben.
Hoe dat zo kan? We moeten beginnen
met het woord Pasen. Dat is afgeleid
van Pascha of Pesach, het joodse her-
denkingsfeest van de jaarlijkse over-
gang naar het hernieuwde leven (de
lente). De vroege christenen kenden een
vergelijkbaar groot belang toe aan de
herrijzenis van Christus, op de zondag
na de kruisiging. Omdat zij deze zon-
dag, die zij Pasen noemden, ook jaar-
lijks wilde herdenken werd op het con-
cilie van Nicea in 325 n.Chr. vastgelegd
dat deze dag voortaan zou vallen op de
eerste zondag ná de eerste volle maan
in de lente. Vertaald naar 2008: dit jaar
begint de lente op 20 maart (om 6.45
uur), is het volle maan op vrijdag 21
maart (om 19.41 uur) en is de eerste
zondag daarna 24 maart, Pasen. Het feit
dat het volle maan is zó kort ná het
begin van de lente komt echter zelden
voor: een vroegere Pasen kan haast
niet. Pasen kan normaliter tot een
maand na het lentebegin vallen, als het
volle maan is ruim ná dit lentebegin. 
Verder prijzen wij ons gelukkig met het
prachtige en informatieve inlegvel van
de Agrarische Stichting Blaricum, een
voor het behoud van het specifieke
karakter van ons dorp zo belangrijke
instelling. Bovendien betekent dit voor
u en ons een nog groter kijk- leesplezier
dan anders.

Sybert Blijdenstein 

Van de redactie

den er niet mee omgaan. Ze reden heel
langzaam, ik denk tien kilometer per uur,
om zo min mogelijk brokken te maken.” 

Slootgraafmachine
De jaren van de mechanisatie waren goed
voor de smederij. Al het materieel dat op
het land verscheen moest worden onder-
houden of gerepareerd. Vader ging nog
een stap verder en ontwierp een sloot-
graafmachine voor op een trekker. Het
was een graafbak aan een lier, die in de
streek jarenlang werd gebruikt.
Uiteindelijk hadden de vernieuwingen en
de schaalvergroting ook een schaduwzij-
de. Veel boeren in Blaricum verdwenen.
Van den Bergh schakelde meer en meer
over op de handel en reparatie van tuin-
en parkmachinerie. Bertus: “Ik zei tegen
mijn zoon Henk: “Als er vijf boeren mee
ophouden, dan komen er tien tuinen voor
terug. Daar moeten wij op inspelen.”

Zijn betovergrootvader was in de 18e
eeuw al smid in Laren. Bertus van den
Bergh en zoon Henk zetten de traditie
voort met de smederij in Blaricum. De
Gooise tuincultuur heeft de boeren
inmiddels verdrongen.

Bertus van den Bergh (1929) tuurt door
het keukenraam naar buiten. “Ik zie mijn
vader in gedachten nog wegrijden. Hij zat
elke dag op een Harley-Davidson, zelfs
als hij even brood moest halen. ’s Zondags
nam hij ons mee. Mijn broertje ging ach-
terop en ik zat op de benzinetank. Zo
reden we door het land, naar een kennis in
Eemnes.
Vader Henk was een vakman die toverde
met staal en vuur. Hij sloeg grote hakmes-
sen voor de slager – je kon er een geslacht
varken mee klieven – of sierlijke hoepels
en beslag voor boerenwagens. Eén van
zijn grootste klussen was het maken van
hekken voor de veemarkt in Utrecht, maar
met de handel hield hij zich ook bezig.
“We kwamen eens bij een sloopbedrijf in
Amsterdam,” zegt Bertus. “Daar lagen
betonnen palen van de tramweg
Oegstgeest - Leiden - Den Haag. Je kon ze
uitstekend gebruiken als roede voor een
hooiberg. We hebben er honderden ver-
kocht aan boeren uit de streek.”

Probleemgevallen
Boeren waren de belangrijkste klanten. In
het voorjaar, als de maaimachines weg
stonden te roesten, begon de aanloop.
Iedereen wilde ineens maaien, alles moest
worden gerepareerd. Soms was het zo
druk dat vader Henk het werk niet
afkreeg. Als een boer langskwam, dan
vertelde hij alvast een mop om hem in een
goede stemming te brengen. Vroeg de
boer naar diens maaimachine, dan zei
vader: “Ik heb je toch gezegd dat het
‘overmorgen’ klaar zou zijn?” Zo werd
het werk opnieuw uitgesteld tot overmor-
gen.
Op de smederij in Blaricum liepen voor
de oorlog twaalf mensen rond. Elke dag
besloegen ze paarden. Vader deed graag
probleemgevallen. Al duurde het twee
weken of een half jaar: alles wat kreupel
liep, kreeg hij weer aan de loop. Een boer
in Bussum, wiens paard elke week
opnieuw werd beslagen omdat de hoef-
ijzers snel sleten, was één van de klanten.
“Vader verstevigde het hoefijzer met een
stuk van een vijl en dan ging het wel een
maand mee. Die boer was natuurlijk blij.
En het betekende reclame voor ons
bedrijf. Wie een kreupel paard had, moest
bij Van den Bergh zijn.”

Dolle Piet
Paarden betekenden alles in die tijd. Elk
jaar werden er rennen gehouden over
enkele honderden meters. Van de kleurrij-
ke deelnemers maakte Lammert Raven
alias Dolle Piet de meeste indruk, zegt
Bertus. Dolle Piet werd zo genoemd van-
wege zijn streken in het leger. De jonge

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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HOEFSMID BERTUS LEERDE BOEREN TREKKERRIJDEN

Wie vult 
dit vakje?

Vrolijk PasenVrolijk Pasen

Lentemarkt

S.B.

Vervolg op pagina 2

Bertus smeedt een hoefijzer dat in 1945 door de bezetters werd achtergelaten

Foto: Tjerk Visscher
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Naarden-Vesting is een jaarlijks terugke-
rend hoogtepunt, en tweemaal per jaar
moeten de kleiduiven in Biddinghuizen
eraan geloven. Traditiegetrouw wordt het
seizoen geopend in de schiettent op de
Blaricumse kermis. Voor iedere schutter
liggen daar twee kaarten klaar, een gewo-
ne en ‘een blinde’. De beste kermisschut-
ter ontvangt de ‘Roselaarbeker’ op de eer-
ste schietavond in september. 

Vrouwen en rauwe eieren
Vrouwen zijn uiteraard van harte welkom
in café d’Ouwe Tak, maar op de cluba-
vond van de schietvereniging hebben zij
er eigenlijk niets te zoeken. Tweemaal per
jaar maken de heren een uitzondering en
worden de dames vriendelijk onthaald.
Namelijk in het najaar tijdens de oergezel-
lige boerenkoolmaaltijd, én in het voor-
jaar wanneer de echtgenotes bij hoge uit-
zondering mogen ‘eieren schieten’.
Geheel in lijn met het paasthema moet er
gemikt worden op bewegende haasjes.
Treetjes rauwe eieren worden aan het eind
van de avond uitgereikt aan de prijswin-
naars. Op deze avond geen gerookte aal of
goedgegaarde kip bij de borrel. Maar
schalen vol met hardgekookte eieren, die
lomp kapot getikt en verschalkt worden.
De oorspronkelijke traditie is jaren gele-
den ontstaan. Er werd geschoten op een
rauw ei op een borrelglaasje. Het was de
kunst om het pootje van het glas te raken
en het ei heel te laten. Antoon Koot kon
het rondspattende eigeel niet waarderen
en de baan werd voorzien van bewegende
paashaasjes. Voortaan dus geen rauw ei
meer op een glaasje. Maar het blijft oplet-
ten geblazen, soms ligt er eentje verstopt
tussen zijn hardgekookte maatjes te wach-
ten op een hilarisch moment. De evene-
mentencommissie gaat verrassend creatief
om met de puntentelling. De kans is groot
dat de minst bekwame schutter(es) van de
avond met de meeste eieren naar huis
gaat. Een haas schieten en eieren voor je
geld krijgen, dat kan in café d’Ouwe Tak.

Het verenigings- en clubleven in Blaricum
is bijzonder gevarieerd. Ben u ook lid van
zo’n unieke club en wilt u uw enthousias-
me delen met uw dorpelingen? Laat het
weten aan de redactie van hei & wei. Wij
schrijven graag over u!

Karin Maas

ermee doet. De diepdoorgroefde handen
van een werkman die zwaar werk moeten
doen, sjouwen, tillen, noem maar op.
Werklieden, zij hoeven zich nooit te scha-
men voor hun handen, ze zijn er feitelijk
trots op. Zo ook met al het boerenwerk,
zowel voor de boer als voor de boerin: het
werken en dan verbonden zijn met de
aarde is iets bijzonders. En toch kunnen
juist die handen ook heel teder en zacht
zijn, in bepaalde omstandigheden, zoals
helpend bij geboorten of bij ziekten van
mens of dier. 

We zeggen wel eens: “Die heeft gouden
handen,” want wat die handen maken of
doen is onvoorstelbaar mooi en knap. Bij
gevaar, of wat dan ook, steken wij ’t eerst
onze handen op en uit om hulp te vragen
en te geven. Wij geven bij een kennisma-
king of groet een hand. Of bij een
afscheid. Hoe elegant is een handkus.
Jammer dat we dat nog zo zelden zien.
Herinner je je nog de handen van je
ouders? De altijd bezige handen van je
moeder en de werkende handen van
vader? Tot slot zien we rustende handen.
Dan hoeft het allemaal niet meer. Ze kun-
nen in je schoot uitrusten van een vol en
werkzaam leven. Dan volgen de gevou-
wen handen van oude mensen op hun
sterfbed. Die vormen de afsluiting van de
levenscyclus, die begon met twee zo klei-
ne, broze, prachtige babyhandjes. Het
leven kan niet beter samengevat worden,
de oude handen ziende. 

Ada Keizer

Café d’Ouwe Tak ondergaat tweemaal
in de maand een complete metamorfose.
Stoelen en tafels worden opgestapeld, de
houten deuren achterin het café worden
opengeklapt en twee schietbanen wor-
den 12 meter uitgeschoven. De baan-
commissaris van de schietvereniging
controleert nauwkeurig het arsenaal en
noteert zorgvuldig de munitievoorraad.

Vijf jachtvrienden, van een verschillend
kaliber (waaronder oud-burgemeester
Map Tydeman, Rinus ter Beek en Piet van
de Bergh), richtten de schietvereniging in
1961 op. De op vriendschap gebaseerde
mannenclub bestaat momenteel uit een
gemêleerd gezelschap van een krappe 40
leden. Of je nu palingroker, notaris, stuka-
door of ondernemer bent, eenmaal goed-
gekeurd door de strenge ballotagecommis-
sie betekent dit een lidmaatschap voor het
leven. Opkomst is niet verplicht, maar
indien een van de heren zich langere tijd
niet laat zien, wordt er links en rechts naar
de clubgenoot geïnformeerd. De mate van
betrokkenheid met elkaar is groot.
Ingrediënten voor een geslaagde ‘cluba-
vond’ zijn: een goede opkomst, moppen en
sigaren van Hans, ‘mekreel’ van Tonny,
kippenpoten van Gerard en uiteraard mini-
maal één kaart beter schieten dan Bas. 

Wedstrijdschieten
Tijdens het seizoen wordt er gestreden om
de felbegeerde wisselprijs, het ganzenroer
dat achter in het café hangt en dat jaarlijks
wordt uitgereikt aan beste schutter in de
laddercompetitie.
De vereniging is zeer actief. Buiten de
reguliere clubavondjes om zijn er ook de
aan het jaargetijde gerelateerde evene-
menten, zoals het wild schieten in de
herfst en haring schieten in de zomer. De
uitwisseling met de schietvereniging in

HANDEN
We zijn alweer een paar maanden in
het nieuwe jaar, druk aan de gang. Alle
festiviteiten van de afgelopen maanden
zijn alleen nog herinneringen. Maar
voor sommigen onder ons helaas niet.
Vol bewondering hebben we naar al dat
mooie knallende vuurwerk gekeken. Al
dat geschitter en felle kleuren tegen die
donkere nachtlucht. Maar helaas niet
voor iedereen. Er gebeuren telkens
weer de vreselijkste ongelukken. Wij
hebben de mooie herinneringen, maar
zij zijn misschien voor de rest van hun
leven verminkt en gehandicapt. Wat is
er van al hun dromen overgebleven?

Onze handen zijn zo belangrijk en bijzon-
der, hoe klein ze ook zijn. De piepkleine
handjes van een pasgeboren kindje zijn
een wonder van volmaaktheid. Die vin-
gertjes met die kleine roze nageltjes, alles
zit erop en eraan, en ze sluiten zich ook al
stevig om de vinger van vader of moeder.
Ongelooflijk! Later bekijken ze met aan-
dacht hun eigen handje en nog later han-
teren ze een potlood of een speeltje. En
dan nog later – denk eens aan de handen
van musici of een chirurg, specialist of
huisarts. Zij moeten extra zuinig zijn op
hun handen. Mocht daar iets mee gebeu-
ren, dan is hun toekomst een tragedie en
zijn er vraagtekens op alle gebieden.

Handen – handen, hoeveel verschillend
werk wordt er met onze handen gedaan!
Wat het ook is, alles is belangrijk wat je

VRIJ 
ALS EEN VOGEL...

Al dagen verwonder ik me over het
koolmeesje in onze tuin, dat steeds weer
opnieuw omhoog en omlaag fladdert
tegen de tuinspiegel. Het lijkt of het niet
kan vliegen. Net als ik bang ben dat het
een prooi gaat worden voor een van de
katten, die zo ongeveer in onze tuin
wonen, vliegt het vogeltje weg naar een
hoger gelegen tak. Gelukkig, het kan
wel vliegen, maar waarom dan dat
gefladder?

Zou het zich eenzaam voelen en denken
dat hij, of zij, een soortgenootje ziet waar
het kennis mee wil maken? Het gaat per
slot van rekening weer voorjaar worden...
Opnieuw gefladder, op en neer en dan,
vast nieuwsgierig geworden, vliegt het
ineens achter de spiegel langs, opnieuw
op een tak. Zo gaat het nu al dagen lang
door; je zou toch denken dat het uiteinde-
lijk gaat vervelen. Of... zouden vogels ook
dement kunnen worden, net als de mens?
Nooit van gehoord, maar ik weet wel dat
het bij honden en katten ook voorkomt. 

Het doet me denken aan een mevrouw die
ik jaren geleden leerde kennen in het ver-
zorgingshuis ‘De Beukelaar’, dat destijds
stond op de plek waar nu het zorgcentrum
‘Torenhof’ staat. Ze woonde daar met veel
plezier, totdat haar geest ging versluieren.
Toen ‘De Beukelaar’ werd afgebroken om
plaats te maken voor een nieuw zorgcen-
trum, en de toenmalige bewoners tijdelijk
verhuisden naar ‘De Wingerd’ die toen
nog aan het Kerkpad stond, raakte ze
steeds meer verward en voelde ze zich erg
ongelukkig. 

Op een dag kwam ze met een glanzende
blik naar de koffiekamer en vertelde dat
ze een nieuwe vriendin had. En of ik mee
naar haar kamer wilde gaan om kennis te
maken. Daar aangekomen, trof ik nie-
mand, maar zij wel. “Kijk,” zei ze. “Daar
zit ze” en op het moment dat ze in de stoel
ging zitten en in de spiegel keek die op
tafel stond, lachte ze lief en zei tegen
‘haar vriendin’ dat ze het zo gezellig
vond, dat ze er nog was...
Dementie... een rotziekte waar nog steeds,
ondanks de voortschrijdende wetenschap,
weinig tegen gedaan kan worden. Met
respect, liefde en geduld, héél veel
geduld, kun je dan een heel eind komen,
wordt er dan tegen familie gezegd. 

En dan overkomt het je eigen vader...
Geen Alzheimer, zegt de dokter, maar wat
maakt dat uit?... Zoveel verschillende vor-
men van dementie... je weet dat het nooit
meer goed gaat komen. 
Alleen al het feit dat op een gegeven
moment besloten moet worden dat auto-
rijden niet langer verantwoord is, omdat
ook de ogen slechter zijn geworden, zorgt
voor een rouwproces waar je soms niet
goed raad mee weet. Eigenlijk zou het bij
de wet geregeld moeten zijn dat op een
bepaalde leeftijd het rijbewijs ingeleverd
moet worden, net zoals je dat op je 18e

pas kunt gaan halen. Dan weet je dat het
staat te gebeuren en is het gevoel mis-
schien minder heftig.
Het is mede voor mijn moeder, die het er
erg moeilijk mee heeft, een rouwproces.
Want wanneer je een partner hebt die
steeds meer een ‘gevangene’ wordt van
zijn eigen geest, wordt jouw wereld ook
steeds kleiner. Alles wordt minder, steeds
meer inleveren, maar wel met veel meer
zorg en dan, misschien, het vooruitzicht
van een verpleeghuis...?

Voorlopig proberen we nog zoveel moge-
lijk leuke dingen te doen. We zijn blij met
de ‘goede’ dagen die er zeker ook zijn.
Maar soms, wanneer mijn vader weer
eens doelloos midden in de kamer staat en
niet weet van hoe of wat, zou je willen dat
hij, net als het vogeltje in onze tuin, plot-
seling weg kon vliegen... VRIJ... voor
altijd...

Tiny de Wit

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

Villatuinen
Tachtig procent van de omzet van het
bedrijf komt nu van de tuinen van de soms
welgestelde eigenaren. Zo staan er vele,
bij Henk gekochte grasmaaiers in de gara-
ges bij de villa’s in Blaricum. De boeren
vormen nu minder dan twintig procent
van de omzet. Van de vijftig tot zestig
veehouders die Bertus heeft gekend zijn
er nog maar een paar over. Of, zoals zoon
Henk zegt: “Je vindt hier bijna geen strij-
ders meer.”
Buiten staat een bak met hoefijzers. Er
worden bij de smederij jaarlijks nog twin-
tig paarden beslagen door Stef, een zoon
van Bertus. Soms valt de oude meester
zelf in. Hij kan het niet laten. Bertus
bekijkt zijn handen. Er is heel wat door-
heen gegaan. De littekens bewijzen het:
een vingertop werd eens half vermorzeld,
zijn linkerduim lag er bij een ander onge-
luk bijna af. Hij schudt het hoofd: “Een
smid zonder duim, dat zou niks zijn
geworden.”

In het blad ‘Agaaf’, Landbouwblad voor
West-Nederland, van 5 juni 2004, troffen
wij dit interview aan met Bertus van den
Bergh. Het is een mooi artikel over de
geschiedenis van de smederij, die begint
in de l8e eeuw in Laren, en over hoe het er
tegenwoordig aan toegaat. Het is een
prachtig verhaal van Bertus in topvorm
en nog steeds actueel. Met toestemming
van genoemd blad drukten wij het inter-
view graag voor u af.

In dit interview vertelt Bertus over de
avonturen van Lammert Raven alias
Dolle Piet. In Blaricum is hij beter bekend
als Breur Raven, die aan de Meentweg
woonde. Hij was ook de man die begin
jaren tachtig op Koninginnedag op z’n
koe vanuit de smederij van Bertus het
dorpshuis ‘De Blaercom’ binnen reed en
daar allerlei onheil teweegbracht. Breur
Raven was de opa van Marcel Raven.

Adrie van Zon

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.

Bertus 

Foto: Tjerk Visscher

Vervolg van pagina 1 
‘Hoefsmid Bertus leerde boeren trekker
rijden’

EEN HAAS SCHIETEN EN EIEREN
VOOR JE GELD KRIJGEN

S.B.





HET ‘UNIEKE AGRARISCHE 
KARAKTER’ VAN BLARICUM

Bijna alleen in Blaricum komt men de sfeer en het karakter van de oorspronkelij-
ke Gooise dorpen nog tegen. De aanwezigheid in de dorpskom van boerderijen
levert het bewijs, samen met de rondom het dorp liggende enghen en meenten. In
haar nota Agrarisch Beleid heeft de gemeente zich uitgesproken voor behoud van
dat unieke agrarische karakter. Vanuit het besef dat het steeds moeilijker wordt
om te leven van agrarische bedrijvigheid wordt nadrukkelijk onderkend dat de
agrarische sector in Blaricum aandacht en ondersteuning verdient.

EEMNESSERWEG 15

Deze boerderij van de ASB wordt sinds 1 december 1991 bewoond door Jan  en
Liesbeth Calis. Voor het woonhuis geldt een huurovereenkomst. Voor de rest is er spra-
ke van een pachtovereenkomst net als voor het bijbehorende land dat verspreid ligt door
de hele gemeente. Jan is geboren in Laren, Liesbeth in Eemnes. Toen ze trouwden gin-
gen ze in Laren wonen en na elf jaar kochten ze in Eemnes een hobbyboerderij met wat
koeien en schapen. Als ambtenaar van de gemeente Eemnes verdiende Jan tot zo’n vier
jaar geleden de kost en samen met hun twee kinderen runden ze de boerderij. Zowel hun
zoon als dochter had plezier in het boerenbedrijf en beiden studeerden af aan de
Agrarische Hoge School. Dochter boert nu met haar Nederlandse echtgenoot in
Denemarken. En hun zoon is vertegenwoordiger in tractoren en landbouwwerktuigen,
woont in de buurt en assisteert in de weekeinden nu en dan op de boerderij van zijn
ouders.

Eerst verbouwen
Jan en Liesbeth zijn daar terechtgekomen na een langdurige procedure. Zij schreven in
op een aanbieding van de Agrarische Stichting Blaricum. Omdat enkele kandidaten die
de voorkeur hadden afhaakten en de stichting toen besloot tot eerst verbouwen, duurde
het allemaal erg lang. Zij rekenden nergens meer op maar: ‘uiteindelijk kwamen ze, na
veel onderhandelingen, weer bij ons terecht.’
Er moest heel wat gebeuren: ‘de stalinrichting was uit de jaren dertig, er was geen tuin,
geen erfverharding. Tot op de dag van vandaag krijgen we te horen dat alles voor ons
werd gedaan, maar we hebben er zelf heel veel geld en arbeid in moeten stoppen. Wat
niet wegneemt dat we goed behandeld zijn door de gemeente en de stichting.’

Blonde d’Aquitaine
Ondanks de toelichting van het echtpaar bij de rondleiding, valt het niet mee een beeld
te krijgen van de situatie in die begintijd. Dat hangt ook samen met de nieuwe rieten kap
die in 1999 de oude verving en de schilderbeurt van zo’n drie jaar geleden. Daarnaast
ademt de hele entourage aangeboren liefde voor het boerenbedrijf. De schapen en de
Franse Blonde d’Aquitaine koeien, ieder jaar goed voor zo’n twintig kalveren, dragen
nadrukkelijk bij aan dat positieve beeld, net als het paardenpension.
De vraag of Jan en Liesbeth Calis zich tevreden voelen, maakt dan ook een overbodige
indruk. Terugkijkend hebben ze er geen spijt van in eigen omgeving te zijn gebleven en
niet de Blaricumse boeren te zijn gevolgd die de laatste 35 jaar zijn vertrokken naar
Friesland, Overijssel, naar soms verre buitenlanden of naar aanleiding van de ruilver-
kaveling naar Eemnes.

ASB IN VERLEDEN, 
HEDEN EN TOEKOMST

In 1989 richtte het gemeentebestuur van Blaricum de ASB op. Per 31 augustus dat jaar
droeg de gemeenteraad een aantal opstallen en gronden om niet over aan de stichting.
Daartoe behoorde de Blaricummermeent die inmiddels is toegevoegd aan het bebouw-
bare oppervlak van de gemeente. Het grondbezit van de ASB beslaat op dit moment
zestig hectare en bestaat waar het bouwland betreft uit enghgronden in en direct rond-
om Blaricum. Het Warandapark, De Hoeve en De Kampen vormen het grasland. Er zijn
dertien pachters over wie elders in dit inlegvel nadere informatie wordt gegeven. De
ASB heeft twee monumentale boerderijen gelegen in de dorpskern in eigendom.
Een belangrijke voorwaarde bij de oprichting van de ASB was dat vervreemding van de
gronden niet mogelijk was zonder toestemming van de gemeenteraad. Inmiddels maak-
te de gemeente een aantal ontwikkelingen door waarin uitbreiding van het woning-
bouwareaal centraal stond. Zo is de Blaricummermeent, die eerder in het bezit was
gesteld van de ASB, toegevoegd aan het bebouwbare oppervlak van de gemeente en
daarom opnieuw tot gemeentelijk eigendom verklaard.

Toekomstige rol
In de uitvoeringsnota Buitengebieden en dorpskern heeft B&W het besluit geformuleerd
diverse gronden over te dragen aan de stichting Goois Natuurreservaat en aan de ASB.
Het betreft percelen in het Warandapark en hierna aan te geven gronden.
Langs de Bergweg liggen enghgronden (eigendom van de ASB) omsloten door smalle
bospercelen. Het beheer daarvan berust nu bij de gemeente, ASB en particulieren. De
gemeente wil dat dit gebied integraal beheerd wordt om de landschappelijke, natuurlij-
ke en cultuurhistorische waarde te waarborgen. Ook zal de ASB het gebied Achter
Capitten in bezit krijgen naast enkele percelen aan de Gooiersgracht, enkele percelen
ten oosten van de A27 en het perceel ten westen van het Sportpark Oostermeent.
Volgens het collegevoorstel moeten, voordat de gronden worden overgedragen, de ASB
en de gemeente overeenstemming bereiken over het beheer van de gebieden en over de
toekomstige rol van de ASB.

Beheersafspraken
De hierboven genoemde over te dragen gronden hebben een ander karakter dan de gron-
den die nu in het bezit zijn van de stichting. Om hierop goed te kunnen inspelen heeft
het bestuur van de ASB besloten zo spoedig mogelijk de volgende wijzigingen door te
voeren: 
*beheersafspraken voor de nieuwe percelen;
*een nieuwe financiële opzet;
*een gewijzigde bestuurssamenstelling;
*introductie van nieuwe aangeslotenen;
*een actievere houding naar buiten toe.

In de persoon van Gerard van Schaik beschikt de ASB over een rentmeester. Van Schaik
treedt op namens het bestuur bij pachtzaken, stelt de pachtcontracten samen en adviseert
het bestuur in algemenere zin.

Interviews, tekstbewerking en lay-out: Hidde van der Ploeg

DE VOORZITTER
VAN DE ASB:

Het bestuur van de Agrarische Stichting
Blaricum dat nu een jaar in de huidige
samenstelling functioneert, onderschrijft
nog steeds het gedachtegoed dat de
oprichters in 1989 tot hun initiatief bracht.
Dat stelt voorzitter Erwin Capitain aller-
eerst vast. Natuurlijk, de dreiging van ver-
stedelijking van het dorp is stevig toege-
nomen, steeds meer regelgeving en hin-
derwetbepalingen zitten soms in de weg.
En door het opnieuw in bezit nemen door
de gemeente van de Blaricummermeent,
wat het grondbezit van de ASB reduceer-
de met zo’n zestig hectare, zijn er heel wat
zaken aan de orde die aandacht vergen.
Maar de oorspronkelijke uitgangspunten
vormen ook nu de basis van het intensief
bestuurlijk functioneren. ‘Wij zetten ons
in voor het totale landschap,’ zegt
Capitain. En het aardige is dat  de in voor-
bereiding zijnde overdracht die mogelijk-
heid duidelijk openlaat. Een vaststelling
die elders op dit inlegvel uitvoeriger aan-
dacht krijgt.

Het bestuur zal ook zeker nieuwe activi-
teiten aan de pachters aangeven. ‘Maar we
gaan niet op hun stoel zitten,’ refereert
Capitain aan een van de voornemens van
zijn bestuur. ‘Maar als ze met nieuwe ini-
tiatieven komen, zullen we hen zeker
adviseren en helpen.’
Ook het bestuur zelf heeft nieuwe wensen.
Een ruim assortiment via de pachters van
allerhande voedingsproducten naast het
hoog scorende asperges aanbod, staat op
dat lijstje. En dan liefst de verkoop rege-
len via een boerenmarkt of winkel. ‘We
hebben contact met de ondernemers die
de Noordermarkt in Amsterdam runnen,’
zegt Erwin Capitain. ‘Die hebben wel
interesse om te investeren in het Gooi en
zoeken een locale ondernemer die zich
daarvoor wil inzetten. Het kan natuurlijk
nog veel breder. Een heel breed assorti-
ment aanbieden en contact zoeken met
restaurants die dan lokaal voedingsmidde-
len op hun menu kunnen zetten. Er kun-
nen workshops georganiseerd worden,
aanbiedingen worden gedaan voor partij-
tjes, noem maar op.’

DE VOORMALIGE
BURGEMEESTER:

‘Boeren heb je nodig voor een fraai land-
schap,’ zegt Anneke Le Coultre-Foest op
die toon van stelligheid naast beminne-
lijkheid die we ons herinneren uit haar
periode van 1973 tot 1992 als burgemees-
ter van Blaricum. ‘Ik was de vijfde vrou-
welijke burgemeester in een tijd dat er nog
achthonderd gemeentes waren,’ wil ze
nog wel even in de herinnering oproepen. 

Met veel plezier kijkt zij terug op dat bur-
gemeesterschap waarin zij onder veel
meer De Dooyewaard Stichting én de
Agrarische Stichting Blaricum tot leven
bracht. Ruimte scheppen voor kunste-
naars en voor boeren; is er een mooiere
combinatie denkbaar? Het stemt haar dan
ook zeer tevreden dat Blaricum in de per-
soon van Ruud Spil een begaafde specia-
list in het schilderen van koeien rijk is.
Anneke Le Coultre-Foest is erevoorzitter
van de ASB. Die titel verwierf ze met de
oorspronkelijke wijze waarop zij in eigen
omgeving, maar ook in politiek Den Haag
en de provincie met succes streed voor de
agrarische status van Blaricum. ‘Ik wilde
geen planologen die met een helikopter
over de gemeente heen vliegen en streep-
jes trekken, maar mikte op organische
groei. En niet teveel ruilverkaveling want
dan gaat de poëzie eruit,’ bevestigt zij de
wijze waarop zij de slag aanging. Want
buurgemeente Huizen zag de toekomst
vanuit een heel andere gezichtshoek, en
dat was de grote broer van dat dorpje met
toen zo’n zesduizend inwoners.

Uitvoerig gaat ze in op de schoonheid van
’t Harde waar haar eigen gemeente ooit
een pretpark wilden creëren. Ook kinder-
boerderijen genieten niet haar voorkeur.
‘Toon kinderen liever wat een boerderij
en het boerenleven werkelijk is, hoe het
functioneert en laat zien dat er hard moet
worden gewerkt.’
Naar haar zeggen hielp het bij lobbyen in
Den Haag beduidend dat zij lid was van
het bestuur van het Nederlands
Olympisch Comité. ‘Want alleen als bur-
gemeester van zo’n klein dorp kreeg je
niet zoveel aandacht.’ Hoe dan ook, zij
manifesteerde zich zelden luid, maar
altijd duidelijk. ‘Je kunt boeren niet vra-
gen te investeren zonder continuïteit te
garanderen,’ was een van haar slogans.
Maar haar besef dat verpachten het sleu-
telbegrip was om het boerenleven in
Blaricum in stand te houden, weegt uit-
eindelijk het zwaarst. Met succes heeft de
ASB die onder haar leiding opgelegde
taak ten uitvoer gebracht.

DE ZORGBOERDERIJ

Op 1 februari 2004 gingen Nico de Jong en Margriet van ‘t Klooster van start met hun
Zorgboerderij ‘t Werckpaert op het adres Gebroeders Dooyewaardweg 3. Begin 2003
had de toenmalige wethouder Sybert Blijdenstein contact gelegd tussen Nico en
Margriet enerzijds en anderzijds de organisatie Sherpa die mensen met een verstande-
lijke beperking ondersteunt in de Gooi en Vechtstreek. Na ongeveer een jaar van over-
leg en oriënterende bezoeken aan andere zorgboerderijen ging ‘t Werckpaert van start
op de boerderij.
De connectie van Nico de Jong met de ASB bestaat uit het pachten van grond. ‘Wij
waren al pachter van de gemeente,’ kijkt hij terug. ‘Bij de oprichting van de ASB kre-
gen we een zesjarig contract dat gaf meer vastigheid, want het contract met de gemeen-
te gold telkens voor één jaar. Aanvankelijk hadden we vijfentwintig hectare grasland,
toen de Bijvanck werd gebouwd bleef er twintig hectare over. Dat verlies is gecompen-
seerd met geld en akkers in de Engh ter grote van drie hectare.’

Erg wennen
We voeren het gesprek in de kantine van de boerderij. Het is namiddag, de groep van
acht tot negen jonge mensen die op de boerderij dagelijks als ‘hulpboer’ meehelpt, is al
met het taxibusje op weg naar hun sociowoningen. ‘Het was heel erg wennen,’ kijkt
Margriet terug op het eerste jaar. ‘Aanvankelijk was moeilijk in te schatten wat je kon
verwachten. Gelukkig kwamen ze niet allemaal voor het eerst op dezelfde dag zodat je
de tijd kon nemen om ze bij de start goed in te werken. Onze eigen kinderen hadden het
aanvankelijk moeilijker met de nieuwe situatie dan wijzelf.’
‘Na een jaar heb je alle seizoensactiviteiten een keer met ze gedaan en weet je hoe je het
beste kunt begeleiden,’ vult Nico aan. Voor hemzelf ging een volstrekt nieuwe wereld
open. Omdat het werk op de boerderij niet rendabel genoeg was, werkte hij vooraf-
gaande aan dit nieuwe initiatief een aantal jaren ‘als loonwerker’ in het akkerbeheer bij
de stichting Goois Natuurreservaat. Margriet bracht twintig jaar ervaring mee als kleu-
terleidster. ‘We hebben het als plezierig ervaren dat ons project niet vanuit de zorg is
opgezet,’ vervolgt zij. ‘De deelnemers kwamen in een voor hen nieuw klimaat terecht.
Je benadert de groep weer open en fris. Mensen in onze omgeving hebben vaak
gevraagd: hoe hou je ze aan het werk? Je moet zelf creatief zijn, er is zoveel te doen.
Wij komen vaak tijd te kort.’

Kinderpartijtjes
Samen met Nico geeft zij aan wat dat betekent. Inspelen op de jaargetijden bijvoorbeeld.
Met steun van vrijwilligers een lente- en kerstmarkt organiseren, waarbij de boerderij
openstaat voor bezoekers. Ook organiseert ‘t Werckpaert kinderpartijtjes en verzorgt ze
huifkarritten, waarbij opnieuw veel buitenstaanders in aanraking komen met de groep.
Binnen de groep die bestaat uit mensen die vaak moeite hebben met veranderende
omstandigheden en/of een verstandelijke beperking hebben, heeft iedereen zijn eigen
voorkeur. Zo is er een jongen die graag de koeienstal schoonmaakt. Hij heeft een spe-
ciale band met de dieren en signaleert het onmiddellijk als er iets aan de hand is met een
koe.
‘De groep is veel buiten,’ zegt Nico. ‘Het is een gezonde omgeving en er wordt lekker
gewerkt. Aan het eind van de dag zijn ze heerlijk rozig. Ze vinden het heerlijk om zich
verantwoordelijk te voelen voor de dieren die ze verzorgen en dat is voor hen heel spe-
ciaal omdat er normaal altijd voor hén wordt beslist.’ Margriet draagt de uitsmijter bij:
‘Het mooist vind ik dat ze zich voorafgaand aan hun zomervakantie van drie weken ern-
stig zorgen maken over hoe het nou moet met de dieren.’

DE ASPERGEBOERDERIJ

De aspergeboerderij is een begrip in Blaricum dat betrekking heeft op het pand
Angerechtsweg 11 van de ASB. In december 2006 is een grootscheepse restauratie
begonnen die nagenoeg is voltooid. ‘Sinds 1980 was er niets aan gedaan,’ kijkt pachter
Mariëlle Bakker terug. ‘De restauratie is te danken aan de daadkracht van het nieuwe
bestuur. De gevels moeten nog opnieuw gevoegd worden, maar ik ben al blij dat het dak
niet meer lekt. Ik betaal uitsluitend pacht voor het agrarisch bedrijf, dus verder doen we
in principe alles zelf.’

Energie
In 2001 heeft zij de pacht overgenomen van haar vader Kees Bakker. ‘Als ik stop met
mijn agrarische activiteiten moet ik eruit,’ stelt zij vast. Maar dat is voorlopig niet aan
de orde. De energie die Mariëlle en Sacha Knoop in hun status van boer steken, bewijst
dat nadrukkelijk. ‘Het is geen baan, maar een manier van leven,’ luidt hun filosofie. Dus
verkopen ze in december kerstbomen en stond er ook deze winter permanent een kraam
voor de boerderij waar klanten terecht kunnen en hun aankoopsommetje storten in een
busje. Het aanbod bestaat niet alleen uit de bekende moestuinproducten als andijvie,
prei en boerenkool, maar je vindt er soms ook aardperen, bleitjes en ‘rare jam’ van eigen
pompoenen en appels.

Lammeren
Deze maand nemen de activiteiten toe, dan worden de lammeren geboren die over een
jaar als lamsvleespakketten worden verkocht. In april, mei en juni wordt het echt
menens. ‘Dan hebben we soms wel vierhonderd klanten per dag. Maar dan praten we
over het aspergeseizoen dat toch als hoogtepunt wordt gezien.’ Mariëlle schreef er met
steun uit haar directe omgeving een kloeke en rijk geïllustreerde Blaricumse asperge
bundel over. Zo legt haar vader uit hoe pastoor Jongerius hem (en anderen) inspireerde
tot het verbouwen.

‘Volgens hem was de grond hier geschikt voor asperges en hij zou ook wel voor plan-
ten zorgen.’ Kees Bakker begon in 1954 met de aspergeteelt en behoorde tot de vol-
houders. Met name toen de familie in 1980 verhuisde naar Angerechtsweg 11 nam de
teelt aanvankelijk een grote vlucht. Toch moesten Sacha en Mariëlle die het bedrijf in
2001 overnamen een soort herstart maken. Twee, drie jaar later was de productie weer
op orde, zoals zij aangeeft in haar bundel.
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Historisch moment
Op maandag 14 januari sprak waarne-
mend burgemeester Wim Kozijn in het
Vitusgebouw over een historisch moment,
nl. de start per 1 januari 2008 van de BEL-
combinatie. Een vorm van samenwerking,
uniek in ons land, gevolgd met belangstel-
ling door kleinere gemeenten in vergelijk-
bare situaties. 

De BEL als middel
De BEL is een middel om het werk beter
te organiseren en beter uit te voeren. De
kwetsbaarheid van de te kleine organisatie
wordt verbeterd, er kan effectiever en effi-
ciënter worden gewerkt en de kwaliteit
wordt verhoogd.

Van ‘onding’ tot ‘con amore’
Gedeputeerde Staten hebben de claim van
Huizen op grote delen van Blaricum niet
gehonoreerd. Huizen mag wel meedoen
met de BEL-samenwerking, maar dan
o.b.v. gelijkwaardigheid en ‘con amore’. 

Eigen identiteit.
Indien er van de organisatie wellicht zelfs
onbewust een zekere drang uitgaat naar
eenvormigheid, komt de vraag naar het
bestaansrecht opnieuw aan de orde. 
Als we als drie gemeenten nagenoeg het-
zelfde beleid hebben, wat is dan nog de
waarde van de vrij dure bestuurlijke
bovenbouw van raad en college en
gemeentesecretaris? Anders gezegd:
Blaricum en de andere twee moeten hun
eigen identiteit proberen te bewaren. Dit
wordt nu in beleidstermen vertaald.

Het imago
De burgemeester vindt het imago van de
gemeente niet goed. Bestuursperikelen uit
het verleden hebben ertoe geleid dat het
moeilijk besturen is. De heftige strijd rond
de totstandkoming van de nieuwe school
in het oude dorp heeft tot de dag van van-
daag nog sterke sporen nagelaten in de
politieke verhoudingen. Emoties beheer-
sen nogal eens het debat. Ondanks het
dualisme, waarbij de raad op hoofdlijnen

Ontstaan
Aan de Langeweg 19 staat de boerderij
van Jan-Peter de Jong. Onder de oudere
Blaricummers beter bekend als de boerde-
rij van Co van Jacob de Jong. Het is om-
streeks 1770 dat Jan de Jong, zoon van
Harmen Lambertszoon en Agatha Jans de
Beer, deze boerderij laat bouwen. Jan de
Jong trouwde met Bortje van de Pol. Jan
was naast landbouwer ook van 1800 tot
1814 president van de Municipaliteit. Zo
werd het gemeentebestuur in de Franse
tijd van Napoleon genoemd. 

Gruttenmolen 
Naast landbouwer was Jan ook grutter. In
het Gooi werd er destijds namelijk veel
boekweit verbouwd. Het moet ook in die
tijd geweest zijn dat de gruttenmolen, die er
nog steeds is, op de pompstraat werd
gebouwd. Deze molen, die later is omge-
bouwd tot karnmolen, is de enige in zijn
soort in Nederland. Uit het huwelijk van
Jan de Jong en Bortje van de Pol werden
zes kinderen geboren. Een van hen, zoon
Harmen, nam het bedrijf over. Harmen
trouwde met Hendrika Rigter. Hij was bur-
gemeester van Blaricum van 1844 tot 1850.

Burgemeester De Jongweg
Uit het huwelijk van Harmen en Hendrika
werd in 1820 een zoon geboren, Nicolaas.
In 1851 trouwt hij met Betje van de Brink
uit Laren. Nicolaas was landbouwer, vee-
houder en grutter. In 1853 werd hij
benoemd tot burgemeester van Blaricum,
tot 1874. Na hem hebben we nog een bur-
gemeester uit Blaricum gehad, namelijk
Elbert Heerschop. Uit eerbetoon werd, in

DE LUIS 
VLIEGT UIT

(De kritische, dorpsgerichte website ‘De
Blaricummer’ is opgeheven, de landelijk
gerichte ‘De Nederlander’ heeft zijn
plaats ingenomen. Gebeurtenissen van
enig formaat voor de lokale voor- en
tegenstanders van eerstgenoemde site. Ter
toelichting zond dorpsgenoot Peter van
Rietschoten, de man achter beide sites,
ons onderstaand schrijven dat wij inte-
graal plaatsen. Red.)

Half januari ben ik gestopt met mijn web-
site De Blaricummer. Er waren meerdere
redenen om dat te doen. Een ervan is dat
ik eigenlijk wel klaar ben met de illegale
tennisbaantjes, met de stiekeme onder-
doorgangetjes, klaar met het te hoog en te
breed gebouwde, klaar met het achterbak-
se gefluister van en in en achter de te hoge
hulsthagen, klaar met de botox-Stoep-
rovers en andersoortige valsspelers in het
verkeer, klaar met de pseudozorgzaam-
heid waarop het schoolgebouw aan de
Eemnesserweg is gebouwd, klaar met het
decennium-durende falen van de renova-
tie van het Bijvanckcentrum, klaar met de
dramatische gang van zaken in het
Vitusgebied, en klaar met de zwaarwe-
gende en lang doorwerkende erfenis van
het bedroevend slechte openbaar bestuur
(in alle geledingen) in met name de perio-
de 1990-2005.

Niet tevergeefs
Hetgeen niet wil zeggen dat het allemaal
tevergeefs is geweest. Ik heb het 7,5 jaar
met genoegen gedaan (de een rijdt maal-
tijden voor senioren rond, de ander doet
een kritische site en draagt op die manier
bij aan de samenleving). Als alles wat er
geschreven is in De Blaricummer te boek
zou worden gesteld, zouden er vijf boeken
zoals de Da Vinci Code op de plank staan.
Of zes.
De realiteit gebiedt te zeggen dat er mede
door De Blaricummer in deze gemeente
toch wel het een en ander is verbeterd. Die
lijst is in feite zo lang dat het zou getuigen
van verwaandheid als ik die hier zou
weergeven. Het belangrijkste punt ervan
wil ik u echter niet onthouden: De
Blaricummer heeft aangezet tot gesprek,
tot nadenken, tot bewustwording – soms
met een knipoog, meestal met lekker veel
koud water en een figuurlijke draai om de
oren of erger. Met dit als resultaat: het
huidige bestuur kan beter, maar is bepaald
niet zo slecht als voorheen.
En voor mijzelf was het schrijven over het
lokale wel en wee bijna altijd vreselijk
lachen. Er is maar weinig leuker dan een
zichzelf overschattende bestuurder sparte-
lend op de schrijfsnijtafel te leggen en
hem of haar zonder verdoving te fileren,
castreren, blancheren en op te dienen als
geflopte egoloze pieper. Wie de schoen
past, trekke hem aan. 

Land roept
Andere reden is dat ik verder wil. Het land
roept. Het vraagstuk van de nationale iden-
titeit is in genen dele opgelost. Die van de
integratie en de nieuwe tweedelingen even-
min. De bestuurlijke elite dreigt de samen-
leving met fundamenteel-christelijke steun
en voortgedreven door grootschalige eco-
nomische inhaligheden mee te sleuren naar
EU-topia, terwijl de gemiddelde kiezer
plus nazaat niet eens meer weet wie hij
(zij) zelf nou eigenlijk is. Ondanks de veel-
heid van eigen mening wordt er alom
gezocht naar houvast, rode draden, duidin-
gen, inzicht, een lach en wat liefde.
Vandaar dat ik de kritisch-satirisch-cyni-
sche pen niet opberg, maar doorga met De
Nederlander. Je zou ook zeggen: hier in
Blaricum heb ik mij ontpopt als kritische
luis in de pels van het lokale openbaar
bestuur. Die luis wil gaan vliegen, dus ik
sla mijn vleugels uit richting de grote
samenleving en haar eigen kwesties.
Welkom derhalve op 
www.denederlander.nl. Ik hoop dat u
(ook) daar blijft meelezen.

Peter van Rietschoten

bestuurt en het college voorbereidt en uit-
voert, zien we dat de raad weinig ruimte
geeft aan het college en zich met details
bezighoudt, die tot de competentie van het
college behoren. De raad dient heldere
kaders te stellen en er moet gewerkt wor-
den aan onderling vertrouwen. Positief is
dat raad en college dit onderkennen en met
elkaar in gesprek zijn om tot verbetering
van de situatie te komen om een stabiele
factor in de BEL-combinatie te vervullen. 

Lastige problemen
Blaricum heeft een aantal uiterst lastige
problemen en het is besturen in een moei-
lijke maatschappelijke context. Die moei-
lijkheden liggen vooral op het gebied van
de ruimtelijke ordening, met enerzijds de
opvatting dat er eigenlijk – en dan hebben
we het vooral over het oude dorp – niets
mag veranderen. Aan de andere kant zien
we de maatschappelijke ontwikkeling dat
mensen meer ruimte, groter, uitbreiding
willen. Tussen die twee opvattingen zit het
gemeentebestuur klem. Want beide stro-
mingen hebben in de raad aanhang. Hij
vindt dat er afwegingen gemaakt kunnen
worden. Ook eigentijdse, kwalitatief goede
toevoegingen kunnen ertoe bijdragen dat
de aantrekkelijkheid vergroot wordt. Hij
pleit ervoor om door middel van een goede
discussie er met elkaar uit te komen. Een
helder ruimtelijk beleid met een stevige
aanpak van de inwoners, die zich willens
en wetens niet aan de regels houden, wordt
de basis voor het behoud van de karakteris-
tieke identiteit moeten zijn. 

Blaricum heeft toekomst
De ontwikkeling van de Blaricummer-
meent tot een prachtwijk gaat voorspoe-
dig. De aanpak van de nieuwbouwplan-
nen in de Bijvanck vordert gestaag. De
financiële situatie van de gemeente is
sterk aan de beterende hand. De burge-
meester sloot af door erop te wijzen dat
door de eeuwen heen bij stad en dorp een
diep verlangen was en is naar een goed
bestuur.

(A.v.Z. en S.B.)

de gemeenteraadsvergadering van 23 sep-
tember 1927, het weggetje tussen de
Langeweg en de Brinklaan omgedoopt tot
Burgemeester De Jongweg. Deze weg
loopt namelijk tot op de dam van
Langeweg 19. Tot die tijd heette het
Brinkpad. 

Operatie
Nicolaas de Jong kreeg een beknelde
breuk, daardoor liep hij steeds slechter. Er
werd een arts uit Amsterdam ontboden.
Deze geneesheer was specialist op dit ter-
rein. De operatie werd in de voorkamer
uitgevoerd. Buren waren nodig om hem
vast te houden. De operatie was geslaagd,
maar een paar dagen later kwam er helaas
een infectie bij. Hij overleed op 29 april
1874. Dit soort voorvallen kunnen wij ons
heden ten dage gelukkig niet meer voor-
stellen. Nicolaas liet een vrouw en tien
kinderen achter.

Van vader op zoon
Een van die tien kinderen was Lambert de
Jong. Hij nam het bedrijf van zijn vader

JAN VERWAAL
Jan Verwaal is secretaris van de
Blaricumse – zeer succesvolle –
Historische Kring. Hij doet het werk al
vele jaren en altijd helemaal op de ach-
tergrond. Rustig, stilletjes. Jan Verwaal
is buitengewoon bescheiden.

Na vele jaren in het buitenland gewoond
te hebben, wilde hij graag in ons heerlijke
dorpje iets goeds en nuttigs doen. Hij
woonde en werkte 15 jaar in Latijns-
Amerika (Honduras, Guatemala, Curaçao,
Haïti, Venezuela). Hij werkte en werd uit-
gestuurd door CETECO, de Curaçao
Trading Company.  Na Haïti werkte hij 7
jaar voor de Chemische Naarden in
Venezuela. Boeiende, werkzame jaren.
Inmiddels getrouwd en terug in Nederland
en nog 20 jaar werkzaam bij de
Chemische Naarden en alweer 30 jaar
wonend in Blaricum (twee kinderen, twee
kleinkinderen). Best een opvallende
levensloop van deze vriendelijke ‘secreta-
ris’ van Blaricums historisch verleden.

Hij begon in een werkgroepje en werd
later bestuurslid van de Kring, die opge-
richt werd door Aart van Keulen in l982.
We hebben allemaal kunnen meegenieten
van het 25-jarige bestaan in 2007, met als
één van de hoogtepunten de presentatie
van ‘Het Boek’, het ansichtenboek van
ons dorp Blaricum. Er waren 1876 ansich-
ten – waaronder heel antieke – beschik-
baar en ongeveer 500 daarvan zijn
gebruikt om een prachtig, allerliefst boek
over verleden en heden van dit dorp te
maken. Voorzitter Joep Vos en penning-
meester Ron Machielse hebben ontelbare
uren werk verzet om de vele beeltenissen
te ordenen, te rubriceren en te plaatsen.
Veel mensen stuurden hun oude ansicht-
kaarten in, zoals ook de bekende verza-
melaar de heer Kleinhoven uit Laren.
Ruim twee jaar is er aan dit boek gewerkt
(oplage 2000 stuks) en tijdens het 25-jarig
jubileum werd het ‘den volke getoond’…
Een prachtig project, dat veel tijd, zorg en
moeite heeft gekost, maar dat dan ook grif
door de vele liefhebbers en collectioneurs
van de hand ging. Een aanwinst voor het
dorp Blaricum in de eerste plaats.

Feest
Jan Verwaal vertelt over het feest dat ’s
avonds bij de Kring losbarstte, na de pre-
sentatie van het boek. Er was een typisch

over. Lambert trouwde met Rijkje
Heerschop. Een van hun zoons was Jacob
de Jong. Hij trouwde met Betje Rigter en
dit waren de ouders van Jan, Riek,
Lambert en Co de Jong. Co trouwde met
Janie Kuijer. Zij overleed in 1991 op 58-
jarige leeftijd. Co is overleden in augustus
2007. Hij is 78 jaar geworden. Hun zoon
Jan-Peter de Jong heeft het bedrijf nu een
heel andere wending gegeven.

Verandering
Nadat Stad en Lande was opgeheven, ble-
ven er nog een paar boeren over in
Blaricum. Door steeds zwaarder wordende
eisen werd het voor hen haast onmogelijk
nog een rendabel veeteeltbedrijf te runnen.
De behoefte aan stalling van paarden nam
toe in ons dorp. Jan-Peter speelde daar han-
dig op in, zijn bedrijfsruimte is verbouwd
tot een goed uitgerust paardenpension. 

Pensionstal De Jong
Deze pensionstal wordt gerund door Jan-
Peter de Jong en Bertiene van Wingerden.
Het pension biedt ruimte aan 18 paarden.
De paarden staan in een ruime Brincobox
van 3 bij 3,30 meter. Alle boxen zijn aan
de voorkant voorzien van een weefrek in
de schuifdeur. De stallen worden zes
dagen per week uitgemest en van nieuw
stro voorzien. Er wordt tweemaal daags
ruwvoer verstrekt en krachtvoer gegeven
dat de eigenaren klaar hebben gezet. Er is
een tweetal spuitplaatsen aanwezig. Eén
met warm en koud water en één met
alleen koud water. Verder zijn er droog-
rekken voor de dekens, zadelkasten, een
toilet en een ruimte om na het rijden even

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

Blaricums toneelstuk met veel grappen en
grollen en onvermoede, bijzondere
acteurs samen met de Blaricumse Toneel
Vereniging. “Het werd een avond vol vuur
en vlam,” vertelt hij. “In dit dorp kunnen
ze geweldig goed feestvieren, dat weet
ieder inmiddels wel. Het werk als secreta-
ris van de Historische Kring is gevarieerd
en interessant. Je ziet en hoort alles over
het dorp, we begeleiden de wandelingen
door het dorp en worden altijd overstelpt
met vragen. Eigenlijk zijn we een soort
VVV – die niet in onze dorpen bestaat –
en als Historische Kring verleen je altijd
allerlei hand- en spandiensten.”

Wat voor plannen staan er vervolgens
op stapel?
“Nou zeg!” Jan Verwaal lacht er vriende-
lijk bij. “We zijn nu voorlopig even uitge-
woed, maar ja, het archief en sommige
technische zaken krijgen eerdaags weer
extra aandacht. We organiseren ook wan-
delingen door het dorp voor de lagere
scholen. We moeten wel goed aan het
werk blijven, meedoen met alle activitei-
ten in het dorp, ook de culturele.” 

Acht jaar
Hij doet het secretariaatswerk nu acht jaar
en vindt het leuk en boeiend. “Je doet er
veel mensen plezier mee en daar gaat het
toch om in het leven? Er is, zoals bij vele
verenigingen, altijd behoefte aan ‘jonge-
re’ leden, bestuursleden vooral. Maar oh,
oh, die hebben het allemaal zo druk! Soms
denk ik dan: er is toch best wel tenminste
één iemand te vinden in ons dorpje?”
Zoeken maar! Tot die tijd heeft de
Historische Kring in ieder geval een seri-
euze, fijne, werkzame secretaris.

Aty L.S.

bij te praten onder het genot van een kopje
koffie of iets anders.
Voor de winter is er een aantal paddocks
waar het paard alleen of met andere paar-
den lekker los kan lopen. Het verharde
terrein biedt ruime parkeergelegenheid.
Door de unieke ligging van pensionstal
De Jong kunnen ruiter en paard optimaal
genieten van de prachtige natuur in de
omgeving. Ideaal voor de recreatieve
paardenbezitter. Voor meer informatie
kunt u altijd contact opnemen met Jan-
Peter de Jong. Tel: 06-21276392.

Koninginnen
Wie kan er in Blaricum zeggen dat er in
zijn woning c.q. bedrijf twee koninginnen
zijn geweest? Nou, Jan-Peter de Jong kan
dit zeggen. Op 7 juni 1974 kwam konin-
gin Juliana op werkbezoek in Blaricum.
Jan-Peter mocht haar, als kleine jongen,
bloemen aanbieden. Op de deel werd door
het hoge bezoek een lunch gebruikt. Op
23 mei 2003 kwam koningin Beatrix in
Blaricum hem met een bezoek vereren.
Na een zeer vluchtig kijkje in het onder-
komen van de Historische Kring wilde zij
ook naar de boerderij waar haar moeder
eerder was geweest. Te voet ging zij over
de Burgemeester De Jongweg om Co en
Jan-Peter de hand te schudden. Onder het
genot van een kopje thee werd zij door
Blaricumse boeren op de hoogte gebracht
van de problemen die zij ervaren om nog
een bedrijf te runnen in de kom van een
dorp. Wij van hei & wei wensen Jan-Peter
en Bertiene heel veel succes op deze inge-
slagen weg.

Frans Ruijter

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

NIEUWJAARSTOESPRAAK 
BURGEMEESTER

(Samenvatting)

VAN GRUTTENMOLEN NAAR 
PAARDENPENSION DE JONG

Jan-Peter en Bertiene

Jan Verwaal



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 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 9 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 9 maart 15.00 uur
Kinder Paasconcert met Elly & Rikkert.
Zie Dorpsagenda onder Evenementen.
Woensdag 12 maart 20.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Lijdensvesper in de Dorpskerk,
m.m.v. de Barbers & Bishops uit
Haarlem o.l.v. Felix van den Hombergh.
Zondag 16 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Palmpasen, gezinsdienst.
Zondag 16 maart 20.00 uur
Passie-avond. M.m.v. kunstenares Joke 
Sterk, ds. J. Rinzema, muziekgroep
Dolce Armonia (zang, luit, theorbe en
gamba). Kruiswegstaties: litho’s van
schilder Harry Sterk, die exposeert in het 
Catharijne Convent in Utrecht.
Witte Donderdag 20 maart 19.30 uur
Mevrouw ds. J.C. van de Putte, Eemnes 
en ds. A.H. Breukelaar, Laren,
dienst met Avondmaalsviering in de
Johanneskerk in Laren. Gemeenschappe-
lijke dienst voor De P.G. Blaricum,
Eemnes en Laren (BEL). 
Goede Vrijdag 21 maart 19.30 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
dienst m.m.v. kamerkoor ‘Petit Soli’ uit 
Amersfoort o.l.v. Peter den Ouden.
Uitvoering van de ‘Via Crucis’ van Franz 
Liszt. Gemeenschappelijke dienst voor
P.G. Blaricum, Eemnes en Laren (BEL).
Stille Zaterdag 22 maart 20.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Paasnachtfakkeltocht: zie Dorpsagenda
onder Evenementen.
Zondag 23 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Paasmorgen, gezinsdienst m.m.v. de
Cantorij, muzikale medewerking van een
Kopergroep.
Zondag 30 maart 10.00 uur
Mevrouw ds. P. Barnard,
Oosterend/Texel.

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.

Diensten in het weekend 
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering. 
Zondag 2 en 16 maart 
Kindernevendienst.
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 5 maart 10.00 uur
Seniorenmis.
Vrijdag 7 maart 13.00 uur
Huwelijk van Rudy Zwanikken
en Saskia de Boer.
Donderdag 13 maart 19.15 uur
Viering van bezinning en inkeer 
ter voorbereiding op Pasen.
Zondag 16 maart Palmzondag 
11.00 uur
Palmzondag viering met optocht
door de kerk van de kinderen met
hun palmpaasstokken. 
Donderdag 20 maart Witte Donderdag
19.15 uur
Eucharistieviering.
Vrijdag 21 maart Goede Vrijdag
14.30 uur
Kruisweg.
19.15 uur
Viering van Goede Vrijdag met
kruisverering en bloemenhulde.
Zaterdag 22 maart Paaszaterdag
19.15 uur
Paaswake voor de kinderen met het
kinderkoor St. Vitus Kikkerkoor.
21.30 uur
Paaswake met het Gemengd koor St.
Cecilia.

OVERLIJDENS-
BERICHTEN

Wilt u een overlijdensbericht geplaatst
hebben? Stuurt u, familie van de overle-
denen, ons dan de betreffende overlijdens-
kaart en wij nemen de naam, geboorte- en
sterfdatum op in een apart rubriekje op
deze pagina. Adres hei & wei: zie het
colofon op deze bladzijde.

Rectificatie
In het artikel ‘De vrijwilligers van het jaar
2007’ in het vorige nummer van hei & wei
is een foutje geslopen. De derde zin onder
de foto van Annemarie en René de Fouw
‘De Protestantse Gemeente kwam met het
voorstel...’ moet zijn’: ‘Een lid van de
Protestantse Gemeente kwam met het
voorstel.../ Red.

KERKDIENSTEN
TORENHOF

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

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

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 aprilnummer 2008
(verschijnt 27 maart 2008)

DEADLINE: 29 februari 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, 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

Zondag 23 maart Hoogfeest van Pasen
11.00 uur
Eucharistieviering.
Maandag 24 maart Tweede Paasdag
10.00 uur
Eucharistieviering.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang 
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije, 
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. Tel.:
035-53 83153. 
E-mail: stvitusblaricum@hetnet.nl.

GEMEENTE 
AGENDA

Gemeentebestuur Blaricum
maart 2008 
Tijdelijk in Gemeentehuis Laren,
Eemnesserweg 19, Laren
Ronde-tafelgesprekken (RTG) 
(voorheen Cie I, II en III) Dinsdag 18
maart om 19.30 en 21.00 uur in De
Blaercom.
Raadsvergadering
Dinsdag 25 maart om 20.00 uur in
gemeentehuis Laren.
Zie ook: www.blaricum.nl. Tel. 7513111.

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 een
kop koffie of thee. Voor informatie: 
www.evangeliegemeentederivier.nl, 
Theo Minneboo, tel. 5252804, e-mail
theo_minneboo@hotmail.com.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Middenweg 9b
1271 AS Huizen

Hier komt:

Stichting Karakteristiek Blaricum

www.karakteristiekblaricum.nl

Protestantse Gemeente

Blaricum

in volgorde van binnenkomst.
Lentemarkt op de Zorgboerderij ’t
Werckpaert: op zaterdag 15 en zondag
16 maart van 12.00-16.00 uur. Volop lam-
metjes en kuikentjes te bewonderen. Voor
kinderen: knutselen van lentekransen en
decoraties. Toegang gratis. Gebr.
Dooyewaardweg 3 (hoek Fransepad). 
Paasnachtfakkeltocht: op zaterdag 22
maart. Begint om 20.30 met kort feestelijk
en bezinnend samenzijn in de Dorpskerk.
Alle deelnemers ontvangen een vuurfak-
kel. Route (3 km) door mooi natuurge-
bied. Onderweg drie vuurstations. Diverse
koren en gezangen. Gebeden en voor-
dracht vredesteksten. Besluit met wijn en
krentenbol. Einde rond 23.00 uur. Kosten:
€ 5,- p.p., jongeren tot 18 jaar gratis.
Huisdieren, aangelijnd en rustig, toege-
staan. Voor informatie: tel. 5336405,
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.
Reis naar Israel: van 6 t/m 17 oktober
a.s. Initiatief van de R.K. Parochie St.
Vitus en de Protestantse Gemeente
Blaricum. Langs de Bijbelse plaatsen,
Jeruzalem, berg Sion, met  uitstapje naar
Petra in Jordanië, etc. Kosten ca. € 1.700,-.
Interesse? Bel of mail Ds. Jan Rinzema
(jan.rinzema@casema.nl) of pastor Cuno
Lavalije (st.vitusblaricum@hetnet.nl).

DIVERSEN
Cursus Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648) in De Blaercom, vanaf 12 maart a.s.
op vier woensdagavonden van 20.00-
22.00 uur, door docent Casper van den
Broek. Zowel voor hen die (enigszins)
bekend zijn met deze oorlog als degenen

DORPSAGENDA

EXPOSITIES 
Galerie De Vlierhove (Franse Pad 1,
ingang Dorpsstraat): eind maart tot eind
april Ger Jansen (schilderijen). Open do.
t/m zo. van 14.00-17.00 uur. 
Info: www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
23 maart Hélène Grégoire (schilderijen)
en André Vranken beelden), geopend: wo.
t/m zo. van 13.00-17.00 uur. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 24 maart
Singer Solo: Breitner & Israëls. Tot en met
27 april ‘Strip en kunst’, zie ook
www.stripenkunst.nl. Openingstijden en
info: www.singerlaren.nl en tel. 5393950.
Torenhof: Expositie Jet’s Bloemenhoed:
tot 13 maart, de hele dag, van werk van
Henriëtte Bon-Breitenstein (aquarellen).
Opbrengst deels voor epilepsiefonds. Ook
winkel aan huis bij Henriëtte aan de
Torenlaan 25, Blaricum (t.o. Torenhof).
Open: woensdag 10.30-12.00 uur en
15.30-18.00 uur. Ook voor relatiegeschen-
ken, menu’s, uitnodigingen etc. 
Tel. 6460060, 06-51179294.

EVENEMENTEN
Familie Paasconcert in de Dorpskerk
(Prot. Gem. Blar.): op zondag 9 maart
15.00 uur. Liedjesprogramma ‘De Steen is
Weg’ rond het paasverhaal, van Elly en
Rikkert. Voor kinderen v.a. vier jaar én
hun ouders. Meezingen kan! Toegangs-
kaarten € 5,- p.p., reserveren: 
jetje@family.filternet.nl (naam en aantal
vermelden), afhalen zaterdag 1 maart
10.00-12.00 uur Dorpskerk. Toekenning

die geen achtergronden kennen. 
Opgeven bij de Volksuniversiteit BEL,
tel. 035-5312939. 
Zie ook: www.volksuniversiteitlaren.nl.
Bibliotheek Huizen: 28 februari 20.00-
22.00 uur lezing ‘Joden en Christenen’
door drs. Jona Lendering. Op 19 maart en
16 april 10.45-12.15 uur lezing ‘Parels,
echt of onecht’ door Loes Vogel. Op 12
maart 14.30-15.30 uur Opa- en Oma film-
middag. Bibliotheek Laren: 19 maart om
14.30 uur Opa- en Oma filmmiddag. 
Info: www.bibliotheekhlb.nl. of  Marijke
van Stigt, tel. 5257410. 

Inloopcentrum psychische problemen
(SLW / Versa / Infocentrum GGZ e.a.):
‘Koffie om de hoek’ voor mensen met
vragen over psychische problemen, weke-
lijks op vrijdag 12.00–15.00 uur, in
Metamorfose, Schokker 4, 1276 CM
Huizen, tel. 5257281. 
Zie: www.infocentrumggz.nl.
Wereldwinkel BEL in Laren tussen
Warrekam en St. Jansbasiliek. Gedeelte
van de ‘winst’ dit jaar naar armoedehulp
in regio Goedgedacht (Zuid-Afrika).
Plattelandswerkers worden daar vaak
betaald in wijn (DOP). 
Gevolg: foetaal alcohol syndroom (FAS)
bij baby’s.
Trefpunt Niet-aangeboren Hersenletsel:
voor patiënten en hulpverleners, elke
tweede woensdag van de maand in
Huizen. Info: MEE ‘t Gooi, Yvonne
Wijburg, tel. 035-6230339. 
Info: www.meehilversum.nl, tel. 035-
6230339 of e-mail info@meehilversum.nl.

lentemarkt S.B.


