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heer Leo Schiltmans, onder grote bijval,
zich af: “Hoe vaak moeten wij nog nee
zeggen?” 
Op 15 april, in de Ronde Tafelgesprekken,
verklaart de wethouder niet alleen dat er
nog “geen onomkeerbare afspraken zijn
gemaakt”, maar ook dat het college “grote
moeite zou hebben een aanvraag nu van
McDonald’s tegen te houden.” Het colle-
ge zal op 19 mei volledige openheid van
zaken geven, in het kader van het gehele
plan. 
Op 22 april wordt in de raadsvergadering
door het BB en de NBP een motie inge-
diend tegen de voorgenomen vestiging.
De motie wordt door alle partijen (una-
niem) aangenomen. “Het college begrijpt
de gevoelens van de raad,” aldus de wet-
houder. 

Naschrift redactie: in het duale stelsel
stelt de raad de grote lijnen vast en
beperkt zich tot haar controlerende taak
van het college. Dat laatste heeft zij nu op
besliste wijze gedaan. “Dat was in het
verleden wel anders in Blaricum, waarbij
de gemeente vaak strandde in eindeloze
debatten. Zo hoort het duale stelsel op
lokaal niveau te werken,” aldus Bert Jan
Klein van de G&E. Wij zijn verder van
oordeel dat door de snelle besluitvorming
de integrale publicatie van de brief van de
heer Van den Bergh en de reactie daarop
van de wethouder niet meer zinvol is.
Voorts was de in het Blaricums Nieuws,
bij het onderwerp McDonald’s/McDrive
(meinummer 318) geplaatste zin “Reacties
in de krant waren overwegend positief”
gebaseerd op eerste reacties in G&E op 7
maart. Later (G&E 29 maart) bleken deze
niet representatief te zijn. Integendeel. 

Sybert Blijdenstein

Koninklijke
onderscheiding

voor
J.C.M. Hovers

Op vrijdag 25 april is de heer J.C.M.
Hovers te Blaricum benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. De heer
Hovers kreeg de versierselen opgespeld
door Minister van Economische Zaken
Maria van der Hoeven, op het ministerie
in Den Haag. Decorandus (63) was werk-
zaam in diverse functies, onder andere als
directievoorzitter bij DSM NV en presi-
dent-directeur bij Stork NV. In 1995 was
hij na het faillissement van Fokker verant-
woordelijk voor de overname van het
bedrijf, waardoor de werkgelegenheid in
Nederland behouden kon blijven. Van 1
februari 2004 tot 1 januari 2007 was hij
tevens voorzitter van de Regieraad Bouw,
die na de parlementaire enquête van 2003
werd ingesteld om het geschonden ver-
trouwen in de bouwsector te herstellen en
de verhoudingen te normaliseren.
Daarnaast vervulde en vervult de heer
Hovers diverse commissariaten en
bestuursfuncties. Tevens was en is hij
actief in diverse vrijwillige en bestuurlijke
functies, ondermeer op het gebied van
onderwijs (het TIAS en de Katholieke
Universiteit Brabant), vervoer (het GVB)
en sport (Goyer Golf & Country Club).

Sybert Blijdenstein

Fa. Wed. B. Vos

Bloemen en meer
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dorpsblad voor Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei
w

w
w

.h
ei

en
w

ei
.n

l
O

.A
. V

O
O

R
 O

U
D

E 
N

U
M

M
ER

S 
EN

 A
R

C
H

IE
F

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

Bekakt dorp
U wist het misschien niet, maar een
groot aantal Blaricummers heeft een
bijzonder chique oprit en stoep bij hun
huis. Stappen ze goedgemutst en niets
vermoedend, vrolijk naar blauwe len-
telucht kijkend, naar buiten om een
ommetje te lopen, in de auto of op de
fiets te stappen, dan slaat de stinkende
chique toe. U kent het vast wel, dat
rare gevoel: in plaats van dat je voet
stevig houvast op de grond heeft, zak
je onverwacht ergens doorheen en
glijdt je voet zijwaarts even weg.
Meteen bereikt ‘de chique’ je neusga-
ten. Je trekt je voet omhoog, je denkt
heel toepasselijk ‘gat verdamme’ en je
hebt een vervelende schoenschoon-
maakklus voor de boeg. Het is bijna
overal in ons dorp een kakkineus
gebeuren, bekakte stoepen, opritten en
bermen, waar de nietsvermoedende
Blaricummer regelmatig met beide
voeten op de grond, pardon, ‘in de
stront’ staat. Het zou de hondenbezit-
ters sieren de uitwerpselen van hun
trouwe viervoeters mee te nemen, in
een zakje, net zoals dat in vele plaatsen
in ons land al verplicht het geval is. Op
straffe van een boete. Het is ergernis
nummer één geworden in ons land. Ik
stel voor dat de politiek zich snel over
deze kak zal buigen. 

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

S.B.Blaricummer Heide

Twee jaar geleden, bij het aantreden
van de huidige coalitie (HvB, VVD en
CDA) in de gemeenteraad, werd in het
raadsprogramma opgenomen dat er in
de Bijvanck bij het toekomstig transfe-
rium, op de kop van de Stichtseweg
langs de A27, alleen ‘lichte horeca’
mocht komen. Echter, vanwege de zelf-
standige bevoegdheid die het college
heeft inzake bestemmingswijzigingen –
zoals die hiervoor benodigd zou zijn –
eiste de raad van het college destijds bij
motie dat een beslissing in deze kwestie
(die al vanaf 2001 loopt) bij de raad zou
komen te liggen. Hierna volgt het chro-
nologisch overzicht van de verdere ont-
wikkelingen, dit jaar. 

Op 7 maart 2008 bevestigt een woord-
voerder van McDonald’s, die eigenaar is
van een deel van genoemde locatie, dat er
weer gesprekken gevoerd worden met de
gemeente over een vestiging van een res-
taurant met een McDrive. De eerste reac-
ties op de internetpublicatie van de Gooi-
en Eemlander (G&E) zijn hierover posi-
tief. Hierop baseert de redactie van hei &
wei zich bij de voorbereiding van het mei-
nummer 318. 
Op 16 maart ontvangt de redactie een
brief van de heer F.R. van den Bergh,
Booket, Blaricum, getiteld ‘De Bijvanck
als Blaricums afvalputje?’ Deze brief
omvat goed beargumenteerde kritiek op
de plannen voor dit restaurant, met als
redelijk alternatief de plaatsing ervan in
een weiland achter de Q8-pomp langs de
A27. De redactie besluit deze brief te
plaatsen in het meinummer, samen met
een nog te vragen reactie van de wethou-
der. 
Op 17 maart maakt de actiegroep ‘Geen
McDonald’s in de Bijvanck’ haar stand-
punt publiekelijk bekend bij monde van
de heer Jan Drupsteen. Deze wil niet dat
de raad door het college geconfronteerd
zal worden met een fait accompli. De
actiegroep wordt breed gesteund door de
bevolking. Zie hierna.
Op 29 maart doet de Gooi- en Eemlander
(G&E) verslag van de meer dan 1000
reacties op de stelling ‘Een McDonald’s
erbij is een verrijking’. Hierbij geeft 68%
van de respondenten aan oneens te zijn
met de stelling. Dit is een representatieve
steekproef. 
Op 4 april ontvangt de redactie de
gevraagde reactie van wethouder Jan
Heybroek, die stelt dat in het kader van de
herinrichting van het gebied, waarlangs in
de toekomst een hoogwaardig openbaar
vervoersvoorziening komt te liggen
(HOV), er gesprekken gevoerd worden
met de eigenaren van de grond, waaronder
McDonald’s en het autobergingsbedrijf.
Tevens wordt de mogelijkheid besproken
om een tankstation uit het oude dorp uit te
plaatsen naar deze locatie. Er zal een plan
worden opgesteld dat nog vóór het zomer-
reces aan de raad zal worden voorgelegd. 
Op 9 april wil de raad snel openheid: “De
onrust onder de bevolking neemt steeds
groter vormen aan,” aldus PvdA-fractie-
voorzitter Jorritsma. 
Op 14 april, in een bijeenkomst met 150
verontruste bewoners in De Malbak,
vraagt de actiegroep, nu bij monde van de

Definitief geen McDonald’s 
in de Bijvanck 

Bemiddeling 
en advies

Adrie van Zon gaat zich bezighouden
met bemiddeling en advies over aange-
legenheden tussen gemeente en bur-
gers.

De burger weet niet altijd goed raad met
voorschriften, vergunningen, bezwaren,
bouwmogelijkheden, onbeantwoorde brie-
ven. Factoren zoals bureaucratisering,
ingewikkelde regelgeving, werkdruk spe-
len hierbij een rol, maar ook onbekend-
heid van (externe) medewerkers met de
plaatselijke situatie, achtergronden en met
afspraken uit het verleden, waardoor het
er soms op lijkt dat ‘het geheugen’ van de
ambtelijke organisatie verleden tijd is.
Daar komt nog bij dat in BEL-verband de
drie gemeentelijke diensten van Blaricum,
Eemnes en Laren moeten integreren, het-
geen ook de nodige tijd vergt.
De oud-gemeentesecretaris heeft de erva-
ring dat een goed gesprek problemen tus-
sen burger en overheid kan oplossen,
waardoor een conflictsituatie wordt voor-
komen. Adrie van Zon: tel. 5313283, e-
mail: adrievanzon@casema.nl.

Herdenkings-
toespraak 
4 mei 2008 

door burgemeester Joan de Zwart-Bloch

De Tweede Wereldoorlog kwam voor
Nederland en de meeste Nederlanders 63
jaar geleden ten einde. Het was een perio-
de die door alle betrokkenen anders
beleefd is: voor veel mensen is het een
schrikbeeld van terreur, gevangenschap,
dood en ellende en het afgescheiden wor-
den van dierbaren. Daarnaast hoor je som-
migen nog steeds met enige weemoed
spreken over de saamhorigheid van het
noodgedwongen tot elkaar en de situatie
veroordeeld zijn, en weer anderen sym-
pathiseerden met de bezetter en hebben
daar tot op de dag van vandaag in positie-
ve of in negatieve zin nog last van. Voor
de meeste mensen ging ook tijdens de
Tweede Wereldoorlog het leven echter
‘gewoon’ door: verliefd, verloofd, ge-
trouwd, er werden kinderen geboren en er
gingen mensen door ziekte en van ouder-
dom dood. Iets waar je niet vaak aan
denkt als je het over een beladen begrip
als oorlog hebt.

Ook nu leven veel mensen overal ter
wereld in een dergelijke situatie. Dankzij
de moderne media komen de beelden
daarvan dagelijks onze huiskamer binnen.
Het blijft voor mij onbestaanbaar dat wij
als mensen in een geciviliseerde samenle-
ving zo met elkaar om kunnen gaan, zo
zonder respect voor menselijke waarde en
kwetsbaarheid. Zo intolerant en vol onbe-
grip. Zo zonder de wil een wereld te creë-
ren waar wij in vrede respectvol met
elkaar en naast elkaar zonder onderscheid
kunnen leven. Daarom is het goed dat we
ook 63 jaar na dato nog steeds gedenken,
want een volk dat zijn eigen historie niet
koestert zal ook niet in staat zijn daaruit
lessen voor de toekomst te leren.
Vanavond zijn we twee minuten stil voor
alle gevallenen, voor hen wier leven geno-
men is en voor hen die hun leven gaven
voor de vrede: Joden, homofielen, zigeu-
ners, communisten, soldaten, dwangarbei-
ders, verzetsstrijders en anderen die door
het noodlot getroffen werden. Om hun de
eer te bewijzen die hen toekomt en in de
hoop dat er ooit een tijd zal komen dat we
niet meer bij de verschrikkingen van oor-
log zouden hoeven stil te staan...

Foto dhr. Tydeman:
De fraaie foto van de oud-burgemeester
Tydeman (95 jr.) in hei & wei 317 van
april jl. is gemaakt door Joep Vos. 

Blaricums
Nieuws 

Meerdere branden in Blaricum woed-
den in de nacht van 11 op 12 april. Aan de
Noolseweg brandde een villa met rieten
kap geheel uit. Tegelijkertijd stond een
afvalcontainer in de Dorpsstraat in brand,
en waren aan de achterzijde van huizen
aan de Meentweg en de Mosselweg kli-
ko’s in brand gestoken. Die zetten vervol-
gens een schuur en een auto in brand. De
brandende auto zette weer een andere
auto, een schuur en een hekwerk en strui-
ken in brand. Ook bleek een kliko aan de
1e Molenweg in brand gestoken zijn. De
brandweerkorpsen van Blaricum, Huizen
en Laren bestreden de branden. Vaststaat,
na forensisch onderzoek, dat alle branden
zijn aangestoken. Extra bewaking is inge-
steld, ook door Laren. De politie verzoekt
een ieder om relevante informatie. Bel
09008844, of anoniem 0800-7000. 

10 jaar samenwerking Dooyewaard
Stichting en Minerva Academie. Op 20
april jl. werd dit feit gevierd tijdens de
feestelijke opening van de tentoonstelling
in Studio 2000 van werken van de
Minerva-kunstenaars, die ieder in het ate-
lier aan het Franse Pad een periode heb-
ben gewerkt. De stichting bezit nu twee
atelierpanden. Zij heeft een optie gekre-
gen op een perceel aan de Schapendrift
waarop drie historische ateliers staan.
Eigendom van de bejaarde dochter van de
kunstenaar Theo Lohmann (1880-1963).
Tot 1 juni heeft de stichting de tijd via
sponsors de koopsom van € 2 mln. bijeen
te brengen. Er ligt al een plan van archi-
tect Menno Ongering klaar voor een
kunstcentrum op het terrein, uitgaand van
de bestaande bouw. 

Voortgang BEL-samenwerking. De 1e

dienstverleningsovereenkomst werd op
17 april jl. getekend door de BEL-burge-
meesters. In deze overeenkomsten wordt
officieel vastgelegd welke diensten de
BEL-combinatie aan welke individuele
gemeente levert. De bouw van het BEL-
kantoor in Eemnes loopt naar wens: het
hoogste punt is bereikt.

Onderzoek wonen in Blaricum.
Wethouder Ineke de Joode laat op korte
termijn een nieuw woningbehoeftenon-
derzoek (wbo) uitvoeren. Het vorige uit
2004 is verouderd en was beperkt tot
Blaricummers. Het nieuwe onderzoek is
breder van opzet en haakt ook in op de
gewestelijke discussie over de woning-
markt. De NBP, BB en PvdA hopen op
een groter aandeel goedkope woningen.
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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

Spanning in de
‘wasstraat’... 

Al weken zijn ze bij ons in de wijk bezig
met renovatiewerkzaamheden, wat
gepaard gaat met veel boren en vooral
veel stof! Overal vind je dat terug, zelfs
wanneer je alles hermetisch afsluit.
Wanneer ik op een ochtend nogal
gehaast in m’n auto wil stappen, met
een drukke dag voor de boeg, is ook
deze bedekt met een grijze laag stof. Je
kunt met goed fatsoen niet meer door
de ruiten kijken, dus toch nog maar
even snel naar de autowasserette...

Meerdere mensen hadden datzelfde idee,
want het was er al best druk. Geen won-
der, want het is natuurlijk lekker gemak-
kelijk: je gaat er met een vieze auto heen
en even later rijd je er met een glanzende
auto weer uit! Pure luxe, maar ook reuze
handig, vooral wanneer je anders een trap
moet pakken om het dak te kunnen
schoonmaken en bij de voorruit te kunnen
komen. Net een andere auto gekocht en
die is nogal hoog, vandaar. Hoewel... de
vorige werd daar ook nogal eens gewas-
sen. Eerlijk gezegd ben ik toch altijd weer
blij, wanneer mijn auto en ik er weer
ongeschonden uit rijden. Je weet maar
nooit of er een lekkage is of dat er een ruit
knapt, denk ik dan. Er wordt toch met
kracht een hoop water op losgelaten! Ach,
eigenlijk is het best veilig: je rijdt met de
linkerkant op een lopende band, zet ’m in
z’n ‘vrij’, je blijft er in zitten en de rest
gaat vanzelf... Nou, vanzelf...?

Bijna aan het eind van het programma
kom je bij een laatste balk, de ‘droogbalk’
die, normaal gesproken, langzaam
omhoog gaat, hoe dichter je die nadert.
Dat laatste vind ik altijd een beetje eng,
want stel, dat ie nou eens blijft hangen...
Nog nooit meegemaakt, gelukkig...
maar… het leek nu toch of hij niet
omhoog ging... Net iets voor een film,
maar... het was echt! De lopende band
ging door en de balk kwam dichterbij net
over de motorkap, steeds dichter naar de
ruit... Ik werd nu een beetje bang en pro-
beerde de auto uit te komen. Dat ging nog
wel, maar achter mij stonden grote bor-
stels met water te draaien en voor mij was
geen ruimte om uit de wasstraat te komen.
Net boven de auto hing ook een balk en ik
wist niet wat die ging doen... Vlug weer in
de auto gestapt, de bestuurdersstoel in z’n
achterste stand gezet en m’n benen op de
passagiersstoel gelegd, voor het geval de
ruit eruit gedrukt zou worden... Wat voel
je je dan alleen op de wereld! De adrena-
line gierde door m’n lichaam en het enige
wat ik kon doen, was heel hard toeteren...

Had dit al eerder gedaan, maar nu kwam
het kennelijk zo angstaanjagend over dat
direct alles werd stopgezet. Drie mannen
kwamen hard aanlopen en nadat ze zagen
wat er aan de hand was, probeerden twee
van hen de balk op te tillen, die intussen
tegen de voorruit aan zat, maar er was
geen beweging in te krijgen. Ook met drie
personen lukte dit niet. Uiteindelijk werd
besloten alle auto’s achteruit te laten rij-
den, de wasstraat uit. Voor mij werd dit
gedaan en ik kreeg, al trillend, een kop
koffie tegen de zenuwen. Iedereen die al
had betaald kreeg, ter compensatie, een
tegoedbon voor een gratis wasbeurt.
Netjes afgehandeld dus en gelukkig geen
schade, maar de hele dag zag ik (denk-
beeldig) die balk nog dreigend voor mijn
voorruit zitten... Stel, dat ik niet in de auto
was gebleven, toen deze de wasstraat
inging, dan was er vast een ‘cabrio’ uitge-
komen… Hoe dan ook, dit avontuur zal ik
niet snel vergeten, maar toch blijf ik vol
vertrouwen in een goede afloop voor de
volgende keer.

Tiny de Wit

sen, en bij Health Center FIT. Ze hebben
zoveel geoefend dat ze de pasjes nog
steeds kunnen dromen. Romée: “Ik doe
het nog elke dag, het zit zo in mijn hoofd.” 

Freeze!
De klas heeft de muziek uitgekozen
(‘Show me the money’ uit de film Step
Up) en de kleding bedacht (zwart-wit),
maar Mathijs heeft de dans gemaakt.
Mathijs: “Er zaten een paar kinderen uit
de klas bij mij op streetdance-les, dus toen
de danswedstrijd kwam vroegen zij of ik
kon helpen. Dat wilde ik graag en hier bij
Health Center FIT vonden ze het ook een
goed plan. Het is tenslotte voor een goed
doel: de jeugd lekker aan het bewegen
krijgen.” En bewegen dat kunnen ze,
groep 8B. Het jurycommentaar was dat de
energie ervan af spatte! Heel bijzonder
waren de streetdance-trucjes die in de
dans verwerkt zaten, zoals de ‘backflip’,
de ‘freeze’ en de ‘snake’. Allemaal wer-
den ze foutloos uitgevoerd bij het optre-
den. Dansleraar Mathijs is trots op ‘zijn’
groep. “Ze hebben het prima gedaan, want
onderschat niet hoe moeilijk het is om met
28 man tegelijk een dans te doen. Ze heb-
ben er echt hard op geoefend.” De beker
melk die ze na afloop kregen, werd ter
plekke geconsumeerd (“super ranzig”
volgens Romée, “best lekker” volgens
Zeejd). Maar de trofee die ze met hun
optreden gewonnen hebben, ging mee
naar Blaricum en staat vooraan in de prij-
zenkast van de klas. 
De dans van groep 8B is te bekijken op
www.heartdanceaward.nl. 
Voor meer informatie over street- en 
breakdance-lessen kunt u kijken bij
www.healthcenterfit.nl.

C.H.

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

- Handel in menggranulaat 0-40 met 
  KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

�Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625

Singel 3, 1261 XP  Blaricum

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66

(Graag na telefonische afspraak)

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en 
schilderijen

M. Siegers
Noolseweg 47
1261 EB Blaricum
035 538 20 76 (zk)
035 531 16 57 (privé)

siegersantiek@hetnet.nl
www.siegersantiek.nl

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

In maart heeft groep 8B van de
Openbare Basisschool Blaricum (OBB)
een derde plaats gehaald bij de voor-
rondes van de Heart Dance Award
2008. Deze Heart Dance Award is een
danswedstrijd die wordt georganiseerd
door ‘Jump’, het jeugdfonds van de
Nederlandse Hartstichting. Meer dan
400 scholen, verspreid over heel
Nederland, deden dit jaar mee aan de
danswedstrijd. Bij één van de voorron-
des in Almere wisten de Blaricumse
groep 8’ers met een flitsend optreden
de derde plek te behalen. De choreogra-
fie van de dans werd verzorgd door
Mathijs van den Akker, dansleraar bij
Health Center FIT in Blaricum.

Romée Mastenbroek en Zeejd Al Sarraf
(allebei 11) zijn namens groep 8B afge-
vaardigd naar Health Center FIT om
samen met Mathijs (24) iets meer te ver-
tellen over de danswedstrijd. Zeejd en
Romée zijn het er allebei over eens dat het
heel leuk was om mee te doen. De voor-
rondes werden gehouden in de schouw-
burg van Almere, dus op het echte grote
podium. Het oefenen deden ze op school,
elke dag in de klas en tijdens de gymles-

Blaricumse schoolkinderen halen
derde plaats bij danswedstrijd

Romée (freeze), Zeejd (snake) en Mathijs

Na twintig jaar fysiotherapie was voor
de in Blaricum getogen Nicoline
Loggere de tijd rijp voor iets anders.
“Met toenemende gewrichtsklachten
werd het uitoefenen van mijn vak
steeds lastiger. Stoppen met zwaar
lichamelijk werk is dan onvermijde-
lijk.” Echter om helemaal te stoppen
met werken, daar was zij natuurlijk
nog lang niet aan toe. Tijd voor een car-
rièreswitch. Tijd voor iets anders. 

Haar interesse voor de makelaardij kwam
niet geheel uit het niets. Via haar vader,
Herman Loggere, had Nicoline al kennis-
gemaakt met o.a. de verkoop van onroe-
rend goed in Frankrijk. En haar echtge-
noot Cees Smit werkte al jaren als pro-
jectontwikkelaar in Hoofddorp en omstre-
ken. Nicoline pakte haar second career-
plan grondig aan en schreef zich in voor
de opleiding tot makelaar bij de NVM. In
no time behaalde zij de benodigde papie-
ren om zichzelf erkend NVM-makelaar te
kunnen noemen. Bij Meeus Makelaardij
heeft zij enkele jaren met veel enthousias-
me praktijkervaring opgedaan. Toen
Meeus haar kantoor in Laren wilde beëin-
digen, besloot Nicoline zich als zelfstan-
dige te vestigen. In september 2007 werd
Loggere Makelaardij & Taxateur o.g. toe-
gevoegd aan het rijtje erkende NVM-
makelaars in de Gooi en Vechtstreek.

Net even anders. Maar wat maakt het
verschil?
Om een goed beeld te krijgen van de wen-
sen van de zoekende opdrachtgever voert
Nicoline een uitgebreid, persoonlijk intake-
gesprek. “De lijnen zijn kort.” Dat bete-
kent dat zij zelf de uitdaging aangaat om
het juiste huis op de goede plek te vinden
voor haar relatie. Ze is als makelaar zeven
dagen per week bereikbaar: “Ik trek de
deur niet achter mij dicht om 17.00 uur. 
’s Morgens vroeg speur ik voor dag en
dauw internet af voor nieuwe panden en
als iemand op zondag een bezichtiging

wil doen, is dat voor mij geen enkel pro-
bleem.” Zij bemiddelt zelf bij de com-
plexe prijsonderhandelingen en de tot-
standkoming van een correcte koopover-
eenkomst. De directe lijn betekent dat zij,
naast de aankoop, ook de verkoop van
huizen in haar portefeuille heeft. Bij de
intake van een ‘nieuw object’ werkt
Nicoline nauw samen met verkoopstyliste
Ineke Onkenhout. Teneinde het huis zo
voordelig mogelijk uit te laten komen,
adviseert Ineke desgewenst de verkopen-
de partij kleine aanpassingen te doen.

Loggere draagt met deskundigheid zorg
voor de taxatie, is persoonlijk aanwezig
bij de bezichtigingen en bemiddelt uitein-
delijk persoonlijk bij de verkoop. Ze is
zeer actief in de markt aanwezig! Nicoline
Loggere heeft geen moment spijt gehad
van haar switch. “Fysiotherapeute of
makelaar? Het is allebei mensenwerk,
allebei intensief, ook in het onderlinge
contact. Maar, net even anders!” 
Voor informatie: onze nieuwe hei & wei
adverteerder, Loggere Makelaardij &
Taxateur o.g., Zevenenderdrift 74, 1251
RD Laren, tel. 06-54735824, e-mail
info@loggeremakelaardij.nl, website
www.loggeremakelaardij.nl.

Karin Maas

Tijd voor iets anders

Nicoline Loggere

Eenvoudig zijn is heel moeilijk 
als men het niet is.

Blaricums
schrijftalent

“Jij wordt actrice of schrijfster,” zei
meester Matthieu Robeers. Het is een
herinnering waarop Janneke van der
Horst terugkijkt nu – achttien jaar
later – haar eerste boek Ik weet hoe jon-
gens huilen uitkomt.

Het is zondagmiddag en ik drink een kop
hete thee met Janneke in café d’Ouwe
Tak. “Wanneer ik in Blaricum bij mijn
ouders op bezoek ben of kom tennissen,
probeer ik ook altijd even naar ‘de Tak’ te
gaan. Hier zie ik meestal wel mensen
terug uit de tijd dat ik nog op de
Bernardusschool zat,” vertelt ze me. “Ik
heb er een leuke tijd gehad en met hen die
ik uit het oog verloren ben, haal ik graag
herinneringen op.”
Janneke, geboren in 1981, groeide op in
de Bouwvenen in Blaricum. Net als haar
vader Rob en broer Folkert was zij vaak te
vinden op de tennisbanen van Blaricumse
Lawn Tennis Club. Maar meer nog dan
van tennis hield zij van lezen. In het la-
tje van haar schoolbank bewaarde zij haar
boeken, zodat elke vrije minuut benut kon
worden om te lezen. “Op school kregen
wij weektaken. Ik raffelde alles zo snel
mogelijk af zodat ik weer verder kon
lezen in mijn boek.” 

Propria Cures
Dat Janneke later zelf zou gaan schrijven
had ze toentertijd niet gedacht. Na de mid-
delbare school schreef zij zich in voor de
studie politicologie en verruilde zij het
dorp voor een leven in de grote stad. Met
een stuk over ‘Lijst Pim Fortuyn’-minister
Herman Heinsbroek won zij een schrijf-
wedstrijd van het Amsterdamse studen-
tenweekblad Propria Cures. Veel bekende
Nederlandse schrijvers maakten ooit
enige tijd deel uit van de redactie van dit
beroemde, maar ook beruchte, satirische
blad. “In de drie jaren als redactielid bij
Propria Cures kwam ik erachter dat schrij-
ven moeilijker was dan ik altijd had
gedacht. Het duurde even voor ik mijn
vorm vond en ontdekte dat het schrijven
van korte verhalen mij het best ligt.” Haar
werk voor Propria Cures bleef niet onop-
gemerkt. In HP/De Tijd kreeg zij haar
eigen feuilleton Julia en uitgeverij Nieuw
Amsterdam vroeg haar te werken aan een
boek. 

Een van de mooiste debuten van het jaar
In haar debuut, dat begin april is uitgeko-
men, staan dertien korte verhalen die veel-
al gaan over jonge mensen die schijnbaar
gelukkige levens leiden. Liefde, vriend-
schap, afkomst en familie zijn de thema’s
die zij gebruikt in haar verhalen, die
geestig en scherp geschreven zijn. De
recensies zijn lovend. Ik weet hoe jongens
huilen is volgens Elle een van de mooiste
debuten van het jaar. Elsevier vindt de
geestige, droevige en realistische verhalen
qua stijl doen denken aan Manon Uphoff.
Niet elk verhaal loopt goed af, de sfeer is
prettig melancholisch. 

Blaricum
“Het boek is niet autobiografisch en
Blaricum komt er dus ook niet letterlijk in
voor. Maar tijdens het schrijven heb ik in
de verhalen die niet in een stad afspelen
het dorp wel in mijn achterhoofd gehou-
den. Of ik Blaricum mis nu ik in
Amsterdam woon? Ik mis vooral het
gemoedelijke en het groeten op straat.

Janneke van der Horst
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Ywish Styling: 
sfeer en harmonie

Het karton op de vloer in de hal duidt
er al op: Yvonne Hagen is haar huis aan
het verbouwen. Een nieuwe keuken
staat bijvoorbeeld op het programma.
En het al voor de helft smaakvol ver-
nieuwde woongedeelte geeft aan dat
hier gewerkt wordt vanuit een visie.
Onbedoeld wordt het benadrukt: hier
zetelt Ywish styling.

Ruim een jaar bestaat het bedrijf van
Yvonne Hagen inmiddels. Compositie,
harmonie, creativiteit, sfeer – het zijn een
paar termen die al vanaf haar jeugd haar
primaire interesse weergeven. Geen won-
der dat ze eenmaal volwassen terecht-
kwam in de wereld van de vormgeving.
Ze werkte voor een reclamebureau en
voor meerdere uitgeverijen. Haar laatste
werkgever ging vier jaar geleden failliet
en Yvonne besloot zich via een opleiding
bij Academie Vogue in Amsterdam te spe-
cialiseren in interieurstyling. “Dat is het
bedenken van creatieve oplossingen en
het functioneel inrichten van ruimten,”
licht zij toe. “Kortom, maatwerk creëren,
zodat het prettig vertoeven is in een
woon- of werkomgeving.”

Aansluitend op deze opleiding begon zij
vorig jaar september haar eigen bedrijf.
Particuliere woningen, kantoren, horeca-
gelegenheden en bijvoorbeeld ziekenhui-
zen rekent zij tot haar arbeidsterrein. Haar
activiteiten reiken van een kleuradvies tot
een totale inrichtingsmetamorfose. 
Hoewel ze zich allereerst vanuit haar
Blaricumse woonomgeving richt op het
Gooi, is ze ook landelijk aan de slag: via
haar site www.ywish.nl verwierf ze
opdrachten in Breda, Epe en Houten. Met
die laatste opdracht – het maken van een
interieurontwerp voor een slaapkamer en
een badkamer op de zolder – was zij bezig

Dat wil niet zeggen dat je dan de verbin-
ding met het aardse loslaat, maar wel dat
je veel dingen minder belangrijk gaat vin-
den, zoals je eigen ego. En dat je je meer
bewust wordt deel te zijn van een groter
geheel. De laatste jaren is Ineke veel bezig
met geluid. “De hele schepping is uit
geluid ontstaan,” vertelt ze. “Dat staat ook
in het Johannes-evangelie: in het begin
was het woord.” Ineke zingt dan ook in
een Byzantijns koor: “Ik ben een mysticus
aan het worden,” zegt ze. Maar eigenlijk
vindt ze het moeilijk om over meditatie en
mystiek te vertellen: “Zo gauw je het
meedeelt is het vertrokken. Het zijn erva-
ringen die niet te verwoorden zijn.” 

Het rustig, aandachtig en ontvankelijk
worden staat centraal in de eerste lessen
van haar beginnerscursus. “Het gaat om
aanwezig zijn, ontvangen en kunnen
doorgeven. Maar uiteindelijk gaat het om
die onnoembare ervaring van: er is méér!”
Die is niet te beschrijven, maar alleen te
ervaren door het zelf mee te maken. Niks
zweverigs, maar gewoon openstaan, in
vol bewustzijn. Zeker in onze gestresste
samenleving geen overbodige luxe.  
Voor informatie en/of deelname aan een
cursus is Ineke te benaderen via e-mail
bouwmab@xs4all.nl of telefoon 5386937.

Satyamo Uyldert

Meditatie: 
de kunst van de

aandacht
Vanuit een wereld waar chaos en stress
heersen, te komen bij vrede, licht en heel-
heid in ons bestaan. Kan dat? Ja. Volgens
de folder waarin deze woorden staan is
meditatie daarvoor de weg. Nieuwsgierig
over wat ze daarover te vertellen heeft,
fiets ik naar de Bierweg. Daar woont
Ineke Bouwman, die op het Theosofisch
Centrum in Naarden een Basiscursus
Meditatie geeft. Ze is in 1940 geboren in
Enschede, studeerde sociale psychologie
in Amsterdam, trouwde in 1966, en kwam
toen in Naarden te wonen waar ze, naast
het maatschappelijk werk dat ze deed, ook
politiek actief werd. In 1972 verhuisde ze
naar Blaricum, waar ze rond 1990 uitge-
keken raakte op het maatschappelijk
werk. Ze bleef wel vrijwilligers trainen en
begeleiden, onder andere in de hulpverle-
ning bij rouw. Hoewel ze hiermee twee
jaar geleden is gestopt, is ze toch nog
actief in onder andere humanistische uit-
vaartbegeleiding. En geeft ze nu de basis-
cursus meditatie.

Maar wat is meditatie nu eigenlijk? Op
haar kamer gaan we daar diep op in. “Het
gaat voorbij psychologie,” vertelt Ineke.
“Daar kijk je alleen naar gedragsverande-
ringen, en dat was ook de belangrijkste
reden waarom ik op het maatschappelijk
werk was uitgekeken. Daar gaat het alleen
maar om persoonlijkheid, en blijf je alleen
op het horizontale vlak bezig, terwijl het
er bij meditatie om gaat in contact te
komen met hogere, andere dimensies, een
dieper weten.” In haar verstilde kamer
hangt naast het joodse alfabet een plaat
van de levensboom, een kabbalistisch
symbool, aan de muur. En er staan veel

boeken in de kast, zodat we al snel aan de
praat raken over hedendaagse spirituali-
teit, zoals van Wilson van Dusen over
Swedenborg. Ineke is geïnformeerd over
de joodse en christelijke mystiek, van
kabbala tot meester Eckhart, en voelt zich
dus meer thuis in de westerse dan in de
oosterse traditie.  

Meditatie is eigenlijk niets anders dan
vanuit je hart stil en open zijn, aanwezig
zijn. En dat is helemaal niet zo moeilijk,
want “hoe nuchterder en hoe simpeler,
hoe eenvoudiger je de zaken opvat, hoe
dichter je bij een dieper weten komt. Want
je gaat dingen steeds minder zelf invullen,
interpreteren en uitleggen. Het is de kunst
aandachtig te zijn bij alles wat je doet.”

Ook verbaas ik me er telkens weer over
hoe groen het dorp wel niet is. Het voelt
nu echt een beetje als vakantie wanneer ik
er in het weekend wel eens ben. Blaricum
zoals het was in mijn jeugd, zou een
Blaricum zijn waar ik ooit graag naar
terug zou keren.”
Tevens publiceert Janneke regelmatig op
de achterpagina van het NRC Handels-
blad en is zij samen met A.F.Th. van der
Heijden de nieuwe columniste van PS van
de Week in Het Parool. 
Ik weet hoe jongens huilen, paperback,
176 bladzijden, € 16,50. ISBN 978 90 468
03615.

Anne Baas, 
gastschrijver

ten tijde van het interview. “Ik heb vier
opties voor de indeling aangeboden. De
klant heeft daaruit de voor hen beste inde-
ling uitgekozen. Tijdens de verbouwing
houd ik ook de vinger aan de pols.”
Haar werkwijze verloopt na de kennisma-
king met de klant via een indelingsadvies,
kleur-, raambekleding-, verlichting- en
koopadviezen naar een sfeercollage.
“Standaardprijzen heb ik niet. Iedere klant
krijgt een advies op maat. Aan de hand
van een korte omschrijving van de wen-
sen is wel direct een prijsindicatie te
geven, zodat de klant niet voor verrassin-
gen komt te staan. Ik beschik over de ken-
nis, kunde en creativiteit om iedere sty-
lingwens tot een inspirerend resultaat te
brengen.”

Dan valt de term conceptstyling. “Een
concept is een idee, een theorie,” vat zij
samen. “En conceptstyling is het in lijn
brengen van uitingen tot een imago-
versterkend totaalbeeld.”
Yvonne Hagen verloochent overigens
haar vroegere werkzaamheden in het sty-
lingvak niet. Onder de term mediastyling
biedt zij vooral voor bedrijven ook het
vormgeven van visuele communicatie
aan. Adviezen over de invulling van recla-
me-uitingen via brochures, folders, visu-
als, tijdschriften alsmede een persoonlijke

huisstijl neemt zij voor haar rekening, net
als het ontwerpen en bouwen van web-
sites. Informatie: y.hagen@ywish.nl,
www.ywish.nl, telefoon: 06-2373 8390

Hidde van der Ploeg

Een gevoel van machteloosheid overvalt
je dan, want het is niet de eerste keer dat
je dit overkomt. En allerlei maatregelen
hebben kennelijk niet geholpen. Het

Ruiters 
kwetsbaar in

Blaricum
Hoge hagen, smalle kronkelende wegge-
tjes, prachtig, maar het schept wel ver-
plichtingen en aangepast verkeersge-
drag, vooral van bestuurders van die
grote auto’s, die eigenlijk niet passen in
ons dorp. Weinig overzicht en uitzicht,
zeker op straathoeken, noopt tot voor-
zichtig rijden. Dat niet iedereen zich
daaraan houdt ondervond Pam Caffa-
Nyst onlangs toen zij te paard gecon-
fronteerd werd met een auto die met
grote snelheid recht op haar afkwam,
waarvan de jonge ‘stoere’ automobilist
pas op het laatste moment op de rem-
men ging staan.

Haar paard schrok en gooide in paniek zijn
berijdster af, die de hoeven van haar paard
in de buik kreeg met alle gevolgen van
dien. Gebroken rib en veel kneuzingen en
per ambulance naar het ziekenhuis, waar
zij vijf dagen moest verblijven. Haar paard
sloeg op hol, maar werd gelukkig verder-
op in de straat goed opgevangen en naar de
stal gebracht bij Jan Peter de Jong. Pam zit
al enkele weken thuis, niet in staat om te
werken, laat staan paardrijden. Ze heeft
nog steeds pijn. 

Verstand van paarden?
Gebrek aan respect voor mens en dier en
geen verstand van het gedrag van paarden
is haar conclusie van het gebeurde. Bij de
opleiding van het autorijbewijs wordt vol-
gens Pam geen enkele aandacht geschon-
ken aan ruiters als verkeersdeelnemers.
Ruiters zijn volgens de verkeerswetgeving
aangewezen op de rijbaan omdat zij als
bestuurders worden gezien. Zij mogen niet
op trottoir, berm of fietspad. Daar komt
nog bij dat ruiters, vaak kinderen, hun han-
den vol hebben aan hun paard of pony. “Je
moet,” zegt Pam, “uiterst geconcentreerd
zijn omdat je paard nu eenmaal snel kan
schrikken van verkeer en geluiden. Vooral
jonge paarden die verkeersmak gemaakt
worden. Van buitenaf kan men dat niet
beoordelen.”
Ook zij vindt dat er hier de laatste jaren
mensen zijn komen wonen die geen benul
hebben van het gedrag van paarden, geen
gevoel hebben voor ons dorp, door de
straatjes jakkeren en hun grote auto’s par-
keren op de meest onmogelijke plekken.

bekende verbodsbordje van met rode
streep doorgehaalde poepende hond bij-
voorbeeld. Heeft maar enkele dagen op
een paaltje voor de tuin gestaan, gewoon
weggehaald. Provisorisch gemaakte bord-
jes met teksten zoals: “Wilt u voortaan de
poep van uw hond opruimen?” of
“Bedankt, volgende keer voor uw deur?”
Ze hebben niets uitgehaald. Buurtgenoten
delen je irritatie, hebben in het verleden
ook bordjes geplaatst. Willen ook dat er
maatregelen worden genomen, maar
welke?
Volgens een onlangs uitgebracht onder-
zoeksrapport van het CBS heeft ruim een
derde van de ondervraagden hondenpoep
als grootste ergernis aangewezen. Wij ver-
keren dus in goed gezelschap. Kijk je op

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

internet en google je op ‘hondenpoep’,
dan tref je tientallen sites over dit onder-
werp. Het probleem leeft dus en men pro-
beert er wat aan te doen. Vaak gaat het om
maatregelen die gemeenten treffen om
hondenbezitters terecht te wijzen en soms
te bestraffen. Waarschuwingsborden
tegen niet opruimen van hondenpoep,
plaatsen van zakjes-automaten, speciale
afvalbakken voor hondenpoep, depotbak-
ken, enzovoort. Onlangs kwamen we in
Maastricht een waarschuwingsbord tegen
waarop boetebedragen worden vermeld
bij overtreding van gemeentelijke richtlij-
nen op gebied van honden. Zou het daar-
door komen dat wij daar geen honden-
poep op straat hebben aangetroffen?

Jos Lahay

Het is gewoon asociaal om je zo te gedra-
gen. 

Een taak voor politie en gemeentebe-
stuur
Het zou al mooi zijn wanneer het gemeen-
tebestuur degenen die zich hier vestigen
een brief stuurt met daarin gedragsregels
over hoe we hier wonen en verkeren. Hoe
bereik je deze mensen op een andere
manier? Via hei & wei? Maar lezen dege-
nen voor wie deze boodschap is bestemd
ons blad? We proberen om daar via een
lezersonderzoek achter te komen, maar de
resultaten hiervan geven door het geringe
aantal reacties nog niet veel inzicht.
Pieter, Pams vader, oud raadslid, ziet wel
iets in flyers, achter de ruitenwissers van
de auto’s van ouders die hun kinderen
halen en brengen bij de basisscholen in het
dorp. Waarschuwingsborden of een ver-
keerslicht suggereert Pam op plaatsen die
voor ruiters levensgevaarlijk zijn, zoals de
brug over de A27 bij de Stachouwerweg.
Automobilisten, maar ook boeren met hun
grote tractoren, scheuren daar overheen. Je
moet er niet aan denken wat er gebeurt als
je met je paard tegen de leuning van de
brug wordt gedrukt met de rijksweg onder
je. En spiegels op hoeken met weinig
zicht? Het is in ieder geval duidelijk dat er
in het belang van de veiligheid van onze,
vaak jonge, ruiters en paarden snel maatre-
gelen nodig zijn.
Wij wensen Pam beterschap zodat ze,
ondanks alle narigheid, weer kan genieten
van paardrijden, haar grote liefde.

Adrie van Zon

Voor pure

health, beauty 
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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!

Yvonne Hagen

foto: Satyamo

Ineke Bouwman

Gerechtigheid
Een tachtigjarige vrouw werd gearresteerd
voor een winkeldiefstal. Toen ze voor de
rechter stond, vroeg deze haar: “Wat heeft
u gestolen?” De vrouw  antwoordde: “Een
blik perziken.” Toen de rechter haar vroeg
waarom ze dat had gestolen, zei ze dat ze
honger had. Toen vroeg de rechter hoeveel
perziken er in het blik zaten: “Zes”, zei de
vrouw: “Dan geef ik u zes dagen gevange-
nisstraf” zei de rechter. Plotseling stond de
man van de vrouw op en verzocht te
mogen spreken. De rechter stemde toe en
de man zei: “Ze heeft ook nog een blik
dorperwten gestolen.”

Hondenpoep
(ingezonden brief)

Stap je in je auto, merk je dat je alweer
hondenpoep aan je schoenen hebt!
Inmiddels de automat bevuild, de peda-
len, een vieze geur vult het interieur.
Wat een ellende, uitstappen dan maar,
schoenen vegen op het gras. Water erbij
en proberen de resten te verwijderen. 
Kwaad op jezelf dat je niet hebt uitgeke-
ken, woedend op de anonieme onverlaat
die zijn of haar hond voor je deur heeft
laten poepen en niet heeft opgeruimd.
Grote ergernis over fatsoensgebrek bij
sommige hondenbaasjes. Maar wat kun je
eraan doen? 

Zonder woorden...

J.L.

S.B.

Pam Caffa-Nyst

Conflicterend
(Denkend aan de opgebroken Naarderweg)

een penetrant stinkende wond
waarin de ruwe heelmeesters staan
die gehaaste dames
diagnosticerend gadeslaan

Hidde van der Ploeg

Ten behoeve van een onderhuids orgaan
van ’t villadorp
klooft door de nette laan
van hoek tot hoek, in moddergrond
(correctie v.d. versie in hei&wei 318)

foto: Marcel Hagen
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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 
N.B. in juni verandert de aanvangstijd van
de viering!
9.45 uur
Eucharistieviering of Woord en
Communie-viering. 
Op 1 juni en 15 juni
Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 4 juni 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zaterdag 14 juni 17.00 uur
Vormselviering.
Voor de Regio Gooi Oost:
Zondag 22 juni geen viering in Blaricum
i.v.m. St. Jansprocessie in Laren.

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.

Overleden 
april 2008 Rudolf Frederik de

Boer, geboren 1925
april 2008 Christianus Maria 

Roelofs, geboren 1943
april 2008 Jo Beijersbergen van

Henegouwen, geboren 
1914

april 2008 Johannes Marinus 
Pieters, geboren 1927

april 2008 P.H.H.M. Ketelaar-
Brouwer, geboren 
1936

22 april 2008 Elbertus Rutgerus van 
der Zwaan, oud 81 jaar

27 april 2008 Jan Noorda, 
oud 89 jaar 

(Bron: Gooi- en Eemlander. Eigen opgaven 
– ook geboorten, huwelijken en partnerschap-
registraties – zenden aan redactie@heienwei.nl
of per post: redactie hei & wei, William
Singerweg 13, 1261 EH Blaricum.)

Zondag 25 mei 10.00 uur
Prof. Dr. M. den Dulk, 
Alphen aan den Rijn.
Zondag 1 juni 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
doopdienst.
Zondag 8 juni 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
avondmaalsdienst m.m.v. de Cantorij.
Zondag 15 juni 10.00 uur
Drs. F. Bouwen, Voorburg.
Zondag 22 juni 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
afscheid oudste kinderen.
Zondag 29 juni 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). 
De jeugdkapel voor jongeren van 12-18
jaar komt één maal per veertien dagen bij-
een in De Blaercom. Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Wie zichzelf relativeert
heeft veel meer aanzien.

Kerkdienst
Bijvanck

Evangeliegemeente De Rivier
De Malbak, De Maten 1a.  
Elke zondag om 10.00 uur
Voor informatie: tel. 5252804, 
www.evangeliegemeentederivier.nl

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. 

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 beoor-
deling van de redactie. 
De redactie behoudt zich het recht voor
teksten in te korten.

Kopij voor het juli/aug.nummer 2008
(verschijnt 26 juni 2008)

!! DEADLINE: 30 mei 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, 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, Conny Rector, 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

Oproep
Ten behoeve van een masterscriptie en
oeuvrecatalogus van Hendricus
Johannes Fekkes (1885-1933) kom ik
graag in contact met eigenaren van  werk
van deze Larense kunstschilder. E-mail
d.r.enthoven1@kpnplanet.nl. Loseweg
248,  7315 HD Apeldoorn, 055-5762805.

Gemeente Agenda 
Gemeentebestuur Blaricum
Tijdelijk gehuisvest in het Larense
Gemeentehuis, Eemnesserweg 19, Laren.
Info: www.blaricum.nl., tel. 7513111 (cen-
trale Blaricum) en tel. 7512222 (centrale
Laren & Blaricums college van B en W).
Juni 2008: 
Rondetafelgesprekken (vier): 
informatie verzamelen
Dinsdag 17 juni: in De Blaercom,
Schoolstraat 3. Van 19.30-20.30 uur de eer-
ste twee gesprekken en van 21.00-22.00
uur de volgende twee gesprekken. Agenda:
zie website gemeente of L.C. de Bel.
Aanmelden bij de griffier P.C.M. de Groot,
tel. 7513231 of griffier@blaricum.nl.
Raadsvergadering: 
Dinsdag 24 juni om 20.00 uur in het
gemeentehuis Laren.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Middenweg 9b
1271 AS Huizen

Hier komt:

Stichting Karakteristiek Blaricum

www.karakteristiekblaricum.nl

Protestantse Gemeente

Blaricum

EVENEMENTEN
Sacramentsprocessie: op zondag 25 mei
om 9.45 uur in de St. Vituskerk. Aansluitend
processie door de tuin en over het kerkhof.
Tot slot koffie. Bruidjes en bruidsjonkers
welkom: als uw kind mee wil doen, bel
Nicole van der Heiden. Tel. 5335050.
Wijnproefavond: op 28 mei van 20.00-
22.00 uur in St. Vitusgebouw, i.s.m.
internetwijnhuis Vinamis met wijnen uit
Frankrijk, Italië, Argentinië en Chili. 
Schaapscheerdersfeest: op zaterdag 7 juni
10.00-16.00 uur bij de schaapskooi op de
Tafelberg, met veel kinderactiviteiten. Ook
aanwezig: Vogelwerkgroep ’t Gooi, WNF,
IVN en Bijenvereniging Laren-Blaricum.
Info: www.gnr.nl.
Samengestelde menwedstrijden: op zater-
dag 7 juni op ’t Harde, door Stad en Lande
Ruiters. Aanvang 9.00 uur. Zestig aanspan-
ningen uit het hele land, waaronder
(inter)nationale kampioenen. Wedstrijden
(in 3 klassen) op vier onderdelen: dressuur,
vaardigheid, marathon en een spectaculair
hindernistraject, dat begint om 11.00 uur.
Toegang gratis.
Nationale Plein Air Schilderwedstrijd: op
zondag 8 juni zullen meer dan honderd
amateur- en professionele kunstenaars, ver-
spreid door het dorp, hun kunnen tonen
door een karakteristiek deel van het dorp
vast te leggen. De start is om 8.00 uur ’s
ochtends. Om uiterlijk 15.30 uur dienen de
werken ingeleverd te zijn. De jurering vindt
plaats van 15.30-18.00 uur. Na de jurering
zal een verkoopexpositie plaatsvinden van
18.00-21.00 uur. Op maandag 9 juni is deze
verkoopexpositie ook nog te zien. De ver-
koop zal gaan volgens het systeem van
‘silent auction’. Inschrijving deelname via
de website of op 8 juni ’s ochtends om 8.00
uur in het St. Vitusgebouw aan de Kerklaan.
Voor meer informatie: Jos Roest, tel. 06-
53520444 of www.blaricumpromotie.nl. 
Fietspuzzeltocht en barbecue R.K.
Kerken Blaricum en Huizen op zondag 15
juni. Start fietstocht om 13.00 uur bij de St.
Vituskerk in Blaricum. Huifkarrit, indien
slecht ter been, start 13.30 uur. Barbecue
onderweg. Kosten fietstocht (15 km) € 2,-,
kinderen tot 12 jaar gratis, barbecue €
12,50, kinderen tot 12 jaar € 5,-, consump-

DORPSAGENDA

EXPOSITIES & CONCERTEN
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m 29
juni Ad Arma (beelden en schilderijen),
Peter Gentenaar (papierobjecten) en Sarah
de Graaf (kunstobjecten met o.a. (half)edel-
stenen, sieraden etc.). Open: wo. t/m zo. van
13.00-17.00 uur. Info: www.galeriebianca-
landgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: van mei t/m augus-
tus gesloten. Info: www.vlierhove.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 31 aug. ‘Van
Gogh & Co’ door kunstenaars van
Amerpoort, reacties op de kerncollectie en
op twee doeken 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: tel. 5393950 en www.singerla-
ren.nl.
Kamerorkest ‘De Muziekkring’: op zon-
dagmiddag 25 mei om 12.30 uur o.l.v. Carl
van Reenen een gratis concert in de
Dorpskerk aan de Torenlaan. Werken van J.
Strauss jr. (Ouverture Die Fledermaus),
Beethoven (Romance voor viool en orkest
in F) en Mozart (Rondo Serenade voor
orkest in D: Haffner). Solist: Alexej
Pevzner. Afsluiting met Symfonie nr. 103
(‘Mit dem Paukenwirbel’) van J. Haydn.
Een van de oudere amateurorkesten in onze
regio met 20 strijkers en 10 blazers. Info:
www.amateurorkesten.nl.
Lenteconcert in de Dorpskerk: op zater-
dag 31 mei, aanvang 20.15 uur, door het
Blaricums Gemengd Koor, samen met het
Amsterdamse koor De Rijnforellen.
Toegang € 5,-. Klassieke werken en ook het
lichtere genre. Reserveringen: Hennie v.d.
Wardt, tel. 5313668 en Bert Hampe tel.
6919648. Voorverkoop: De Blaercom. Tel.
5314383.
Zomerconcert bij restaurant ‘Rust Wat’:
op vrijdag 20 juni, voor de 11e keer, bij de
sfeervolle vijver, aanvang 20.15 uur, door
het Belgisch Kamerorkest ‘Collegium
Instrumentale Brugense’ o.l.v. Ivan
Meylemans m.m.v. solisten Pauline
Oostenrijk (hobo) en Lars Wouters van den
Oudenweijer (klarinet). Werken van
Dvorak, Cimarosa, Mozart en Krommer.
Opbrengst voor St. Francis’ Hospital te
Katete in Zambia. 
Informatie: www.zomerconcert.nl. 

ties tot € 1,50. Inschrijven tot 8 juni.
Formulieren in de Vituskerken van
Blaricum en Huizen, en in de Tomaskerk
Huizen. Of via www.rkhuizen.nl. Info:
Frank van Aalst, tel. 5315263. 

DIVERSEN
Tennisvereniging LTV de Bijvanck ‘doet
het’ op gemalen baksteen! Op gravel, dat
nu ook geschikt is bevonden voor winter-
tennis. Dus: het hele jaar tennissen. De 25-
jarige club, met zijn 100 vrijwilligers, flo-
reert! Prachtig tennispark. Acht gravelba-
nen. Groot en stabiel ledental (650) waar-
van 150 jeugdleden, aan te vullen uit de
actie ‘schooltennis’. Clubhuis wordt ‘gere-
styled’ in het najaar. Enthousiaste kersverse
voorzitter: Bert Moll. Gezelligheid, sport en
prestatie. Informatie: Mike Smit, tel. 06-
53317011.
Bridgeclub ‘De Bridgegooiers’ organi-
seert weer Zomerbridge, in De Blaercom,
van 5 juni t/m 28 augustus, elke donderdag-
avond om 19.45 uur. Niet-leden: € 1,50.
Internetcafé ‘De m@ilmuis’: voor de
bewoners, in zorgcentrum Torenhof, nu
officieel geopend. 
Oude exemplaren van hei & wei gezocht?
Bel Gerard van Mill, Torenlaan 4, tel.
5334122 of Adrie van Zon, A.M. de
Jonglaan 11, tel. 5313283. 
Bibliotheek Huizen / Laren / Blaricum:
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
Oudste actieve lener (lid sinds 1986) uit
Blaricum is mw. A. van Dijk (85). Zij leent
regelmatig zes boeken en rijdt nog zelf naar
de bieb in Huizen! Ze is gehuldigd in het
kader van de boekenweek 2008 met het
thema: ‘Van oude mensen... de derde leef-
tijd en de letteren’.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen dienst: computerhulp aan huis.
Nu ook ledenkorting bij ‘Slender You’.
Contact: 6924495, e-mail cursussen
@tgvzorg.nl. Info: www.tgvleden.nl.
Cursus zelfhypnose: door Bernard
Ligtenberg, op 4 maandagavonden v.a. 
2 juni, voor meer energie, rust en zelfver-
trouwen. Opgeven en info: tel. 5316849, zie
ook www.zielsveel.nl.

Ook voor wespennesten!

Voorjaarsgeluk in het ‘Grachtje’
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