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Mevrouw 
De Zwart, 

onze nieuwe
burgemeester

“De zorg dat een ieder de ruimte krijgt
om haar/zijn werk te doen in bestuur
en gemeenschap.” 

Dat ziet onze nieuwe burgemeester als
een essentiële taak van haar functie.
Mevrouw De Zwart werd geboren in
Amsterdam, groeide daar op, volgde de
opleiding tot verpleegkundige A en
werkte in verschillende ziekenhuizen in
Amsterdam. Ze woonde enkele jaren in
Haarlem en verhuisde in verband met
het werk van haar man naar Zutphen.
Ze kregen 3 kinderen die nu tussen de
19 en 25 jaar zijn. Twee wonen er in
Amsterdam en een in Arnhem.

In 1990 werd ze in de gemeente Zutphen
bestuurslid van D66, in 1994 raadslid, van
2002 tot 2005 was ze wethouder en na een
herindeling in de regio weer raadslid. Ze
wilde al lang graag burgemeester worden,
maar dan van een echt dorp waar ze iets
mee heeft. En dat heeft ze met Blaricum,
een mooi plekje in een mooie streek. Wat
haar aansprak in de profielschets en zeker
tijdens de procedure was de goed inge-
voerde raad.
Ze wil zich niet te veel laten beïnvloeden
door negatieve geluiden over Blaricum.
Van alle kanten hoort ze dat Blaricum zo’n
moeilijke gemeente is met lastige burgers.
Tot nu toe heeft ze echter alleen maar bui-
tengewoon aardige mensen ontmoet, die
open en duidelijk zijn. Dat mensen hun
eigen leefwereld bevechten herkent ze. Ook
elders in het land wordt met argusogen naar
de overheid gekeken en vindt men dat de
gemeente zich niet met zaken van burgers
moet bemoeien. Tot het moment dat iets in
de buurt niet goed loopt, want dan is de
vraag waarom de overheid niet optreedt. 

Ze heeft geen enkel probleem met positief
kritische burgers. Over het algemeen stelt
men zich redelijk op en vormen welvaren-
de burgers, die in meer opzichten rijk zijn,
een potentiële bron van kennis en ervaring
waar je als plaatselijke overheid dankbaar
gebruik van kan maken. Dat kan onder
meer bij het bevorderen van de sociale
samenhang, hoewel die in een gemeen-
schap zoals Blaricum nu eenmaal anders is
dan in een hechte dorpsgemeenschap in
Groningen. Toch zul je ook hier zien dat in
de woonbuurten de verhoudingen vaak uit-
stekend zijn en men elkaar helpt waar men-
kan, wat voor ouderen vaak een uitkomst is.

Ze heeft alle vertrouwen in college, raad,
ambtenaren en gemeenschap. Ze popelt
om met z’n allen een frisse en positieve
start te maken. Zij heeft zich breed geo-
riënteerd en vele gesprekken gevoerd,
onder meer met de burgemeesters van
Laren en Eemnes en ook met oud-burge-
meester mevrouw Le Coultre-Foest. 
Naast haar werk als adviseur en haar mas-
terstudie heeft ze vrijwilligerswerk
gedaan en was ze bestuurslid van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG). Als adviseur in een klankbord-
groep voor de directieraad van de VNG is
zij betrokken bij de decentralisatie van
bevoegdheden aan gemeenten, kan ze
aandacht vestigen op de BEL-samenwer-
king, die uniek is in Nederland, en als
voorbeeld gaan fungeren voor andere
regio’s. Wanneer iedereen zijn schouders
eronder zet is de kans dat deze samenwer-
king gaat slagen heel groot.

Inmiddels is ze verhuisd naar de ambts-
woning aan de Koggewagen, zodat ze
voortaan fietsend naar haar werk kan. Ze
is van plan om zich te laten zien in de
gemeente bij feesten en partijen, vereni-
gingen en activiteiten. Wij van hei & wei
hebben het gevoel dat Blaricum zich met
deze burgemeester gelukkig kan prijzen.

Adrie van Zon

Brandweer
Koninklijk

onderscheiden 

Op 9 februari jl. werden bij de Blaricumse
Brandweer koninklijk onderscheiden de
heren Lambert Vos, Bep Raven,
Clemens Borsen, Richard Borsen en
Jaap Ruijter (v.l.n.r.). Zie ook het
Blaricums Nieuws van hei & wei 317,
april 2008. Heren, van harte proficiat
namens alle lezers en hei & wei!

De oorzaak is een gebrek aan kennis over
paarden en een gebrek aan normale
beleefdheid. Wel statuszoekend deftig
over paarden lullen maar er niets van af
wetend. Een paard is een vluchtdier.
Schrikt als een kind. Groot betekent niet
onverstoorbaar rustig. Integendeel. En,
van de wet moet een ruiter op de weg,
mag niet in de berm, of op voet-, fiets- of
wandelpaden. Blaricum heeft een eigen
karakter. Daarbij horen van oudsher de
paarden. Zijn een stuk van onze dorpsi-
dentiteit. Zijn levende wezens met gevoel.
Datzelfde mogen we op zijn minst ook
van automobilisten verwachten. Weet wat
je doet als je een paard ontmoet...
(zie ook: www.paardopdeweg.nl)

Sybert Blijdenstein

Blaricums
Nieuws 

Heart Dance Award. Groep 8 van de
OBB is derde (!) geworden in een veld
van 48 deelnemende teams, in de regiona-
le voorronde. Begeleid door een dansin-
structeur van Health Center Fit. Een inter-
view over dit succes volgt binnenkort. 
De Bernardusschool wordt toch gere-
noveerd tot gemeentehuis (begane grond)
en vijf startersappartementen (eerste ver-
dieping). Besluit hiertoe van de raad (25
maart). Vóór stemden HvB, VVD, NBP
en BB. Tegen: CDA en PvdA. Doorslag-
gevend was het beeldbepalende karakter
van de Kerklaan. Kosten voor renovatie of
nieuwbouw ontliepen elkaar weinig. Het
oorspronkelijke plan van CDA-wethouder
Lüken om het gebouw met het omliggen-
de schoolterrein als geheel te verkopen
aan de woningcorporatie De Alliantie, die
er nieuwbouw wilde realiseren met twee
luxe appartementen, haalde het niet. Er
werd een motie van HvB en VVD aange-
nomen tot openbare aanbesteding renova-
tie en verkoop. De gemeente gaat langdu-
rig huren. Het schoolplein wordt niet
geheel verkocht, om zo betrokken te kun-
nen blijven bij de verdere ontwikkelingen
aan de Kerklaan. Tegen deze motie stem-
den CDA, PvdA, BB, en NBP. 
BEL-samenwerking akkoord in Provin-
ciale Staten. Besluit van 17 maart jl. In
2010 evaluatie: indien geen succes of te
duur kan alsnog besloten worden tot
samenvoeging van de drie dorpen. Deze
dorpen en Huizen moeten nauwer gaan
samenwerken. Blaricum Bijvanck en
Blaricummermeent blijven bij Blaricum.  
Gooistad. De VVD-statenfractie acht op
termijn meer gemeentelijke samenvoegin-
gen (tot Gooistad) noodzakelijk om vol-
doende weerklank te kunnen geven aan de
dynamische ontwikkelingen in de Gooi-
en Vechtstreek. VVD Blaricum gaat voor
de BEL-samenwerking.
McDonald’s restaurant/McDrive. Vesti-
ging aan de Stichtseweg (Bijvanck) staat
weer op de rol van het college. Reacties in
de krant (G&E) waren overwegend posi-
tief. Een actiegroep uit de Bijvanck is ver-
bolgen over deze plannen. Een brief van
deze groep zal worden geplaatst in de vol-
gende hei & wei, evenals een reactie daar-
op van wethouder Jan Heybroek. 
De Paasnachtfakkeltocht was een suc-
ces, ondanks de barre weersomstandighe-
den en de grote plassen in de donkere bos-
paden van de wandelroute. Ruim honderd
mensen (jong en oud) liepen – in een
langgerekt lint met fakkels – mee in deze
sfeervolle bezinningstocht. 

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

Wacht voor ruiters
Een rustige dag in ons oude dorp. Een
bekend beeld. Een ruiter op een van de
mooie weggetjes. Een jonge vrouw te
paard. Dan komt in de verte een auto
aanstuiven. Pas vlak voor het paard
wordt afgeremd. Luid piepend. Het
paard werpt in paniek de jonge vrouw

af. Trapt haar met twee hoeven vol in
de buik. Een gebroken rib heeft ze,
gekneusde ribben, een gekneusde heup
en lies, en gekneusde nieren. 
Een andere dag, ook in het dorp. Een
automobilist rijdt stapvoets achter een
rechtsrijdende ruiter. Wacht op een
goed moment om veilig te kunnen pas-
seren. Opeens scheurt hem van achte-
ren een jeep met een noodgang voorbij.
Vervolgens scheert het hoge vehikel
rakelings langs ruiter en paard.
Verdwijnt met grote snelheid. Ver
boven de lokale limiet.

Van de redactie

Feestprogramma

Blaricum
VOORVERKOOP ROMMELMARKT

26 april van 10.00 tot 15.00 uur
Eemnesserweg 4 Blaricum.

Koninginnedag
Woensdag 30 april 2008

KINDERVRIJMARKT
van ca. 8.30 tot 13.00 uur

(Middenweg-Schoolstraat).
Handelaren zijn niet toegestaan!

Na het sluiten van de markt moeten de 
niet verkochte spullen en afval

zelf worden opgeruimd!

BLARICUMMERIE
Van 10.00 tot 16.00 uur.

Marktkramen in het dorpshart 
en het Standwerkertoernooi.

KRUISKUIL
(hoek Brinklaan/Fransepad/Kerklaan)

Vanaf 12.00 uur: LIVE MUZIEK:
Request. 

Van 12.00 tot 16.00 uur: KLIMWAND 
(kaartjes bij de Oranjebar).

Van 12.00 uur tot 16.30 uur:
KINDERDRAAIMOLEN.

Van 12.45 tot 13.15 uur 
en om 14.45 uur:

Open podium voor wie durft.
VEILING t.b.v. de Oranjevereniging

van 15.30 tot 16.00 uur.

KINDERSTRAATJE 
Van 11.00 tot 13.00 uur 

(Eemnesserweg tussen Dorpsstraat en
Fransepad):

KINDERSPELLETJES /
SPRINGKUSSEN.

LIVE MUZIEK IN DE MUZIEKTENT
Van 13.00 tot 18.00 uur: 

The Street Beats.

Dit programma wordt u aangeboden
door 

de Oranje Vereniging Blaricum.

DEELNAME AAN ALLE ACTIVITEI-
TEN IS VOOR EIGEN RISICO.

S.B.

63e Nationale
Herdenkings-

avond
Zondag 4 mei 2008
19.30-19.50 uur
Samenkomst in de Dorpskerk in
Blaricum. Begroeting door de heer C.J.
Lavalije, pastor. Orgelspel, gecombi-
neerd met trompetspel.
Korte toespraak door de mevrouw J.N.
de Zwart-Bloch, burgemeester.
Orgelspel gecombineerd met trompet-
spel. Trompet: de heer H.J. Sevenstern.
Orgel: de heer M. van der Heide.
19.50 uur tot 30 seconden voor 20.00
uur
Luiden van de klokken.
Ca. 19.50-19.55 uur
Stille tocht van de Dorpskerk naar het
monument voor de gevallenen in het
plantsoen aan de Piepersweg.
19.59-20.00 uur
Trompetspel (the Last Post) bij het
monument.
20.00-20.02 uur
Twee minuten volkomen stilte en aan-
sluitend het zingen van het Wilhelmus
samen met het Blaricums Gemengd
Koor.
Kranslegging bij het monument namens
het gemeentebestuur door de burge-
meester van Blaricum, mevrouw J.N. de
Zwart-Bloch. Vervolgens wordt de aan-
wezigen bij de herdenkingsbijeenkomst
de gelegenheid geboden tot het brengen
van een bloemenhulde.

Joan de Zwart-Bloch

foto: Naomi Marcin

Koninginnedag S.B.
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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

nieuwbouwplan
van de Bouwvenen
ging ontwikkelen
waren ze in de
gelegenheid om op
tekening een huis
te kopen aan de
Kogge. Dat kon-
den ze in 1974
betrekken met hun
drie kinderen, om
er nooit meer van-
daan te gaan. Dit
ruim gebouwde huis stelde Alex in staat
om zijn kunstzinnigheid verder te ontwik-
kelen. Naar het voorbeeld van een broer
van zijn moeder, oom Frans Slot in Epe,
maakte hij zich het vak van kunstpotten-
bakker eigen. Daarnaast leerde hij als een
soort ‘alchemist’ uit allerlei stoffen glazu-
ren te maken waarmee de vazen en potten
werden verrijkt. In allerlei ovens van ver-
schillende capaciteiten maakt hij een
grote verscheidenheid aan vazen en pot-
ten, die met een eigen ontworpen glazuur
tot ware kunstvoorwerpen worden. Op
tentoonstellingen in het Blaricumse
gemeentehuis, in het Singermuseum en
tijdens de Blaricumse Open Atelierroutes
waren zijn producten te bewonderen. En
ook nu nog steeds, bij hem thuis of op zijn
website www.pottervandewal.nl.

Actief
Ondanks hun hoge leeftijden – respectie-
velijk 83 en 88 jaar – is het echtpaar Van
de Wal nog steeds met hobby’s bezig, en
genieten beiden volop van de dagelijkse
dingen. Mevrouw Van de Wal houdt de
literatuur goed bij met het lezen van boe-
ken, die haar helder van geest doen blij-
ven. Dat Akke zelfs nog vijf jaren ouder is
dan Alex, is voor hem geen enkel
bezwaar, want van jongs af aan heeft hij
altijd als devies gehad: “Bij een vrouw
met een verleden hoort een man met toe-
komst!” Een verleden van zestig jaren
hebben ze nu samen en de toekomst ligt
ook voor hen nog open door de levenslust
die ze allebei steeds koesteren. Ze zijn
gelukkig met elkaar en met hun leven.
Daarom wenst hei & wei hen dan ook nog
veel gezonde en gelukkig jaren toe.

Jan Willems

een bijzondere vrouw, met een wijze
humanitaire wereldbeschouwing. Ze ver-
achtte de nazi’s krachtig, vooral ook om
hun gruwelijke Jodenvervolging. 

Baby in huis
Geen moment aarzelde ze toen haar werd
gevraagd een viereneenhalf maanden
oude baby in huis te nemen. Tussen de
bejaarden in. Toen ze op een dag thuis-
kwam van boodschappen doen, lag het in
een wasmand op de stoep! Ze legde de
joodse ouders van de baby uit dat hij bij
haar in het huis kon wonen, maar dat hij
dan wel officieel als vondeling geregi-
streerd moest worden. Een buitengewoon
meelevende ambtenaar bij de gemeente
Blaricum, de heer Wim van Gils, zou de
‘inschrijving’ regelen. Zo werd op 13
november l943 – in die dagen voltrokken
zich afschuwelijke deportaties – de baby
als vondeling geregistreerd en als bewo-
ner van Gemelli onder de naam Kees
Willem Breukers in huis genomen.
Tijdens de rest van de oorlog heeft Bets in
Gemelli ook nog andere joodse kinderen
verborgen, evenals in het diepste geheim
een aantal onderduikers. Zij liet het jonge-
tje zelfs in de kerk dopen, opdat de
Duitsers nooit enige achterdocht zouden
krijgen. Twee maanden daarna werd door
de Duitse autoriteiten aangekondigd dat
alle vondelingen vanaf die datum
beschouwd zouden worden als joden...

Een heel groot hart
Bets Breukers was een allerliefste, zeer
werkzame vrouw, die zich nergens op liet
voorstaan en buitengewoon rechtvaardig
was. Zij voedde het jongetje met alle zorg

Een zestigjarig
huwelijk

Op 20 maart hing de vlag uit aan de
Kogge 18 in de Blaricumse Bouwvenen,
want Alex van de Wal en Akke
Westerbeek vierden de zestigste ver-
jaardag van hun huwelijk. In 1948
trouwden zij in het gemeentehuis van
Hilversum. Het is een echt NSF-huwe-
lijk want Alex uit de bankwerkerij had
zijn oog laten vallen op Akke van de
boekhouding van de Nederlands
Seintoestellen Fabriek. In 1946 gingen
ze voor het eerst samen uit naar een uit-
voering van de Matthäuspassion in de
Noorderkerk.

Als 15-jarige jongen begon Alex zijn
loopbaan als bankwerker bij de NSF, en
Akke Westerbeek werkte op de boekhoud-
afdeling. Maar er was nog meer dat hen
bond. De muzikale kwaliteiten van Alex
zorgden ervoor dat hij als altviolist mee-
speelde in het symfonieorkest van de
NSF. Dit orkest begeleidde de balletgroep
waar Akke deel van uitmaakte. Zo verlo-
ren ze elkaar niet uit het oog. Later is de
muzikale Alex van de altviool overgestapt
naar de fagot omdat er niemand was die
deze partij kon blazen. De beide instru-
menten zijn nog steeds in huize Van de
Wal te vinden en te horen.

Pottenbakker en alchemist
In 1953 verhuisde het gezin met de NSF-
fabriek naar Huizen want daar werden aan
het personeel woningen toegewezen.
Maar toen de gemeente Blaricum het

Maar enkele Nederlanders hebben de
bijzondere YAD VASHEM onderschei-
ding gekregen, voor hulp aan joodse
medeburgers: ‘Rechtvaardigen onder
de volken.’
Er zullen nog altijd nieuwe oorlogsver-
halen boven komen drijven, ook al lijkt
het soms dat alles al verteld is. Hierbij
echter een kleine geschiedenis die
plaatsvond op de grond, daar waar nu
Torenhof staat. In de oorlogstijd – die
goddank al weer zo lang achter ons ligt
– zijn er verschillende opzienbarende
verhalen opgetekend van bijzondere
gebeurtenissen in ons dorp. Een ervan
is de moeite van het verhalen waard:
een geschiedenis die waarschijnlijk wei-
nigen bekend is, nl. die van Bets
Breukers.

In 1913 besloot de psychiater Pieter
J. Wzn. Visser samen met zijn vrouw op
idealistische gronden in Blaricum een rust-
huis op te zetten. Hij kocht daartoe twee
huizen van de ‘Blaricumse Kolonie’ aan.
Ze leidden vervolgens het Rust- en
Verpleeghuis Gemelli aan de Torenlaan.
Hun dochter Bets – Elisabeth Alexandrina,
geboren in 1899 en als verpleegster opge-
leid in Amsterdam – kwam naar Blaricum
over. Zij werd hoofd van de huishouding
en later directrice van Gemelli. Zij trouw-
de met de huisarts Bob Breukers, die in de
oorlogsjaren als scheepsarts bij de marine
in de Indische wateren voer. Bets was in
die periode alleen, maar werd geholpen
door veel goede, lieve krachten. Ze runde
in de moeilijke oorlogsjaren het verzor-
gingshuis en was ondertussen blij en
gelukkig met haar enige zoon Jan. Ze was

den gevoegd. Pas in 1897 kwam daar ver-
andering in. Ook daarna werd de zelfstan-
digheid van Blaricum nog regelmatig
bevochten, zelfs tot op de dag van van-
daag...
Op dit moment ligt er een herindelings-
ontwerp van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de Gooi en
Vechtstreek voor, waarbij Blaricum en
Laren beiden zelfstandig blijven en
samenwerken met Eemnes, dat in de pro-
vincie Utrecht ligt: de BEL-combinatie.
De BEL-organisatie is per 1 januari 2008
officieel van start gegaan en is uniek in
Nederland: de dienstverlening voor de
inwoners van de drie gemeenten wordt
vanuit één gezamenlijke werkorganisatie
verzorgd en het bestuur van deze drie
gemeenten blijft in handen van de afzon-
derlijke colleges en raden. Het mag met
recht een uitdaging genoemd worden om
deze bijzondere samenwerkingsvorm, die
op groot draagvlak mag rekenen van de
inwoners en de lokale politiek, te ontwik-
kelen tot een succesformule, die mogelijk
kan gaan voorzien in een alternatief voor
gemeentelijke herindeling, in een tijd dat
decentralisatie van overheidstaken en ver-
hoging van bestuurskracht van gemeenten
hoog op de bestuurlijke agenda staan. 
De BEL is daarbij geen eiland, de
gemeenten in en om het Gooi zijn nauw
met elkaar verbonden. Wie de kaart van
de Gooi en Vechtstreek bestudeert zal zien
dat dit ook letterlijk zo is! Die verbonden-
heid uit zich o.a. in de bibliotheek die we
samen met Huizen en Laren beheren en de
gemeenschappelijke sociale dienst van
Huizen, Eemnes en Blaricum.

Er is me de laatste weken vaak gevraagd
waarom de keuze in Blaricum op mij
gevallen is, even zo vaak heb ik geant-
woord dat ik niet degene ben die daar ant-
woord op kan geven. Over mijn eigen
keuze voor Blaricum kan ik wel wat zeg-
gen. Los van het feit dat Blaricum een
prachtig dorp is dat veel te bieden heeft en
ligt in een even prachtig stukje van
Nederland, waren er enkele zaken in de
profielschets die mij bijzonder aanspra-
ken. Met name het feit dat er in mijn ogen
duidelijk gezocht werd naar een burger-
moeder of -vader in plaats van de uitge-
sproken manager waar sommige gemeen-
ten tegenwoordig bewust naar zoeken.
Maar ook het verslag van de beraadsla-
gingen van de gemeenteraad met de CdK
over de profielschets gaf een beeld te zien
van een inhoudelijk goed ingevoerde,
betrokken en mondige raad en dat trok mij
uiteindelijk over de streep.
Er is veel te doen in Blaricum de komende
jaren en maar weinig waar ik als burge-
meester inhoudelijk ook echt verantwoor-
delijk voor ben, ook al denken mensen
vaak het tegenovergestelde. Dat is tegelijk
ook het mooie aan het vak van burgemees-
ter: boven de partijen kunnen staan, zorgen
dat je gemeenteraad en je college en je
inwoners optimaal de ruimte krijgen om
goed te functioneren, zoeken naar een
evenwicht tussen belangen... feitelijk is de
Nederlandse burgemeester ‘de ultieme pol-
deraar’, waarbij duidelijk mag zijn dat ook
een polderaar op gezette tijden (als dat echt
nodig mocht zijn) met de vuist op tafel
moet slaan, al was het maar om ervoor te
zorgen dat de weegschaal niet doorslaat...

De komende drie maanden ga ik inburge-
ren in Blaricum, zodat ik mij snel leer 
verstaan met de mores hier. Ik ga kennis-
maken met de inwoners, organisaties,
instellingen, bedrijven en verenigingen, op
uitnodiging en op eigen initiatief. Ik ga
proberen letterlijk de weg te vinden in het
doolhof van prachtige straten. En ik ga
samen met de verschillende raadsfracties
Blaricum in, om ook door hun ogen kennis
te maken met het dorp... Samenvattend
verheug ik me buitengewoon op een
mooie toekomst in het historische en
moderne Blaricum, samen met uw allen. 
Voordat ik deze bijzondere raadsvergade-
ring sluit wil ik u allen graag bedanken
voor uw aanwezigheid en in het bijzonder
de sprekers voor hun persoonlijke
inbreng: dank u hartelijk en hopelijk tot
zo als we elkaar persoonlijk de hand kun-
nen schudden tijdens de receptie!

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

Installatierede
burgemeester

De Zwart-Bloch 
op 1 april 2008 Blaricum

Geachte aanwezigen, drie weken geleden
nam ik afscheid van de gemeenteraad van
Zutphen, na in die prachtige plaats 18 jaar
lang het lokaal openbaar bestuur vanuit
verschillende functies te hebben gediend.
Ik begon mijn afscheidstoespraak daar met
de volgende zin: “Waar begin je en waar
eindig je een afscheidstoespraak na 18
jaar?” Nu sta ik hier om mijn installatiere-
de te houden als burgemeester van het
prachtige Blaricum en dient zich een ander
dilemma aan, want waar moet je beginnen
als je nog niet eens begonnen bent? Ook
dan kijk je terug, terug naar degenen die je
voorgegaan zijn. In de galerij van burge-
meesters van Blaricum mag ik de 22e bur-
gemeester zijn sinds 1817; 21 mannen en
vrouwen waren mijn voorgangers.

Ik noem er een paar uit het recente verle-
den: de heer Tydeman, mevrouw Le
Coultre, de heer De Winter, mevrouw
Ton..., ik dank ze voor al hun inspannin-
gen die eraan hebben bijgedragen dat
Blaricum zich ontwikkeld heeft tot wat
het nu is: een prachtig dorp met een oude
kern; met de Bijvanck, een minstens even
zo grote zeventiger jaren nieuwbouwwijk
met veel groen en gemeenschapszin en
binnenkort met de Blaricummermeent,
een derde woonwijk die nu al in een grote
behoefte blijkt te voorzien. 
Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar
burgemeester Wim Kozijn, die het afgelo-
pen half jaar als waarnemend burgemees-
ter Blaricum bestuurd heeft. Je zou denken
dat Wim, na het respectabele aantal dienst-
jaren dat hij erop heeft zitten, het zich best
kon permitteren het hier een beetje rustiger
aan te doen en op de winkel te passen,
maar niets blijkt minder waar. Hij heeft
zich vol overgave aan zijn taak gewijd en
daarbij veel respect gekregen voor zijn
inzet. Ik wil hem vanaf deze plaats daar-
voor dan ook heel hartelijk dank zeggen.

Als ik verder terugkijk naar de geschiede-
nis van Blaricum, dan kan je zeker niet
om de Erfgooiers heen, een oude vorm
van boerenzelforganisatie met een collec-
tief gebruiksrecht van de Gooise bossen,
weiden en heide. Tussen 1933 en 1972
zijn eerst de heidegronden verkocht aan
het Goois Natuurreservaat en als laatste in
1972 de weilanden of meenten waarop
inmiddels woonwijken zijn gebouwd en
het mediapark in Hilversum. Het Erf-
gooiers instituut werd in 1976 opgeheven. 
De spanning tussen de agrarische cultuur
van het dorp en de behoefte aan woning-
bouw en ruimte voor rijke ‘import’-bewo-
ners stamt al uit de 16e en 17e eeuw en
duurt ook nu nog voort. De discussie over
de identiteit in samenhang met de vitali-
teit van het dorp is op dit moment weer of
nog steeds actueel, waarbij het behouden
en ontwikkelen van gemeenschapszin als
onmisbaar element van sociale samen-
hang op de voorgrond staat. Het belang
dat het gemeentebestuur van Blaricum
daaraan hecht is groot en de komende tijd
zal daaraan door ons dan ook veel aan-
dacht besteed gaan worden. 
Ook kunstenaars zijn onlosmakelijk ver-
bonden met de identiteit en uitstraling van
Blaricum, velen zijn bekend met de grote
traditie van Blaricum op het gebied van de
kunsten. Zo had Blaricum in het begin van
de vorige eeuw nog vijftig ateliers en
ongeveer 32 kunstschilders. In het midden
van de jaren vijftig nam dit af, inmiddels
wordt er hard aan gewerkt dit belangrijke
onderdeel van de cultuur en identiteit van
Blaricum weer een zichtbare en herkenba-
re plek in het dorp te geven.

De positie van Blaricum als zelfstandige
gemeente is ook een kwestie die al bijna
twee eeuwen lang speelt. Blaricum voerde
ook lange tijd geen eigen wapen omdat er
sprake van was dat het bij Laren zou wor-

Alex en Akke

Werk van Alex

S.B.

De geschiedenis van Gemelli 
(voorloper van De Beukelaar en de tegenwoordige Torenhof)

hei&wei_nr318  10-04-2008  09:03  Pagina 2



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

Fritz Hörl
Het vakmanschap van een edelsmid

De aanblik van het fraaie pandje
Dorpsstraat 8 van edelsmid-juwelier
Fritz Hörl roept verwachtingen op die
na het binnenkomen onmiskenbaar
worden ingelost. Equivalenten als ele-
gant, allure en smaakvol dringen zich
op als je een beeld wilt oproepen van
zijn zaak. En het glas-in-loodvenster
dat het kantoor annex ontvangstruimte
daarachter min of meer aan het oog
onttrekt, doet er nog een schepje boven-
op. De fijnzinnige kubistische vlakken
in dat raam roepen qua kleurstelling
herinneringen op aan het werk van Piet
Mondriaan. De deur in de tegenover-
liggende wand van de ontvangstruimte
die de trap naar het atelier van Fritz
Hörl maskeert, kent eveneens die
Mondriaan-suggestie.

Modelvoorbeeld
Hij werd geboren in Salzburg. Zeven jaar
was hij toen zijn inmiddels alleenstaande
moeder een Nederlandse docent klassieke
talen aan het Goois Lyceum huwde. “Ik
heb het altijd een voorrecht gevonden, dat
ik in Nederland terecht ben gekomen. Het
was in de tijd waarin jongeren probeerden
zich los te maken van de ouderlijke
macht. Hoe klein Nederland ook is, het
was toen een modelvoorbeeld op sociaal
gebied voor de hele wereld. Het was een
prachtige tijd.”
Op zijn zeventiende jaar maakte Fritz
kenbaar aan zijn moeder dat hij de havo
wilde verlaten om goudsmid te worden.
Het liefst had hij het vak van een oude

creëren van een ontspannen bewustzijns-
toestand van lichaam en geest, over
gezonde voeding en over de missie van
het bedrijf: ‘Make this world a better
place’.

De website wordt inmiddels vele malen
per dag bezocht. Bezoekers die eenmaal
een product gebruikt hebben, worden
veelal vaste afnemer. HealthProducts.nl
levert kwaliteit. De Blaricumse onder-
neemster heeft grootse plannen. Ofschoon
het opstarten van HealthProducts.nl veel
energie kost en het soms ook wel eens ten
koste gaat van haar waardevolle tijd met
de dochters, levert het zo enorm veel posi-
tieve energie op, dat Ella nog lang niet
klaar is met haar business. Haar grootste
wens is bekendheid te krijgen bij een
groot publiek. Enthousiast vertelt zij over
haar plannen om bijvoorbeeld workshops
te organiseren waarbij kennis gemaakt
kan worden met de natuurzuivere produc-
ten, of over haar gewaagde plannen om
business to businessactiviteiten te ontwik-
kelen. Ella bruist van gezonde werklust en
straalt energie uit. Zij is ambassadrice van
haar eigen bedrijf in levende lijve.

Een virtuele rondreis door het bedrijf van
de startende ondernemer is beslist de
moeite waard. Neem er de tijd voor, want
www.healthproducts.nl is absoluut veel
meer dan een webshop voor gifvrije huid-
verzorging, cosmetica en gezondheids-
producten. www.healthproducts.nl is een
hedendaagse lifestyle. 

Daniëlle Mouissie & Karin Maas

hoge onderscheiding door Yad Vashem,
als ‘rechtvaardige onder de volkeren’. In
1982 stierf Bets in Zuidlaren. Veel warme
gedachten aan haar zijn altijd gebleven.
Terecht.

Aty L.S.

Nawoord: Pieter J. Wzn. Visser, geboren
in den Helder in 1868, studeerde medicij-
nen en werd later psychiater. Na de
oprichting van het rusthuis Gemelli werd
hij bovendien raadslid van onze gemeente
Blaricum van 1917 tot 1927. Kees Willem
Breukers emigreerde later naar Israël. Hij
is getrouwd en is hoogleraar (Computer
Science) aan de Ben-Gurion-universiteit
van Be’ er Sheva.

Een gezonde

wereld begint bij

een gezond leven

Ella Taal bestuurt vanuit haar ‘kantoor
aan huis’ het virtuele bedrijf
‘HealthProducts.nl’, dat ontstaan is uit
een pure passie voor ‘bewust leven’.
Negen jaar geleden nam het prille gezin
Molendijk-Taal zijn intrek in de verras-
send ruime woning aan de Eerste
Molenweg. De gedreven moeder werkte
jaren samen met haar echtgenoot in
hun management consultancybedrijf
‘SecondNature’. “Een fantastische tijd
en een perfecte combinatie, maar na
negen jaar was ik toe aan een nieuwe
uitdaging, iets voor mijzelf.”

Drie zwangerschappen leverden Ella
naast drie prachtige gezonde dochters ook
de interesse in een natuurlijke manier van
leven op, en in het bijzonder het op een
natuurlijke wijze verzorgen, gezond hou-
den en opvoeden van kinderen.‘Kies
bewust, leef bewust!’ Haar marketing- en
communicatieachtergrond bij ’s lands
grootste kruidenier en de door haar moe-
der met de paplepel ingegeven voorliefde
voor huidverzorgingsproducten vormden
de basis voor haar ‘nieuwe kindje’:
www.healthproducts.nl, dat een jaar gele-
den voorzichtig haar eerste stapjes zette in
de booming business van gezondheids-
producten en online shopping. 

HealthProducts.nl informeert de bezoe-
kers van haar website uitgebreid over gif-
vrije, natuurzuivere huidverzorgings- en
voedingsproducten en gezondheidspro-
ducten. Met het gebruiken van deze eco-
logisch verantwoorde producten, draag je
bij aan je eigen gezondheid, schoonheid
en persoonlijk welbevinden, en draag je
ook bij aan een schonere wereld. Ella Taal
heeft inmiddels een divers netwerk opge-
bouwd. Via talloze links op de website
krijgt de consument zicht op wat er nog
meer mogelijk is op zowel het gebied van
healthcare, als op het terrein van dienst-
verlening, verzorgende en vitaliserende
producten. Je surft gemakkelijk naar
regionale leveranciers voor kwaliteit van
leven en wordt geïnformeerd over het

op en leidde ondertussen uiterst kundig
het verpleeghuis, met alle oorlogsproble-
men, vooral rond de onwaarschijnlijke
voedselnood uit die dagen. Haar man, de
marinearts, zwalkend over de wereld-
zeeën, keerde kort na de bevrijding terug
en was meteen dol op het kindje Kees, dat
zijn vrouw tot die tijd alleen had opge-
voed. Na jaren kwamen de ouders, die
lang in een concentratiekamp gezeten
hadden, terug. Voor de kleine Kees brak
wonderlijk genoeg een moeilijke tijd aan:
hij had plotseling twee paar ouders. Dat
had problemen kunnen geven. Maar alles
liep geheel harmonisch, geheel in stijl van
Bets Breukers. Een groot, liefdevol hart.
Ze liet iedereen vrij en had zelden of nooit
kritiek. Op 26 juni l979 ontving ze de

meester willen leren, maar zijn moeder
achtte het toch van belang dat hij later een
diploma op zak zou hebben. En zo kwam
Fritz voor hij het werkelijk besefte door
toedoen van zijn moeder binnen drie
weken terecht op de Vakschool in de
‘Zilverstad’ Schoonhoven.
Hij volbracht die opleiding met glans en
ging stage lopen in Den Haag. Al snel
begon hij zijn eigen zaak in Scheve-
ningen, maar na tien jaar lonkte zijn voor-
liefde voor ’t Gooi waar hij grotendeels
was opgegroeid. En zo belandde hij zes-
tien jaar geleden met zijn zaak in
Blaricum op de Dorpsstraat 8.

Vakmanschap
Zijn vakmanschap richt zich op het ont-
werp en de vervaardiging van het sieraad.
Hij vindt het van groot belang zijn cliëntè-
le zo veel mogelijk te betrekken bij het
maken van het sieraad. Eerst vindt er een
gesprek plaats, waarbij hij alle tijd neemt
om een goed beeld te krijgen van wat de

cliënt wil. Indien nodig wordt er dan een
ontwerp gemaakt dat vervolgens wordt
besproken. Dan wordt de prijs bepaald en
kan het vervaardigen van het sieraad
beginnen. “Daarnaast wil ik mijn cliëntè-
le goed informeren en uitvoerig voorlich-
ten over de verschillende kwaliteiten van
de edelstenen. Vooral over diamant,
omdat dat de steen is die ik in de ‘bril-
jant’-vorm geslepen het meest verwerk in
een sieraad. Ik werk uitsluitend in
opdracht. Helaas heb ik door het vele
werk geen tijd om een eigen collectie te
maken. Wel kan je bij mij ook terecht voor
reparaties van sieraden, horloges en klok-
ken, verkoop van oud goud en zelfs een
batterijtje voor een horloge is voorradig.”

No nonsense
“Mijn instelling is roeien met de riemen
die je hebt en daarmee tot zo hoog moge-
lijke prestaties komen.” Die kanttekening
is representatief voor de no nonsense
benadering van Fritz Hörl. “In de heden-
daagse graaicultuur is ‘Delen’ op dit
moment mijn hoofdmotto. Ik besef dat ik
de wereld niet kan veranderen, het zou
ook erg arrogant zijn dat te willen. Toch
meen ik in alle bescheidenheid dat als de
mens zich meer bewust zou zijn dat we
elkaar heel hard nodig hebben, dat we niet
gelijk zijn – moeder natuur heeft dat goed
geregeld – maar dat we in essentie gelijk-
waardig zijn, we veel meer respect voor
elkaar zouden tonen en de geneugten des
levens meer met elkaar zouden kunnen
delen. We moeten van kwantiteit naar
kwaliteit willen, dan wordt het een stuk
leuker op deze aarde. 
Ik gun iedereen dat wat ik mezelf gun, en
dat is een gezond, rijk en waardig leven. 
Waar ‘Hart’ en ‘Intellect’ samenkomen,
vindt men het -Ware Geluk-.”

Hidde van der Ploeg

Van paaskruid
tot 

pinksterbloem
Al in de vroege Middeleeuwen bloeide in
alle weiden en bermen altijd omstreeks
Pasen massaal een rank lichtpaars
bloempje. Heel toepasselijk noemde men
het paaskruid. Het was een mooi gezicht
zo’n lichtpaarse weide en het gaf de men-
sen een blij gevoel. De winter was weer
voorbij, het was weer Pasen. Een ech-
te voorjaarsbode. Maar er kwamen in de

Vier jaar geleden zwierf ze nog de oce-
anen over, als barmanager op een crui-
se-schip van de Holland-Amerika Lijn.
Toen aan het hoofd van al het barper-
soneel op het schip en vijf maanden aan
één stuk van huis. Nu is ze terugge-
keerd in Blaricum en dagelijks te vin-
den in de IJssalon De Hoop: Caroline
Kooij (28), de vierde generatie Kooij in
De Hoop op rij. 

Een overgangsjaar noemt ze het zelf. Het
derde en laatste jaar voordat ze officieel
de IJssalon van haar vader hoopt over te
nemen. Toen ze drie jaar geleden haar
baan bij de HAL opzegde, gaf ze zichzelf
deze periode om te kijken of ze in het run-
nen van de ijssalon haar toekomst zag.
Want van de woeste wereldzeeën naar ons
rustige dorpje in het Gooi is nogal een
overgang… of niet? Caroline: “Nou, ver-
gis je niet. Het is hier in de IJssalon nooit
rustig. Inmiddels werken we gedurende
het seizoen hier met meer dan 20 mensen,
6 dagen per week van maart tot en met
oktober.” 

Meer dan honderd jaar...
De Hoop kent een lange geschiedenis in
Blaricum. Op dezelfde plek waar nu de
IJssalon gevestigd is, begon de overgroot-
vader van Caroline in 1898 melkfabriek
De Hoop. Ook het achterste gedeelte, nu
onderdeel van de AH, hoorde daar nog bij.
Voor de Tweede Wereldoorlog werd de
melkfabriek van de hand gedaan en ging
de fam. Kooij verder met het ‘Zuivelhuis
De Hoop’, waar de Blaricummers behalve
voor hun zuivelproducten ook toen al
terechtkonden voor een ijsje. Begin jaren
80 besloot Peter Kooij, de vader van
Caroline, zich volledig te richten op de
verkoop van ijs. En met succes! IJssalon
de Hoop is beroemd in heel Blaricum en
ver daarbuiten. Wie de geschiedenis nog
eens precies wil nalezen, kan een kijkje
nemen op de vernieuwde website van De
Hoop: www.ijssalondehoop.nl.

Vader & dochter
Op dit moment draaien Caroline en haar
vader samen de IJssalon. Allebei hebben
zij het vakdiploma ijsbereiden op zak en
samen zorgen zij ervoor dat er elke dag
honderden liters vers ijs gedraaid wordt in
De Hoop. “IJs is bij ons altijd vers,” ver-
telt Caroline. “In de ochtend komen we
binnen en dan begint of mijn vader of ik
met het maken van vers ijs. We hebben
drie grote ijsmachines staan die in 12
minuten ijs maken.” In een vaste volgorde
worden de bakken ijs gedraaid, van licht
naar donker, zes dagen per week. 
De combinatie vader & dochter werkt
probleemloos. “Mijn vader komt nog
steeds fluitend naar zijn werk. Ik heb daar
zoveel respect voor. Hij heeft echt liefde
voor het vak. Dat moet ook wel: zo’n
goede naam als De Hoop heeft bouw je
niet op zonder passie en liefde.” 
Zelf werd Caroline twee jaar geleden in
één keer in het diepe gegooid. Haar vader
had longontsteking, de bedrijfsleider was
net weggegaan en de prachtigste april-
maand sinds jaren stond voor de deur. Dat
was het moment waarop zij haar baan
opgaf en besloot in te springen. “Binnen
een week heb ik leren ijsdraaien. Ik liep

latere eeuwen
weersverschui-
vingen. Denk
maar eens aan de
‘kleine ijstijd’ van
1700 tot 1750. En
ook aan de stren-
ge winters tot in
de eerste helft van
de vorige eeuw,
met vaak lang uit-
lopende koudepe-
rioden waarbij de
echte opwarming
van de natuur
door de zon op
zich liet wachten.
De knoppen kre-

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

gen daardoor steeds minder kans zich al
zo vroeg met Pasen te ontplooien. Zo liep
het al gauw naar Pinksteren toe terwijl
men nog steeds wachtte op de mooie
paarsgekleurde weiden. Het kwam steeds
vaker voor dat het paaskruid pas rond
Pinksteren ging bloeien. Het zal u daarom
niet verbazen dat het paaskruid toen
omgedoopt werd tot de pinksterbloem.

Maar... zou door de ‘opwarming van de
aarde’ van de laatste decennia de pinkster-
bloem weer eerder gaan verschijnen en
weer gaan bloeien rond Pasen? We weten
het niet. Maar als dat wel zo is, zou dan de
naam weer veranderen in paaskruid? De
tijd zal het leren.

Ada Keizer

de hele tijd heen en weer tussen de keuken
en het bed van mijn vader. Het was zwem-
men of verzuipen. Gelukkig werd het
zwemmen!”

Puntjes op de i
Volgend jaar hoopt Caroline de IJssalon
officieel over te nemen. Maar de overna-
me zal geen breuk zijn met het verleden.
“Ik ga niets veranderen, alleen maar zaken
toevoegen en de puntjes op de i zetten. En
ik denk dat ik de zaken wat bedrijfskundi-
ger bekijk dan mijn vader.” En dat heeft
dan weer te maken met Carolines achter-
grond in hotelmanagement: zij deed de
Hogere Hotelschool in Maastricht. 
Een aantal nieuwe dingen heeft zij nu al
doorgevoerd. Zo is er Illy koffie gekomen,
dus als je geen trek in ijs hebt kun je nu
ook voor een heerlijk kopje koffie bij De
Hoop terecht. Ook in meeneembekers.
Nieuw is ook het Italiaanse ijskarretje dat
voor feesten en partijen te huur is, com-
pleet met ijs voor 50 of 100 man. En ook
een ijstaart met eigen foto behoort sinds
kort tot de mogelijkheden.

Cherry-mania!
Een keer per jaar gaan Caroline en haar
vader naar de IJsbeurs in Italië, nog steeds
het Mekka van het ambachtelijk ijsberei-
den. Daar worden nieuwe ideeën opge-
daan en nieuwe smaken uitgeprobeerd. 35
smaken zijn er nu te krijgen bij De Hoop,
waarvan er standaard 28 in de bakken zit-
ten. Alle bekende smaken zijn er verkrijg-
baar: van vanille via yoghurt-bosvruchten
tot aan straciatella, maar ook suikervrij ijs
(voor diabetici) en speciaal light-ijs
(Sonja Bakker goedgekeurd) is er te krij-
gen. Nieuw dit jaar zijn de smaken Mr.
Nico (snicker-ijs) en mojito (met alcohol,
dus niet geschikt voor kinderen!). En
Carolines eigen favoriet? “Cherry-mania!
Kersenijs met stukjes krokante chocolade,
zooo lekker...”

IJssalon De Hoop is van dinsdag t/m zon-
dag geopend van 12.00-18.00 uur en van
19.00-22.00 uur. Grote bestellingen kunt
u tussen 11.00 en 14.00 uur opgeven via
035-5383490. Bestellingen kunnen altijd
aan de achterdeur afgehaald worden. U
hoeft dus niet in de welbekende rij!

C.H.

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

Nicoline Loggere, Zevenderdrift 74, 
1251 RD Laren, Tel: 06 - 54 73 58 24
i: www.loggeremakelaardij.nl
e: info@loggeremakelaardij.nl

Net 
even 

anders!

Ella Taal

Fritz Hörl

foto: G. v.d. Woude

IJskarretjes en mojito-ijs

Caroline Kooij, van ‘De Hoop’

C.H.

Pinksterbloem
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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

Winkels

Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

Werkplaats

Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum

Telefoon

06 50692151
06 55867534
035 5266863

Diensten in het weekend 
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en Commu-
nieviering. 
Op 4 mei
Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Donderdag 1 mei 10.00 uur
Hemelvaart van de Heer.
Woensdag 7 mei 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zondag 11 mei Pinksteren 11.00 uur
In de St. Vituskerk de Oecumenische
Pinksterviering van de kerken uit de BEL-
dorpen.
Maandag 12 mei 10.00 uur
Viering van de tweede Pinksterdag.
Zondag 18 mei 
Viering van de 1e H. Communie.
Zondag 25 mei Sacramentsdag
9.45 uur
Eucharistieviering met aansluitend Sacra-
mentsprocessie door de tuin.

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.

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.

Zondag 27 april 10.00 uur
Mevrouw ds. J. Borst, Huizen.
Zondag 4 mei 10.00 uur
Mevrouw ds. N. Walet-Kooij,
Amersfoort.
Zondag 11 mei 11.00 uur
Oecumenische Pinksterviering in de St.
Vituskerk in Blaricum. Voorgangers: mw.
ds. J.C. v.d. Putte en Pastor C. Lavalije.
Gemeenschappelijke dienst voor alle
samenwerkende BEL-kerken.
Zondag 18 mei 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum, m.m.v. Kinder-
cantorij ‘Piccolo’.
Zondag 25 mei 10.00 uur
Prof. Dr. M. den Dulk, Alphen a/d Rijn.
Zondag 1 juni 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, doopdienst.

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.

Uitnodiging
aan alle inwoners van Blaricum voor de
OPENBARE JAARVERGADERING
van Stichting Dorpsblad Blaricum (uit-
geefster van hei & wei) op maandag 5 mei
2008 van 21.00-22.00 uur in Dorpshuis
De Blaercom. In deze vergadering zullen
bestuur en redactie verantwoording afleg-
gen over het door hen in 2007/ 2008
gevoerde beleid. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom.

Gemeente
Agenda 

Gemeentebestuur Blaricum
Tijdelijk in Gemeentehuis Laren,
Eemnesserweg 19, Laren.
Mei 2008 
Rondetafelgesprekken  
Dinsdag 20 mei om 19.30 en 21.00 uur in
De Blaercom.
Raadsvergadering
Dinsdag 27 mei om 20.00 uur in gemeen-
tehuis Laren.

Zie ook: www.blaricum.nl. tel. 7513111
(centraal Blaricum) en tel. 7512222 (cen-
traal Laren / Blaricums college van B en W)

(Bron: Gooi- en Eemlander en eigen opgaven 
(ook huwelijken en partnerschapregistratie)
aan redactie@heienwei.nl of per post aan
Sybert Blijdenstein, redactie hei & wei,
William Singer-weg 13, 1261 EH Blaricum)

die gehaaste dames
van hoek tot hoek, in moddergrond
diagnosticerend gadeslaan

Hidde van der Ploeg

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 juninummer 2008
(verschijnt 22 mei 2008)

!! DEADLINE: 25 april 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

Geboorten
7 maart 2008 Kate Anna Marijke, 

dochter van Mayke 
Boetes en Guus 
Overgoor, zusje van 
Max en Quinten.

18 maart 2008 Valérie Véronique 
Daniëlle, dochter van 
Daniëlle de Deken en 
Pieter-Jan van der Meer.

Overleden 
maart 2008 Henk van den Brink, 

oud 56 jaar 
maart 2008 Marijke van der Maas-

Palstra, oud 52 jaar 
maart 2008 Antoon Schaapherder, 

oud 86 jaar
maart 2008 Maria Meester-van 

Dijk, geboren 1925
maart 2008 Jozef Johannes 

Theodoor Henzen, 
geboren 1940

Ten behoeve van een onderhuids orgaan
een penetrant stinkende wond
van ’t villadorp
waarin de ruwe heelmeesters staan
klooft door de nette laan

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Middenweg 9b
1271 AS Huizen

Hier komt:

Stichting Karakteristiek Blaricum

www.karakteristiekblaricum.nl

Protestantse Gemeente

Blaricum

13.00-17.00 uur. 
Info: www.lachamotte.nl.

EVENEMENTEN
Bingo BVV ’31 op 25 april om 20.00 uur,
toegang gratis, schitterende prijzen. De
laatste bingo van dit voetbalseizoen.
Concert 150 jaar kerkmuziek op zondag
27 april om 15.30 uur in de St. Vituskerk
door het Goylants kamerkoor o.l.v. Bas
Halsema met Bas Groenewold aan het
Maarschalkerweerdorgel uit 1874.
Afsluiting van het jaar van 350 jaar
roomskatholieke parochie in Blaricum.
Entree gratis. Collecte bij uitgang.  
Lenteconcert in de Dorpskerk: op 31
mei, aanvang 20.15 uur, door het
Blaricums Gemengd Koor samen met
het Amsterdamse koor De Rijnforellen.
Toegang € 7,50. Het Blaricums koor o.l.v.
Lex Barten met werken van Mozart,
Mendelssohn, Elgar e.a. De Rijnforellen
o.l.v. Jos Smits met een lichter genre, van
Beatles tot Madrigaal. Solist Anke Smits,
sopraan, Karina Kantarova, piano.
Reserveringen: Hennie v.d. Wardt, tel.
5313668, Bert Hampe tel. 6919648.
Voorverkoop: in De Blaercom. Tel.
5314383.
Groepsreis Israël: van 6 t/m 17 oktober
a.s. door R.K. Parochie St. Vitus en
Protestantse Gemeente Blaricum. Kosten
ca. € 1.700.-. Bel of mail Ds. Jan Rinzema
(jan.rinzema@casema.nl) of pastor Cuno
Lavalije (st.vitusblaricum@hetnet.nl).

DIVERSEN
Good-Spirit ’t Gooi: 10 thema-avonden
‘persoonlijk ontwikkelen’ en ‘hoe wil ik

DORPSAGENDA

EXPOSITIES 
Expositie leerlingen Marloes Eerden
t/m 13 mei in De Malbak op ma. t/m do.
van 9.00-17.00 uur en 19.30-22.30 uur.
Info: 035-5250807. 
Gezondheidscentrum Bijvanck, Hooi-
brug 9: t/m 30 april van 8.00-17.00 uur:
aquarellen en schilderijen van Henk van
Bork en Cees Wijsman. 
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. Van mei t/m augus-
tus gesloten. Info: www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
18 mei Karim Borjas (schilderijen), Annette
Jalilova (beelden) en Hannah van Munster
(beelden). Van 25 mei t/m 29 juni Ad Arma
(beelden en schilderijen), Peter Gentenaar
(bijzondere papierobjecten) en Sarah de
Graaf (kleurrijke kunstobjecten met o.a.
(half)edelstenen; in sieraden en op linnen).
Open: wo. t/m zo. van 13.00-17.00 uur. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: van 9 mei t/m 31
aug. project ‘Van Gogh & Co’ door kun-
stenaars van Amerpoort, schilders met een
verstandelijke beperking. Reacties op de
kerncollectie van Singer en op twee doe-
ken van Van Gogh. Tot en met 12 oktober
‘Singer Solo’ met Aat Velthoen, grafiek.
Open: di. t/m zo. van 11.00-17.00 uur.
Info: www.singerlaren.nl en tel. 5393950.
Tjarda van der Marel (schilderijen) uit
Blaricum exposeert t/m 11 mei a.s. in
Galerie La Chamotte, Veldweg 1 in Laren.
Open do. en vrij. 10.00-14.30 uur en zo.

mijn leven echt leven’ door erkende trai-
ners/relatietherapeuten Karin den Dulk en
Philip Snijders, Lepelaar 16, Blaricum.
Elke maandagavond 20.00-22.00 uur.
Info: www.good-spirit.nl.
De Reumafondscollecte heeft in
Blaricum € 3.943,94 opgebracht. Het
plaatselijke comité en het Reumafonds
danken alle gulle gevers en vooral de
bereidwillige collectanten.
RotaryComeniusOpstelkampioen 2008:
op 26 maart, deelname door groep acht
van beide Blaricumse basisscholen.
Prijsuitreiking op 14 mei in gemeentehuis
Bussum.
Speel-O-theek Spelevanck gemoderni-
seerd: snelle administratieve afhandeling
van te lenen speelgoed door vervanging
kaartenbak door computer, door steun 
(€ 800) van het Oranje Fonds. Info: tel.
06-23253724.
Taartdecoraties door Evelien Keijer.
Maak nu ook zelf het allermooiste gebak.
Eigen taartideeën vormgeven. Ook work-
shops aan huis. Interview met Evelien in
hei & wei volgt in het najaar. Info:
www.boketor.nl en 
www.taartentrends.nl.
De Wereldwinkel: is op de Blaricum-
merie op Koninginnedag met een stand
aanwezig.
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.
Bibliotheek Huizen / Laren / Blaricum:
diverse activiteiten. Zie voor info:
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.

Ook voor wespennesten!

Conflicterend
(Denkend aan de opgebroken Naarderweg)
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