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Matthijssenhoutweg, waar recent twee
grote woningen op kleine percelen zijn
gebouwd. Hebben we met z’n allen zo’n
10, 15 jaar geleden toen de genoemde
bestemmingsplannen werden vastgesteld,
niet goed opgelet?

Stichting karakteristiek Blaricum
(SKB)
Tijd om te gaan praten met de SKB, en wel
met Gemma Jansen en Dianne Jackson,
die zich voor de stichting hebben verdiept
in het voorontwerp en de voorschriften en
daarover uitgebreid hebben gesproken met
de gemeente. Wat zijn hun bevindingen,
hoe reageerde de gemeente, wat zijn de
resultaten van hun inspanningen? 
“Wij als SKB vinden dat er in l994 inder-
daad niet goed is opgelet. In dat bestem-
mingplan (Dorp 1) is reeds de verkleining
van de afstanden tot de perceelsgrenzen
mogelijk geworden. Hierdoor kon er op
middelgrote percelen veel breder en dus
ook hoger gebouwd worden. De intentie
van l994 was een gedeelte van de bebou-
wing (de aan- en bijgebouwen) lager dan
9 m te houden. Elk huis wordt nu maxi-
maal hoog gebouwd. In navolging van
Hart voor Blaricum heeft ook de SKB
voorgesteld om een gedeelte van het huis
lager te bouwen. Een variatie in de hoog-
te komt ten goede van de karakteristiek
van het gebied. Het nieuwe plan laat té
grote huizen op té kleine kavels toe
omdat men is uitgegaan van de maten uit
het bestemmingsplan Zand en Veen, en
niet van de maten die nú gelden in het
oude villagebied. Keer op keer heeft de
raad erop aangedrongen om juist niet
de maximale grenzen van de bestem-
mingsplannen op te zoeken. Het is voor
velen een doorn in het oog dat vanwege
de ruime uitbreidingsmogelijkheden van
de geldende plannen, elk huis dat ver-
kocht en gesloopt wordt, vervangen kan
worden door een twee keer zo groot huis,
en dat daardoor de kavels volledig worden
kaalgekapt. Aandachtspunten voor het
nieuwe plan dienen te zijn: het behouden
van de voorraad kleine percelen met klei-
ne huizen erop, alsmede het terugdringen
van de massaliteit van de woningbouw op
de grotere percelen.

Ook de plannen voor appartementen-
bouw voor senioren beginnen zorgelij-
ke vormen aan te nemen. Maar deze ont-
wikkeling mag niet ten koste gaan van de
karakteristieken van Blaricum. Er zijn
voorwaarden vastgesteld door de raad:
appartementen moeten o.m. ogen als
één villa, volgens de bouwmaten van

het bestemmingsplan. Vervolgens is het
college meteen hiervan afgeweken om dát
mogelijk te maken wat de projectontwik-
kelaars in gedachten hebben. Zo verleent
de wethouder ook medewerking aan een
plan voor een appartementengebouw op
het terrein van Autobedrijf Blaricum aan de
Naarderweg. Veel hoger en groter (800 m2

i.p.v. 400 m2) en over een lengte van 40 m!
Om sturing te houden, kunnen afspraken
tussen gemeente en projectontwikkelaars
worden gemaakt in een Grondexploitatie-
overeenkomst; deze afspraken moeten
echter in het beleidskader van een struc-
tuurvisie passen (nieuwe Wet ruimtelijke
ordening).
SKB doet dan ook een dringend beroep op
de wethouder om de door haar steeds her-
haalde intentie c.q. het beleid van dit nieu-
we plan uit te voeren: namelijk de conser-
vering van de ruimtelijke karakteristieken
van Blaricum.”

De gemeente
“We zijn als SKB ook te rade gegaan bij
de gemeente. Wethouder Ineke de Joode

Fa. Wed. B. Vos
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dorpsblad voor Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.
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Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

Miljoenenbouw en Blaricum 
Begin mei reed een journaliste van een
glossy zakenblad een zonnig Blaricum
binnen. In een knalrode Porsche
cabriolet, met een grote witte letter ‘Q’
op beide portieren. Ze ging een artikel
schrijven over het nieuwe, super wel-
varende deel van Blaricum. Hoe dat
allemaal wel zo gekomen was in de
laatste jaren, hoe dat allemaal hier zo
kon en hoe dat gevoeld werd door de
‘gewone’ dorpsbewoners. Ze kwam als
eerste bij mij, uw eindredacteur, op
bezoek. Het werd een uiterst sympa-
thiek gesprek, onverwacht open en
invoelend. Zoals dat heet: ‘We hadden
contact.’ Maar ik schrijf dit stuk omdat
de journaliste, nadat zij mij en andere
‘gewone’ dorpsbewoners geïnterviewd
had, ook de ‘nieuwe zijde’ aan het
woord wilde laten. De grootbouwers
dus. Dat gebeurde. Bij één daarvan
‘kookte zijn bloed’ bij het aanhoren van
de mopperpotten die het karakteristieke
van Blaricum zagen verworden tot een
‘Brasschaat aan de hei’. We moesten
juist blij zijn met die nieuwe miljoe-
nenopdrachten. Omdat dat goed was
voor de welvaart. Zo moesten we het
zien. Welvaart voor wie, vroeg ik me
af. Voor Blaricum? Ach kom nou... De
ontwerpers en uitvoerders van de bouw
en de tuinen komen bij die miljoenen-
projecten niet uit Blaricum. Die komen
van elders uit het land. Kijk maar op de
borden bij de bouwplekken.
Het is alsof Blaricum en directe omge-
ving geen voldoende kwaliteit hebben
voor wat betreft architecten, aannemers
en tuinarchitecten en -bedrijven. Wil je
als welgestelde nieuweling echt een
band met het dorp? Ga dan eens praten
met de ondernemers hier, loop bij ze
binnen, drink met ze een kop koffie en
schakel hen in. Er is kwaliteit genoeg.

Sybert Blijdenstein 

Van de redactie

S.B.

Het huizencomplex van architect Rueter aan ’t Binnendoor

Inspraak voorontwerp 
Iedere bewoner van de villagebieden ont-
ving medio mei persoonlijk bericht van
het gemeentebestuur dat het voorontwerp
Bestemmingsplan Villagebieden op basis
van artikel 2 van de Inspraakverordening
van 16 mei tot en met 3 juli a.s. voor een
ieder op het gemeentehuis ter inzage is
gelegd, met inspraakbijeenkomsten op 28
mei en 10 juni in De Blaercom.
Gedurende de inspraakperiode is het ook
mogelijk schriftelijk een inspraakreactie
kenbaar te maken aan burgemeester en
wethouders. Na de inspraakperiode volgt
de procedure onder de nieuwe Wet op de
ruimtelijke ordening, zo die inderdaad per
1 juli a.s. in werking treedt. Daarna, in
september/oktober volgt de bezwarenpro-
cedure tijdens welke een ieder bezwaren
kan indienen, en begin 2009 zou het plan
dan door de raad moeten worden vastge-
steld. Doel van het nieuwe bestemmings-
plan is actualisering en uniformering van
de vier verschillende bestemmingsplan-
nen, die thans in het plangebied gelden.
Het voorontwerp bestemmingsplan
Villagebieden is, aldus de gemeente, een
consoliderend plan. De bestaande situatie
wordt als uitgangspunt genomen. Dat
betekent niet dat er niets verandert. Het
nieuwe plan maakt beperkte uitbreidingen
mogelijk, zij het binnen een aantal rand-
voorwaarden. Volgens de Nota van
Uitgangspunten (NvU), die in 2004 door
de gemeenteraad is vastgesteld, dienen
veranderingen in de vorm van beperkte
uitbreiding van woningen en andere pan-
den, nieuwe bijgebouwen, het toestaan
van dubbele bewoning in grotere wonin-
gen of gewenste functieveranderingen
mogelijk te zijn.

Bestaande situatie
Als gevolg van de verruimde bebou-
wingsmogelijkheden in de jaren tachtig en
negentig konden in Blaricum grote huizen
worden gebouwd, vaak ten koste van
betrekkelijk kleine woningen. De sloop
van die mooie villaatjes betekent in veel
gevallen ook het vertrek van
Blaricummers, die voor het vele geld van
projectontwikkelaars bezwijken en ons
dorp verlaten. De autochtone bevolking
neemt af, echte Blaricummers vertrek-
ken, ook wegens gebrek aan betaalbare
woningen voor jong en oud. En daarmee
dreigt veel van hetgeen dit dorp zo bij-
zonder maakt verloren te gaan. Veel ‘nieu-
we rijken’ in hun grote huizen laten zich
weinig aan ons dorp gelegen liggen. Hun
(verkeer)gedrag laat veel te wensen over,
zoals we kunnen zien bij de scholen en in
het dorp. Natuurlijk, we moeten ons reali-
seren dat overal woongemeenschappen
veranderen, dat we mobieler zijn dan een
aantal jaren geleden. Hetgeen ook zijn
voordelen heeft. We moeten er ook niet de
ogen voor sluiten dat met de groei van de
rijkdom de woonwensen zijn toegeno-
men: steeds groter, luxer, mooier, rijker,
het hoort er allemaal bij, maar of dat moet
gaan in de mate en het tempo waarin dat
nu in Blaricum gebeurt, ten koste van de
open ruimtes, is zeer de vraag.
‘Brasschaat aan de hei,’ zo typeerde oud-
burgemeester Tydeman Blaricum toen hij
de gemeente verweet dat hier te grote
huizen werden gebouwd op te kleine
kavels. Een voorbeeld is te zien aan de

Ongeloof
Voetbal
In 1970 liep ik met voetbal een enkelbreuk
op. Het genezingsproces zou zes weken
duren. Dat is een lange tijd als je 18 jaar
bent, hoe kom je de dag door? Nu wilde
het toeval dat een week eerder Willem van
Agterveld zijn been brak. Gedeelde smart
is halve smart: Willem kwam op zijn kruk-
ken bij mij koffie drinken, aan de
Middenweg 5, daar woonde ik toen nog. 

Het geweten 
Nadat we de koffie met koek hadden
genuttigd, liepen we ieder met vier benen
een rondje door het dorp langs de muziek-
tent. Waar Gall & Gall nu gevestigd is
stond rond een Lindeboom een bank (zie
foto). Hier zetelde ‘het geweten’ van het
dorp. Dat bestond die dag uit: Tijmen
Beek, Timo Calis, Piet Eckhart, Gijsje
Groenestein en Harry Hardeman.

Maanlanding
Om eens iets nieuws in de groep te gooi-
en, vroeg ik: “Zo, hebben jullie gisteren
die maanwandeling gezien op de televi-
sie?” In die tijd gingen de Amerikanen
namelijk geregeld met de Apollo naar de
maan. Ze keken me verbaasd aan en zei-
den bijna in koor: “Jullie geloven ook
alles hé”. En Tijmen Beek vervolgde met:
“Heb je ’s nachts wel eens gekeken hoe

ver die maan weg is? Nou neem maar van
mij aan, daar zijn ze nooit geweest en ster-
ker nog, ze zullen er ook nooit komen.”
De anderen knikten instemmend met
Tijmen z’n betoog. 

Studio
Willem en ik probeerden het nog een keer
door te zeggen: “Maar je ziet het toch op
de televisie?” We hadden toen maar twee
netten dus iedereen keek bijna naar het-
zelfde. Ze begonnen in koor te lachen en
zeiden: “Jongetje laat je nou niet besode-
mieteren, dit is allemaal opgenomen in de
studio, daar kunnen ze tegenwoordig alles
namaken.” Ik dacht: “Nu heb ik ze” en
gooide mijn laatste troef op tafel door te
zeggen: “Maar je ziet die capsule toch
landen in de zee?” Even viel er een stilte,
ik dacht: “Dit gaat goed, ze geven het op.”
Maar ik had te vroeg gejuicht. Ineens
klonk er vanuit de groep: “Maar mannetje,
die gooien ze gewoon uit een vliegtuig.”
Weer vierde de solidariteit hoogtij in de
groep, er werd zwijgend ingestemd met
deze theorie. Willem en ik vervolgden ons
rondje, een illusie armer, maar een levens-
ervaring rijker. Het ‘geweten’ van
Blaricum in euforie achterlatend. 

Frans Ruijter

Blaricums
Nieuws 

Blaricum niet meer de duurste gemeen-
te. Bloemendaal staat met een gemiddelde
aankoopprijs van € 869.467 nu op de eer-
ste plaats. Blaricum en Laren nemen met
€ 673.641 resp. € 605.840 de tweede en
derde plaats in. Meting: 1e kwartaal 2008. 

Drie tijdelijke extra leslokalen voor de
basisscholen. Hiermee is de gemeente-
raad op 26 mei jl. akkoord gegaan. Te
realiseren op het terrein van de brand-
weerkazerne, óf in de oude kazerne, óf na
de sloop, in noodgebouwtjes. De school-
besturen gaan de komende jaren werken
aan vermindering van het aantal leerlin-
gen. De HvB-fractie stemde tegen wegens
gebrek aan vertrouwen in de schoolbestu-
ren dat dit verwezenlijkt wordt. Deze zeg-
den eerder toe de verkeersveiligheid ter
plaatse te verbeteren. 

BVV ’31 krijgt toch een nieuw kunst-
grasveld. Kosten € 650.000. In gebruik
te nemen in het seizoen 2009/2010. De
gemeente is bereid het veld aan te leggen,
voordat met de herinrichting van
Sportpark Oostermeent wordt begonnen.
Dit is toegezegd door wethouder Lüken.
Het huidige trainingsveld krijgt een
opknapbeurt voor één seizoen. 

Brandweer kan fors goedkoper. Dit is
de conclusie van de BEL-rekenkamer. De
gemeentelijke kosten van de korpsen van
Laren en Blaricum, die het overigens
redelijk goed doen, groot resp. € 780.000
en € 600.000, kunnen door samenwer-
king flink omlaag. Ook de regionalisering
in 2009 kan een gunstig effect hebben op
doelmatigheid en financiën.

De jeugdturner Sjoerd van Veldhuizen
(8 jaar) van Vlugheid en Kracht slaagde
erin zich te plaatsen voor het NK waar hij
op 7 juni jl. in zijn categorie de 14e plaats
behaalde.

Jonge teckel doodgebeten. Op een bospad
bij de Huizerweg door een niet goed gelei-
de Beauceron (Franse herdershond) waar-
van de aanwezige eigenaar niet ingreep.  

Dianne Jackson en Gemma Jansen

foto: Gerard van Mill

(wordt vervolgd op pag. 2)

Bestemmingsplan Villagebieden
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In memoriam
Eb 

van der Zwaan 
De jongste uit een echte BEL-familie

Eb werd geboren op 20 januari 1927 in
Eemnes aan het eind van de Meentweg,
op no. 119. Hij was de jongste in het
gezin van Gijs van der Zwaan en
Wilhelmina van Bekkum uit Hoogland.

Tussen 1910 en 1927 werden er uit dat
huwelijk tien jongens en drie meisjes
geboren. Eb kwam al op jonge leeftijd met
zijn broers mee naar Blaricum om bij
Jacob van Hoven te gaan werken. Deze
had een groentezaak aan de Dorpsstraat 9,
waar nu ‘Altijd Bloemen’ gevestigd is.
Toen zijn broer Jan voor zichzelf begon
met een melkzaak aan de Brinklaan 9,
ging Eb daar werken. In 1962 kon hij de
melkwijk van Izaak de Jong van de
Achterom 3 overnemen. Izaak verhuisde
naar Scherpenzeel om daar een rusthuis te
beginnen. Intussen was Eb getrouwd met
Jannie Mets uit Leiden. Zij gingen wonen
aan de Waterschapslaan 12. Hier zijn ook
hun drie kinderen Willemijn, Pieter en
Sanneke geboren.

Toen Blaricum, in het midden van de
jaren zestig van de vorige eeuw, huizen
ging bouwen op het voorste stukje van de
Meent, kregen zij een eengezinswoning
aan de Oude Renbaan 27 toegewezen. Eb
deed in 1979 de zaak over aan zijn zoon
Pieter en ging bij de Melkunie in
Hilversum werken. Maar als hij vrij was
kon hij het niet laten om Pieter te helpen
met het venten van de melk onder de noe-
mer: ‘Het bloed kruipt waar het niet gaan
kan.’ Samen met zijn vrouw verhuisde hij
naar de Statenkamer nr 28.

Na zijn pensione-
ring deed menig-
een een beroep op
zijn handvaardig-
heid. Want men-
sen helpen was
zijn lust en zijn
leven. Het was
dan ook zowel
voor hemzelf als
zijn naaste omge-
ving moeilijk te

aanvaarden dat zijn gezondheid de laatste
jaren achteruitging. Net op het moment
dat er vastomlijnde plannen bestonden om
naar Johanneshove in Laren te gaan, gaf
zijn hart, dat zo warm voor veel mensen
had geklopt, het dinsdag 22 april 2008 op.
Maandag 28 april 2008 is hij gecremeerd
in ‘Den en Rust’ in Bilthoven.

De familie Van der Zwaan uit Eemnes
heeft zich in alle drie de BEL-dorpen
gevestigd. In Blaricum als melkboeren en
groenteboeren, in Laren als slagers en in
Eemnes als hard werkende mensen in
dienst van velen. Wij wensen zijn vrouw
Jannie, de kinderen en kleinkinderen alle
sterkte toe om dit verlies een plaatsje in
hun hart te geven. Want dat is wat Eb echt
verdiende. 

Frans Ruijter

We hopen natuurlijk dat we deze zomer
weer ergens op een gezellig terrasje
kunnen zitten. In de warme zon. Met
een kopje thee, koffie, iets fris of een
glaasje pils. Ontspannen zitten. Je ogen
laten dwalen over voorbijgangers. Een
boeiende bezigheid. Al die verschillen-
de typen.

Mooie mensen. Gewone mensen. Jonge en
oude mensen. Mooie lichamen, lelijke
lichamen. Teutende en tetterende troepen
tokkies. Dikke mensen. Bolle hangbuiken.
Slanke mensen. Gehaast, slenterend of uit-
dagend. Mooie kleding. Slobberige broe-

veel kritiek op de hoge eisen die wij stellen
aan de bouwplannen’, vertelde ze ons.”

Geslaagde inspraakavond
De inspraakavond onder leiding van wet-
houder De Joode op 28 mei in De
Blaercom verliep goed. Bewoners toon-
den zich over het algemeen tevreden met
het bestemmingsplan voor hun gebied.
Wel waren er kritische vragen en opmer-
kingen over de seniorenappartementen.
Men toonde zich beducht over de massa-
liteit en over de goot- en nokhoogtes.
Twee bouwlagen vindt men in Blaricum
meer dan genoeg. En zijn ze wel bestemd
voor Blaricumse senioren?
Het was goed om te horen dat de wethou-
der meermalen de woorden ‘conserve-
ren’ en ‘open te staan voor het bescher-
men van de karakteristieke en ruimte-
lijke kwaliteiten van het gebied’
gebruikte. Het woord is ook aan de
Blaricummers. Via inspraak en de moge-
lijkheid om bezwaren te maken. Burgers
kunnen nee zeggen tegen plannen, zoals
we dat ook recent zagen bij een mogelijke
vestiging van McDonald’s. Tenslotte heeft
de gemeenteraad, die niet alleen de belan-
gen van de inwoners dient te behartigen
maar ook het algemeen belang van
Blaricum, het laatste woord. Hoe ziet het
dorp er over 10, 20 jaar uit? Wordt
Blaricum gediend met ruime(re) uitbrei-
ding van bebouwingsmogelijkheden en de
daarmee samenhangende consequenties? 

Adrie van Zon
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hebben we de vraag voorgelegd welke uit-
breidingsmogelijkheden het nieuwe plan
biedt. En wat zij vindt van de bouwactivi-
teiten en de kolossale woningen die de
laatste tijd uit de Blaricumse grond oprij-
zen. Wethouder De Joode toont alle
respect voor ons. Zij heeft goed overleg
met onze stichting gevoerd en gaat in het
kader van de inspraak reageren op onze
inbreng. Het nieuwe bestemmingsplan
biedt in feite alleen maar nieuwe moge-
lijkheden voor meergezinswoningen, te
weten op drie locaties in Crailo waarvan
bekend zijn: Prins Hendriklaan 26 dat
vooruitloopt op het nieuwe plan en waar-
voor een art. 19-procedure loopt, en Prins
Hendriklaan 9. De samenwerkingsover-
eenkomsten zijn getekend. Ze zijn uitslui-
tend bedoeld voor senioren.
In het middengedeelte kent het plan ook
drie locaties voor ouderen, te weten ‘de
Vlinderdans’, ‘Nederheem’ en het perceel
van Autobedrijf Blaricum. Een aparte
bestemmingsplanprocedure volgt, en alles
moet voldoen aan de normale voorschrif-
ten en aan de afspraken die daarover met
de gemeenteraad zijn en worden gemaakt.
Over de bouwactiviteiten zegt zij dat het
overweldigend is wat er in Blaricum aan
aanvragen binnenkomt. Kennelijk is het
nergens zo aantrekkelijk om te bouwen
als in Blaricum.
Zij zegt heel streng te zijn bij de toepassing
van de bouwvoorschriften en ze geeft zo
min mogelijk vrijstellingen. ‘We krijgen

Een dezer dagen komt de rechtbank in
Amsterdam met de uitspraak over een
subsidieconflict tussen Radio 6 FM en
de gemeente Blaricum. De regionale
zender claimt dat Blaricum de omroep-
gelden die zij ontvangt van de rijks-
overheid, dient door te spelen naar de
zender. De gemeente is van mening dat
vrijelijk beschikt kan worden over het
geld dat de rijksoverheid stort in het
gemeentefonds.

Het Blaricumse standpunt wijkt af van de
visie van de drie andere gemeenten waar-
op 6FM zich richt. Volgens Pieter Eshuis
van 6FM draagt Laren de rijkssubsidie
volledig over aan de zender. Eemnes en

Huizen komen tot een ietwat andere ver-
deling van de gelden uit hun gemeente-
fondsen en Blaricum heeft in het kader
van bezuinigingen de subsidie dus geheel
geschrapt. Deze maatregel heeft de lokale
radiozender – die uitsluitend door vrijwil-
ligers wordt gerund – in financiële proble-
men gebracht. 
Tijdens de zitting van de Amsterdamse
rechtbank op donderdag 15 mei voerde
namens de zender mr. Lourens Hogenbirk
(bestuurslid van 6FM) aan dat de benade-
ring van de gemeente Blaricum in strijd is
met de Grondwet en met de Europese
regelgeving. Die laatste bewering onder-
bouwde de advocaat mede op basis van
een gerechtelijke uitspraak in Duitsland.
Overigens volgt de organisatie van Lokale
Omroepen (OLON) deze zaak nauwgezet.
Deze organisatie heeft al jarenlang moeite
met de subsidieconstructie waarvan de
uitwassen nu worden aangevochten door
6FM.

Sociale, sportieve en culturele leven
Radio 6FM startte in 2000 met haar uit-
zendingen in aansluiting op andere media

die de eerder genoemde gemeenten als
verzorgingsgebied hadden gekozen. Met
name de samenwerking met Radio Phohi
die in het najaar van 2003 op gang kwam,
was vruchtbaar. Het beleidsplan van de
zender geeft aan dat er op dit moment
nagenoeg sprake is van één lokale omroep
voor Blaricum, Huizen, Eemnes en Laren.
Het bestuur streeft ernaar ook de juridi-
sche structuur aan te passen aan die situ-
atie. De zender streeft aandacht en belang-
stelling na voor het sociale, sportieve en
culturele leven in de regio, en wil de actie-
ve deelname van de bewoners op die ter-
reinen stimuleren.
Radio 6FM kent een uitvoerig en geva-
rieerd weekprogramma, uitgezonden uit
een efficiënte studio in Huizen. Een uitge-
breid overzicht van de activiteiten laat zich
bekijken op www.6fm.nl waar ook eerder
uitgezonden onderwerpen zijn op te zoe-
ken. Het team achter de zender bestaat uit
vrijwilligers die zich inzetten op alle ter-
reinen die men zich denken kan als het
gaat om het maken van radioprogramma’s.
Wat niet wegneemt dat Radio 6FM de
behoefte voelt die groep van (semiprofes-
sionele) krachten fors uit te breiden.

Sociale ambities
Maar uiteindelijk hangt het primair af van
de financiën of de zender haar sociale
ambities optimaal kan waarmaken. Om
nogmaals te citeren uit de pleitnota van
mr. Hogenbirk: “Publieke omroepen zijn
onderhevig aan een groot aantal beperkin-
gen. Publieke omroepen dienen gelet op
hun wettelijke taak programma’s te
maken, welke niet altijd commercieel
aantrekkelijk zijn. Publieke omroepen
zijn verder gebonden aan beperkende
reclameregels (sponsoring is behoudens
enkele uitzonderingen verboden, beper-
king reclamezendtijd en verbod onderbre-
kende reclame). Mede om die reden heeft
de overheid dan ook onderkend dat
publieke omroep financieel ondersteund
dient te worden door diezelfde overheid.
De landelijke overheid heeft onder meer
voor regionale en publieke lokale omroe-
pen bedragen vastgesteld, welke zij via de
provincie en de gemeente beschikbaar
wenst te stellen aan de regionale, respec-
tievelijk lokale omroep.”

Hidde van der Ploeg

Blaricum brengt 
Radio 6FM in de problemen

Jan Noorda,
fotograaf, 

ter nagedachtenis
Op 27 april jl. overleed op 89-jarige leef-
tijd Jan Noorda, de bekende Blaricumse
dorpsfotograaf, echtgenoot van beeld-
houwster Coby Noorda, en vader van
Robin en Boyd. Hoewel hij al geruime tijd
wat problemen met zijn gezondheid had,
kwam zijn overlijden voor ons toch nog
onverwacht. Jan was een bekende in ons
dorp. Jarenlang legde hij alles op de

gevoelige plaat vast, in en rond Blaricum.
Hij was een meester met de camera, zag
de pure schoonheid in alles, ook in de een-
voudigste onderwerpen. 
In de negentiger jaren hield hij een grote
overzichtstentoonstelling in De
Vlierhove. 
In 1999 maakte hij de foto’s voor het jubi-
leumboek ‘Blaricum, een eeuw in beeld’
van de Historische Kring. 
In 2001, op 82-jarige leeftijd, stond hij
mede aan de basis van het interview- en
kunstboek ‘Blaricum, erfenis van gooiers’
uitgegeven door uw eindredacteur en zijn
vrouw Marianne. Hierbij verzorgde Robin
de lithografie en retouche van de foto’s
van zijn vader. Een unieke samenwerking.
Jan toog voor het boek het dorp weer in en
maakte vele foto’s. Zelfs ging hij met een
sportvliegtuig de lucht in voor luchtfoto’s.
Ondanks luchtziekte ging hij toen door
met het maken van foto’s van het dorp van
boven gezien. Prachtig waren ook zijn
portretfoto’s, zoals die van Elly en
Pummetje Rigter, dokter Bon, Aafje
Heynis, Butje de Gooijer, en vele andere
bekende dorpsgenoten. 
Jan was een bijzonder mens. Hij was
betrokken, gepassioneerd, creatief, char-
mant en liefdevol. Ook al kon hij – vaak
terecht – koppig zijn, hij was een mens
om van te houden. Het was een voorrecht
om voor het boek twee jaar met hem te
mogen samenwerken. Jan kreeg met zijn
Coby ook een verdiende plaats, in zijn
eigen boek. Als u ‘Blaricum, erfenis van
gooiers’ openslaat op blz. 143, kunt u
alles over hun beider leven lezen in het
interview ‘De dorpsfotograaf en de beeld-
houwster’. Graag wens ik, mede namens
de redactie van hei & wei, van deze plaats
af Coby, Robin en Boyd en hun partners
Margot en Janie en kleindochter Milou
alle sterkte toe om het verlies van zo’n
liefdevolle man, vader, schoonvader en
opa te kunnen verwerken. Wij zullen Jan
nooit vergeten. Een echte vriend.

Sybert Blijdenstein 

ken. Te nauwe broeken. Gescheurde jeans.
Kleurrijke hemden. Rare rokken en rokjes.
Sierlijke kuiten. Hoge hakken en mooie
kuiten. Boeiend, boeiend. Gratis toneel.
Een jonge meid loopt langs met vrolijke
pas, trots met een donkerrode plastic tas
van een dure modewinkel. Net iets moois
gekocht. Je ziet vermoeide ouders voor-
bijkomen, vermanend trekkend aan hun
jengelende kinderen met hun met choco-
lade-ijs en besmeurde smoeltjes. Ouders,
soms gelaten, soms nog vastberaden, of al
een tikkeltje wanhopig, in de stille hoop
dat het toch nog een leuke dag kan wor-

Eb van der Zwaan

Jan Noorda

Van vakantie en mensen kijken

Radio 6FM: Frans Ruijter, Pieter Eshuis
en Rob Posthumus (v.l.n.r.)

vervolg: Bestemmingsplan Villagegebieden
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(groot)handel voor andere antiquairs: dat
was het beginpunt. Pas later kwamen daar
de levering aan particulieren en zijn eigen
showroom in Amsterdam bij. En de ken-
nis, het verstand van zaken? Marcel: “Als
je een eigen handel hebt, is kennis van
levensbelang. Kennis van periodes en stij-
len, van de meesters en hun leerlingen, het
onderscheid tussen de echte topstukken en
de net niet echte, kennis van de markt.
Alles is van belang. Elke miskoop is duur-
betaald leergeld, en omdat het uit je eigen
zak gaat, leer je snel genoeg!” 

Modern & antiek: een supercombinatie
Alhoewel hij naam heeft gemaakt als spe-
cialist op het gebied van klokken, baro-
meters en speeldozen, wil Marcel graag
benadrukken dat hij een allround collectie
antiek heeft. Met deze kanttekening dan:
“Ik verkoop alleen kwaliteitsstukken. Aan
de hypes en modetrends op antiekgebied
doe ik niet mee.” De markt voor antiek is
de laatste jaren veranderd; vroeger kocht
men vaak een heel antiek interieur:
zithoek, kasten, Perzisch tapijt erbij. Dat
komt steeds minder voor. De voorkeur
van veel mensen gaat nu uit naar een
modern interieur dat om de zoveel jaar
aangepast wordt. Helemaal niks mis mee
volgens Marcel, want uit ervaring weet hij
hoe prachtig een antiek topstuk combi-
neert met een modern interieur. “Zo’n
stuk behoudt zijn waarde, mits het een
kwaliteitsstuk is, met beleid gekocht. Dan
doe je een aanschaf die bij elke inrichting
past en waar je je leven lang plezier van
zult hebben.“ 
Zulke stukken zijn in ruime mate voor-
handen in de winkel in de Dorpsstraat,
waar u overigens ook terechtkunt voor
reparatie of restauratie van uw antieke
klokken en meubels. 

Rustiger aandoen, daar zal het voorlopig
niet van komen voor Marcel Toebosch. Als
vanouds reist hij weer de hele wereld over.
Naar Frankrijk, Amerika en Azië, zijn pas-
sie volgend, op zoek naar mooie spullen.

Voor meer informatie kunt u een kijkje
nemen in de winkel, Dorpsstraat 1 in
Blaricum. Op zaterdag geopend, op ande-
re dagen graag eerst even bellen: 035-
5384090/06-53211641. 
U kunt altijd een kijkje nemen op de web-
site: www.toeboschantiques.com.

C.H.

Hij kwam naar het Gooi om het rustig
aan te gaan doen, samen met zijn
vrouw en twee jonge kinderen. Weg uit
de stad, het mooie pand aan de Nieuwe
Spiegelstraat aan een ander verhuurd,
de in jaren opgebouwde collectie antiek
verkocht tijdens een grote veiling bij
Sotheby’s. Marcel Toebosch van
Toebosch Antiques zou op zijn lauwe-
ren gaan rusten... Even lukte dat, maar
toen bleek al snel dat het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. En sinds een
paar maanden heeft hij daarom
opnieuw een antiekzaak. In Blaricum
ditmaal, in de oude winkel van Siegers
in de Dorpsstraat. 
Marcel Toebosch: een allround anti-
quair én een specialist op het gebied
van klokken. Een ervaren vakman én
een liefhebber. “Ik heb nog steeds een
passie voor mooie dingen.”

Niet alleen de benedenverdieping, maar
ook de bovenverdieping van het pand aan
de Dorpsstraat is ingericht met topstuk-
ken: globes, schilderijen, meubelstukken
en natuurlijk klokken, barometers en
speeldozen, de specialiteit van Toebosch.
Pièce de résistance op de bovenverdie-
ping is een grote staande speeldoos uit
particulier bezit, dus in perfecte staat.
Voor klanten mag Marcel er altijd graag

een slinger aan geven. Qua afmeting mis-
schien niet voor ieder huis geschikt, maar
een mooi geluid heeft hij zeker, deze juke-
box avant la lettre. Gelukkig voor de lief-
hebber zijn er ook genoeg kleinere forma-
ten speeldozen in de collectie. 

Parijs, 1974
Dat Marcel Toebosch van oorsprong uit
Den Haag komt, kan niemand die een
praatje met hem maakt ontgaan. Jaren van
internationale handel en beurzen en een
zaak in hartje Amsterdam hebben zijn
Haagse tongval niet aangetast. Al bijna 35
jaar zit hij in het vak. Maar hoe raakt een
Haagse jongen in de antiekwereld ver-
zeild? Zoals Marcel het zegt, klinkt het zo
eenvoudig. “Gewoon, het was 1974 en ik
ging naar Parijs. Daar zag ik wat handela-
ren met mooie spullen, die daar ook nog
geld mee verdienden. Dat wil ik ook,
dacht ik.” En zo is hij begonnen. Met niks,
vanuit het niks, gewoon begonnen. Waar
andere mensen misschien afwachten en
dromen, handelde Marcel. Letterlijk. Want

den. Boeiend, boeiend. Gratis toneel.
Iedereen op een terrasje doet dat wel eens.
Dat ongemerkt kijken. Eerst kijken en dan
ga je van alles denken, ga je je iets voor-
stellen. En je verwondert je. 
Je vraagt je af: waar komen die mensen
vandaan, waar gaan ze naar toe, wat gaan
ze doen? Naar het strand, de stad in, naar
de boot? Inkopen doen, een frietje eten? 
Tourfietsers in strakke, geel met blauwe
racekledij stappen af en zetten hun knal-
kleurige fietsen op de standaard, vegen
het zweet van hun hoofd en gaan op een
muurtje zitten. De gele plastic helmpjes
gaan even af. Stoere lui. Dorst hebben ze.
Ze zetten hun bidon aan de mond. 

Dan gaat je blik naar het gezicht van de
voorbijganger. Dat gaat vanzelf, in enen
door. Je ziet vrolijke, charmante en ook
chagrijnige gezichten. Jonge, oude, glad-
de en gegroefde gezichten. Of ronde kaas-
koppies. Gelkoppies met stekelhaar, zelfs
al bij kindjes die net kunnen lopen. Dan

Toen ik deze schoolklassenfoto uit de
dertiger jaren onder ogen kreeg, besef-
te ik dat er mensen op staan die nog in
leven zijn en die het dorp ontzettend
hebben zien veranderen in de ruim vijf-
enzeventig jaar, die er tussen het nemen
van de foto en nu liggen.

Pastoor Snelting
Op de achtergrond van deze foto staat de
Bernardusschool, die nu leeg staat en waar-
voor plannen bestaan om er een klein
gemeentehuis van te maken met daarboven
appartementen. Deze school is in 1922
onder Pastoor Snelting (hij was in
Blaricum van 1912 tot 1935) tot stand
gekomen. Daarvóór hadden we alleen een
openbare school, die op de plaats stond
waar nu het dorpshuis staat. Toen de katho-
lieke Bernardusschool geopend werd, ble-
ven er nog maar een handvol kinderen op
de openbare school over. Pastoor Snelting
was ook de initiatiefnemer voor het bou-
wen van het klooster. Dit klooster heeft,
nadat de zusters vertrokken waren, tot voor
kort dienst gedaan als gezondheidscen-
trum, voordat dat verhuisde naar de Lloods
aan de Meentweg. Het gaat nu huisvesting
bieden aan de praktijk van tandarts
Kramer. 

‘Klein Rome’
Het Vitusgebouw dateert al van 1911.
Toen hadden we pastoor Hoebink die hier
pastoor was van 1894 tot 1912. Daarnaast
staat de oude kleuterschool aan de
Vitusweg (nu de ‘Droomboom’). In de
volksmond werd het ook wel ‘Klein
Rome’ genoemd, omdat deze hele hoek in
eigendom was van de rooms-katholieke
parochie van Blaricum. 

Gezinsfoto
Er werden in die tijd niet veel foto’s geno-
men. Als het dan toch gebeurde werd
ervoor gezorgd dat de kinderen uit één
gezin allemaal op dezelfde foto kwamen.

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

voor ons) om ’m daar even tot rust te laten
komen. Ook ’s nachts en wanneer je even
weg moet, of tijdens het eten, is dat een
veilige plek.

‘Wereldhond’
Inmiddels is hij wat rustiger en weet al
best wat niet en wat wel mag; vast een
intelligent hondje, dat het echter nog niet
zo nauw neemt met zindelijk worden.
Toch is het weer heerlijk om een hond in
huis te hebben. Je komt weer buiten,
want weer of geen weer, je moet er
gewoon uit. Banjer groeit als kool, is
vrolijk en nieuwsgierig, vindt alles leuk
en spannend, wil graag spelen, maar
snapt nog niet zo goed dat niet alle hon-
den hem leuk vinden. Wij vinden hem nu
al een ‘wereldhond’ en het gaat vast
alleen nog maar leuker worden. Een
cadeautje dus, dat we niet meer hadden
verwacht!

Tiny de Wit

Zoals op deze foto duidelijk te zien is.
Wilden de ouders er één kopen, dan waren
ze met één exemplaar klaar. We spreken
natuurlijk wel over het begin van de jaren
dertig van de vorige eeuw. De crisisjaren
waren net begonnen en er werd bij velen
‘nette’ armoede geleden.

Namenlijst bij de foto
Op de voorgrond: Piet en Stef de Leeuw
(beiden van Jacob de Leeuw).
1e rij (v.l.n.r.): Sjuul Beek (van Dirk
Beek de Groenteboer), Bartus en Jan
Majoor (beiden van Lammert Majoor van
’t Paadje), Jopie, Corry, Marie en Riek
Raven (alle vier van kleine Meepie), Joop
en Rietje Vos (beiden van Jaap de Koster)
en Riek de Jong (van Herman de Jong). 
2e rij (v.l.n.r.): Mijns van Breemen (van
Gerrit van Breemen), Elly, Truus en Jan
Rigter (alle drie van Gerrit Rigter de
kleermaker), Riek, Elly, Lambert en Jan
de Jong (alle vier van Jacob de Jong), Gert
en daarnaast staande Mies Groenestein
(beiden van Gart Groenestein).
3e rij (v.l.n.r.): Bep Borsen (van Hendrik
Borsen), Bep Rokebrand (van Jan
Rokebrand van de Huizerweg), Miek en
daarachter staande Guus Lanphen (beiden
van Jan Lanphen), Annie, Marie en Jopie
Janssen (alle drie van Willem Janssen van
het Vitus), Marie en Herman Rigter (bei-
den van Lammert Rigter), Jan en Joop
Calis (beiden van Jan en Anna Calis).
4e rij (v.l.n.r.): Joop, Greet, Riek en
Herman Zeegers (alle vier van Tinus
Zeegers), Jan Rigter (van Lammert
Rigter), Gerard en Ad Calis (beide van Jan
en Anna Calis). De juffrouw is Marie van
Gils (de latere zuster Auxillia).

Met dank aan Miek Calis-Lanphen en
Rietje Rabelink-Vos voor de foto en het
herkennen van de personen die er op staan.

Frans Ruijter
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het haar. Vrouwen en meisjes met lang
blond of donker haar, of korte kapsels.
Dan die glad kaalgeschoren mannenkop-
pen. Bol, glanzend in de zon. 
De ogen. Als je naar een gezicht kijkt, kijk
je bijna altijd ook naar de ogen. Eigenlijk
zoek je oogcontact als iemand je bevalt.
Onbewust. Oerinstinct. Je kijkt dan een
seconde de ander in de ogen. Kan heel
intens zijn. De ander ziet jou en wendt zijn
of haar ogen snel af. Of jij kijkt de andere
kant op. Toch even contact gehad. Je
droomt er de rest van de dag over. Ogen zijn
de spiegel van de ziel. Daar heb je even in
gekeken. Boeiend, boeiend. Gratis toneel. 

En dat allemaal vanaf een terrasje. Op
vakantie. Vertel me niet dat er zo een dag
voorbijgaat op vakantie dat er helemaal
niets gebeurt. Mensen zien, is mens zijn
en genieten.

Sybert Blijdenstein 
naar een idee van Ada Keizer 

Marcel Toebosch van Toebosch Antiques:

“Een passie voor mooie dingen”

C.H.

Marcel Toebosch

S.B.Dorpstraat 

Banjer

2e klas Bernardusschool vroeger

Zomaar een schoolfoto

Nooit meer
gedacht en dan...
geeft het leven soms zomaar een
cadeautje! In een bui van ‘opruim-
woede’ kwam ik ineens een briefje
tegen dat, kennelijk uit voorzorg,
altijd bewaard is gebleven. Dat was het
begin van een nieuwe fase in een geor-
dend en een beetje stil leven.
Inmiddels zijn we ongeveer acht
maanden verder en kan ik, heel af en
toe, terugverlangen naar dat rustige
leventje van toen!

Op dit moment slaapt hij en langzaamaan
begint het leven weer ritme te krijgen. Nu
ik dit schrijf, is hij vijftien weken oud,
onze nieuwe boxer ‘Banjer’, die zeven
weken geleden zijn intrede maakte in ons
huis. Vanaf die dag is er van rust bijna
geen sprake meer geweest en dat is best
wennen, na een periode van twee jaar
zonder hond. Nadat onze vorige boxer
Nicky op achtjarige leeftijd overleed,
wisten we het zeker: er zou geen nieuwe
hond meer komen. Niet nog een keer al
dat verdriet meemaken. Maar in hoeverre
weet je iets zeker? Geen gezellige wande-
lingetjes meer, en niets dat je verwelkomt
wanneer je thuis komt... Geen speelgoed
meer dat rondslingert, een huis dat altijd
‘netjes’ is, ‘te’ netjes... We hebben er
eigenlijk nooit aan kunnen wennen; het
‘leefde’ niet meer in huis. Zo moet je dus
gewoon maar eens goed gaan ruimen om
dan, onverwacht, je leven weer een ande-
re wending te geven. Want op dat briefje
stond het adres van de boxerkennel!
Meteen maar de stoute schoenen aange-
trokken en voorzichtig geïnformeerd of
ze misschien een, al wat oudere,‘opvang-
boxer’ voor ons hadden. Niet dus, maar...
waarom geen pup?

Wachttijd 
We hoefden er niet lang over na te den-
ken; één dag was genoeg om bovenaan de
wachtlijst te komen. Dit speelde zich in
oktober af. Het werd een spannende perio-
de, waarin veel over en weer werd gebeld
en gemaild. Want vanaf het prilste begin
zijn we erbij betrokken geweest. En dan
breekt in februari, na een ‘draagtijd’ van
negen weken eindelijk de dag aan, dat je
via een sms’je op de hoogte wordt gesteld
van de geboorte van je toekomstige hond-
je: “Er zijn er al vijf, volgen nog meer...”
Na drie weken mochten we ‘uitzoeken’,
maar hoe doe je zoiets? Bij onze vorige
boxers viel er niets te kiezen, ze waren
gewoon nog ‘over’. Bij voorkeur wilden
we een teefje en deze keer liever niet een
gestroomde. Maar waarom bleef dan
steeds dat eerstgeboren reutje (ongezien)
in m’n hoofd zitten?
Uiteindelijk besloten we eerst naar het
koppie en dan pas naar de onderkant te
kijken. Er viel trouwens weinig te kiezen,
want het eerste hondje dat ik oppakte,
bleek het bewuste reutje te zijn, dat z’n
kopje tegen m’n hals drukte en de anderen
zetten zich af. Toeval? We besloten hem te
nemen.

Een huis vol
En zo kwam in april, na een ‘zwanger-
schap’ van zeven maanden (want zo voel-
de het echt) ons boxertje Banjer, acht
weken oud en met staart, in huis en hart,
want daar ontkom je niet aan, ook al is het
soms een ‘ongeleid projectiel’... Vooral de
eerste weken, wanneer er bezoek kwam,
kon er zomaar een gordijn achter je langs
vliegen en waren de pleisters niet aan te
slepen vanwege de scherpe tandjes. Niets
was meer veilig: hij had een voorkeur
voor tijdschriften, boeken en vooral de
bank hapte zo lekker weg. Trouwens, nog
nooit zoveel speeltjes voor een hond in
huis gehad; overal lag wel wat, maar waar
je niet aan mag komen, is veel leuker,
toch? Gelukkig staat er een bench. Wat
een uitkomst, want wanneer je doodmoe
bent van het opruimen van alle plasjes op
de vloer, en de renpartijen door de kamer,
waarbij hij in spagaat over de houten
vloer, met een koprol in z’n drinkbak
belandt, is het wel zo fijn voor hem (en
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Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 9.45 
uur Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
In juli en augustus
is er geen Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Vrijdag 15 augustus
Feest van Mariatenhemelopneming
19.15 uur: Eucharistieviering.

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

Geboren
17 april 2008 Floor Madelief de Man,

zusje van Bram, dochter
van Arjan en Bianca de
Man 

Overleden 
2 mei 2008 Jan A. Verlaan, 

oud 59 jaar
mei 2008 Co van de Kieft, 

geboren in 1918
mei 2008 Teunis Pieter Haagsman,

oud 93 jaar
mei 2008 Ing. Adrianus Marinus

Veth, geboren in 1920
mei 2008 Gé Ketelaar-Camfferman,

oud 66 jaar 
23 mei 2008 Theodorus Jacobus Vos,

oud 92 jaar

(Bron: dagbladen en eigen opgaves. U kunt nl.
ook zelf geboorten, overlijdensberichten,
huwelijken en partnerschapregistraties opge-
ven aan redactie@heienwei.nl, of per post aan
de eindredactie, zie colofon.)

Zon op en onder: op 1 juli om 5.24 uur
resp. 22.03 uur en op 1 aug. om 6.01 uur
resp. 21.29 uur.

Zondag 29 juni 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 6 juli 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
doopdienst, m.m.v. de Cantorij.
Zondag 13 juli 10.00 uur
Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht.
Zondag 20 juli 10.00 uur
Ds. D. Ophoff, Bunschoten.
Zondag 27 juli 10.00 uur
Ds. J.P. Smit, Huizen.
Zondag 3 augustus 10.00 uur
Mevrouw drs. M. Klomp, 
Amsterdam.
Zondag 10 augustus 10.00 uur
Mevrouw ds. P.J. Viveen-Molenaar,
Nijkerk.
Zondag 17 augustus 10.00 uur
Ds. K. Blei, Haarlem.
Zondag 24 augustus 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 31 augustus 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 7 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
startzondag, m.m.v. de Cantorij.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). 

Tijdens de zomervakantie is er geen kin-
derkerk, wél oppas en een kinderactiviteit. 
De jeugdkapel voor jongeren van 12-18
jaar komt één maal per veertien dagen bij-
een in De Blaercom (niet in de zomerva-
kantie). 

Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Kopij
Heeft u iets te melden over uw club,  ver-
eniging, 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
150 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 septemberno. 2008
(verschijnt 28 augustus 2008)

!! DEADLINE: 1 augustus 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

Kerkdienst
Bijvanck

Evangeliegemeente De Rivier
De Malbak, De Maten 1a.  
Elke zondag om 10.00 uur
Voor iedereen, bekend of niet bekend met
het christelijke geloof. Na afloop napraten
en kennismaken met koffie of thee. 
Voor informatie: tel. 5252804, 
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. 
Oecumenische diensten: rond de feestda-
gen. In alle diensten is iedereen welkom!

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).

Juli/augustus 2008 
Zomerreces: in deze maanden geen ronde-
tafelgesprekken en geen raadsvergaderin-
gen.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Middenweg 9b
1271 AS Huizen

Hier komt:

Stichting Karakteristiek Blaricum

www.karakteristiekblaricum.nl

Protestantse Gemeente

Blaricum

lampionnenoptocht en groots vuurwerk bij
Rust Wat.
Zondag 17 augustus: tourtocht met spel-
activiteiten voor Solexen, vertrek en aan-
komst Oranjeweitje. Keuring versierde
fietsen op het Oranjeweitje. Verenigingen
uit Blaricum presenteren zich op het
Oranjeweitje. 
Maandag 18 augustus: ’s ochtends op
Oranjeweitje keuring versierde aanspan-
ningen. ’s Middags op de Kerklaan ring-
steken met versierde aanspanningen.
Woensdag 20 augustus: op Oranjeweitje
volksspelen i.s.m. de brandweer, touw-
trekken en handicapraces. 
Kermis oude dorp: maandag 18 t/m
woensdag 20 augustus.
Old Timerfestival: 14 september 9.30-
17.00 uur. Info: www.lions-otf.nl.
Open AtelierRoute Blaricum: 13 en 14
september, 11.00-17.00 uur. Info:
www.kunstencultuurblaricum.nl.
Dag van het Werkpaard: 21 september
vanaf 12.00 uur op het Oranjeweitje. 
Blaricum Golf & Country: zondag 28
september. Info: www.blaricumpromotie.nl.

DIVERSEN
Busverbinding Carpoolplaats Bijvanck
naar Tergooi Ziekenhuis Blaricum:
sinds 1 januari aanwezig. Gaat via de
Bergweg naar het ziekenhuis, vanwaar er
snelle aansluitingen zijn naar centrum
Bussum en Amsterdam Centraal. Bij velen
nog onbekend. Ideaal volgens Terèse
Testas. 
Boketor/Evelien Keijer/Taart & Trends
organiseert workshops ‘taartdecoratie’.
Verzorgt alle taartdecoraties die u maar

DORPSAGENDA

EXPOSITIES 
Edith Spelt (schilderijen) exposeert in de
maanden juli en augustus in Galerie
Gooierserf, Van Riebeeckweg 50,
Hilversum. Geopend: van maandag t/m
zondag van 8.00-19.30 uur.
Info: www.edithspelt.com. 
E-mail: edith@edithspelt.com.
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren: t/m 6 juli
‘Een feest van kleur’, werken van Ad
Arma, Peter Gentenaar en Sarah de Graaf.
Van 13 juli t/m 2 september ‘Zomerparade’,
nieuw werk van bekende en nieuwe kun-
stenaars. Open: wo. t/m zo. van 13.00-
17.00 uur. In juli en augustus is de galerie
op zondag gesloten. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl,
www.artlaren.nl en www.doeslaren.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. T/m 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.

EVENEMENTEN
Feestweek (Oranjevereniging): zaterdag
16 t/m woensdag 20 augustus. Info: Frans
Elbers/Oranjevereniging, tel. 5382708.
Zaterdag 16 augustus: ’s ochtends op
Ziekenweitje ringsteken ongezadelde
paarden en pony’s. ’s Middags op velden
BVV ’31 kermisvoetbaltoernooi. 
’s Avonds optreden van de band Just Joey,

wilt. Zie www.boketor.nl en 
www.taartentrends.nl.
Collecte Hartstichting: deze heeft in
april jl. € 3441,03 opgebracht. 
Met dank van de Nederlandse Hart-
stichting aan de gevers en de collectanten
in Blaricum! 
Medewerkers gezocht voor kinderva-
kantieweek: Swobel organiseert vanuit
De Malbak van 30 juni t/m 4 juli de jaar-
lijks terugkerende kindervakantieweek
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Thema: Kids’ Olympics! Opgeven in De
Malbak, of bel Ilse Prijs tel. 5262902 of
mail iprijs@lokaalwelzijn.nl. 
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.
PC Helpdesk/Internetcafé 50+: di. t/m
vrij. 19.00-21.00 uur. Wijksteunpunt
BEL, Onder de Bogen 1, Laren, tel.
5314514. Info: www.swobel.org.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: nieuw
servicepakket. Vraag naar de Nieuws-
brief. Diverse cursussen, o.a. Kennis-
maken met computer en internet.
Vrijwillige klussendienst in Blaricum.
Ledenkorting bij Slender You en sport-
scholen. Contact: 035-6924495. 
e-mail cursussen@tgvzorg.nl en info:
www.tgvleden.nl.
www.GooiseMarkt.nl: de nieuwe regio-
nale koop- en verkoopsite van ’t Gooi.
Voor particulieren en bedrijven. 
Info: Dolf van Stijgeren, tel. 5268298, 
e-mail dolf.van.stijgeren@gooisemarkt.nl. 

Ook voor wespennesten!

Poppenkast
De poppenkast traditie trouw

speelt Jan Klaassen ’t leven na
vreest de Dood van Pierlala

leeft in onmin met zijn vrouw

Hem geleidt de hand zijns heer
die verschaft hem zekerheid

over het beperkt gelijk
van de predestinatieleer

Hidde van der Ploeg


