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WOZ-onderzoek. In de raadsvergadering
van 26 februari is de ‘Rapportage
Onderzoekscommissie WOZ’ behandeld,
dat een kritisch oordeel vormt over de
WOZ-taxaties. Door fouten en tekortko-
mingen in de werkwijze en achterstanden
op de afdelingen waren de gegevens niet
actueel genoeg meer, waardoor de taxaties
tot een (te) hoog aantal bezwaarschriften
(24% van de Blaricummers) leidden. Het
college erkent de verantwoordelijkheid
voor de gang van zaken. In het komend
jaar gaat het college, in overleg met de
betreffende afdeling van de BEL-combi-
natie, een plan opzetten om te komen tot
een zo goed mogelijke wijze van WOZ-
heffing in Blaricum. 
Brandweer Blaricum. In 2007 werd 132
keer uitgerukt. Op 1 januari 2009 gaat de
brandweerregionalisatie van start. De
nieuwe huisvesting (1e kwartaal 2009)
aan de Singel loopt volgens planning.
Onlangs werden er diploma’s, certificaten
en bevorderingen uitgereikt door loco-
burgemeester Ineke de Joode. Wouter
Kroon en Erik Brouwer kregen de versier-
selen opgespeld i.v.m. 12,5 jaar dienst.
Ondercommandant Frans v.d. Veen kreeg,
i.v.m. 25 jaar dienst waarvan de laatste
jaren in Blaricum, de daarbij behorende
insigne en oorkonde.
Koninklijk onderscheidingen kregen bij
de brandweer, voor het minimaal 20 jaar
dienen van de gemeenschap in Blaricum,
Jaap Ruijter, Clemens Borsen, Richard
Borsen, Lambert Vos en Bep Raven.
Wethouder Ineke de Joode reikte hen de
bijbehorende onderscheidingen uit. 
Blaricum wil uitleg over terminal.
Wethouder Heybroek wil van Almere uitleg
over de geplande containeroverslagplaats
voor huisvuil recht tegenover de nieuwe
jachthaven van de Blaricummermeent. 
AbrahamsCrielaers bv, interieurontwerp
en begeleiding uit Blaricum – geïnter-
viewd in hei & wei no. 304 / febr. 07 –
heeft de opdracht gewonnen om concep-
tueel mee te denken over het gehele inte-
rieurconcept van beide Tergooizieken-
huizen Blaricum en Hilversum. Men is nu
bezig met de Kinderpolikliniek in
Hilversum. Het 2,5 jaar geleden gestarte
bedrijf heeft met succes meerdere grote
projecten gedaan, zoals te zien is op de
website www.abrahamscrielaers.nl. Het
bedrijf is inmiddels uitgebreid met drie
werknemers en is onlangs verhuisd van de
Torenlaan 1c naar Singel 17i te Blaricum.
Zon op en onder: op 1 april om 7.14 uur
resp. 20.14 uur, en op 1 mei om 6.09 uur
resp. 21.05 uur. 

Oud 
burgemeester

Tydeman 95 jaar
“Nu moeten we nog even 

ruziemaken, want daar worden we
tenslotte voor betaald!”

Dat zei burgemeester Van Ogtrop van
Blaricum tegen de toenmalige dijkgraaf
Tydeman van wat thans het waterschap de
Eem is. Toen ging het, nadat ze in de
ambtswoning samen een boterhammetje
hadden gegeten, over het lozen van het
open riool van Laren en Blaricum in 
‘zijn’ schone polderwater. Toen hij hier
zelf burgemeester werd was het antwoord
niet verwonderlijk, namelijk de bouw van
een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Zo’n
Gooijergrachtproject plaatst de zaken in
een historisch verband. En dat mist hij
tegenwoordig, nu besturen ad hoc gebeurt
en er een tekort is aan continuïteit. Een
duidelijk voorbeeld vindt hij de bomen
aan de Eemnesserweg, waar het langeter-
mijndenken ontbreekt. Men denkt alleen
aan morgen, en niet aan hoe die laan er
over 25 jaar weer monumentaal kan uit-
zien dankzij een gemeentebestuur dat daar
toen al oog voor had.

Onderwijs & Den Haag
Onderwijs heeft nog steeds zijn belang-
stelling en het rapport Dijsselbloem is
voor hem een goede openingszet in de
nieuwste ontwikkeling. Hij heeft het wan-
beleid van het Rijk aan den lijve onder-
vonden bij de Mytylschool van de
Trappenberg, waarvan hij oprichter en 25
jaar voorzitter was. Een lawine van regels
vanuit Den Haag maakte bestuur en het
geven van onderwijs onnodig zwaar. Wat
hem ook niet zint is dat de overheidsbe-
slissingen tegenwoordig niet meer door
Den Haag worden gepresenteerd, maar
door de tv-lui uit Hilversum. Het worden
kijk- en woordspelletjes. Hoe komt de
bewindsman of -vrouw over? Regeren via

Haalt de BEL 2020, of is er dan
Gooistad?
“Deze werkwijze heeft alle kans van sla-
gen. Van groot belang is dat men inziet
dat het de burger niet zoveel uitmaakt hoe
de gemeentelijke dienstverlening tot
stand komt, wel dat de eigen gemeente
het eigen gezicht behoudt. In bevoegdhe-
den is de burger niet geïnteresseerd, in
bestaan wel. In identiteit dus. Dé taak van
de gemeenteraad is mijns inziens dan ook
het behouden, dan wel verder vormgeven
van de Blaricumse identiteit. Ook omdat
daarin wat betreft de burger de rechtvaar-
diging zit van een vrij dure bestuurscon-
structie.”
En als het met die identiteit niet echt iets
wordt?
“Dat zal de slaagkansen voor de BEL
zoals die nu is vastgesteld niet vergro-
ten...”
Wat wenst u Blaricum toe?
“Goed bestuur op basis van argumenten.
Minder ruis, meer zichtbaarheid en positi-
viteit. Meer waardering voor de bestuur-
ders. Blaricum is bezig weg te komen uit
de hoek van ‘daar is altijd gelazer’. Ga
daarmee door. Het is een te mooie
gemeente om ruzie te maken.”

Peter van Rietschoten, gastschrijver

de buis. De vorm is belangrijker geworden
dan de inhoud. 

Blaricum & woongemeenschap
Het tijdsgewricht wil dat de gemeente tot
een administratieve instantie is verwor-
den. Vroeger nam het bestuur deel aan de
woongemeenschap. De laatste jaren is
men het contact hier met de burger kwijt-
geraakt, waardoor er inschattingsfouten
zijn ontstaan. Er werd teveel gesteggeld
en het kwam niet tot de zaak. De missers
op het gebied van de taxaties bij de onroe-
rende zaakbelasting zijn een sprekend
voorbeeld. Coördinatie nul en veel
gezichtsverlies. Erg vindt hij het beleid –
of het ontbreken daarvan – op het gebied
van de bestemmingsplannen, waardoor
groen Blaricum tot een illusie geworden.
De colleges hebben de situatie niet onder-
kend. Zij hadden tijdig aan de bel moeten
trekken toen het fout ging.
Ter weerszijde van de Torenlaan is nauwe-
lijks nog sprake van een woongemeen-
schap. Grote villa’s, grote auto’s die
gebruikt worden om een postzegel te gaan
kopen. Het lijkt heel wat, maar in wezen
stelt het niet zo veel voor. Zo is de moderne
tijd. Van de andere kant heeft Blaricum een
aardig en bloeiend verenigingsleven, waar
hij tot zijn spijt niet meer aan mee kan doen. 

BEL-samenwerking
Hij juicht deze ontwikkeling toe. Een
gemeente op grotere schaal is prima. Dan
ben je niet zo kwetsbaar. De uitvoering in
de vorm van het aansturen van de drie
individuele gemeenten zal nog wel wat
hoofdbrekens kosten. De houding van
Utrecht is nog onbekend. Hij hoopt dat de
eeuwenoude controverse tussen Holland
en Het Sticht nu eens tot een einde komt.
Hij hoopt dat dit experiment slaagt.
Overigens praat hij liever over onderne-
ming (gericht doel) dan over experiment.

Hei & wei
Prachtig dat een gemeenschap het kan
opbrengen om zo’n mooi blad al zo lang
in stand te houden. Wat hij mist is een kri-
tische benadering van de zaken in de
gemeente. Soms lijkt het een blad voor
een stelletje vrienden. Er wordt weinig
aandacht geschonken aan vervelende din-
gen. Aan de missers op het terrein van de
taxaties OZB is bijvoorbeeld (nog) geen
woord besteed. Angst voor verlies van
gemeentelijk subsidie? (Noot redactie: de
WOZ-kwestie is nu per eerste gelegenheid
geplaatst. Was niet eerder bekend. Zie
Blaricums Nieuws.)

Geheim van de smid
Hij rookt nog dagelijks een pijpje en
drinkt z’n borreltje en biertje. Hij vindt
dat de natuur hem een handje heeft gehol-
pen. En misschien spelen twee heel oud
geworden grootmoeders een erfelijkheids-
rol. Van invloed vindt hij ook je geaard-
heid en het vermogen om moeilijkheden
aan te kunnen. Zijn devies is: houd het
vrolijk. Vorm proberen te geven aan het
leven en blijven nagaan of je nog steeds
op de goede weg zit en of je programma
niet moet worden bijgestuurd. En dat alle-
maal zo eerlijk mogelijk. Dat is zijn leid-
motief. Wie weet is dat het geheim van de
smid. Je kunt van je leven alles maken wat
je wilt. Eenzaamheid? Daar heeft hij geen
last van. Alleen wonen is voor hem geen
probleem. Er is zoveel interessants te
lezen, te zien, te doen. Zijn huis en huis-
houding vergen veel tijd en aandacht, ook
al omdat alles langzamer gaat. Maar hij
verveelt zich geen minuut. 

Adrie van Zon

Waarnemend
burgemeester

Kozijn vertrekt
“Te mooie gemeente 
om ruzie te maken”

Hoe vol van vrolijk-
heid en humor hij
ook is, per 1 april
zwaait waarnemend
burgemeester Wim
Kozijn echt af. Dan
zit zijn zesde inval-
beurt erop, een aan-
tal waarmee hij
nationaal kam-
pioen ‘waarnemen’
is. Het kompas zal worden gezet richting
tweede huis in Frankrijk, het bezoeken
van Europese steden, schrijven aan een
boek voor zijn kleinzoon en gewoon lek-
ker uitrusten. Opdat hij in september des-
gewenst weer ergens kan aantreden voor
waarneming nummer zeven. Mits dat
meer is dan ‘simpel op de winkel passen’. 

Daarvan was in Blaricum geen sprake?
“Het was me van tevoren wel duidelijk dat
het niet de gemakkelijkste gemeente was.
Er was zogezegd wel het een en ander aan
de hand. Je kunt uit stukken en gesprek-
ken en eigen beeldvorming niet alles
halen, maar toen ik hier begon wist ik wel
dat er het nodige was te doen.”
Is het mee- of tegengevallen?
“Er zijn belangrijke stappen gezet, stevige
verbeteringen gerealiseerd. Zelfs op zo’n
extreem moeilijk dossier als de Bernardus
zijn we duidelijk verder gekomen. Kijk,
Blaricum heeft toch wel een beetje de pro-
blematiek om tot goede besluitvorming te
komen. Vooral waar het gaat om
Ruimtelijke Ordening. Vaak was en is het
‘behoud versus vernieuwing’. Iedereen zit
wat dat betreft heel dicht op elkaar. Ander
punt was de omgang met elkaar binnen
het openbaar bestuur. Dat was niet zo
best, dat is nu veel beter.”
Dankzij u?
“Vooral dankzij eigen inzichten van
betrokkenen. Men heeft ingezien dat het
zo niet verder kon. En mogelijk hebben de
vreemde ogen van deze tijdelijke en onge-
bonden waarnemer daar ook iets aan kun-
nen bijdragen.”
Wat kan er volgens u nog wel beter?
“De snelheid van besluitvorming kan
omhoog. De leden van het openbaar
bestuur zouden nog wat meer moeten leren
om hun voorstellen grondiger, beter, finaler
en meer betrokken te laten zijn. Dat is ook
een verantwoordelijkheid naar zichzelf en
naar de ambtenaren toe. Het hele bestuurs-
proces moet men hier nog beter in de hand
krijgen. Dat zal de kwetsbaarheid vermin-
deren, en die was groot. Dat zag je onder
andere aan het aantal mutaties, aan het aan-
tal inhuurkrachten, aan het relatief kleine
aantal ambtenaren dat het hele assortiment
aan dossiers moest doen. Continuïteit en
kwaliteit staan hier toch wel onder druk.”
Dus de BEL is een soort bestuurlijk lap-
middel?
“Nee, de BEL is een betere manier van
organiseren van het werk. BEL betekent
meer mensen, meer kwaliteit, meer effi-
ciency. De kwetsbaarheid is aan het afne-
men. Maar toegegeven: het betekent ook
meer afstand, meer formaliteit.”

Fa. Wed. B. Vos

Bloemen en meer
voor exclusieve & eigentijdse bloemversiering

Schapendrift 2e
Blaricum

035 - 5261250

www.bloemenenmeer.nl
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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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Blaricummer Eng in het vroege voorjaar

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

Komende zondag is het weer zover. Als
we de wekker niet zetten worden we
een uur te laat wakker. Maar als we
hem wel zetten voelen we ons niet echt
uitgeslapen. Je hebt hoe dan ook een
probleem als je ’s nachts de klok een
uur vooruit zet. Met de tijd knoeien
blijft niet ongestraft. En met de zomer-
tijd leven we nog minder naar onze
natuur dan al het geval is.
Terwijl in de winter de zon niet om
12:00 uur maar rond 12:40 uur op zijn
hoogste punt staat, is dat in zomertijd
pas rond 13:40 uur het geval! De zon
gaat ’s zomers dus een dikke anderhalf
uur later onder dan een zonnewijzer
aangeeft! 
Niet iedereen is even blij met de
zomertijd. Veel mensen kunnen er niet
aan wennen omdat hun biologische
klok van slag raakt – een soort jetlag
zonder gevlogen te hebben. Anderen
die gewend zijn vroeg op te staan en te
werken moeten plotseling een uur lan-
ger op het daglicht wachten. Maar een
groot voordeel zijn de langere avon-
den, die extra bijdragen aan het lente-
en zomergevoel. Maar nu eerst zater-
dagavond alvast een rondje langs alle
apparaten waarin een klok zit, van
thermostaat tot fax, van mp3-speler tot
videorecorder, van schakelklok tot
mobieltje. De zon gaat niet voor niets
later op!

Satyamo Uyldert

Van de redactie

S.B.

Foto N. Marcin

Oud burgemeester Tydeman
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MIDDENWEG 15, TEL 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL 035-538 20 53
BLARICUM

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

Eerste 
rondetafel-
gesprekken

Op 19 februari hebben in De Blaercom
de eerste rondetafelgesprekken plaats-
gevonden, die in de plaats gekomen zijn
van de drie commissievergaderingen
van de gemeente. In deze gesprekken
laten gemeenteraadsleden zich zoveel
mogelijk informeren over onderwerpen
waarover in de raad besluiten moeten
worden genomen. Het gaat dus nog niet
om discussies en meningen, maar om
het verzamelen van informatie en feiten.

Naar aanleiding van door haar ingediende
raadsvoorstellen kan het college van B en
W om toelichting worden gevraagd. Maar
ook ambtenaren en externe deskundigen
en betrokkenen kunnen uitgenodigd wor-
den om aan tafel te komen zitten. En bur-
gers kunnen zich laten uitnodigen als zij
over een bepaald agendapunt iets toe te
voegen hebben, of iets anders dat voor de
gemeente belangwekkend is aan de orde
willen stellen. Om 19.30 en 21.00 uur
waren rondes van drie kwartier. In de eer-
ste ronde kwam het gebruik van garages
in de Bijvanck ter sprake, ging het over de
voortgang van de ontwikkeling van de
Blaricummermeent en werd gepraat over
de mogelijkheid om deze rondetafelge-
sprekken ook in de toekomst in De
Blaercom te blijven houden. 
De tweede ronde was geheel gewijd aan
het rapport van de WOZ-enquêtecommis-
sie, zodat hier niet het college maar de
makers van dit rapport werden onder-
vraagd. Bijzonder was de aangename,
dorpse sfeer van de bijeenkomsten op
deze centrale plek. De publieke tribune
was goed gevuld. Niet iedereen realiseer-
de zich dat hij of zij voor deelname aan
het gesprek zich voor een plaats aan de
tafel had moeten aanmelden, maar dat is
wennen. Het geluid en de temperatuur lie-
ten te wensen over, zodat daaraan nog een
en ander wordt verbeterd. Ondanks deze
onvolkomenheden mogen we deze eerste
rondetafelgesprekken geslaagd noemen.
We raden iedereen dan ook aan om ook
eens op een dinsdagavond zo’n gesprek te
gaan bijwonen. Daarvoor zijn twee zalen
in gebruik, zodat er in iedere ronde twee
gesprekken tegelijk kunnen plaatsvinden,
elk over één onderwerp, desnoods meer-
dere. U vindt de rondetafelgesprekken
aangekondigd bij de mededelingen van de
Gemeente Blaricum in de Laarder
Courant de Bel. En wij hebben er vertrou-
wen in dat met deze gesprekken de poli-
tiek weer iets dichter bij de burger komt. 

Satyamo Uyldert

Als dat lukt moet het ook mogelijk zijn
om complete administratieve werkzaam-
heden uit te besteden.

Samen willen doen
Indien bestuur en ambtenaren echt samen
de schouders eronder zetten, dan gaat het
zeker lukken. Zij constateert dat iedereen
van goede wil is en enthousiast, en dat het
samenwerkingsexperiment een succes
wordt. Ze is aan een moeilijke klus begon-
nen maar Jacolien, die onder meer tennist,
schaatst en aan fitness doet, zal het zeker
redden!

Adrie van Zon

Aanvankelijk leken de aanwezige politie-
ke partijen het allemaal goed voor te heb-
ben met de verenigingen in Blaricum.
Maar toen de voorzitter van het
Gemeenschapsfonds, Jan Greven, opper-
de dat deze dag in het leven geroepen was
omdat er juist ongenoegen en onbegrip is
over de rol die de overheid in Blaricum
speelt in deze zaak, werd de discussie een
heel stuk levendiger. Men werd hierdoor
gedwongen ‘kleur’ te bekennen. 

Resultaat
Bij de organisatie heerste na afloop grote
tevredenheid. Men is van mening dat de
dag in een behoefte voorzag. Of het tot de
gewenste resultaten zal leiden blijft
natuurlijk altijd koffiedik kijken. Maar als
de verenigingen elkaar weten te vinden in
hun ‘missie’ kan er veel tot stand komen.
Een speciaal woord van dank voor Pieter
Eshuis en zijn mensen van Radio 6FM en 
Philip Alberdingk Thijm, Mariëtte Gillis
en Jan Greven van het Gemeenschap-
sfonds Blaricum. En natuurlijk Hotel
Restaurant ‘Bellevue’ en zijn personeel
voor de uitstekende en gezellige locatie en
verzorging. ‘Bellevue’ betekent ‘Ruim-
zicht’, zo heette de zaak vroeger. Laten we
hopen dat door deze dag we met z’n allen
een ‘Ruimzicht‘ hebben gekregen voor
elkaars belangen. 

Frans Ruijter

we organisatie over een aantal maanden
een geoliede machine. Het doel van dit
model is namelijk een betere dienstverle-
ning aan burgers en bestuur door korte lij-
nen en op basis van de deskundigheid van
een grotere ambtelijke organisatie.

Identiteit
De BEL-samenwerking is een model
waarbij één organisatie werkt voor drie
gemeenten. Die organisatie werkt voor
28.000 inwoners, maar de burgemeester,
de colleges en de gemeenteraden moeten
kleinschalig blijven functioneren voor
hun eigen gemeente. Enerzijds zie je dus
een zekere mate van verzakelijking door
ambtelijke schaalvergroting, anderzijds
waken de gemeenteraad en het college
voor behoud van de eigen bestuurlijke
identiteit en betrokkenheid bij de zelfstan-
dige gemeente. 
De nieuwe gemeentesecretaris denkt dat
het werkt. Het heeft zich deels al bewezen
elders in het land waar het ophalen van
huisvuil, onderhoud van plantsoenen e.d.
veel in samenwerkingsverbanden gebeurt.

Op zaterdag 16 februari jl. organiseer-
de het Gemeenschapsfonds Blaricum,
in samenwerking met Radio 6FM, een
verenigingsdag. Hoe is dat zo gekomen?
Op 5 november jl. had het Gemeen-
schapsfonds alle verenigingen in
Blaricum uitgenodigd in het dorpshuis
‘De Blaercom’ om eens met elkaar van
gedachten te wisselen hoe de verenigin-
gen nu ten opzichte van elkaar en de
gemeente staan.

Radio 6FM
Uit de in grote getale opgekomen vereni-
gingen kwam naar voren dat er nog wel het
een ander schort aan de onderlinge samen-
werking en de rol die de gemeente daarin
vervult. Het was Pieter Eshuis van Radio
6FM die het initiatief nam om hier iets aan
te doen, met het doel elkaar te helpen met
kennis en kunde, waar dat mogelijk is. Het
Gemeenschapsfonds steunde dat initiatief
direct. Zo kwam er op deze mooie zaterdag
in februari een heleboel technische appara-
tuur naar Hotel Restaurant ‘Bellevue’ om
de radio-uitzending, van 9.00 tot 16.00 uur,

mogelijk te maken. Elke vereniging die
zich had opgegeven werd de gelegenheid
geboden om zijn of haar wensen en/of pro-
blemen in de ether te brengen. 

Politiek debat
Om 13.00 uur was er een politiek debat.

Per 1 januari 2008 is Jacolien Rutten
(50) gemeentesecretaris van Blaricum.
Geboren in Wijchen, duidelijk te horen
aan de Brabantse kant, op school in
Nijmegen en Arnhem, HEAO, HBA en
M(aster) P(ublic) M(anagement),
gewerkt in de gemeenten Harderwijk,
Hoevelaken, Almere en Vleuten-De
Meern als sectordirecteur, en in Utrecht
als directiesecretaris. Ook was ze
raadslid in Weesp, waar ze woont met
haar twee zoons van 16 en 18 jaar.

Jacolien Rutten wilde graag gemeentese-
cretaris worden in een kleine gemeente
met korte lijnen naar burgers en politiek.
Het werd Blaricum, lommerrijk, landelijk,
een prachtige gemeente. Waar veel meer
gebeurt dan je zou denken, is haar indruk.
“Waar begin je aan, zo’n turbulente omge-
ving?” reageerden collega’s en vrienden.
“Een roerig verleden, deftig en je kunt
geen spijkerbroek meer aan!” maar ook
“Dat samenwerkingsexperiment is echt
wel iets voor jou!” Zij vindt nieuwe ont-
wikkelingen inderdaad interessant. Op
basis van haar ervaringen in gemeenten,
die ook waren betrokken bij herindeling,
wil zij zich verdiepen in deze nieuwe
belevingswereld van het bestuur en van de
160 medewerkers, die allemaal een nieu-
we baan hebben gekregen. Een aantal van
hen heeft daar overigens behoorlijk moei-
te mee gehad. 

Aanloopproblemen
Zij vindt het heel knap dat er in anderhalf
jaar door de drie BEL-gemeenten een
samenwerkingsvorm is ontworpen. Maar
dan komt de praktijk en moeten al die
ambtenaren het samen gaan doen. Dat
kost tijd en heeft hectische toestanden
veroorzaakt. Bestuur en burgers ondervin-
den dat een aantal zaken tot hun teleur-
stelling nog niet goed loopt. Inmiddels
zijn veel van die problemen al opgelost,
en met wat wederzijds begrip is die nieu-

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

Gemeentelijke
herindeling
(recente ontwikkelingen)

Op 17 maart jl. hebben de Provinciale
Staten het advies behandeld inzake de
Herindeling Gooi en Vechtstreek, dat
naar de Tweede en de Eerste Kamer zal
gaan, om daar uiteindelijk de wettelijke
status te krijgen. Hoewel dit advies bij
het ter perse gaan van dit nummer op 6
maart nog niet bekend was is, er toch
alle reden om aan te nemen dat dit voor
de BEL-gemeenten, waartoe wij ons nu
beperken, goed is uitgevallen.

In de Provinciale Commissievergadering
van 4 februari jl. waren over de hele linie
de reacties van de statenleden positief te
noemen. Alle betrokken gemeenten (col-
leges en raden) waren in grote getale aan-
wezig. Ook Blaricum, met raadsleden
Rob Posthumus (VVD), Rob Bruintjes,
Satyamo Uyldert, Carien Bölger (allen
HvB) en de wethouders Ineke de Joode en
Jan Heybroek. De Larense burgemeester
Elbert Roest sprak namens de BEL-
gemeenten een krachtig pleidooi uit ten
gunste van de BEL-samenwerking, refere-
rend aan de tot nog toe getoonde sterke
BEL-bestuurskracht waarmee al in korte
tijd en intensief de samenwerking gereali-
seerd is. Burgemeester Van Gils (Huizen)
herhaalde dat zijn gemeente niet mee zal
doen met de BEL, en de Bijvanck en de
Blaricummermeent zal blijven claimen. 

Steun Provinciale Staten 
Bestuurlijk wordt de BEL-samenwerking
door alle 55 statenleden gesteund. De
grootste fracties (met de aantallen zetels)
zijn de VVD (13), de PvdA (11), het CDA
(10), en de SP (9). Zo wordt de wijze van
samenwerking in het SETA-model
(Samen En Toch Apart) algemeen als
uniek en landelijk interessant gezien. De
PvdA, gedeputeerde Moens, GroenLinks,
CH/SGP, de Ouderenpartij en de VVD
vinden dat men de samenwerking van
Huizen met de BEL-gemeenten niet kan
afdwingen – omdat deze niet logisch, in
conflict is met de afspraken, en nu niet
aan de orde is. D66, CH/SGP, CDA en
VVD zijn van mening dat herindelingen
van onderop moeten komen, waarbij
alleen de raden het aanspreekpunt zijn. SP
vindt het belangrijker wat de inwoners
denken dan de raden. CDA wil dat de eva-
luatie van de samenwerking goed gestruc-
tureerd moet worden, niet vrijblijvend
mag zijn, en dat Utrecht en Noord-
Holland hierin samen moeten optrekken.
Gedeputeerde Moens vindt dat er duidelij-
ke evaluatiecriteria opgesteld moeten
worden voor het BEL-experiment, evenals
voor de bestuurskracht van Huizen in
samenhang daarmee. 

Sybert Blijdenstein

Nationaal 
voorleesontbijt

in de peuterspeelzaal Blaricum

Het begint een traditie te worden: beken-
de Blaricummers lezen de peuters voor op
het nationale voorleesontbijt. Op 23 en 24
januari kwamen Lia Klarenbeek van bak-
kerij Wassenaar en Christiane Calis van
Altijd Bloemen voorlezen uit het prenten-
boek ‘Kleine muis zoekt een huis’. Het
was weer erg geslaagd: de peuters hebben
ademloos geluisterd naar het verhaal en
genoten van een lekkere traktatie.

Verenigingsdag Blaricum

Nieuwe gemeentesecretaris

Debat

Jacolien Rutten Foto N. Marcin

Aspergeboerderij S.B.
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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

maakt en beleefd. Wim heeft zijn taak
steeds opgevat als een zelfstandig onder-
nemer die van het bestuur voldoende vrij-
heid kreeg om ervoor te zorgen dat De
Blaercom een echt dorpshuis kon zijn
voor alle bewoners en verenigingen van
Blaricum. Met veel plezier denkt hij terug
aan de open dagen die met de gebruikers
van het dorpshuis werden georganiseerd.
Aan de koffieochtenden op de donderda-
gen. Maar heel speciaal denkt hij terug
aan de Blaricumse Filmdagen waarvoor
de hele Blaercom werd omgebouwd tot
een heuse bioscoop met drie zalen waarin
drie dagen lang films werden gedraaid.
Dit is negen jaren lang achtereen een
groot succes geweest. Daarnaast vonden
en vinden allerlei verenigingen, de cursus-
sen van de Volksuniversiteit, de bridge-
clubs, de gymnastiekclubs, de beoefe-
naars van Mensendieck, yoga, judo en
ballet hun thuis in de zalen van De
Blaercom. Ook de redactie van hei & wei
vergadert er maandelijks. 

Wim heeft zijn werk altijd met veel plezier
gedaan, samen met zijn collega’s Paul
Molenkamp – die er in oktober ook al der-
tig jaren op heeft zitten – en Geert Majoor.
Hij vindt het wel jammer dat er weinig of
geen ruimte is voor de jeugd omdat er
gebrek is aan een goede accommodatie
voor dat doel, maar verder werkte hij altijd
met plezier voor De Blaercom. Hij gaat dan
ook nog niet helemaal weg. Hij blijft nog
enige uren beschikbaar om zo nodig zijn
opvolger in te werken en zijn collega’s te
vervangen. Oude liefde roest niet. Het
‘visitekaartje’ van De Blaercom zal een
ander gezicht krijgen. Wat Wim voor De
Blaercom betekend heeft in deze lange
periode is moeilijk allemaal te benoemen.
Nu hij met pensioen gaat kijkt hij terug met
zijn eigen leuze: “I did it my way”! Hei &
wei wenst Wim nog veel gezonde jaren toe
en zegt hem graag dank voor de diensten
die hij aan het dorpshuis en dus ook aan de
bevolking van Blaricum heeft bewezen.

Jan Willems

gevolgen van stress ondervindt, als bijna
een vanzelfsprekend onderdeel van het
dagelijkse leven. Stress (in de negatieve
vorm) is de term die gebruikt wordt voor
de uitdagingen, de spanningen en de druk
die het lichaam ondervindt. Die uiten zich
door veranderingen in het lichaam, waar-

bij bepaalde emoties
een rol spelen.
Wedstrijdspanning
is positief en gezond
en noemt Roel geen
stress. Hij benadert
stress op een weten-
schappelijk verant-
woorde manier.

Ziekte
Jaarlijks melden 150.000 tot 300.000
werknemers zich ziek vanwege stress.
TNO schat dat één op de zeven WAO’ers
door stress (op het werk?) arbeidsonge-
schikt is geworden. Dat kost jaarlijks 1,7
miljard euro aan uitkeringen. De totale
kosten van stress worden in ons land op
vier tot zes miljard euro per jaar geschat.
Behalve psychische klachten zoals depres-
sie, angst, overspannenheid en burn-out,
tonen ook vele medische onderzoeken de
relatie tussen stress en ernstige ziekten.
Diabetes, hart- en vaatziekten, hoge bloed-
druk, Alzheimer en verschillende
immuunziekten hebben volgens die onder-
zoeken een relatie met chronische stress,
net als vroegtijdige veroudering, gebrek
aan energie en vitaliteit, en futloosheid.

Presteren
Stress zorgt, volgens Roel, voor mindere
prestaties. Stress zorgt voor focus op de
verkeerde zaken, er ontgaan je dingen en
je bent niet meer alert. Volgens hem blijkt
dit ook uit allerlei wetenschappelijk

Toen in april 1977 het dorpshuis ‘De
Blaercom’ in de Schoolstraat werd geo-
pend, werd er door het bestuur gezocht
naar een beheerder van dit gebouw.
Iemand die er garant voor wilde gaan
staan dat het dorpshuis goed onderhou-
den zou worden, en die de gebruikers
en bezoekers van dienst kon zijn. Een
gastvrij en sociaal voelend iemand die
goede contacten kon leggen en die kon
onderhouden. Zo kwam in de maand
februari 1978 Wim van ’t Hull in dienst
van de Stichting Centrale Accommo-
datie Blaricum.

Naar zijn zeggen was het toen voor hem
een sprong in het diepe, want het was nog
niet duidelijk wat de werkzaamheden in
deze nieuwe functie konden gaan inhou-
den. Maar met de ervaringen die hij had
opgedaan in zijn omgang met de klanten
in de fotowinkel en met het kosterschap
van de hervormde kerk begon hij vol ver-
wachtingen aan deze nieuwe taak.

Nu, dertig jaar later, is de tijd aangebro-
ken om een punt te zetten achter dit avon-
tuur, want in juni bereikt hij de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Hij gaat dat doen met
behoud van de vele herinneringen aan
alles wat hij in die lange tijd heeft meege-

Onlangs interviewden we oud-politie-
man Roel Zijlstra die een opmerkelijke
carrièreswitch heeft gemaakt. Roel
werd geboren in Bussum op 28 juli
1956. Na de politieschool werd hij in
zijn tweede dienstjaar (1975) in
Blaricum – toen nog bij de rijkspolitie
Blaricum – gestationeerd.

Het politiebureau was gevestigd aan het
Binnendoor, nu een notariskantoor. Roel is
getrouwd en vader van drie kinderen (23,
21 en 18 jaar) en woont nog steeds in de
Bijvanck. De politie was toen nog ‘zicht-
baar’ in het dorp. Ik durf gerust te zeggen
dat door de goede samenwerking tussen
gemeente en politie in die tijd de kleine
criminaliteit in de kiem werd gesmoord.
Het was een tijd dat iedereen elkaar nog
kende en de gemeentemedewerkers en de
politiemensen dagelijks contact hadden en
hun ‘pappenheimers’ kenden.

Opleidingen
Na zijn politietijd in Blaricum (tot 1984)
is hij, via (het specialisme) rechercheur
jeugd- en zedenzaken en leidinggevende,
bij de politievakbond terechtgekomen (tot
1996). Via in die periode gevolgde HBO-
opleidingen kon hij als vakbondsbestuur-
der bij de vakbond De Unie gaan werken.
Al die jaren is hij ook bezig geweest met
het ondersteunen en coachen van mensen.
In 2005 is hij zich daarin nog meer gaan
verdiepen. Sinds begin 2006 coacht hij
mensen die willen toppresteren en/of hun
stress onder controle willen brengen. In
2007 heeft hij, samen met Eduard
Driessen, daarvoor het bedrijf Premotions
opgericht.

Stress 
Hij vertelt dat vrijwel ieder mens de

Op een ijskoude dag een bezoekje bij
Anne-Mieke Rigter... dan word je
onmiddellijk warm, want dat is feest!
Je kijkt je ogen uit in de beeldschone,
stokoude familieboerderij waar zij
geboren en getogen is, “en waar ik nooit
meer weg wil.”

De boerderij staat helemaal vol met
‘mooi’ en vooral met dieren in allerlei
vormen en maten. Een echte dikke poes
spint in de vensterbank, een piepjonge
retrieverpup kluift op z’n botje, er zijn
konijnen en kippen in de tuin en binnen is
het warm en er is thee. Geschonken door
dat leuke, kleine blonde vrouwtje waar
een boel over te vertellen valt. Zo’n gezel-
lige echte Blaricumse, je ziet haar dage-
lijks overal wandelen met haar hond...
Maar vergis je niet. Achter dit lieftallige
blondje zit een heel interessante wereld.

Ze vertelt er vol enthousiasme over – pra-
ten, dat kan ze goed. 

Door Europa
Na de middelbare school ging ze Frans
studeren en kwam ze terecht bij een inter-
nationale handelsonderneming, destijds
de firma Volkers CV, waar toen nog
‘mooi’ Frans schrijven een ‘must’ was.
Via via kwam ze in contact met de
(petro)chemie. Om te beginnen bij een
dochteronderneming van de Franse olie-
maatschappij Elf, later bij Total Petro-
chemicals in Brussel, de huidige dochter-
onderneming van Total. Zij werd daar
accountmanager Benelux voor het pro-
duct polyethyleen. Dat is een product dat
aan de kunststofverwerkende industrie
geleverd wordt. Een hectische baan waar-
voor ze veel op pad moet, soms drie dagen
achtereen. Per jaar reist ze gemakkelijk
zo’n 40.000 km. Maar als het even kan
rijdt ze gauw weer terug naar haar heerlij-
ke huis en lieve man Theo. Het hoofdkan-
toor is in Brussel, maar thuis in Blaricum

onderzoek. Voor toppresteren is stressbe-
heersing een voorwaarde.

Is er wat aan te doen?
Stress is niet uit je leven te elimineren.
Roel zegt dat er ook goed nieuws is. Je
kunt leren omgaan met stress zodat het
niet die fatale uitwerking heeft op je
lichaam en op de kwaliteit van je leven.
Beheersing ervan kan een positieve wen-
ding aan je leven geven.

Innovatieve methode
De methode waar Roel mee werkt is een
unieke innovatieve benadering (Heart-
math), gericht op het verminderen en leren
beheersen van stress. Hij maakt gebruik
van een zeer succesvolle coachingmetho-
de waarbij, met behulp van uw hartritme-
variatie (HRV), een biofeedback systeem,
ademhaling en concentratietechnieken,
stress onder controle gebracht kan wor-
den. Deze methode is afkomstig uit
Amerika en pas enkele jaren in Nederland
bekend. Hij heeft hiervoor een bedrijf
opgericht, genaamd Premotions. Hij richt

heeft ze een prachtig, supergeoutilleerd
kantoor. Op jaarbasis verkoopt ze onge-
veer 50.000 ton, dat zijn 2000 tankwa-
gens, goed voor ruim € 50 miljoen. Een
accountmanager beheert de bestaande
contracten met relaties, maar boort ook
nieuwe contacten aan en werkt samen met
technische collega’s. Het is een bijzonder
internationale omgeving, waar tegen-
woordig in het Engels wordt vergaderd en
gerapporteerd, hoewel Frans toch de
boventoon blijft voeren.

Met hart en ziel
Anne-Mieke vertelt: “Een van de belang-
rijkste dingen in mijn werk vind ik dat mijn
klanten tevreden zijn, ook in moeilijke
perioden. In de industrie gebeuren nu een-
maal altijd incidenten waardoor je bijvoor-
beeld niet of niet op tijd kunt leveren. Voor
een productiebedrijf is dat rampzalig. Met
hart en ziel verdedig ik dan de belangen
van mijn klanten. Dat persoonlijke contact
maakt het werk juist zo boeiend. Zakelijk
zijn we tegenwoordig al genoeg, vind ik.”

Zwerfvuil
“Plastic, de verzamelnaam voor kunst-

stoffen, heeft niet meer zo’n goed imago
als het om het milieu gaat,” doceert ze
ernstig. “Jammer, want kunststoffen heb-
ben prachtige eigenschappen en eigenlijk
zijn ze niet meer weg te denken uit onze
maatschappij. Bijna alle kunststoffen
worden uit aardolie gemaakt. Ook poly-
ethyleen, het product dat ik verkoop. Via
een ingewikkeld systeem maken de fabri-
kanten er onder andere draagtassen (super
markt), broodzakjes, diepvrieszakken,
medische hulpmiddelen en valhelmen
van... om maar wat op te noemen.
Ontelbaar zijn de mogelijkheden.
Mensen denken vaak dat polyethyleen
slecht voor het milieu is. Dat is niet zo.
Maar natuurlijk moet je ook echt nooit
plastic zomaar weggooien. Een plastic tas
die niet wordt opgeruimd, vergaat pas na
10, 20 jaar. Plastic zwerfvuil – en helaas
zie je dat maar al te veel – wordt veroor-
zaakt door het slordige gedrag van de non-
chalante mens.”
Ze praat vol vuur over haar werk dat ze
fulltime 40 uur per week doet. De telefoon
rinkelt regelmatig en de golden retriever
legt zijn lieve kop op haar schoot: hij wil
(weer) wandelen. En dat is geen straf voor
Anne-Mieke, want Blaricum is voor haar
‘alles’. Maar... de telefoon gaat weer en
tja “het werk gaat ‘voor het meisje’, niet-
waar?”
Total Petrochemicals. kan blij zijn met
zoveel vlijtige dynamiek uit ons kleine
dorp, in ’t noorden. “Het is hier absoluut
super,” zegt ze en vervolgens pakt ze de
riem, en krijgt de retrieverpup zijn zin!

Aty L.S.

zich daarbij op de zakelijke markt, de
hulpdiensten (politie, brandweer, ambu-
lance en zorg) en de sport. Mensen over
de hele wereld gebruiken de methode om
hun stress te verminderen en om beter te
presteren, zowel in de zakelijke markt als
in de sportwereld. Daarnaast is het ver-
groten van bewustzijn en intelligentie, het
creëren van betere relaties en om leren
gaan met de grillen van het leven een bij-
komend doel.

Toepassing in Blaricum?
Ik vraag aan Roel of deze methode ook
voor het in mijn ogen steeds ‘jachtiger’
Blaricum van toepassing zou kunnen zijn.
Hij antwoordt daarop bevestigend. Wij
van hei & wei wensen Roel en zijn colle-
ga Eduard (en zijn andere medewerkers)
veel succes! 
Ga voor meer informatie, een demonstra-
tie of workshop naar www.premotions.org
of neem direct contact op met Roel
Zijlstra: roel@premotions.org of bel 06-
42972315.

Frans Ruijter

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

Poëzie
is kinderspel

(ingezonden stuk)

Kinderen van de Bernardusschool uit
Blaricum en kinderen van de Haagse
basisschool Het Startpunt schilderden
maandag 21 januari jl. samen vier grote
wanddoeken van zes bij twee meter in
het Letterkundig Museum in Den Haag. 

Inspiratiebron was ‘Namiddag van een
faun’, een wandschildering van Lucebert.
De opzet van dit Lucebert-project was
tweeledig: integratie door elkaar te leren
kennen en kunsteducatie door te doen.

Duidelijk was de verschillende herkomst
van de kinderen terug te vinden in de
schilderingen: een moskee, een disco,
bankbiljetten en tropische bloemen. Een
jongen van de Bernardus vertelde na
afloop: “Sommige van die andere school
waren best agressief, anderen waren aar-
dig.” En misschien is dat waar het om gaat
bij integratie: leren kijken voorbij het
vooroordeel. De kinderen uit de groepen
zes en zeven kregen ondersteuning van de
beeldend kunstenaars Door van Ginniken
en Wil de Regt, en van de dichters Trees
Steeghs, Gerard Beentjes en Mohammed
A-min. Het is de opzet om dit voorjaar de
vier schilderingen/doeken tentoon te stel-
len voor ouders en geïnteresseerden,
zowel in Den Haag als in Blaricum. Het
project van Stichting Kinderen en Poëzie
was financieel mogelijk gemaakt door het
Gemeenschapsfonds Blaricum, Huis van
Gedichten uit Den Haag, de Ouderraad
van de Bernardusschool, en alle kinderen
droegen blauwe overschoentjes van het
Zwembad ‘De Biezem’.

Gerard Beentjes

Oproep Oranje
Vereniging
Blaricum 

Vind je het ook altijd zo gezellig in
Blaricum tijdens de Koninginnedag, de
Kermisweek en de Sinterklaasoptocht?
Al deze activiteiten worden door de
Oranje Vereniging georganiseerd met
behulp van een groot aantal enthousias-
te vrijwilligers. Lijkt het je ook leuk om
te helpen bij bijvoorbeeld: kinderstraatje,
opbouw kramen, Solexen-toertocht, ver-
koop rommelmarkt, achter de bar staan
etc. etc., geef je dan op. Het kost je niet de
hele dag en we zijn met alle uurtjes blij,
zodat je ingeroosterd kan worden bij een
activiteit en het voor alle vrijwilligers leuk
blijft. Vele handen maken licht werk en
aan het eind van de dag is er een gezellige
afsluiting. Geïnteresseerd? Geef je dan
op, via de mail ovblaricum@hotmail.com
of stuur een briefje naar de Oranje
Vereniging Blaricum, Postbus 169, 1260
AD Blaricum. We hopen je binnenkort als
vrijwilliger te mogen begroeten! 
Namens de Oranje Vereniging Blaricum,

Frans Elbers, voorzitter

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

Wim van ’t Hull: 30 jaar Blaercom! Anne-Mieke Rigter 
& Franse chemie

Van politieman tot prestatiecoach

Wim van ’t Hull

Anne-Mieke Rigter

Roel Zijlstra

Kinderen van ‘witte’ en ‘zwarte’ school
samen aan het werk
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Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

de Specht
Boom-, en 

Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

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

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

ARMARIUM
Meubelmaatwerk
van ontwerp tot 
uitvoering

Interieur

Restauratie
van antieke meubelen

Meubelstoffering

Antiek in - en verkoop

WWWWiiiinnnnkkkkeeeellllssss

Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

WWWWeeeerrrrkkkkppppllllaaaaaaaattttssss

Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum

TTTTeeeelllleeeeffffoooooooonnnn

06 50692151
06 55867534
035 5266863

Diensten in het weekend 
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering. 
Op 1 en 15 april
Kindernevendienst.
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 2 april 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zondag 20 april 11.00 uur
Viering m.m.v. Timeless.
Zondag 27 april 15.30 uur
Concert m.m.v. Goylants Kamerkoor,
350 jaar kerkmuziek (i.v.m. 350 jaar 
aaneengesloten herder in Blaricum).

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.

Van 25 maart t/m 10 mei 2008 is ds. J.
Rinzema met studieverlof.

Zondag 30 maart, 10.00 uur
Mevrouw ds. P. Barnard,
Oosterend/Texel.
Zondag 6 april 10.00 uur
Drs. J. Greven, Blaricum.
Zondag 13 april 10.00 uur
Drs. J. Greven, Blaricum.
Zondag 20 april 10.00 uur
Gastpredikant.
Zondag 27 april 10.00 uur
Dr. K. Blei, Haarlem.
Zondag 4 mei 10.00 uur
Mevrouw ds. N. Walet-Kooij, Amersfoort.

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
5 februari 2008 Fabian Ruben, zoon

van Evert Konings en
Manon Froeling 

(Maandelijkse opgave door de gemeente is
onderbroken. Intussen kunt u geboorten, huwe-
lijken, en overlijdensmeldingen direct aan ons
opgeven via e-mail redactie@heienwei.nl of
bij de eindredactie, W. Singerweg 13.)

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!

Kerkdienst
Bijvanck

Evangeliegemeente De Rivier
De Malbak, De Maten 1a.  
Elke zondag om 10.00 uur
Voor iedereen, bekend of niet bekend met 
het christelijke geloof. Na afloop napraten
en kennismaken met koffie of thee. 
Voor informatie: tel. 5252804, e-mail 
info@evangeliegemeentederivier.nl. 
Site: www.evangeliegemeentederivier.nl.

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.

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 meinummer 2008
(verschijnt 24 april 2008)

!! DEADLINE: 28 maart 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

Gemeente
Agenda 

Gemeentebestuur Blaricum
april 2008
Tijdelijk in Gemeentehuis Laren,
Eemnesserweg 19, Laren.
Rondetafelgesprekken (RTG) 
(voorheen Cie I, II en III-vergaderingen)
Dinsdag 15 april om 19.30 en 21.00 uur in
De Blaercom.
Raadsvergadering
Dinsdag 22 april om 20.00 uur in gemeen-
tehuis Laren. Zie ook: www.blaricum.nl.
tel. 7513111 (centraal Blaricum) en tel.
7512222 (centraal Laren / Blaricums colle-
ge van B en W)
Ophalen oud papier en karton 
In het oude dorp: in de blauwe contai-
ners volgens het schema van de GAD, zie
www.gad.nl.
In de Bijvanck: wordt huis-aan-huis
opgehaald op iedere 2e zaterdag van de
maand. Vóór 9.00 uur ’s ochtends aan de
weg zetten.
Bij scholencomplex de Bijvanck staan
bij de hoofdingang 4 blauwe papiercontai-
ners. Tijdens schooluren te gebruiken. 
GAD Afvalinfopunt & klein chemisch
afval
Bij de muziektent in het oude dorp: elke
4e dinsdag van de maand van 9.00-12.00
uur, en bij het Scheidingsstation Huizen,
Ambachtsweg. Geopend: dinsdag t/m
vrijdag 8.30-12.30 uur en 13.00-16.30
uur, zaterdag 9.00-16.00 uur. ’s Maandags
gesloten.

De genoegens van onwetendheid
zijn op hun manier net zo groot
als de genoegens van kennnis.  

Aldous Huxley

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Middenweg 9b
1271 AS Huizen

Hier komt:

Stichting Karakteristiek Blaricum

www.karakteristiekblaricum.nl

Protestantse Gemeente

Blaricum

wen in Sauraha in Nepal, in de school die
in 2006 is gerealiseerd uit opbrengsten
van 40-dagenactie van BEL-kerken.
Initiatiefneemster: Nelleke Alders, inmid-
dels weer in Nepal, die ook gebruikte
hoortoestellen inzamelde. 
Koffieochtenden 50+ alleenstaanden in
De Blaercom en De Malbak, elke donder-
dag van 10.00-11.30 uur. Gastvrouwen
Anneke Nagel resp. mw. Van Maath. 
Info SLW Blaricum, tel. 5312977.
PC Helpdesk / Internetcafé 50+: di. t/m
vrij. 19.00-21.00 uur. Onder deskundige
begeleiding. Kosten € 1,50. Op 7 april
14.00 uur themabijeenkomst ‘Effectief
omgaan met zoekmachines’, kosten € 5,-.
Wijksteun-punt BEL, Onder de Bogen 1,
Laren, tel. 5314514. 
Zie ook www.swobel.org.
RotaryComeniusOpstelkampioen2008:
op 26 maart, deelname beide Blaricumse
basisscholen met groep 8. Prijsuitreiking
op 14 mei in gemeentehuis Bussum.
Bibliotheek Laren. Donderdag 3 april
20.00-22.00 uur: lezing over erfrecht door
notaris W.L. de Ruiter, toegang € 5,-, niet-
leden € 6,-. Donderdag 17 april 19.15 uur
en vrijdag 18 april 10.00 uur: kwaliteits-
film (aankondiging titel: bibliotheek), toe-
gang € 5,-, niet-leden € 6,-. 
Bibliotheek Huizen. Donderdag 10 april
20.00-22.00 uur: lezing door Charles
Groenhuijsen over Amerika, o.m. over de
presidentsverkiezingen, toegang € 10,-.
Woensdag 16 april: thema inloopochtend
10.45-12.15 uur: ‘Parels’, alles over (het
werken met) parels door Loes Vogel, edel-
steendeskundige. Vrije toegang.
Bibliotheken Huizen én Laren.
Donderdag 17 april 14.30 uur: kinder-

DORPSAGENDA

EXPOSITIES 
Gezondheidscentrum Bijvanck,
Hooibrug 9: t/m 30 april van 8.00-17.00
uur: aquarellen en schilderijen van Henk
van Bork en Cees Wijsman. Henk schil-
dert landschappen en dieren in de natuur.
Cees schildert vooral alles wat met boten
en havens te maken heeft, maar ook stads-
gezichten en landschappen. 
Info. www.henkvanbork.exto.nl en 
www.ceeswijsman.nl.
Galerie De Vlierhove (Franse Pad 1,
ingang Dorpsstraat): 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
18 mei Karim Borjas (schilderijen),
Annette Jalilova (beelden) en Hannah van
Munster (beelden). Geopend: wo. t/m zo.
van 13.00-17.00 uur. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 27 april
‘Strip en kunst’, zie www.stripenkunst.nl.
Van 29 maart t/m 12 oktober Singer Solo
met Aat Velthoen, grafiek. Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur.
Info: www.singerlaren.nl en tel. 5393950.

DIVERSEN
Opbrengst actie Benjamin Foundation:
€ 11.459,50 bestemd voor 55 meervoudig
complex gehandicapte kinderen in Bolivia
en Brazilië, bijeengebracht door kinderen
van de OBB met allerlei acties, door leer-
krachten, ouders, en ook werknemers van
cateraar Avenance Elior tijdens één van de
actieavonden. 
Zie ook: www.benjaminfoundation.nl.
Opbrengst Engakoor: € 774,30, t.b.v.
inrichting van twee leslokalen voor vrou-

biblioscoop, toegang € 3,-, niet leden 
€ 4,-. Vrijdag 18 april Nationale Tuinont-
werpdag: laten adviseren door tuinarchi-
tect. Informatie: 5257410 en 
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl
Inloopcentrum psychische problemen
(SLW / Versa / Infocentrum GGZ e.a.):
‘Koffie om de hoek’ voor mensen met vra-
gen over psychische problemen, wekelijks
op vrijdag 12.00–15.00 uur in Metamor-
fose, Schokker 4, 1276 CM Huizen, tel.
5257281. Zie www.infocentrumggz.nl.
MEE ’t Gooi en omstreken: advieshulp
voor mensen met handicap of chronische
ziekte. Trefpunt Niet-aangeboren Hersen-
letsel: voor patiënten en hulpverleners,
elke tweede woensdag van de maand in
Huizen. Info: Yvonne Wijburg, tel. 035-
6230339. Info: www.meehilversum.nl,
tel. 035-6230339 of mail 
info@meehilversum.nl.
SSiG: Gooise samenwerkende organisa-
ties gezondheidszorg etc. lanceren web-
site voor jongeren, met o.a. supergame
over leren en werken in de gezondheids-
zorg. Info: www.zorghart.nl, doorklikken
naar jongerenwebsite, of bel Afke
Kuperus, tel. 6973376 op ma. t/m do.
9.00-12.00 uur. 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen, o.a. ‘Ontspannen kun je leren’.
Aanmelding: 035-6924495,
cursussen@tgvzorg.nl en info:
www.tgvleden.nl. Vraag de nieuwsbrief
aan: nieuwsbrief@tgvzorg.nl.
Cursus zelfhypnose: door Bernard
Ligtenberg, op 4 maandagavonden v.a. 31
maart, voor meer energie, rust en zelfver-
trouwen. Opgeven en info: tel. 5316849,
zie ook www.zielsveel.nl.

Ook voor wespennesten!

Blaricummer Eng

S.B.

S.B.

‘t Harde
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