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Mongolië Steppenland in verandering met
de documentaire-film Shivering Beauty,
Soundscape of Mongolia (bijgevoegd op
dvd bij het boek) en een schitterende foto-
expositie waar je niet op uitgekeken raakt.
De film is ook op de televisie uitgezon-
den.

Schoonheid en armoede
Mongolië voegde zich in 1920 vrijwillig
bij de Sovjet-Unie om zich te beschermen
tegen China, dat Mongolië als een soort
provincie beschouwde. In 1991 maakte
het land zich los van Rusland. De sporen
van zeventig jaar Sovjetoverheersing zie
je nog duidelijk in de vorm van vervallen
fabrieksgebouwen en krachtcentrales in
de hoofdstad Ulaan Bataar, waar de helft
van de tweeënhalf miljoen bewoners van
het land woont. In het centrum van de
hoofdstad lopen pijpleidingen van de cen-
trales ondergronds. De mangaten, onder-
houdsruimtes en tunnels worden bewoond
door zo’n vierduizend straatkinderen. 

Overgangsfase
Door het vertrek van de Sovjets ging veel
kennis verloren en maakte het land een
ingrijpende overgang mee van een geleide

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

Zonnebloemen
Ook deze zomer stonden rond het dorp
de diverse akkers met zonnebloemen er
weer mooi bij, goed onderhouden door
de verschillende eigenaren. Zoals de
akker van Lambert Vos, de Meelmuis,
bij de Algemene Begraafplaats naast
de Woensberg. Op een zonnige och-
tend was hij daar, gekleed in zijn blau-
we overall, zonnebloemen aan het snij-
den voor de veiling en zijn winkel, en
legde ze in zijn bestelwagen. Maar hij
was niet de enige. Tot zijn stijgende
verbazing begon een vrouw van mid-
delbare leeftijd, vlak bij hem, onge-
vraagd zijn bloemen af te snijden.
Lambert riep haar te stoppen. Zijn
akker. Ze reageerde niet en ging onge-
stoord door. Met een bos zonnebloe-
men in haar armen vertrok ze weer,
naar haar man die op een bankje op de
begraafplaats zat, om ze op een graf te
leggen. Lambert bleef hoofdschuddend
achter…

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

Samen met Daniel Rooijakkers, oprich-
ter en voorzitter van de Nederlands
Mongoolse Cultuurstichting, op de
bonnefooi naar Mongolië, acht eeuwen
geleden gesticht door Dzengis Kahn,
nog altijd het grootste rijk dat de
wereld ooit gekend heeft. 

Als fotograaf en filmer kon de in
Blaricum geboren en getogen Robin, zoon
van Jan en Coby Noorda, het natuurlijk
niet laten om foto’s te maken. Niet de
geijkte plaatjes, maar een willekeurige
dwarsdoorsnede van land en bewoners.
Ook geen reisverslag, laat staan een reis-
gids, maar een persoonlijke kijk op het
land, de cultuur en de mensen, die hij ont-
moet heeft in een tijdsverloop van vier
jaar tijdens de wisselende seizoenen.

Boek en film 
“Alsof ik op een andere planeet was
geland,” vertelt Robin. Vanaf zijn eerste
bezoek werd hij geraakt door de natuurlij-
ke schoonheid van Mongolië en de gast-
vrijheid van dit eigenzinnige volk. Het
resulteerde in het project ‘Huiveringwek-
kende Schoonheid van Mongolië’,
bestaande uit het boekwerk Transit

planeconomie naar een markteconomie
met veel vrijheid. Hierdoor ontstond grote
werkloosheid en een terugkeer naar het
traditionele leven, het houden van vee.
Dat laatste ging goed totdat in de strenge
winter van 1999/2000 veel vee stierf en
ook veel mensen omkwamen. De tempe-
ratuur kan gedurende de lange winters
dalen tot min 50 graden en in de korte
zomer stijgen tot boven de 40 graden
Celsius. Terugkeer naar de steden, de
sloppenwijken en een andere erfenis van
de Russen, de alcohol, veroorzaakte veel
leed. Genetisch zijn de Mongolen, net
zoals bijvoorbeeld de indianen, slecht
bestand tegen alcohol. Robin vindt het
triest dat één van de armste ontwikke-
lingslanden ter wereld, dat in principe
genoeg rijkdom heeft aan grondstoffen
om een voortvarende natie te zijn, hiervan
weerhouden wordt doordat alle rijke
mijnbouwgebieden inmiddels al in buiten-
landse handen zijn. Maar Mongolië blijft
het land dat zijn hart heeft gestolen, het land
dat hem, als hij daar wandelt, in de uitge-
strektheid hetzelfde thuisgevoel geeft als
toen hij in zijn kindertijd liep op de hei hier. 

Achtergronden en informatie
Robin Noorda studeerde aan de Rietveld
en Rijksacademie, is filmer, vormgever,

animator, foto-
graaf en beeldend
kunstenaar. Hij
geeft hij les aan
v e r s c h i l l e n d e
kunstacademies en
werkt momenteel
aan een animatie-
film. Zijn prachti-
ge boek over

Mongolië met de bijzondere, 55 minuten
durende documentaire op dvd kunt u in de
boekhandel kopen (ISBN 978-90-5670-
180-2) voor € 28,50. U kunt het ook
rechtstreeks bij Robin bestellen door €

32,- (inclusief verzendkosten) te storten
op postrekeningnummer 3778588 t.n.v.
R.C. Noorda, Amsterdam, onder vermel-
ding van uw volledige adres. Indien u
daarbij ook een (voor)naam vermeldt, ont-
vangt u een opgedragen, gesigneerde uit-
gave. Voor info:www.morphosis.nl.
E-mail: robin.noorda@morphosis.nl.

Adrie van Zon

Blaricums
Nieuws 

Schaapskooi in brand gestoken in de
nacht van 13 op 14 juni. Alle schapen (50)
en lammeren (63) kwamen om. Een sponta-
ne inzameling onder de bevolking met aller-
lei acties leverde € 6.200 op. De schenker
en bouwer van de schaapskooi in 1989-
1990, Slokker Bouwgroep BV, staat garant
voor de herbouw. Het Utrechts Landschap
heeft het GNR een volledig nieuwe kudde
toegezegd. De beveiliging van de schaaps-
kooi is nog een discussiepunt. 

Streekomroep Radio 6FM heeft het
beroep tegen de gemeente Blaricum ver-
loren. Volgens de gerechtelijke uitspraak
mag een gemeente de geldkraan dicht-
draaien, ook al gaat het om door het rijk
specifiek voor de lokale publieke omroep
beschikbaar gestelde subsidie. Radio 6FM
hoopt nu op een mogelijke wetswijziging
die na het zomerreces door de Tweede
Kamer wordt behandeld. De basisfinan-
ciering voor lokale omroepen zou dan
gegarandeerd worden los van lokale over-
heden. 

Nieuwe directeur BEL-combinatie. Per
1 september volgt mr. Coen Aalders (49)
Meine Bruinsma op. Aalders heeft ruime
ervaring in leidinggevende functies bij
bedrijfsleven en overheid. De BEL-
gemeenten zien in hem een pragmatische,
resultaatgerichte manager met oog voor
de mensen binnen de organisatie.

Blaricummermeent
Blaricum en woningbouwvereniging
Ymere gaan samenwerken bij de afname,
het beheer en de exploitatie van de nieuwe
huurwoningen in de Blaricummermeent.

Blaricumse gemeentelijke lasten zijn
landelijk het hoogst. Niet vanwege de
gemeentelijke kosten maar vanwege de
relatief vele villa’s met een hoge WOZ-
waarde waardoor de jaarlijkse Rijksbij-
drage een stuk minder is dan bij goed-
kopere woningen. Op de tweede plaats
staat Bloemendaal. 
Bron: Consumentengids.

‘Weet wat je doet als je een paard ont-
moet.’ Actie is gestart, o.a. met posters bij
de paardenbedrijven. Dit is vooral van
belang tijdens de oogstperiode i.v.m. het
extra drukke landbouwverkeer. 

Wethouder Jan Heybroek vertrekt per 1
september. “Ik kwam te dicht bij de politie-
ke houdbaarheidsdatum,” aldus Heybroek.
In de pers wordt hij omschreven als “kun-
dig, loyaal en omstreden” en als “een zelf-
verzekerd, gepassioneerd bestuurder, die
niet bang was zijn nek uit te steken.”

Gerard Knoop, fractievoorzitter van het
CDA vertrekt, ook per 1 september, uit de
raad i.v.m. zijn verhuizing naar Huizen.
Met het vertrek van Heybroek en Knoop
zal volgens Carien Bölger, fractievoorzit-
ter van HvB, ‘de politieke arena ingrij-
pend veranderen.’

Robin Noorda in Mongolië

Mongoolse steppe Foto: Robin Noorda

Robin Noorda

ditionele wijze in een ouderwetse bak-
oven. Een mandenvlechter, een (hoef)smid
en een wagenmaker in actie, en een echte
boerenkeuken. Voor kinderen zijn er spel-
letjes. Om 16.00 uur afsluiting met de
‘boeldag’, de veiling van diverse unieke
‘antieke stukjes’. Inbrengen van artikelen
bij Nico de Jong, Gebroeders Dooije-
waardweg 3, Klaas Vos, Oostermeent 1, en
Ria Roest, De Dam 2, allen te Blaricum, of
bij een van de andere organisatoren van de
Dag van het Werkpaard. Tot ziens, enne:
“Allen kommen, neit vergete!” Voor info:
Ria Roest, tel. 06-28824064 en www.dag-
vanhetwerkpaard.nl.

Stad en lande ruiters, 

wedstrijden op ’t Harde

Op zaterdag 27 september dressuurwed-
strijd voor ruiters op paarden en pony’s,
en op zondag 28 september een twee-
onderdelenwedstrijd voor menners.
Opgeven en informatie bij het wedstrijd-
secretariaat, mw. Ans Fokker, tel.
5240085. Algemene informatie over Stad
en Lande Ruiters bij de secretaris, Fien
Fokker, tel. 6917634 en www.stadenlan-
deruiters.nl.

Blaricums Open Golf &

Country Toernooi

Op zondag 28 september vindt dit toer-
nooi voor de negende keer plaats in het
oude dorp. Met 18 holes in en rond het
oude dorp, op boerenerven, weilanden en
stukken groen. Voorop staat gezelligheid,
maar de golfregels van de Nederlandse
Golffederatie zijn van toepassing, aange-
vuld door Local Rules. Het bezit van een
golfvaardigheidsbewijs is vereist. De
route is duidelijk aangegeven. Er wordt
gespeeld volgens het shotgun principe.
Afslag: 11.00 uur op alle holes gelijktij-
dig. Start, finish en prijsuitreiking vinden
plaats in het Vitusgebouw aan de
Kerklaan. Er kunnen maximaal 152 gol-
fers deelnemen. Voor informatie en
inschrijving: www.blaricumpromotie.nl.

naar, of uit Blaricums privébezit. Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Oldtimer Festival

Op zondag 14 september,
vanaf 9.30 uur. Wordt voor de
negende keer gehouden, op ini-
tiatief van de Lions Club

Blaricum-Laren. De opbrengst van dit jaar
weer naar een aantal goede doelen: War
Child, Stichting Gehandicaptensport Gooi
en Eemland, Hulphond Nederland,
Stichting Solar Cooking Nederland en
Watoto Samburu. Vele sponsoren.
Hoofdsponsor: de Homburg Groep. Start
en finish: bij de muziektent. Op diverse
locaties in het dorp zijn er gedurende de
gehele dag hapjes en drankjes en activitei-
ten voor volwassenen en de jeugd.
Deelnemers: 100 exotische, fraaie oldti-
mers. Dit jaar: een toerrit en een sportklas-
se rit, met een lunch voor de deelnemers op
Kasteel Montfoort. Programma: 9.30 uur
aankomst oldtimers in het dorp, 11.30 uur
start toerrit en de sportklasse rit en rond
15.00 uur terugkomst eerste oldtimers.
Omlijsting door ‘Old Timer’ jazzband. Om
17.00 uur is de prijsuitreiking. Inschrijving
en informatie: www.lions-otf.nl.

Blaricumse Dag van het

Werkpaard

Op zondag 21 september,
vanaf 12.00 uur. Wordt voor
de achtste keer gehouden. Op
het Oranjeweitje en naastgele-

gen percelen. Alle teams en enthousiaste
vrijwilligers ouderwets gekleed! Het
Gemeenschapsfonds draagt geld bij voor
meer kleding die nu wordt genaaid. Weer
puur genieten van werkpaarden en werk-
zaamheden uit vervlogen tijden. Met een
parcours op het boerenerf. Ook zaaien,
aardappels poten, ploegen, een verras-
singsopdracht en mogelijk hooien en hooi-
balen stapelen in een authentieke hooiberg.
Herleving boerenleven uit de eerste helft
van vorige eeuw. Brood, gebakken op tra-

EVENEMENTEN IN SEPTEMBER
Open Atelier Route Blaricum

Zaterdag 13 en zondag 14
september van 11.00 tot
17.00 uur organiseert de
Stichting Kunst en Cultuur
Blaricum voor de vierde ach-

tereenvolgende keer haar atelier route.
Deze route voert langs de ateliers en expo-
sitieruimten van 32 plaatselijke kunste-
naars. Duidelijk herkenbare pijlen en de
bekende diepblauwe vlaggen bij de loca-
ties wijzen u de weg. Ook is er een fiets-
route uitgezet waarin een theeschenkerij
aan de Polweg is opgenomen. Bij de infor-
matiekraam in het centrum worden folders
en fietsroutes verstrekt. 
De overzichtstentoonstelling is beide
dagen van 12.00 tot 17.00 uur in de dorps-
kerk aan de Torenlaan (zie ook hierna).
Alle kunstenaars van wie in de folder uit-
voerige informatie wordt verstrekt, expo-
seren hier het werk dat daarin is afgebeeld.
Deze folders zijn ook te verkrijgen bij de
boekhandel, in horecagelegenheden en bij
tal van andere winkels. Op zondag 14 sep-
tember valt, in samenwerking met de
Lions Club Laren-Blaricum, deze route
samen met het befaamde Oldtimer
Festival in Blaricum. Voor alle info zie:
www.kunstencultuurblaricum.nl.

Kerk en Kunst

Op zaterdag 13 en zondag 14 september
van 12.00-17.00 uur in de Dorpskerk.
De opening van de vierde Open Atelier
Route Blaricum en de overzichtstentoon-
stelling (zie boven) vindt dit jaar in de
Dorpskerk aan de Torenlaan plaats. Nieuw
is dat, naast de werken van de deelnemen-
de kunstenaars, tegelijkertijd aldaar een
expositie te zien is van kunstwerken die
het afgelopen jaar in de Dorpskerk ten-
toongesteld zijn in het kader van ‘Kerk en
Kunst’. Hierbij wordt elke maand een
kunstwerk geëxposeerd. Motto ‘Open har-
ten, open deuren, open dak’. Meestal is dit
een schilderij, soms een beeldhouwwerk,
maar steeds van een Blaricumse kunste-
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Tafeltennis-
vereniging Vitus

Daags na de oorlog sjouwde kapelaan
De Lange met zijn dorpsgenoten Van
den Berg, Sertons en Vos een tafeltennis-
tafel van locatie naar locatie.

Er werd fanatiek gespeeld op de boven-
verdieping aan de Dorpsstraat in een
kamertje, zó klein dat de ene speler zich in
de deuropening moest heen en weer bewe-
gen, terwijl zijn tegenstander géén twee
stappen ruimte had, tussen de tafel en de
wand. Vaak werd er ook op de deel van
een boerderij aan de Langeweg gespeeld,
waarbij het balletje met enige regelmaat
uit een vers dampende koeienvlaai gevist
moest worden. 

Nationale selectie
Vanaf 1947 huisvestte de club zich in het
Vitusgebouw, waaraan de vereniging zijn
naam te danken heeft. Tafeltennisvereni-
ging Vitus vierde zijn hoogtijdagen rond de
jaren ’60. Tachtig actieve leden, een brui-
send verenigingsleven én een speelster, Ria
Sertons, kwam uit in de nationale selectie.
Tientallen jeugdige en oudere Blaricum-
mers gaven wekelijks acte de présence op
de clubavond in het Vitusgebouw. 

Kom eens langs
Helaas is dat nu anders. Met een krappe
twintig leden en een gemiddelde leeftijd
van 40 jaar dreigt de vereniging in te sla-
pen, en is Tafeltennisvereniging Vitus
daarom dringend op zoek naar enthousias-
te nieuwkomers. Vanaf september tot mei
komt T.T.V. Vitus met haar beste spelers,
verdeeld over vier teams, uit in de regio-
nale competitie. De overige leden spelen
op dinsdagavond vriendschappelijke wed-
strijden en een aantal leden bezoekt het
Vitusgebouw tijdens de clubavond voor
een gezellig samenzijn aan de bar, bij de
immer gastvrije Kees en Wil Meleggers.
Uiteraard organiseert de club ook jaarlijks
terugkerende evenementen, zoals bijvoor-
beeld het hilarische handicaptoernooi en
een serieus clubkampioenschap. 

Wilt u meer weten over deze vereniging?
Loop dan eens binnen op dinsdagavond in 
het Vitusgebouw, Kerklaan 10, of kijk op
de website:
www.tafeltennisvereniging-blaricum.nl.

Karin Maas

Maar de behandeling van de patiënten had
uiteraard niets te maken met het heden-
daagse vak. De ‘medicatie’ bestond
meestal uit bestraffen, vaak met zeer ruwe
methoden.”

Dol op hout
Gedurende de vijftien jaar dat hij als psy-
chiater functioneerde in marineverband,
was er geen sprake meer van het ruige
bestaan dat het werken als arts op zee
soms kenmerkte. Dat bleek toen hij – op
basis van de marinenormen op relatief
jonge leeftijd gepensioneerd – naar
Frankrijk verhuisde en er met eigen han-
den een huis bouwde. “Na al dat denk-
werk had ik daaraan wel behoefte. Ik heb
iets met huizen en ben dol op hout. Die
periode was een groot feest.” Het huis
werd voltooid en het feest was voorbij. En
geleidelijk aan drong het schilderen van-
uit een vergeten hoek in de geest zich naar
de voorgrond. Jan en zijn vrouw keerden
terug naar Nederland, bewoonden enkele
jaren in Loenen een klein pand waar Jan
zijn schilderambitie moest beperken tot
aquarelleren. De verhuizing naar Blaricum
bood ruimere mogelijkheden. Figuratief

schilderen heeft zijn voorkeur. Strakke,
soms harde lijnen stuitten hier en daar op
onverwachte rondingen in geraffineerde
kleurstelling van soms sobere signatuur.
In tegenstelling tot vele nieuwe inwoners
van Blaricum, staat Jan Min na drie jaar
midden in de lokale gemeenschap. Vooral
zijn vriendschappelijke relatie met over-
buur – boer Ben Bakker – leverde een bij-
drage in kennis en appreciatie van ons
dorp. Het neemt niet weg dat er daarnaast
nog veel wordt gereisd. Een schetsboekje
behoort dan tot de vaste bagage.
Bijgaande foto toont het voltooien van het
doek, opgeleverd door recente omzwer-
vingen in Umbrië. Kenmerkend voor Jan
Min is dat op deze foto van hem het schil-
derij de centrale positie inneemt.

Hidde van der Ploeg

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

Voor het eerst neemt Jan Min deel aan
de Open Atelier Route Blaricum op 13
en 14 september. Zeven jaar geleden
pakte hij – na een carrière bij de mari-
ne als arts en in tweede instantie als
psychiater – zijn ouwe liefde ‘schilde-
ren’ weer op. Drie jaar geleden vestigde
hij zich in dit dorp. De aankoop van het
pand Fransepad 22 uit 1902, leverde
hem ook nog een boerenhuisje voor
personeel op dat zich eenvoudig liet
ombouwen tot atelier. Hij ziet het als
‘een cadeautje’ dat zeker bijdroeg tot
het koopbesluit en hem nu de ruimte
verschaft om opnieuw met olieverf aan
de slag te gaan.

In zijn jeugd al was Jan Min dol op sche-
pen en op tekenen. Opa en oma reisden
met een vrachtschip naar Zuid-Afrika en
op de kade in IJmuiden wuifde kleine Jan
hen huilend uit, hij wilde mee. Hij kijkt
terug op dat ventje als ‘een niet al te
gezond kind dat altijd zat te tekenen.’
Hiermee zijn de twee liefhebberijen
benoemd die in vergaande mate zijn
levensloop bepaalden. Jan Min werd arts,
tekende bij de marine en ontwikkelde zich
gedurende het uitoefenen van die baan –
waarin hij zo’n twee jaar daadwerkelijk
op zee functioneerde – ook nog tot psy-
chiater.

Creativiteit
“Voor schilderen was in die tijd geen
ruimte, dus die activiteit heb ik toen op de
plank gelegd,” kijkt hij terug. Hij leverde
daarmee de spanning en vreugde in die
hoort bij de creativiteit in de beeldende
kunst. Maar het leven als marinearts bleek
voldoende compensatie te bieden. “Het
laat zich volstrekt niet vergelijken met de
normale huisartsenpraktijk,” stelt hij vast.
Ter illustratie volgen er verhalen over
operaties bij windkracht acht op volle zee.
“Het schip volgde een koers die tot zo
weinig mogelijk schommelingen leidde,
de tandarts functioneerde als anesthesist,
en via Radio Scheveningen werd ik
gecoacht door een chirurg.”
In de vrije tijd die hem resteerde in zijn
soms hectische vak, studeerde Jan Min
psychiatrie. Brede aandacht voor het feno-
meen cartoon compenseerde enigszins de
afwezigheid van penseel en ezel. Een
andere hobby was het bestuderen van
scheepspsychiatrie in vroeger eeuwen. “In
het scheepvaartmuseum op Kattenburg in
Amsterdam vond ik in oude journaals
daarover veel informatie. De beschreven
psychoses leverden mooie informatie op.

Op 24 juni jl. overleed op 86-jarige leef-
tijd, in het Theodotion in Laren, de
bekende Blaricumse architect Jan
Juffer jr. Ruim 75 jaar woonde, werkte
en bovenal leefde Jan in Blaricum. In
1930, op achtjarige leeftijd, verhuisde hij

daarnaar toe ‘van een deftige school in
Bussum naar een school waar we met drie
klassen in één lokaal zaten.’ Dat was het
Blaricum van toen, een dorp met nog geen
2400 inwoners. Zijn vader was architect
en Jan was meer dan geboeid door diens
werk. Hij volgde bouwkundig voortgezet
onderricht, o.a. in Amsterdam, maar leer-
de het vak vooral op het bureau van zijn
vader. Jan heeft in totaal een paar honderd
huizen ontworpen, waarvan er tientallen
in Blaricum staan. Hierbij heeft hij altijd
een harmonieuze, rustige uitstraling, pas-
send bij het dorp, voor ogen gehad.
Daarnaast heeft hij ook veel restauraties
gedaan, niet alleen van oude boerderijen
en monumenten maar ook van historische
kantoorgebouwen in Amsterdam. Hij
omschreef dit werk als ‘verduveld leuk.’
Jan Juffer was een pur sang vakman en
groot bouwkundig vormgever. Hij was
een beminnelijk en erudiet mens en alom
geliefd. De redactie wenst zijn zoon Jan,
eveneens architect, diens vrouw José en
hun kinderen Jan Simon en Elsemieke
heel veel sterkte met het verlies van hun
lieve opa, vader en schoonvader. 

Sybert Blijdenstein

Architect 
Jan Juffer jr. overleden

Uw 
levensverhaal

Steeds meer mensen houden zich bezig
met hun eigen levensverhaal of dat van
hun familie. Waar vroeger verhalen
door opa en oma zelf doorverteld wer-
den en in de vergetelheid raakten toen
de vertellers wegvielen, willen mensen
nu zelf hun levensverhaal aan het
papier toevertrouwen.

Maar hoe doe je dat? Het opschrijven van
je levensverhaal is geen eenvoudige opga-
ve. Een leeg vel papier en een berg herin-
neringen. Waar moet je beginnen? 
Er zijn verschillende boeken geschreven
om u daarbij te helpen, zoals het prakti-
sche boek vol tips van Reina Crispijn:
Hoe schrijf ik mijn levensverhaal, uitge-
geven door ‘Cantecleer’.
Voor een meer gestructureerde manier van
schrijven kunt u terecht bij de handleiding
Mijn Memoires, geschreven door Martin
van Dam en Marijke Kasius. Aan de hand
van thema’s en gerichte vragen duikt u uw
eigen verleden in, waarbij de talloze vra-
gen als richtlijn dienen.
Zelf schrijven is leerzaam en het is leuk
om alle herinneringen en episodes uit uw
leven nog eens mee te maken.
Het is echter ook goed voor te stellen dat
u liever samen met iemand uw verleden
induikt en het schrijfwerk aan een ander
overlaat. Sinds kort is dat mogelijk: er
staat een gerenommeerd team van schrij-
vers voor u klaar. Ikzelf mag ook deel uit-
maken van dit team. Samen met uw ‘bio-
graaf’ uw persoonlijke geschiedenis her-
beleven, alle hoogte- en dieptepunten,
familie en vriendschap, werk, opleiding,
liefde, spiritualiteit en hobby’s, en als
eindresultaat een prachtig zelfportret voor
u en uw dierbaren. 
Voor meer informatie over dit onder-
werp kunt u contact opnemen met 
Marijke Kasius, tel. 06-25152291, e-mail:
marijke@mijnmemoires.nl en uiteraard
ook met ondergetekende.

Adrie van Zon

Schilder Jan Min en de 
Open Atelier Route Blaricum

Jan Min in zijn atelier

Jan Juffer jr. Foto: Jan Noorda

Paardenshit
(ingezonden brief)

“Geachte redactie, met veel plezier heb ik
de verhalen over de hondenpoep gelezen
en de leuke suggesties. Maar waar ik nie-
mand over hoor zijn al die kilo’s paar-
denshit, die overal in het dorp worden
gedeponeerd. Ik heb nog nooit iemand
van zijn of haar paard af zien stappen om
dat op te ruimen. En als het er vers
gedropt wordt, dan ligt dat er ook wel
even. Paardenmest ligt veel langer dan
hondenpoep. Dus ik zou zeggen: schrijf
ook eens een stuk over paardengeluk.
Want als de paardendames van de hei
komen valt het altijd op mijn stoep tussen
de nummers 1 en 7.”

Dick van den Boom, Naarderweg 7

Naschrift redactie:
Paardenpoep (een beter woord) is rond en
stevig, stinkt maar kort, en ligt goed zicht-
baar op de rijweg. Paarden moeten van de
wet op de rijweg lopen. Daar wordt de
poep snel plat gereden, droogt uit en
spoelt met de regen weg. Enerzijds, met
begrip voor de schrijver: paarden hebben
de gewoonte vaak op dezelfde plek stil te
staan om te poepen. Anderzijds horen
paarden al generaties bij het oude dorp
Blaricum. Bovendien zijn honden en
vogels dol op paardenpoep en gebruiken
tuinders dit graag als rozenmest. De dis-
cussie is hiermee gesloten.

Kleinkind
De avond voordat hij twee jaar werd vroeg
ik Ruben: “Nog één nachtje slapen en wat
wordt Ruben dan?”
“Wakker!” was zijn antwoord.

Een paar dagen voor Sinterklaas moest hij
bij ons ‘de klomp zetten’. Zijn schoen dus
voor de open haard gezet, met een wortel
erin. Hij pakte de schoen en zette deze
voor de kast waarin de televisie staat, want
dáár had hij St. Nicolaas gezien. De wortel
vond hij niet nodig, die at hij zelf op. 

Ruben heeft ’s morgens vroeg altijd hon-
ger. Hij meldt zich dan in de slaapkamer
bij zijn ouders. Op een ochtend, nog don-
ker, ging hij naar beneden en haalde een
pak Brinta in de keuken. Onderweg weer
naar boven liet hij
een spoor Brinta
achter. Hij liet het
pak Brinta voor
wat het was en
haalde de stofzui-
ger uit de kast.
Wakker geworden
door gestommel
trof z’n moeder
hem aan toen hij
bezig was de stekker van het apparaat in
het stopcontact te krijgen.

Laatst was hij bij ons met z’n vader, toen
diens mobieltje ging. Mama aan de lijn.
Ruben pakt het toestelletje van de tafel,
liep er mee naar buiten en, precies zoals
zijn vader pleegt te doen, de tuin in en op
zelfde plaatsen blijven staan, druk in
gesprek met z’n moeder.

Eind oktober wordt hij drie. Wie weet wat
we nog met hem beleven.

Adrie van Zon

Ruben
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Bestemmings- en
beleidsplannen in

Blaricum
(De actuele stand van zaken)

We spraken in juli jl. met wethouder
Ineke de Joode over de afgeronde,
lopende en in voorbereiding zijnde
bestemmings- en beleidsplannen. Dit
leverde de volgende informatie op.

Bestemmingsplan Dorp
De Gedeputeerde Staten hebben bij
besluit van 24 juni 2008 het Bestem-
mingsplan Dorp goedgekeurd. Slechts aan
een heel klein onderdeel van dit plan, dat
op 20 december 2007 door de gemeente-
raad werd vastgesteld, is de goedkeuring
onthouden. 

Bestemmingsplan Villagebieden
De inspraakavonden op 28 mei en 10 juni
jl. werden druk bezocht. De inspraak over
het voorontwerp bestemmingsplan is
inmiddels afgerond. Er zijn circa 50 indi-
viduele inspraakreacties binnengekomen
en enkele tientallen voorgedrukte reacties
via de Stichting Karakteristiek Blaricum. 
De vervolgprocedure:
- Alle ingekomen inspraakreacties wor-

den heroverwogen. Dit leidt tot het even-
tueel aanpassen van het ontwerp bestem-
mingsplan. 

- Dit gewijzigde ontwerp wordt op 14
oktober a.s. in het Ronde Tafel Gesprek
voorgelegd. 

- Vervolgens wordt het ontwerp bestem-
mingsplan zes weken ter inzage gelegd
en kunnen zienswijzen worden inge-
diend bij de raad. 

- Op basis van de zienswijzen kan het ont-
werpplan wederom worden aangepast en
ten slotte worden vastgesteld door de
raad. De planning hiervan is in het voor-
jaar van 2009. 

- De goedkeuringsfase bij de provincie is
per 1 juli komen te vervallen conform de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening
(nWro). Beroep is dan nog mogelijk bij
de Raad van State. 

- Daarna is bestemmingsplan onherroepe-
lijk geworden. 

Andere beleidsplannen 
Voor het najaar staan op stapel:
- het Beeld- en kwaliteitsplan voor hekken

en poorten, die leiden tot nieuwe wel-
standsnormen,

- de evaluatie Welstandsnota Blaricum en 
- het Woonbehoefteonderzoek 2008.

Het Bomenbeleidsplan is dit voorjaar
vastgesteld. Daarover volgt in hei & wei
meer informatie. 

A.v.Z. en S.B.

Naschrift redactie:
In ons vorige nummer werd in ’Bestem-
mingsplan Villagebieden’ abusievelijk de
Stichting Karakteristiek Blaricum (SKB)
opgevoerd als gesprekspartner van wet-
houder De Joode. Dat was niet juist. Het
gesprek met de wethouder vond plaats met
onze redacteur. 

Op 1 september is het precies 25 jaar
geleden dat pastor Cuno Lavaleije door
de aartsbisschop van Utrecht werd
benoemd tot pastoraal werker in drie
parochies van de binnenstad van
Utrecht. Samen met de priester-pastoor
werd hij als lekenpastor aangesteld om
de geestelijke verzorging van de
parochianen van die parochies op zich
te nemen.

Opleiding
Na zijn theologische studies aan de
rooms-katholieke universiteit van Utrecht,
die hij met een doctoraalscriptie had afge-
sloten, ging hij in praktijk brengen wat
voordien uitsluitend werd gedaan door
mensen voor wie de theologische studies
werden afgerond met een priesterwijding
en aan wie de sacramentele bediening
bleef voorbehouden. Voor de niet-gewij-
den was er werk te doen in de catechese
en in de begeleiding van jongeren, wat ze
in nauwe samenwerking deden met de
priester.

Waarom koos hij voor deze functie? 
Als kleine jongen was het zijn ideaal om
missionaris te worden en te gaan werken
onder de Eskimo’s. Daarom werd hij
opgeleid op een seminarie in Valkenburg.
Later groeide dit ideaal uit tot een samen
met andere mensen gaan zoeken naar
welke rol God in het leven speelt. Dus niet
zomaar God brengen naar de mensen toe,
maar God zoeken tussen de mensen. Het
verhaal van God verbinden met de kleine
verhalen van de mensen.

Hoe het verder ging
Dit avontuur begon dus in de stad Utrecht.
Na een periode van drie jaren werd hij
overgeplaatst naar drie meer landelijke
parochies in de kop van Overijssel:

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

Hasselt, IJsselmuiden en Kampen. Ook
daar kreeg hij de gelegenheid om samen
met de priester-pastoor zijn idealen na te
streven. Als lekenpastor stond voor hem
de weg open om te trouwen. Sindsdien
deelt zijn echtgenote Mia Maassen met
hem het leven. Na tien jaren werkzaam te
zijn geweest in Overijssel was er ook in de
gezinssituatie een mogelijkheid om nog
eens elders een nieuwe uitdaging aan te
gaan. De keus viel toen op het vriendelij-
ke dorp Blaricum, zoals hij het zelf
noemt. In augustus 1996 deed de familie
Lavaleije zijn intrede in de pastorie van
Blaricum. Met de in de jaren daarvoor
opgedane ervaringen gaat pastor Lavaleije
verder op de weg, die hem met en via de
parochianen en alle mensen die hij ont-
moet, laat zoeken naar de rol die God
speelt in het leven.
Bijna de helft van de jaren die hij in de
pastoraal werkzaam is heeft hij zijn krach-
ten gegeven aan en voor Blaricum, en de
laatste jaren ook aan de katholieke
gemeenschap van Huizen. Hij voelt zich
goed geaccepteerd en de samenwerking
met de priester-pastores heeft hij altijd
ervaren als een stimulans om samen op
weg te blijven gaan met de mensen om
God te kunnen vinden.

Dank
De Blaricumse katholieke gemeenschap is
ook blij met zijn toegewijde pastor en wil
hem bij gelegenheid van dit zilveren jubi-
leum zijn dankbaarheid tonen. Op zondag
28 september zal dit gebeuren met een
feestelijke eucharistieviering in de St.
Vituskerk om 11.00 uur. Daarna zal er een
receptie zijn in het St. Vitusgebouw om
hem en zijn familie van harte geluk te
wensen.

Jan Willems

Voor pure

health, beauty 
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Nicoline Loggere, Zevenderdrift 74, 
1251 RD Laren, Tel: 06 - 54 73 58 24
i: www.loggeremakelaardij.nl
e: info@loggeremakelaardij.nl
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Koninklijke onder-
scheiding voor 
Florent Vlak

Op 12 juni reikte burgemeester Joan de
Zwart aan de heer F.F.L. Vlak bij zijn 25-
jarige arbeidsjubileum bij de Stichting
Vivium Zorggroep, alwaar hij nu voorzit-
ter van de Raad van Bestuur is, de versier-
selen uit behorend bij de Koninklijke
onderscheiding ‘Ridder in de Orde van
Oranje Nassau’. Met name voor zijn bij-
zondere verdiensten op het gebied van
zorgverlening en gezondheidszorg. De
heer Vlak begon in 1975 zijn loopbaan als
huisarts in ons dorp. Hij was voorheen
directeur van De Stichtse Hof. Momenteel
is hij ook lid van de Nederlandse
Vereniging voor Verpleeghuisartsen en
tevens voorzitter van het CDA Blaricum. 

Pastor Lavaleije viert zijn 
zilveren ambtsjubileum

gezaaid. Collega’s in de omgeving volgen
zijn experiment nauwlettend, omdat de
Eifel te hoog, winderig en te koud zou zijn
voor maïs. Tot op heden groeit de maïs
goed!

De familie Vos (ook wel bekend als
Meelmuis!) woont op een steenworp
afstand van de Belgische grens, en vlakbij
hun huis komen de grenzen van twee
Bundesländer (Duitse deelstaten) bijeen.
In dit gebied is tijdens de Tweede
Wereldoorlog intensief gevochten
(Ardennenoffensief). De carré-boerderij
van Henk en Monique was één van de
weinige huizen die na de oorlog nog over-
eind stonden, alhoewel er een granaat
dwars door het dak was geschoten. De
bewoners zaten op dat moment in de kel-
der en merkten er niets van. 

Hoewel er vlakbij een windmolenpark is,
is de natuur indrukwekkend, de stilte
overweldigend en de lucht zuiver. Je kunt
enorm ver weg kijken vanaf de hoge heu-
vel waar Henk en Monique wonen en wer-
ken. En dat geldt niet alleen voor de uren
dat de zon de aarde verlicht. ’s Nachts is
het in Scheid zo mogelijk nóg mooier. Het
is aardedonker, lichtvervuiling bestaat
daar niet. Hierdoor zie je tijdens heldere
nachten een enorme baan sterren: de
Melkweg. Dat is zo bijzonder dat Henk en
Monique daarvoor de eerste keer speciaal
in een tuinstoel hebben gelegen. 

Natuurlijk missen ze hun familie en vrien-
den in Blaricum. Maar de ruimte, hun
zelfstandige beroep en de goede contacten
met de 125 inwoners van Scheid compen-
seren heel veel.

Linda Eggenkamp

Ineke de Joode

Foto: N. Marcin

Groeten uit...
Scheid

Soms kruipt het bloed waar het niet
gaan kan. En soms moet je eens emi-
greren om je droom te verwezenlijken.
Zo kwamen Henk en Monique Vos-van
Dalen met hun zoontje Tijmen in febru-
ari 2006 in de Eifel terecht, op circa 3,5
uur autorijden (en drie dagen fietsen)
van Blaricum, in het dorp waar hun

roots liggen. Ruim twee jaar runnen zij
nu in het dorpje Scheid een boerderij
met 120 koeien, waarvan er circa 65
worden gemolken. De hoogste tijd om
eens te vragen hoe het de boeren daar
op 600 meter hoogte vergaat!

Het leiden van een boerenbedrijf is niet
eenvoudig. Ook Duitsland kent veel regel-
geving, maar is boervriendelijker dan
Nederland. Maar ook de koeien in
Duitsland kregen blauwtong. Net als in
Nederland kregen de Duitse boeren te
maken met dalende melkprijzen, nadat
deze afgelopen najaar eindelijk naar een
normaal niveau waren gestegen. Evenals
hun Nederlandse collega’s staakten de
Duitse veehouders eind mei, begin juni,
en liet een aantal hun melk over de wei-
landen wegstromen.

Maar Monique en Henk zijn inventief en
durven een gokje te wagen. De prijzen
voor veevoer zijn behoorlijk gestegen, en
Henk heeft voor het eerst dit jaar zelf maïs

Monique en Henk Vos met zoon Tijmen
in de armen van Linda Eggenkamp

Henk Vos in de Eiffel

Kakdorp? 
(ingezonden brief)

Als bewoners van ons mooie oude dorp
fietsen man, zoon en ik wekelijks 16 keer
de route Molenbuurt-Bernardusschool en
bijna altijd met onze trouwe viervoeter
erbij. Ondanks dat ik prima kan inschatten
hoeveel beweging onze hond nodig heeft
voordat hij ‘naar de wc’ moet, ben ik des-
alniettemin gewapend met een kakzak
onder de snelbinder voor eventuele onge-
lukjes. Bij school wordt braaf aan een
paaltje gewacht waarna een rondje bos
volgt. Voor school en bos begint moeten
wij echter eerst het autovrije straatje
door langs d’Ouwe Tak – en dan wel
zigzaggend door de hondenpoep met de

neus dicht. Wat heb ik te doen met de
bewoners van de Tweede Molenweg, die
daar de uitgang van hun tuin hebben of de
garage willen opendoen... Met dit bericht
hoop ik te bereiken dat de mensen die de
hond(en) in dat straatje uitlaten eens gaan
nadenken over de bewoners aldaar. Zeker
met de tientallen kleine kinderen per
dag die door dat straatje naar school
gaan en weer terug naar huis. Zo moei-
lijk is het nu ook weer niet in ons mooie
dorp. Het bos is gelukkig nooit ver weg:
welgeteld twee minuten bij dat straatje
vandaan! (Discussie gesloten, red.)

Pien Kors

Vier het leven…
Met de zomervakantie op onze Veluwe
nog in het geheugen, waar we op een
geweldige camping stonden aan de rand
van het bos, hoor ik nog steeds het gezang
van de vogels.

Vooral in de stille avonduurtjes was het
heerlijk om ’s avonds laat nog even het bos
in te gaan, alles even ‘los te kunnen laten’en
de zachte geluiden op je te laten inwerken.
Je een moment  ‘alleen op de wereld’ te
wanen... puur genieten! 
Het ‘leven vieren’ in welke vorm dan ook, is
soms best nodig; en als het kan, er even bij
stil te staan. Wanneer je bijvoorbeeld een
vervelend onderzoek hebt gehad en de uit-
slag is goed, of er is een kindje geboren bin-
nen de familie, of je gaat een spannende reis
maken en kijkt er erg naar uit... Er zijn al
zoveel moeilijke momenten in een mensen-
leven; dan is het goed om de mooie momen-
ten te koesteren. “Het leven gaat zo snel,
hoor je vaak ouderen zeggen. Probeer er
daarom zo veel mogelijk van te genieten.”

Stichting ‘Vier Het Leven’
In 2005 werd er hier in de regio zelfs een
Stichting ‘Vier Het Leven’ opgericht. Deze
stichting organiseert theater- en concertbe-
zoeken, met begeleiding voor senioren, die
niet graag alleen op stap gaan, of dit niet
zelfstandig kunnen. Drijfveren achter deze
stichting zijn: Helma van Heerikhuize (37)
en Annerieke Vonk (39). Meer over hen
kunt u lezen op de onderaan genoemde
website. Wellicht heeft u al over ‘Vier Het
Leven’ gehoord, of bent u zelfs al één of
meerdere malen mee uitgeweest.

Een theaterarrangement bestaat uit:
Vervoer U wordt opgehaald van

huis en weer thuisge-
bracht.

Entreekaartje Het kaartje is al voor u
gereserveerd.

Twee consumpties U ontvangt een kopje
koffie en een drankje
in de pauze.

Begeleiding U wordt begeleid door
een theaterliefhebber
van de stichting.

Hoe werkt het?
U ontvangt een aantal keren per jaar een
uitnodiging om mee te gaan naar een
theater- of concertzaal bij u in de buurt.
De stichting regelt het vervoer en de beste
plaatsen. U wordt van het begin tot het
einde van de avond begeleid door een
theaterliefhebber van ‘Vier Het Leven’.
De kosten van het arrangement zijn afhan-
kelijk van de voorstelling en de locatie.
Om de kosten van de activiteiten zo laag
mogelijk te houden, wordt de stichting
gesteund door donateurs. 

Misschien heeft u ook zin gekregen om
eens mee te gaan? 
U kunt informatie opvragen per e-mail:
info@4hetleven.nl of kijken op de web-site
www.4hetleven.nl. U kunt ook telefonisch
contact opnemen via 06-19818706. Voor het
komende seizoen staat er weer een aantal
mooie concerten en theatervoorstellingen
gepland. Samen uit? Ja gezellig, want ook in
dit geval is het veel meer genieten, wanneer
je je ervaringen met anderen kunt delen.

Tiny de Wit (zelf enthousiast 
begeleidster bij ‘Vier Het Leven’)

Pastor Cuno Lavaleije 
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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 Dorpskerkcantorij
en kinderkoor Piccolo. Inzegening drie
nieuwe ambtsdragers door ds. J. Rinzema.
Van 12.00-14.00 uur koffie/lunch, ook
voor kinderen met spelletjescircuit, in de
pastorietuin m.m.v. Big Band ‘The Jazz
Warriors’ uit Amsterdam. 
Zondag 14 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 21 september 10.00 uur
Mevrouw ds. R.J.K. Veenstra,
Maartensdijk.
Zondag 28 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Avondmaal m.m.v. de Cantorij.
Zondag 5 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum, afsluiting
Schoolbijbelweek. 

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 Dorpshuis De Blaercom. Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Gemeente Agenda 
Gemeentebestuur Blaricum
Bestuur is tijdelijk gehuisvest in het
Larense gemeentehuis, Eemnesserweg 19.
Info: www.blaricum.nl, tel. 7513111 (cen-
trale Blaricum) en tel. 7513222 (centrale
Laren & Blaricums college van B en W).
Overige zaken: Torenlaan 50. 

September 2008:
Rondetafelgesprekken:
Dinsdag 16 september: in De Blaercom,
Schoolstraat 3. Vanaf 19.30 uur de eerste
twee gesprekken en mogelijk later vol-
gende 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 23 september om 20.00 uur in
het gemeentehuis van Laren.

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
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 beoordeling van de
redactie. 
De redactie behoudt zich het recht voor
teksten in te korten.

Kopij voor het oktoberno. 2008
(verschijnt 25 september 2008)

!! DEADLINE: 29 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: Anne Baas, 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

Geboren
22 juni 2008 Lucas Tabak, zoon

van Joost Tabak en
Ragna Robeerst

30 juni 2008 Pien Gonnie Marion
Burgerhof, dochter
van Renate van de
Bovenkamp en 
Michel Burgerhof

15 juli 2008 Thom Kasper, zoon
van Marc de Jong en
Marjolijn de Jong-
Millenaar

Getrouwd
28 juli 2008 Jeroen Joseph

Cornelis Mulder en
Esther Johanna
Christina Kukupessy

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Middenweg 9b
1271 AS Huizen

Hier komt:

Stichting Karakteristiek Blaricum

www.karakteristiekblaricum.nl

Protestantse Gemeente

Blaricum

Little), steigerhout (Woodie) en de
Vlielandlijn. Met stoere accessoires (o.a.
Colorique en Blond). Alles onder het
genot van een kopje Segafredo cappuccino
met een lekkernij. 
Info: tel. 5330470, Paulien de Back-
Gerlofs, www.cadeautjesencapuccino.nl,
en e-mail info@cadeautjesencapuccino.nl.
Bazaar, Asian & Mediterranean
Styling, Dorpsstraat 11b. Allerlei
Mediterrane curiosa.  Geopend: dinsdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00-
17.00 uur. Info: Marijke Keune-Engels,
tel. 06-22524660,
e-mail marijkeengels@hotmail.com.
‘Maartjes Kleertjes’: Wetering 44,
Bijvanck. Baby & kinderkleding. Bekende
en minder bekende merken. Trendy nieu-
we en ook tweedehands kleertjes.
Schoenen, kraamcadeaus en speelgoed.
Info: Esther Manning, tel. 8885200 of 
06-54960801 en 
www.maartjes-kleertjes.marktplaza.nl.
Customwood, Singel 15c. Op maat
gemaakte meubelen, klassiek en modern,
in alle stijlen, van alle denkbare houtsoor-
ten. Complete woninginrichtingen op
maat. Niet duurder dan kant- en klaarmeu-
belen. Peter Kaasjager en Sjaak Schipper.
Info: www.customwood.nl,
e-mail info@customwood.nl.

GEZONDHEID EN WELZIJN
Royal Care We Care: als thuiszorgorga-
nisatie gevestigd in de Lloods, Meentweg
37-R, 1261 XS Blaricum, tel. 5334585,
www.royalcare.nl en 
www.wecare-thuiszorg.nl.
Interreligieuze meditatiegroep door
Ineke Bouwman (Blaricum / zie hei&wei
319) start in september 2008 in Naarden,
op de grens van Huizen, dinsdags van
10.00-12.00 uur. Data: 30 september, 21
oktober, 11 november, 9 december, 6 janu-
ari, 27 januari, 24 februari, 17 maart, 14
april, 12 mei en 9 juni. Informatie: Ineke
Bouwman, tel. 5386937, e-mail 
bouwmab@xs4all.nl of Greet Dekker, tel.
5313088, e-mail djdekker@hetnet.nl. 
‘Kom in beweging voor MS’: aandacht
voor de ruim 16.000 MS patiënten in ons
land. De meest invaliderende aandoening
bij jonge mensen. Meld je aan als collec-
tant voor de Nationale MS Collecteweek
in november. Bel Pamela Zaat (010-
5919839) of kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl.
Het Rode Kruis (afdeling Laren
Blaricum Eemnes): introduceert nieuws-
brief voor vrijwilligers in het kader van

DORPSAGENDA

EXPOSITIES 
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren. T/m 14 sep-
tember: ‘Zomerparade’, kunstenaars van
de galerie tonen nieuw werk. Van 13 sep-
tember t/m 2 november: ‘Op het tweede
gezicht’, beelden van Pépé Grégoire
(1950). Open: wo. t/m zo. van 13.00-17.00
uur. Op zondag 31 augustus is de galerie
gesloten. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: t/m september
gesloten. Info: www.vlierhove.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 12 oktober
‘Singer Solo’ met Aat Velthoen, grafiek.
Van 20 september t/m 7 december
‘American Impressionist’, een overzichts-
expositie van het werk van William
Singer. Open: di. t/m zo. van 11.00-17.00
uur. Info: www.singerlaren.nl en tel.
5393950.
Barbara Houwers (Blaricum) exposeert
schilderijen in Galerie La Chamotte,
Veldweg 1, Laren van 7 september t/m 2
november schilderijen. Open: donderdag
en vrijdag 10.00-14.30 uur, zondag 13.00-
17.00 uur, en op afspraak. Info: Caroline
Peek, tel. 6426818 en www.lachamotte.nl.

EVENEMENTEN
Zie ook voorpagina.
Plaatsing van het beeld ‘De Roeper’
voor de Dorpskerk aan de Torenlaan op 11
september om 11.00 uur, op de plek waar
vroeger de Erfgooiersboom stond.
Officiële onthulling van het beeld op
zondag 14 september om 15.00 uur door
de burgemeester, Joan de Zwart. Een spe-
ciale feestwijn wordt hiervoor uitgegeven,
de ‘Appellant, église du village’ een
Franse cabernet sauvignon. Bestellen:
ingrid.dejong@djms.nl of tel. 5417132.
Prinsjesdag ontbijt: in het restaurant De
Tafelberg op dinsdag 16 september van
7.00-9.00 uur. Georganiseerd door de
gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen.
Spreker: Paul Nouwen, thema:
‘Idealistisch leiderschap in een materialis-
tische wereld’. Met muzikale omlijsting
door Janneke Rinzema (zang) en Jesse
Buitenhuis (gitaar). Opgeven bij Henny
Wapstra, tel. 5387011 of 
hwapstra@xs4all.nl. Kosten € 12,50 p.p.

NIEUWE ZAKEN
Cadeautje & Capuccino! Kids
Roomservice. Dorpsstraat 8a. Koffiebar
èn winkel voor allerlei cadeautjes voor
alle gelegenheden. Kleurrijke collectie
kindermeubilair (o.a. Piet Boon / Planet

het nieuwe Blaricumse pr- en communi-
catieplan. Meer bekendheid voor de tele-
fooncirkels, de dagjes uit, de bezoeken
aan ouderen en de zondagmiddagsoos.
Info: Els Poolman Simons-Vos, tel.
5257414. Voorts zoekt men een coördina-
tor voor de spel-middagen op 2e en 4e

zondag van de maand in Torenhof.
Opgeven: dhr. Magchiel Dierckx, tel. 06-
23172235. 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen, o.a. Leren masseren,
Ontspannen kun je leren, Opvoeden doe je
zo, Gezond leven met diabetes, Eerste
hulp aan kinderen, Gordontraining (con-
flictbeheersing kinderen), Yoga 50+ en
Beter omgaan met pubers. Contact: 035-
6924495, e-mail cursussen@tgvzorg.nl en
info: www.tgvleden.nl.

DIVERSEN
De rommelmarkt van de Oranje-
vereniging op Koninginnedag was een
enorm succes. Mede door de inzet van de
vrijwilligers. De goedgesorteerde kramen
met spelletjes, glazen en antiek trokken
veel bezoekers. Het was gemakkelijk zoe-
ken voor de vele liefhebbers. De
Oranjevereniging dankt allen die zo
belangeloos hebben meegewerkt. 
Website Blaricum oude dorp: Gerard
Grootveld heeft een website opgezet met
beeld- en informatiemateriaal over
Blaricum. 
Info: http://home.telfort.nl/sp287910/
blaricum-vroeger-nu.html.
S.W.O.-BEL zoekt een secretaris.
Vacature voor een bestuurslid / secretaris
(vrijwilliger) in collegiaal en betrokken
bestuur. Voorwaarden: uit Blaricum
afkomstig, affiniteit met welzijn en oude-
ren, netwerker, vlotte pen, zo mogelijk
juridische achtergrond. Doel S.W.O.-
BEL: brede ondersteuning van senioren,
om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven
wonen. Info: dhr. J. den Dunnen, tel. 06-
5574693, mw. E. van der Tweel, tel.
5314514. Info: www.swobel.org.
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.
Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum:
mag zich n.a.v. het klantenonderzoek (okt.
’07) een landelijk gecertificeerde biblio-
theek noemen. Rapportcijfer: 7,9. 
Info (ook jaarverslag 2007) op
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
WereldWinkel Laren: een ‘kaskraker’
waar u met een CJP-pas 10% korting kunt
krijgen!

Ook voor wespennesten!

Overleden
1 juni 2008 Pieter Krijnen,

geboren 22 juli 1927
1 juni 2008 Johannes Petrus

Thomas Albers van
der Linden, Jan, gebo-
ren 1 november 1924

5 juni 2008 Wolthera Johanna
Weller-Sluis, geboren
20 september 1933

24 juni 2008 Jan Juffer jr., geboren
16 februari 1922

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

Zon op en onder: op 1 sept. om 6.52 uur
resp. 20.26 uur en op 1 okt. om 7.41 uur
resp. 19.16 uur.

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 9.45 uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
Zondag 7 en 21 september 
Kindernevendienst.
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 3 september 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zondag 28 september 11.00 uur
Viering bij gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van pastor Cuno Lavaleije.
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.


