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sprake is van een dom besluit. Hij voert
het besluit wel uit maar laat duidelijk mer-
ken dat hij het er niet mee eens is. Op den
duur wekt dat irritatie op en dat kan
omslaan in een vertrouwensbreuk. Zover
heeft hij het niet willen laten komen.

Publiciteit
Hij kickt niet op publiek succes, wel op
het halen van zijn eigen meetpunten. Als
hij eenmaal gehaald heeft wat hem voor
ogen stond, vindt hij dat prachtig, zonder
daarmee te koop te lopen. Over de stand
van zaken van de projecten zegt hij het
volgende.

De Blaricummermeent
Over tien jaar is dit gebied klaar. Het is

geen alarm, geen hedendaagse brandwe-
rende voorzieningen, binnen alles gort-
droog. Vos zei tevens dat wat de verzeke-
ring ook uitkeert, het museumpje dat de
boerderij in feite was nooit meer terug-
komt. Weg de woning van de familie Vos,
waaraan de voorbije zestig jaar niets was
veranderd. Weg de karakteristieke keuken,
de kookplaats, de kasten vol herinnerin-
gen, de snuisterijen aan de muren, de pak-
ken van vader Vos. Weg sfeer, weg stukje
geschiedenis van Blaricum. Weg dus stuk
cultuur, verwoest een markant punt van de
lokale identiteit.

Erg, erger
Erg, heel erg. Uit de reacties die al direct
loskwamen bleek volop dat velen met
name deze brand beschouwen als een aan-
slag op de geschiedenis en de ziel van
Blaricum. Daags na de rampnacht begreep
ik dat het eigenlijk nog veel erger was.
Eigenaar Vos had voor zijn eigen ogen
niet alleen een deel van zijn wereld en zijn
ouderlijk huis in vlammen op zien gaan,
maar ook zijn geboortehuis. Hij schoot
vol toen hij bij de ruïne nog ’s aanwees
waar het slaapkamertje was waarin hij
ooit als knulletje z’n dromen had
gedroomd.

Peter van Rietschoten

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

In augustus hadden we weer een brand
in het dorp. Elders in dit blad kunt u daar
meer over lezen. De zoveelste nachtelij-
ke brandstichting. De politie pakt het nu
met een grote recherchebezetting (20)
doelgericht en ook regionaal aan. 
Positief stond daar tegenover dat we in
augustus weer mochten genieten van de
traditionele feestweek. Als vanouds oer-
gezellig. Kijk maar naar de foto’s.
Niemand liet zich weerhouden door de
hoosbuien. Overal mooi uitgedoste men-
sen met fraai versierde paarden, sjezen,
boerenkarren, fietsen en bakfietsen.
Langs de kant een enthousiast publiek,
rijen dik. Muziek daverde, nee, donder-
de zelfs over het dorp. De luidsprekers
schalden. Wisselbekers en prijzen wer-
den uitgereikt. De kermis in het cen-
trum, met weer een nieuwe attractie (!)
trok veel bezoekers, van heinde en ver.
Nu zijn we aangekomen aan het eind
van september, en genieten we nog na
van een uiterst gezellige en inspirerende
maand met de open atelierroute, de old-
timers, de dag van het werkpaard, de
dressuur- en menwedstrijden, en het gol-
fen tussen de boerderijen. Blaricum op
zijn best! Goedgemutst gaan we op naar
de naderende herfst.

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

“De uitgebreide portefeuille en de zwaar-
te van mijn projecten waren niet de
reden van mijn vertrek als wethouder. In
2005 bleek uit de bestuurskrachtmeting
dat het college te weinig ruimte kreeg
van de raad voor het dagelijks bestuur.
Burgemeester Ton en ook waarnemend
burgemeester Kozijn hebben gepoogd om
raad en college tot zelfreflectie te bren-
gen, maar dat heeft, ondanks het feit dat
de raad koos voor ervaren wethouders
van buiten de raad, niet geleid tot een
gezonde verhouding binnen het bestuur
van onze gemeente.”

Jan Heybroek ziet nog steeds tekortko-
mingen bij het functioneren van de raad.
Hij is gewend om van zijn hart geen
moordkuil te maken als er in zijn ogen

Vrijdagnacht, 15 op 16 augustus. Ik word
wakker van geroezemoes op straat, een
dreunende motor. Feest, denk ik, late café-
klanten of vroege kermisgangers. Door de
gordijnen heen zie ik een oranje schijnsel.
Raar licht geeft de maan, denk ik half sla-
pend. Het is vijf voor twee. 
Ik ga even wat water drinken en kijk door
een kier in de gordijnen naar buiten. Ik zie
een grote vuurzee boven de daken uitko-
men. Klaarwakker. Kinderen gewekt, aan-
gekleed, camera gepakt, naar buiten. Op
de hoek Raadhuisstraat en Middenweg is
een agent bezig linten te spannen, ik mag

niet verder. Omgelopen over het Binnen-
door naar de zijkant van de boerderij van
Vos, waar inmiddels tot 15 meter hoogte 
de vlammen uit het dak schieten.
Ontploffingen, een brullende hitte, huilen-
de mensen, een vlammenzee waar niet
tegenaan valt te spuiten. Foto’s maken,
met omstanders praten, verbeten en woe-
dende reacties. Wie doet nou zoiets?

Museumpje weg
Ja, wie doet nou zoiets? Later die nacht
doet eigenaar Hans Vos gedenkwaardige
uitspraken. Zoals: “Dit is zó makkelijk, zó
makkelijk.” En: “Eigenlijk heb ik dit jaren
al verwacht.” Een makkelijke prooi voor
brandstichting was de boerderij inder-
daad. Lage rieten kap, geen bewoners,

Branden in
Blaricum

Nadat Blaricum in de nacht van 12 april jl.
was getroffen door een grote brand in een
villa aan de Noolseweg 39a, sloeg de
‘rode haan’ in de nacht van 14 juni weer
ongenadig toe. Nu werd de schaapskooi
van het Goois Natuurreservaat, op de
Blaricummerheide, de dupe. Het meest
trieste was, dat alle 113 schapen daarin
een verschrikkelijke dood zijn gestorven.
Dit maakte zoveel los in het dorp en daar-
buiten, dat er spontaan acties werden
opgezet om geld in te zamelen voor de
herbouw van de schaapskooi. En het ver-
werven van een nieuwe kudde. 

Zelf ontdekt
Weer twee maanden later, op 16 augustus,
werd de brandweer gealarmeerd voor een
buitenbrand op de Blaricummerweg. De
mensen van de vrijwillige brandweer, die
via de Middenweg naar de kazerne aan de
Verbindingsweg fietsten, kregen de schrik
van hun leven. Want zij zagen dat de voor-
kant van het pand Middenweg 17, beter
bekend als de boerderij van de Fa. Wed. B.

Vos, in brand stond. Meteen werd er door
hen groot alarm geslagen. Er werd niet
uitgerukt naar de Blaricummerweg. Aan
de alarmcentrale werd gevraagd Huizen
hiernaartoe te sturen, zodat Blaricum zelf
een aanvang kon maken om de brand van 
Fa. Wed. B. Vos te bedwingen. Er is nog
een poging ondernomen om een binnen-
aanval te doen, maar deze was gedoemd te
mislukken omdat het pand in een paar
seconden volop in brand stond. 

Aangrenzende percelen
In samenwerking met de andere korpsen
uit de omgeving werd alles op het behoud
van de aangrenzende percelen, veelal met
rieten kappen, gezet. Dit is wonderwel
gelukt. De verbrande deeltjes riet zijn tot
ver in Huizen gevonden. Hoe anders was
dat in de twintiger jaren van de vorige
eeuw, toen de boerderij van Dirk Vos aan
de Middenweg 6 in brand stond. Het pand
was toen ook met riet gedekt. Nu liggen er
rode dakpannen op. Met een straffe
noordwestenwind kwam de boerderij van
Bart Vos letterlijk en figuurlijk onder vuur
te liggen. Met natte kolenzakken werd het
dak afgedekt. Op deze wijze kreeg de
vonkenregen geen vat op de rieten kap.
Mijn vader heeft dit vaak verteld, want hij
zat als opgroeiende jongen op het dak van
Bart Vos om te helpen de zakken erop te
leggen. Hoe triest is het dan dat ruim tach-
tig jaar later, dit historisch pand verloren
gaat. 

Museum
Met de brand van Middenweg 17 is zoveel
historie verloren gegaan. Dit is met geen
pen te beschrijven. Het was gewoon een
museum, waar de Historische Kring tij-
dens zijn rondwandelingen met trots aan
de deelnemers kon laten zien, dat hier de
tijd had stilgestaan. Vandaar dat ik foto’s
heb gehaald uit het boek Blaricum Een
Eeuw in Beeld.
Dit om nog een klein beetje weer te geven
hoe het was en nooit meer zal worden. 
De Fa. Wed. B. Vos heeft letterlijk en
figuurlijk als brandstoffenhandel nooit
iemand in de koude laten staan. Laten we
hopen dat de boerderij zoveel mogelijk
weer in oude staat mag herrijzen.

Frans Ruijter

Blaricums 
nieuws

Boerderij pomp Vos afgebrand. Zie ook
de artikelen ‘Branden in Blaricum’,
‘Brand bij Vos, een ooggetuigenverslag’
en de column ‘Van de redactie’.
Seriebrandstichter(s) is/zijn aan het werk.
De politie vraagt getuigen, ook van de
andere branden, zich te melden op 0900-
8844, of anoniem op 0800-7000. 

Nieuwe schapen op de Blaricummer-
heide. Op 30 augustus zijn meer dan hon-
derd Drentse schapen gearriveerd in 
aanwezigheid van officiële instanties en
honderden belangstellenden. De kudde is
gefinancierd door bijdragen van vele par-
ticulieren en allerlei organisaties. 

Rob Posthumus (59) wethouder. De
VVD-fractieleider is tijdens de ingelaste
raadsvergadering van 2 september
benoemd tot opvolger van zijn per 1 sep-
tember vertrokken partijgenoot Jan
Heybroek, die raadslid was vanaf 1982,
fractievoorzitter vanaf 1986 en wethouder
sinds 2004. Raadslid Patricia Bijleveld is
nu fractievoorzitter, en voormalig raadslid
Paul Dijkman brengt de fractie weer op
sterkte. 

Els Poolman Simons-Vos fractievoorzit-
ter CDA. Zij volgt per 2 september 2008
Gerard Knoop op als fractieleider van
het CDA. Gerard Knoop verhuist naar
Huizen. 

Blaricummermeent. Voor het tweede
deelplan (200 woningen en 15 tot 35
woon-werkkavels, start bouw 2010) zijn
AM en Rabo Bouwfonds geselecteerd
vanwege hun visie: ‘Puur Blaricum’ waar-
bij het authentieke Blaricum als uitgangs-
punt dient. Alles is te zien op www.am.nl.

50 jaar getrouwd. Op 9 september jl.
waren Louis (79) en Greet (75) van de
Borgh, van de Rongen, 50 jaar met elkaar
getrouwd. Louis werkte 40 jaar bij de
afdeling Bevolking van de gemeente. Ook
was hij lang ambtenaar van de Burgerlijke
Stand. Greet, dochter van Henk van den
Bergh, de smid, heeft jarenlang bij haar
broer in de Blaricumse IJzerhandel
gewerkt. Zij is nu al 16 jaar vrijwilligster,
o.a. bij Tafeltje Dekje en in Torenhof. Zij
hebben 4 kinderen en 7 kleinkinderen.

Restaurant De Tafelberg is voor de
tweede keer winnaar geworden van de
zevende zomerse terrassentest van de
Gooi en Eemlander. Er waren 17 deelne-
mende restaurants uit de Gooi- en
Vechtstreek. De Tafelberg hoopt in 2009
nog gastvrijer te zijn wanneer samen met
de nieuwe serre aan de terraszijde ook het
invalidentoilet gereed zal zijn.

Foto: S.B.

Kermis Blaricum 2008, moeder droomt, kind in spanning...

Jan Heybroek (66) stapt op 
als wethouder

Politieke houdbaarheid

Brand bij Vos, ooggetuigenverslag

Foto: www.lenslog.nlBrand boerderij Fa. Wed. B. Vos

(wordt vervolgd op pagina 2
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Middenweg in 1920



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

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

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

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

Als redactielid van de hei & wei krijg je
zo nu en dan de kans om kennis te
maken met dorpsgenoten die een bij-
zondere hobby hebben. Op een warme
zomerse namiddag ontvangt Evelien
Keijer mij thuis in haar werkruimte in
de Blaricumse Bijvanck. Er gaat die
middag een wereld voor mij open!

Het huis is heerlijk gekoeld. En Evelien
toont, om met de deur in huis te vallen,
allereerst de producten die klaarstaan voor
de volgende dag op het aanrecht in haar
overzichtelijke, hagelwitte keuken. Een
beeldschone bruidstaart met mierzoete
suikerbloemen, schattige minigebakjes,
felrode lieveheersbeestjes, cakejes en een
fleurige oranje ‘Hollands Glorie’ wed-
strijdtaart. Daarna vertelt zij mij enthou-
siast hoe haar hobby haar werk is gewor-
den. 

Passie
Na haar opleiding aan de Sociaal
Pedagogische Academie werkte ‘koude
bakker’ Evelien enkele jaren met veel ple-
zier in de naschoolse opvang. Helaas werd
zij tijdens haar tweede zwangerschap
geplaagd door een bekkeninstabiliteit, die
het intensieve werk in de kinderopvang in
de toekomst onmogelijk maakte. In die
periode besloot Evelien, mede op aandrin-
gen van haar omgeving, om van haar pas-
sie om leuke taarten te maken een aan-
trekkelijke bijverdienste te maken. Via
internet vergaarde de Blaricumse product-
en techniekkennis. Vooral in Engeland en

Tweede Kamer gaat. Over de G4-variant
(Bussum, Naarden, Weesp en Muiden)
wordt verschillend gedacht, ook in Den
Haag, vanwege onvoldoende draagvlak
bij de burgers. De BEL-combinatie daar-
entegen krijgt wel veel waardering, ook
bij de staatssecretaris.

Financiële toekomst
Jan Heybroek denkt dat Blaricum er op dit
moment redelijk goed voor staat, en dat
het er in de toekomst voor de burgers beter
op wordt. Dat laatste kan bereikt worden
door van de O.Z.B. het in Blaricum
schrikbarend hoge tarief voor niet-wonin-
gen te halveren en het deel voor de wonin-
gen te verlagen met ongeveer 10%, waar-
door de O.Z.B hier uitkomt op het
Nederlandse gemiddelde. 

Stijl van besturen
Voor het overige is er weinig ruimte, nu de
retributies in onze gemeente conform
beleid kostendekkend zijn. Door zijn ver-
trek gaat er veel kennis, ervaring,
bestuurskracht verloren!
Jan Heybroek vindt dat niemand onver-
vangbaar is. De wereld draait gewoon
door. De successen liggen bij de ambtena-
ren. Als bestuur schep je de omgeving
waar mensen goed hun werk kunnen
doen. Alleen als zaken (ambtelijk) vastlo-
pen moet je optreden en knopen doorhak-
ken. De grootste opdracht van een
bestuurder is daadkracht en het onderhou-
den en uitbreiden van zijn netwerk. 

Waarom ben je nooit burgemeester
geworden?
“Ik kom uit het bedrijfsleven en heb nooit
ambities gehad voor het burgemeesters-
ambt. Lintjes doorknippen en alsmaar
publiek optreden is niets voor mij.
Bovendien ben ik verknocht aan Blaricum
en wil niet ergens in Tietjerksteradeel
gaan wonen.”

Wat ga je nu doen?
“Meer aandacht voor de familie; vijf
kleinkinderen, waarvan drie in Amerika,
en twee op komst.” Zijn vrouw Ietje werkt
drie dagen in de week bij de Stichting
Triade/Boschhuis in Flevoland, waar zij
kinderen en ouders begeleidt in probleem-
gezinnen, en ze heeft een eigen praktijk
waarin zij zich richt op stiefgezinnen.
Hijzelf kan nu meer aandacht gaan beste-
den aan zijn secretariaat van de Stichting
eigenaren Beach Resort te Makkum. Hij is
ook “PUMmer”, een organisatie die men-
sen uitzendt naar ontwikkelingslanden.
Als er iets bestuurlijks of bedrijfsmatig
langskomt dan wil hij zich daar graag
weer voor inzetten.

Adrie van Zon

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

nooit zijn ambitie geweest om zo lang te
blijven zitten. De blauwdruk ligt er. Vier
deelplannen zijn geheel of nagenoeg
geheel aanbesteed. Er zijn dan nog drie
deelplannen en Voorland Stichtsebrug te
gaan. De invulling van de deelplannen is
voor een groot deel routine. Er kan nog
wel worden bijgestuurd, onder meer voor
wat betreft het woningbouwprogramma.
De Blaricummermeent is voor hem thans
meer uitvoeringsproject dan planvormend
project.

Centrumplan Bijvanck
“We staan op het punt om met de realise-
ring van vlek B – Malbak, de daarboven
liggende appartementen en acht grondge-
bonden woningen – te beginnen. De
bouwvergunning ligt zeer binnenkort ter
inzage. Slokker is bezig met de keuze van
de aannemers. Het plan is om in januari of
mogelijk eerder te beginnen, uit te voeren
in één bouwstroom met vlek A.”

De BEL-samenwerking
In feite is de samenwerking gerealiseerd.
De ‘big bang’ heeft al op 1 januari 2008
plaatsgevonden. In de derde week van
januari 2009 gaan de ambtelijke organisa-
ties naar het nieuwe kantoor in Eemnes.
De bestuurders en de afdeling Burger-
zaken (w.o. paspoorten en rijbewijzen)
komen in de locatie van de voormalige
Bernardusschool in de Kerklaan.

Herindeling Gooi en Vechtstreek
De minister moet in september beslissen
of er een voorstel tot herindeling naar de

Droomboom
krijgt nieuwe

speeltuin
Vrijdag 15 augustus jl. is de nieuwe speel-
tuin van Stichting de Droomboom aan de
Sint Vitusweg in Blaricum geopend door
de heren van de Ronde Tafel 141. Rond de
jaarwisseling heeft de Rondetafel haar
jaarlijkse champagneactie gehouden
waarvan een gedeelte van de opbrengst is
geschonken aan de Droomboom voor
inrichting van haar speeltuin. Stichting de
Droomboom biedt jonge kinderen met
autisme en een ontwikkelingsstoornis, die
niet in onderwijs terechtkunnen, een veili-
ge leeromgeving waarin zij zich op
gedragstherapeutische basis met intensie-
ve een-op-eenbegeleiding verder kunnen
ontwikkelen. Kinderen van de Droom-
boom hebben allen een achterstand in hun
motorische ontwikkeling, waardoor speel-
toestellen niet alleen leuk, maar ook leer-
zaam zijn. De Ronde Tafel 141 heeft deze
speeltuin met een bedrag van maar liefst
€ 7.500,- gesteund. 
Meer informatie over de Droomboom op
www.stichtingdedroomboom.nl.

Kermis 2008
voor iedereen?

(ingezonden brief)

Nou helaas, bodyguards met een lijst met
namen markeerden de ingang van het
Japanse restaurant The Red Sun tijdens de
kermis! Zodat niet al het kermisvierend
publiek zomaar naar binnen kon, helaas!
Nee, je naam moest wel op de lijst voor-
komen, dus je moest er regelmatig gege-
ten hebben! Wat jammer toch dat de eige-
naresse een voorkeur maakt voor het soort
publiek! Het publiek van die enorme
auto`s, waar iedere avond het dorp weer
propvol mee staat! Gelukkig waren de
andere feestgelegenheden wel toeganke-
lijk voor alle mensen en werd er geen
onderscheid gemaakt.

Florence Mellegers

Redactie: bij navraag laat The Red Sun weten
dat er gelijktijdig niet meer dan 200 gasten
aanwezig mogen zijn. Dit is conform de brand-
weervoorschriften. Op drukke dagen, zoals tij-
dens de kermis, gaan daarom reserveringen en
vaste gasten voor. Die staan op de lijst.
Daarnaast hanteert men ook de leeftijdsgrens
van 21 jaar. 

Amerika is het maken van ‘leuke taarten’
al jarenlang een geliefde hobby. Evelien
probeerde allerlei recepten uit – voordat
zij haar definitieve recept gevonden had –
voor een luchtige vulling en een smakelij-
ke, niet te zoete, marsepein om de taarten
mee te decoreren. 

‘Boketor’
De eenmanszaak dankt haar naam
‘Boketor’ aan de Huizense benaming voor
een lieveheersbeestje. Boketor maakt in
opdracht van particulieren en bedrijven
‘themataarten’, klein gebak en koekjes.
Iedere taart is uniek. Elke opdracht beleeft
Evelien als een nieuwe uitdaging. Met een
gepassioneerde drang naar perfectionisme
maakt zij steeds weer originele kunstwer-
ken van een professionele kwaliteit.
Omdat er veel uren werk in een taart zit-
ten en Evelien naast deze hobby ook nog
de zorg voor haar twee kleine kindjes
heeft, beperkt zij zich voorlopig tot twee
opdrachten per week. Om een idee te krij-
gen van de weelderige bruidstaarten, zoe-
tige kraamtaartjes, ondeugende 18+-taar-
ten of de vrolijke kindertaarten die verge-
zeld worden door een zogenaamd ‘knoei-
taartje’, raad ik u aan een kijkje te nemen
op haar vrolijke website www.boketor.nl.
Er gaat een wereld voor u open als u ziet
wat Evelien met marsepein kan doen.
Haar passie gaat uit naar het creëren van
driedimensionale kindertaarten: “Als men
de taart niet van een echt stuk speelgoed
kan onderscheiden, ben ik pas echt tevre-
den.”

‘Taart & Trends’
Met twee bevriende hobbybaksters heeft
Evelien in 2006 de vereniging ‘Taart &
Trends’ opgericht. Taart & Trends biedt
via de website www.taartentrends.nl nutti-
ge informatie, recepten, een forum en
handige links naar aan deze hobby gerela-
teerde bedrijven. Op 25 oktober a.s. orga-
niseert ‘Taart & Trends’ een beurs in de
Dudok Arena in Hilversum, waar men
verschillende workshops kan volgen,
ervaring kan uitwisselen en producten kan
aanschaffen. Bovendien kunt u zich
inschrijven voor een wedstrijd, waarbij
een deskundige vakjury uw taart beoor-
deelt op uiterlijk en kwaliteit. 

Informatie over de taarten en workshops
van Boketor kunt u vinden op de website
(zie boven). U kunt Evelien Keijer natuur-
lijk ook zelf bellen. Zij staat u graag te
woord. Telefoon 6834838.

Karin Maas

Vervolg pagina 1. 
‘Jan Heybroek stapt op als wethouder.’

De legpuzzel
Het leven gaat snel. Een maand is zo
om, en belangrijke gebeurtenissen van
de afgelopen maanden zijn ook gauw
weer verleden tijd. Eén ding daarvan
heeft mij tot nadenken gezet.
In een winkel hingen en lagen allerlei
soorten voorwerpen die bedoeld waren
voor Valentijnsdag. Daartussen lag een
legpuzzel in de vorm van een groot hart
van in elkaar overlopende rode kleuren.
Maar aan dat hart ontbrak wat, d.w.z. het
leek wel of er een gat in zat. Waarom had
men dat zo gemaakt? Was het symbolisch
bedoeld, dat er in ieder mensenhart een
stukje ontbreekt? Iets waar we misschien
al zo lang naar zoeken? Waardoor we ons
misschien eenzaam of achteruit gezet voe-
len door de maatschappij, of verbitterd
door het leven? Waar en hoe moeten we
dat stukje in ons hart vinden? Met die leg-
puzzel in de winkel is dat niet moeilijk.
Even goed zoeken en dat hart is weer com-
pleet. Maar ons eigen hart: moeten wij er
dan maar gewoon in berusten of afwachten
tot een ander ons helpt? Denken we: “Het
is nu eenmaal zo en ’t wordt toch niet
anders?” Of moeten we eerst maar eens bij
en met onszelf beginnen? Het waarom
opzoeken? Hoe alles gegaan is?

Buitenkant
We hebben ogen gekregen om te zien, en
kunnen dus genieten van al het mooie om
ons heen en vinden dat ook heel gewoon.
Als je nu eens met andere ogen leert kijken,
dan kun je zien als een ander vriendelijk en
blij tegen je lacht, wat je daarvoor nooit zo
is opgevallen. We hebben een mond om te
praten en te lachen. En omdat we nu
geleerd hebben anders te zien, zien we ook
verdriet en zorgen bij onze medemensen.
Dan kunnen we vriendelijke woordjes van
troost en begrijpen zeggen. Het kost geen
moeite en je voelt jezelf ook anders, en wat
je zegt komt uit je hart. Handen om uit te
steken. Voeten die gaan, om troost en hulp
te brengen of vreugde en medeleven. En
dan hebben we het ontbrekende stukje in
ons hart gevonden, en begrijpen dan dat
alles in het leven toch zin en een bedoeling
heeft gehad. Misschien hebben we
onmerkbaar geleefd met de buitenkant van
ons hart. Nu begrijpen we waarom we ons
dikwijls zo ongelukkig of mopperig heb-
ben gevoeld. Er is evenwicht en we zien het
door een andere bril. We voelen ons als
herboren en de puzzel van ons hart is klaar,
want alle stukjes passen precies. We kun-
nen het nu ook uitdragen naar diegenen,die
nog zoekend zijn.

Ada Keizer

Jan Heybroek

Evelien Keijer:
Boketor en Taart & Trends

Bruidstaart van Evelien Keijer:
“Niet weglopen jij!”



Uitslagen van de
Kermisweek

wedstrijden
Zaterdagochtend 16 augustus 2008
Ongezadeld ringsteken met pony’s
1. Jessica Bouwman
2. Charlotte Freshe
3. Bianca
Bestgaande pony: Youki Laike
Ongezadeld ringsteken paarden
1. Arthur Watimena
2. Kim Jansen
3. Nathalie Arends
Bestgaande paard: Peter Post

Zaterdagmiddag 16 augustus 2008
Kermisvoetbaltoernooi
1. Oude Dorp
2. TNT
3. BVV ’31
4. Bijvanck
5. d’Ouwe Tak
6. BLTC
7. LTV de Bijvanck
8. Politie
Schutterstrofee: Jeffrey Nieuwenhuizen
Fair-Play Cup: BVV ’31
Minst gepasseerde doelman:
doelman TNT

Zondag 17 augustus 2008
Keuring versierde fietsjes
Categorie 0 t/m 5 jaar
1. Joël Bochem
2. Kim Harskamp
3. Sam van der Laan
Categorie 6 t/m 8 jaar
1. Charlotte Wieman, Matthijs en Noortje
v/d Bergh, Thijs en Floor Steenbeek
2. Olé Hiddink
3. Max Elijsen en Camiel Groenestein
Categorie 9 t/m 12 jaar
1. Myra van Dijk
2. Emma Blom
3. Line Hietink

Maandag 18 augustus 2008
Keuring versierde aanspanningen
PONY’S
Bloemversiering/Cor Vosbeker
1. Theo Makker en Joke Witte
2. Dirk Hilhorst en Lisete
3. Frouk Hermans en Jolanda
Originaliteit/BOVbeker
1. Ashly Hoonhorst en Isabelle Bia
2. Paulien Hagen en Kristel Kos
3. Kristel Krijnen en Sabine Moerkerk
Landbouwstijl
1. Wies ter Weijden en Johan de Jong
2. Pieter Wiggerts
Meest smaakvolle combinatie/Aty
Lindemantrofee
Wies ter Weijden en Johan de Jong
Keuring versierde aanspanningen
PAARDEN
Bloemversiering/Adrie van Zonbeker
1. Jan de Jong en Tessa Post
2. Patricia Vos en Koen Teeuwissen
3. Wim Blom en Desiré Eggenkamp
Originaliteit/Burg. de Winterbokaal
1. Annemiek van Schaik en Judi de Jong
2. Frank Vos en Marjolijn Rigter
3. Mirjam en Ashley Groenestein
Landbouwstijl
1. Nico de Jong en Miriam van ’t Klooster
2. Kees Werkhoven en Milka de Vries
3. Judith de Lange en Lindy Kamphorst
Meest smaakvolle combinatie/
Bob Aninktrofee
Nico de Jong en Miriam van ’t Klooster
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Maandagmiddag 18 augustus 2008
Ringsteken aanspanningen PONY’S
1. Paulien Hagen met Kristel Kos
2. Marjolein Waarlé met Kim
3. Kimberley van ’t Hoenderdaal met
Renda
Bestgaande pony: Marjolein Waarlé
Ringsteken met transport/bakfietsen
1. Bart Steenbeek
2. Margot Boersen
3. Lia van de Akker
Meest originele combinatie/Klaas
Vostrofee
Team Allo Allo
Ringsteken aanspanningen PAARDEN
1. Alex Tak met Martine van Duin
2. Wim Blom met een andere Wim
3. Kees Post met Helga Post
Bestgaande paard/Frans ElbersBokaal
Bud en Thea de Gooijer

Woensdagmiddag 20 augustus 2008
Touwtrekken heren
1. Zuidereind 1
2. Koot Techniek
3. Ploeg met de lange naam die niet 
op de beker past
Touwtrekken dames
1. Dames van der Heiden
2. Koot Techniek
3. Bij mekaar geraapt zooitje
Handicaprace
1. Otto Horst met Sophie Lanphen
2. Marijn de Jong met Marvie Rieder
3. Aaron Horst met Jolanda Raven
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Niemand heeft
haast op de

zorgboerderij
(Ingezonden stuk)

In de dorpskern van Blaricum staat de
monumentale boerderij ’t Werckpaert
van Nico de Jong (53) en Margriet van
’t Klooster (49). Hier werken vier
dagen per week negen tot elf zoge-
naamde ‘hulpboeren’ mee om het
gemengde bedrijf in stand te houden. 

De hulpboeren, met een verstandelijke of
lichamelijke handicap, komen uit de
directe omgeving: Eemnes, Huizen, Laren
of Naarden. Zij worden ’s morgens per
taxi of busje gebracht en zijn de hele dag
aanwezig. Er wordt samen gewerkt,
geluncht en geknutseld. Er is tijd voor een
praatje en er wordt veel gelachen. Nico en
Margriet zijn het rustgevende middelpunt
van de groep. Zij weten wat er moet
gebeuren en verdelen de taken naar wat
een ieder aankan. Een aantal hulpboeren
is hier al kind aan huis sinds de oprichting
vijf jaar geleden.
Lekker ruikende ooien
“Nee, vandaag hebben we liever geen ver-
slaggever erbij, we gaan de rammen van

de ooien scheiden in de wei en daar heb-
ben we al onze aandacht bij nodig,” zei
Margriet toen we belden of we een dagje
mochten komen kijken op de boerderij.
“Voordat de ‘r’ in de maand zit moeten we
de lammeren, die inmiddels schapen zijn
geworden, uitselecteren, want de ooien
gaan dan veel te lekker ruiken. Dan wor-
den de rammen verliefd en krijg je alle-
maal inteelt.’ De onderwijsachtergrond
van Margriet verloochent zich niet, zij kan
alles helder uitleggen.

Lenny Kuhr
De volgende dag zijn we welkom en zo
kunnen we meemaken hoe een werkdag
op de boerderij begint. Een stevig
Belgisch paard, dat de naam werkpaard
zeker verdient, wordt in de stal door twee
hulpboeren geborsteld. In de andere stal

zijn nog meer paarden. De honden worden
gekamd, de geit krijgt alvast wat hooi en
wordt naar de wei gebracht. “Kijk daar is
Nico, mijn baas,” zegt hulpboer Rob. Nico
komt de staarten van de paarden even vak-
kundig knippen. Op de achtergrond klinkt
een transistorradio met arbeidsvitaminen.
“Hoor, dat is Lenny Kuhr,” zegt Patrick en
iedereen luistert even mee naar wat ze
zingt. De stemming is gemoedelijk.
Niemand heeft hier haast.

Wassenaar
Tijdens koffietijd wordt er gezellig
gepraat. Met z’n tienen aan tafel in de
kantine, die eigenlijk een te kleine keuken
heeft. Daarna gaat een deel van de groep
in de veewagen mee met Nico naar de
bakker om oud brood te halen voor de die-
ren. En vers brood voor de lunch.
“Gelukkig krijgen we het oude brood gra-
tis van Wassenaar. Vroeger gingen we
naar een bakker in Huizen, maar daar
moesten we altijd betalen,” zegt Margriet.
En zo komt het gesprek op de eeuwige
financiële zorg, die een boerenbedrijf met
zich meebrengt.
Nico: “Wil je rendabel zijn, dan moet je
tegenwoordig meer dan tweehonderd
koeien hebben. Dan vertelt de computer
via een zendertje hoe het met de dieren is.
Als een koe niet zijn krachtvoer uit de
machine heeft gehaald, dan weet de boer
dat er iets mis is. Maar dat is niet het echte
boerenleven dat wij willen.”

Fondsen en subsidies
Zonder de bijdragen die ’t Werckpaert
krijgt uit de voorzieningen in de gezond-
heidszorg zouden ze niet kunnen bestaan.
Nu organiseren ze open dagen (zoals de
herfstmarkt op 25 en 26 oktober a.s.) om
aandacht te vragen. Er zijn huifkartochten
en kinderpartijtjes. Sinds twee jaar is er
ook een stichting ‘Vrienden van ’t
Werckpaert’ die zorgt dat er fondsen 
binnenkomen. En Rotaryclub Laren-
Blaricum heeft een aantal activiteiten ont-
wikkeld om geld in te zamelen. Zoals een
jeu de bouleswedstrijd, een diner met
optreden, een wijnproject via fa.
Wesseling in Laren die een Zuid-
Afrikaanse wijn met origineel Werckpaert-
etiket te koop aanbiedt en een deel van de

verkoopprijs doorgeeft. Ook is er via de
Rotary een subsidie-expert bezig om te
speuren naar beschikbare fondsen voor de
boerderij.

Vrije tijd
Margriet en Nico hebben zelf vier kinde-
ren tussen 12 en 22 jaar, die veelal hun
eigen agenda hebben. “Natuurlijk doen ze
mee als er geoogst moet worden. Maar ze
hebben ook gewoon hun schoolwerk en
voor hen is een computer net zo aantrek-
kelijk als voor andere kinderen.” Op vier
dagen in de week is ’t Werckpaert een
zorgboerderij, maar vrijdag tot en met
zondag zijn er geen hulpboeren. Margriet:
“Dan zijn we onder elkaar en kunnen wij
een beetje bijkomen. Je moet ook wel
eens de gelegenheid hebben voor andere
zaken, zoals een afspraak met de accoun-
tant.”

Hulpboeren aan het woord
Wat vinden de hulpboeren het belangrijk-
ste om aan de buitenwereld te vertellen
over ’t Werckpaert? “Ik wil dat mijn paard
Fokke goed op de foto komt,” zegt de een.
Een ander zegt: “Ik vind het hier leuker
dan in mijn andere baan. Ik werk op vrij-
dag in een kantine en dan moet ik de hele
dag mijn handen wassen. Dat hoeft hier
niet.” Dan fluistert een meisje dat even
daarvoor had verteld dat ze soms met haar
eigen auto naar de boerderij komt: “We
hebben hier geen werkdruk, dat is belang-
rijk. Al moest ik in het begin wel wennen
aan het soort gesprekken, dat ik met de
anderen voer. Ik heb vroeger bij de KLM
gewerkt, maar ik kon de druk van een
gewone baan niet aan.”

Wie meer wil weten over ’t Werckpaert
kan kijken op www.werckpaert.nl. En wie
de boerderij financieel wil steunen kan
geld overmaken naar bankrekening 78 14
00 066 t.n.v. Stichting Vrienden van ’t
Werckpaert te Blaricum.

Tineke Vermeer 

Toen in 1989 de Agrarische Stichting
Blaricum werd opgericht, was het eer-
ste doel de continuïteit van de agrari-
sche activiteit in het dorp te bewaren en
het vertrek van boerenbedrijven te
voorkomen.

Nu we bijna twintig jaar verder zijn, blij-
ken er nog steeds een paar echte boeren-
bedrijven over te zijn in het dorp. Maar
dat gaat niet vanzelf. Er hebben in die
jaren toch weer een paar agrariërs moeten
stoppen met hun bedrijf, of het moeten
laten inkrimpen. Het werd daarom tijd om
voor de toekomst de doelstelling enigs-

zins te wijzigen.

Beheerplan
Onder de bezielende leiding van de huidi-
ge voorzitter Erwin Capitain heeft het
bestuur, dat wordt gevormd door vier bur-
gerleden, twee pachters en drie vertegen-
woordigers uit het gemeentebestuur of de
gemeenteraad, een ambitieus beheerplan
opgesteld. In dit plan wordt ervan uitge-
gaan dat het culturele erfgoed bewaard
moet blijven, gebaseerd op het feit dat er
nog veel waardevolle zaken in het dorp
aanwezig zijn. Zo heeft een deskundige
op dit gebied in een rapport aangegeven

dat de oude structuur van straten en engen
(landbouwgronden aan de rand van het
dorp) uniek zijn voor het dorp Blaricum.
Om dit te handhaven en zo nodig te her-
stellen heeft de stichting een actieplan
lopen. In het beheerplan wordt ervan uit-
gegaan dat de eng meer en beter toegan-
kelijk moet zijn voor het publiek door ver-
wijzingsborden te plaatsen, en er ook voor
te zorgen dat die landbouwgronden niet te
lijden zullen hebben onder een grotere
publieke belangstelling.

Houtwallen
Ook is gebleken dat de houtwallen
(afscheidingen van en tussen de erven)
soms al honderd jaar oud zijn en dus om
een goed beheer en onderhoud vragen.
Bovendien zal uit het kappen van hout
geld beschikbaar komen om de werk-
zaamheden van de stichting te kunnen
financieren. Want dat er voor het uitvoe-
ren van de plannen voor een goed beleid
en beheer geld nodig is spreekt wel van-
zelf. De Agrarische Stichting onderzoekt
dan ook subsidiemogelijkheden en richt
zich meer op nieuwe donateurs en spon-
sors. 

Agrarische activiteiten
De agrariërs zijn volledig zelfstandig in
hun bedrijfsvoering, maar een kleinschali-
ge bedrijvigheid in en bij de bebouwde
kom van het dorp is geen gemakkelijke

zaak. Daarom stimuleert de stichting het
verbreden en combineren van activiteiten.
Als mooie voorbeelden hiervan mogen de
zorgboerderij ’t Werckpaert van de familie
De Jong, het kweken van zonnebloemen
en het exploiteren van een paardenhoude-
rij wel genoemd worden. Een grote wens
van de stichting is ook dat er een land-
schapswinkel komt, waarin allerlei origi-
nele streekproducten te koop worden aan-
geboden, zoals er nu al door de pachter
van de boerderij aan de Angerechtsweg,
die het eigendom is van de stichting, arti-
kelen als groenten, bloemen en planten in
een kraampje worden aangeboden.

Profileren
Zo zal de A.S.B. zich in de toekomst meer
gaan profileren, zoals ze op de informatie-
avond in maart jl. al heeft aangekondigd.
Dat er deze avond grote belangstelling
was voor de werkzaamheden van de stich-
ting heeft het bestuur veel goed gedaan,
en met de steun van sponsors en donateurs
zal er alles aan worden gedaan om een
maatschappelijk draagvlak te vormen dat
voldoende garantie geeft dat het agragri-
sche karakter van Blaricum niet zal ver-
dwijnen.

Jan Willems

Old Timer
Festival 2008 

(correctie en nieuws)

In de aankondiging in de vorige hei &
wei van het Old Timer Festival 2008
deze maand is per vergissing de oude
tekst gebruikt uit 2007. Een aanleiding
tot verwarring. Hiervoor biedt de redac-
tie graag de organisatie van het Old Timer
Festival 2008 en het bestuur van de Lions
Club Blaricum Laren zijn verontschuldi-
ging aan. Deze tekortkoming onzerzijds is
gelukkig goed opgevangen door andere
informatiebronnen (posters, krantenbe-
richten en website). 
Het Old Timer Festival op zondag 14 sep-
tember, weer prima samenvallend met de
Open Atelier Route, is wederom een groot
succes geworden. De belangstelling voor
de bijna honderd prachtige oldtimers was
buitengewoon groot. De lunch onderweg
voor de deelnemers vond plaats op de
exclusieve poloclub van dhr. C. van
Zadelhoff aan de Vecht, te midden van een
unieke verzameling klassieke Ferrari’s en
niet, zoals vermeld in hei & wei, op kas-
teel Montfoort. Nieuw dit jaar was de suc-
cesvol verlopen dorpslunch in het hartje

Werken in de groentetuin

Konijnenzorg op de elektroscooter
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De Agrarische Stichting blikt vooruit
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Bertien Estié houdt van mode. En van
mooie kledingstukken. Ze mag graag
vrouwen adviseren bij hun kledingkeu-
ze – “Voor iedereen is er iets geschikt,
maar niet alles is geschikt voor ieder-
een” – en kan dat met haar jarenlange
ervaring in de styling- en modewereld
ook goed. Maarten Jan Brouwer heeft
een achtergrond in het bedrijfsleven en
het zelfstandig ondernemerschap.
Samen zijn ze een jaar geleden begon-
nen met de Gooische Fashion Outlet:
400 m2 nieuwe en gebruikte merkkle-
ding, een steeds wisselend aanbod van
ruim 8000 stuks, de grootste Outlet van
Midden-Nederland. En dat allemaal in
het hart van Blaricum. 

De ingang van de Gooische Fashion
Outlet zit misschien wat verscholen aan
de Dorpsstraat 5b, maar toch is het de
moeite waard eens de trap naar binnen te
nemen. Daar wacht je namelijk een ver-
rassing: op de zolder van het pand waarin
op de begane grond het Kruidvat en Remy
zitten, hebben Bertien en Maarten Jan een
mooie en lichte winkel gecreëerd. “We
hebben geprobeerd het een beetje een loft-
achtige uitstraling te geven,” zegt Maarten
Jan. Het resultaat is een open en toegan-
kelijke ruimte, waar de collectie kleding
goed tot haar recht komt. De kleren han-
gen op kleur gesorteerd, met een apart
dames- en kindergedeelte. 
Mannenkleding voeren ze niet. Bertien:
“Mannen dragen hun kleren meestal
gewoon af.” Het is verstandig geregeld
even bij de Gooise Fashion Outlet binnen
te lopen. “We hebben een snelle door-
looptijd en van de meeste stukken is er
maar één exemplaar. Het aanbod veran-
dert dus steeds. Dat maakt het leuk om
regelmatig even te komen kijken of er nog
iets voor je bij hangt.”

Merkkleding & accessoires
“Tweedehands is hip,” zegt Bertien met
overtuiging. “De trend van nu is duur-
zaamheid en dat geldt ook voor kleding.
Spullen hergebruiken en je eigen stijl
bepalen: dat vindt de moderne, zelfbewus-
te vrouw belangrijk. Voor beide kan ze
prima bij ons terecht.” Overigens wordt er
in de Gooische Fashion Outlet ook nieu-
we kleding verkocht. Van een aantal zorg-
vuldig geselecteerde winkels en boetieks
neemt de Outlet restanten van de voorraad
over. Deze collecties worden in de Outlet
verkocht met 40% korting op de winkel-
prijs. 
Sterk punt van de Gooische Fashion
Outlet is het uitgebreide aanbod. Maarten
Jan: “We hebben hier merkkleding van
damesmaat 34 tot en met maat 44. En kle-
ding van € 10 tot unieke exemplaren van
€ 1000 van bekende Nederlandse mode-

van Blaricum. Onder het genot van een
drankje en muzikale begeleiding in de
vorm van een twintig man sterke bigband
hebben heel wat dorpsgenoten van 13.00
uur tot 15.00 uur aangezeten aan grote,
mooi aangeklede tafels in een speciaal
daarvoor opgezette sfeervolle tent, mid-
den op het terrein van het Old Timer
Festival. Rijkelijk gevulde picknickman-
den waren hiervoor beschikbaar, met de
heerlijkste sandwiches, allerlei andere
verrassingen, en natuurlijk een lekker
flesje wijn. De opbrengst van het Old
Timer Festival 2008 gaat dit jaar, in gelij-
ke delen, naar de volgende goede doelen:
de Ngaleku Childrens Centre Foundation
in Tanzania ten behoeve van de behande-
ling van met hiv besmette kinderen, de
Wings of Support van medewerkers van
KLM en Martinair, voor met name kinde-
ren in de ontwikkelingslanden, de
Sportclub Gooi en Eemland ten behoeve
van gehandicaptensport (zwemmen en
paardrijden) en de Stichting Solar
Cooking Nederland voor koken met de
zon als warmtebron, in Afrika. 

Sybert Blijdenstein 

enkele jaren geleden, verscheen daar de
Minister van Financiën op de tv. Hij deelde
mee dat de wegenbelasting werd afgeschaft
en werd vervangen door een tolheffing. Wie
veel rijdt betaalt veel en wie weinig achter
’t stuur kruipt betaalt vrijwel niets. Hartelijk
gefeliciteerd en iedereen blij. Het hele sys-
teem is geautomatiseerd en werkt heel sim-
pel. Belangrijk punt: het snelwegennet in
Frankrijk is geprivatiseerd. Primaire doel-
stellingen: klantvriendelijk, efficiënt en een
rendement, waaruit het wegennet wordt
onderhouden. Kind kan de was doen. Wij
overlegden met onze Franse gardien die ons
haarfijn uitlegde wat we moesten doen.
De volgende ochtend reden we naar ’t
dichtstbijzijnde kantoor van Escota, het
bedrijf dat verantwoordelijk is voor de snel-
wegen. Vriendelijke dames in leuke pakjes,
in een koele ruimte, staan je daar te woord.
“Gaat u zitten. Koffie? Of iets anders?” Je
merkt direct dat je een gewaardeerde klant
bent. Dan wat formaliteiten. Legitimatie,
formulier invullen, adres, bankgegevens
voor de automatische afschrijvingen. En
een kleine borg betalen voor een wonderlijk
apparaatje. Vol verbazing pak ik het aan.
Een klein doosje dat binnenin op de voor-
ruit geplakt kan worden. En mijnheer, voor-
taan bij de tolheffing de ‘T’ volgen van
Télépéage. Dat is alles. Na 10 minuten
staan we weer buiten. Vol spanning rijden
we naar huis. Bij de afslag Juan les Pins

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

moeten we langs een tol. Snel zien we de
grote gele ‘T’. We volgen de rijbaan, de
spanning stijgt en vlak voor ons gaat de
slagboom automatisch open. Een zendertje
heeft ons kastje herkend. Verbaasd rijden
we door. Simpeler kan het niet. Inmiddels
zijn we eraan gewend. Wat een service en
wat een gemak!
Elke maand komt er keurig een nota waar-
op te zien is wanneer en waar we een tol
passeerden en wat we via automatische
afschrijving moeten betalen. Elke maand
komt er ook een foldertje in de bus met
informatie over wanneer en waar er aan de
weg wordt gewerkt, wat de drukke week-
einden zijn en met handige tips voor iedere
automobilist. Het systeem werkt in geheel
Frankrijk en in je eigen arrondissement heb
je 15% korting. En als we er niet zijn, beta-
len we niets. 
Ik zou ’t kabinet met klem willen adviseren
deze zomer via de Franse tolweg naar hun
vakantieadres te gaan. Even kijken hoe het
werkt. Ze mogen mijn kastje even lenen
want anders krijgen we weer gezeur over de
kosten. En dan na het zomerreces snel de
Nederlandse wegen privatiseren. Doe dan
meteen Schiphol er bij, dan zijn we snel
weer van een hoop verkeersproblemen 
verlost. Ook ga ik een nieuwe politieke 
partij oprichten: PHN: Privatiseer Heel
Nederland! 

C. van Linden (gastschrijver)

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

Gooische Fashion Outlet: hip & duurzaam

Lokale afdeling Rode Kruis
bezoekt hulpproject in Kyrgystan

De formule van de Gooische Fashion
Outlet slaat zo aan, dat er al uitbreidings-
plannen bestaan: Bertien en Maarten Jan
zijn druk in de weer met een tweede ves-
tiging. Gekeken wordt naar panden in
Gouda en Zeist. In die tweede vestiging
kunnen dan de mooie stukken die hier niet
binnen de gestelde termijn verkocht zijn
nog een tweede keer aangeboden worden.

Inbreng
Iedereen kan spullen inbrengen. Natuur-
lijk moet wel aan een aantal voorwaarden
voldaan zijn: de spullen moeten in goede
staat, schoon en onbeschadigd zijn, en het
moet om merkkleding gaan. De Gooische
Fashion Outlet bepaalt de prijs, gebaseerd
op haar ervaring van vraag en aanbod. De
kleding wordt in consignatie gegeven en
blijft dus altijd eigendom van de klant. Bij
verkoop wordt de opbrengst verdeeld
(50% ieder), waarbij de Gooische Fashion
Outlet zorgdraagt voor de btw-afdracht.
Van tevoren wordt afgesproken of de klant
de kleding weer terug wil hebben, mocht
die niet verkocht worden. Zo niet, dan
wordt de kleding na afloop van de zicht-
termijn (circa 3 maanden) geschonken aan
een goed doel. Dankzij het automatise-
ringssysteem kan eenvoudig en snel wor-
den bijgehouden of de kleding al verkocht
is. En dankzij de liefde van Bertien voor
mooie kledingstukken kunt u ervan verze-
kerd zijn dat alle spullen met zorg en
respect behandeld worden. 
Voor meer informatie: Gooische Fashion
Outlet, Dorpsstraat 5b, Blaricum (maan-
dag gesloten). Tel : 035-5335139 of
www.gooischefashionoutlet.nl

C.H.

ontwerpers. Daarnaast hebben we ook
accessoires, zoals schoenen, tassen, rie-
men en sieraden in de winkel. Er is dus
voor bijna iedereen wel iets te vinden.”
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat
steeds meer mensen de Gooische Fashion
Outlet weten te vinden; mensen uit het
Gooi, maar ook van daarbuiten, die speci-
fiek naar Blaricum komen rijden voor een
bezoekje aan de Outlet. 

Uitbreidingsplannen
Bertien en Maarten Jan doen hun best om
het hun klanten naar de zin te maken.
Bijvoorbeeld met de ruime openingstijden
van hun zaak. “Het is bij ons altijd moge-
lijk om kleding in te brengen, zo lang als de
winkel open is, dus vijf dagen per week. En
in bijzondere gevallen kunnen we ook aan
huis komen om kleding op te halen,” zegt
Bertien. De ruime openingstijden zijn ook
prettig voor vrouwen die willen shoppen,
maar mocht dat nog niet voldoende zijn,
dan kan er altijd wat geregeld worden.
Maarten Jan: “We hebben wel eens een
speciale avondopenstelling gehouden voor
een groep vriendinnen, gezellig met een
glas wijn en een hapje erbij.”

Royal Care en
We Care voor

zorgverlening in
ruimste zin

Kleinschalig, klantgericht en flexibel.
Daarover praten we als het handelt
over Royal Care, de erkende AWBZ-
organisatie die zetelt in gezondheids-
centrum de Lloods, Meentweg 37R. In
het verlengde van de daaruit voort-
vloeiende activiteiten worden onder de
naam We Care aanvullende diensten
verzorgd.

AWBZ staat voor ‘Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten’. Onder ‘bijzon-
der’ wordt in dit verband verstaan: per-
soonlijke vorming, verpleging en per-
soonlijke begeleiding. Vierentwintiguurs
thuiszorg, maar bijvoorbeeld ook zoge-
noemde gemaksdiensten als boodschap-
pen doen, werken in de tuin, het verzorgen
en begeleiden van bezoeken aan musea en
vergelijkbare uitstapjes ziet Royal Care
als een aanvullende taak waarmee We
Care zich specifiek bezighoudt.

Het We Care-terrein is in feite onbe-
grensd, geeft operationeel directeur
Vincent Blankespoor aan. “Reik ons maar
een specifiek probleem aan, dan creëren
wij een antwoord. Alles moet gevraagd
kunnen worden, dat is voor ons de boei-
ende uitdaging. Voor een zorgverlener is
het heel leuk om zelf oplossingen te ont-
dekken.”

Geboortegolvers
De gesprekspartners van zowel Royal
Care als van de particuliere tak We Care
zijn bij deze zaken veelal ‘geboortegol-
vers’. Mensen geboren in de jaren relatief
kort na de Tweede Wereldoorlog, die nu
hun hoog bejaarde ouders ondersteunen.
Uitgangspunt bij het overleg is veelal de
behoefte van die ouder(s) om zelfstandig
te blijven wonen. Dan komen elementaire
vragen naar voren als: wie doet het huis-
houden, wie helpt bij het douchen, verkle-
den en voorbereidingen op de nachtrust?
Wie zorgt na een ziekenhuisopname voor
wondbehandeling en assisteert bij het
innemen van medicijnen? Ten dele han-
delt het bij deze vragen om AWBZ-zaken
die geheel of gedeeltelijk worden ver-
goed, afhankelijk van de financiële situ-
atie.
AWBZ-zorg kan bestaan uit een persoons-
gebonden budget (PGB) of zorg in natura.
Die keuze wordt door de klant bepaald.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ/www.ciz.nl) geeft hiervoor een indi-
catiebesluit af. Ten dele zal het ook gaan
om de ondersteuning en verzorging waar-
in We Care is gespecialiseerd. Zo’n tach-

tig medewerkers kan de organisatie voor
dit alles inzetten. “Een toegankelijke,
betrouwbare ondersteuning vanuit een
persoonlijke benadering is een van de
belangrijkste factoren,” geeft Vincent
Blankespoor aan. “Vijftig- en zestigplus-
sers werken graag voor ons als freelancer
of in (parttime) dienstverband. De bege-
leiding kan beperkt zijn tot enkele uren
per dag tot 24-uurszorg. Zoveel mogelijk
krijgt de cliënt een vaste medewerker/ster
toegewezen die de persoonlijke situatie
kent, de zorg coördineert en bij wie men
terecht kan met vragen.”
Vierentwintig uur per dag per week is de
organisatie actief. Het arbeidsterrein voor
de AWBZ-functies beperkt zich tot voor-
namelijk het Gooi, Almere en Amsterdam.
We Care-activiteiten richten zich op de
gehele provincies Noord- en Zuid-
Holland. De organisatie is sinds 14 maart
2007 HKZ (Harmonisatie Kwaliteits-
beoordeling Zorgsector) gecertificeerd. 
Info: Royal Care & We Care; Meentweg
37-R, 1261 XR Blaricum. Telefoon:
5334585, www.royalcare.nl; 
www.wecare-thuiszorg.nl.

Hidde van der Ploeg

Op 6 september vertrok Joost Poolman
Simons (27), een geboren en getogen
Blaricummer, als vrijwilliger namens de
lokale afdeling Laren Blaricum Eemnes

van Het Rode Kruis, naar Talas in
Kyrgystan. Hij bezoekt daar een project
waaraan het bestuur van de afdeling de
komende jaren haar aandacht wil geven.
Na terugkeer zullen zijn ervaringen onder-
deel zijn van de introductie van het pro-
ject, tijdens een speciaal voor genodigden
uit de BEL-gemeenten, georganiseerd
sponsordiner op 8 oktober. Het project is
een hulpprogramma van Het Rode Kruis
in Kyrgystan en omvat een scala aan hulp-
en sociale activiteiten, gericht op met
name arme, eenzame ouderen in het
gebied Issyk-Kul in het noordoosten van
het land, die anders in de vergetelheid
dreigen te raken. Doel is om de kwets-
baarheid van de eenzame ouderen, inva-
liden en arme mensen op sociaal, econo-
misch en gezondheidsgebied terug te drin-
gen en de sociale betrokkenheid in de
gemeenschap voor deze groep te vergro-
ten. Joost heeft bouwkunde gestudeerd
aan de Hogeschool van Amsterdam en
daarna studeerde hij twee jaar aan de

Design Academy in
Eindhoven. Tegen-
woordig woont en
werkt hij in
Amsterdam en doet
hij een avondstudie
aan de Rietveld

Academie. Voor meer informatie: Els
Poolman Simons-Vos, tel. 525 7414. 

C.H.

Bertien en Maarten Jan

Vincent Blankespoor

Rekeningrijden
(Buitenlandse belevenissen 

van een Blaricummer)

Jaren lang volgden we met z’n allen de
hilarische discussie over het rekeningrij-
den. Het ging gebeuren. Dan weer niet.
Dan weer wel. Proefvakken gebouwd. En
weer weggehaald. Commissie benoemd,
o.l.v. Roel Pieper. Die kwam er niet uit.
Wel of geen afbouw van de BPM?
Sindsdien veel besproken maar weer in
de ijskast. Moeilijk moeilijk.

Langzaam ging het project aan democratie
ten onder. Schreeuwende politici rolden
over elkaar heen. Wat een simpele oplos-
sing leek voor een moderne aanpak ging de
prullenbak in. De politieke besluiteloosheid
had weer een prima idee om zeep geholpen.
Politici en ambtenaren: voor elke oplossing
is wel een probleem voorhanden. Als de
dames en heren even met een busje naar
Frankrijk waren gereden, had men kunnen
zien hoe het werkt. Op een avond, al weer

Joost

(Vervolg Old Timer Festival 2008)



Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

de Specht
Boom-, en 

Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

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

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

ARMARIUM
Meubelmaatwerk
van ontwerp tot 
uitvoering

Interieur

Restauratie
van antieke meubelen

Meubelstoffering

Antiek in - en verkoop

WWWWiiiinnnnkkkkeeeellllssss

Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

WWWWeeeerrrrkkkkppppllllaaaaaaaattttssss

Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum

TTTTeeeelllleeeeffffoooooooonnnn

06 50692151
06 55867534
035 5266863

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.
Doopdienst.
Zondag 12 oktober 10.00 uur
Mevrouw Ds. P. Barnard, Oosterend,
Texel.
Zondag 19 oktober 10.00 uur
Gastpredikant.
Zondag 26 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 2 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.

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

Oproep 
Wie zingt mee in het Kerstnachtkoor
2008 op 24 december?
Met name vrouwen gezocht (enigszins
geoefend, sopranen, alten). Repetitie-
avonden op 27 november, 4, 11 en 18
december a.s. Informatie: Anneke van ’t
Hull, bij voorkeur via e-mail 
anneke.vanthull@kpnplanet.nl, of tel.
035-5255329. In de volgende editie van
hei & wei volgt uitgebreider informatie. 

Kerkdiensten
Torenhof

Protestantse kerkdiensten: om 9.30 uur
op elke 1e en 3e woensdag van de maand.
Katholieke kerkdiensten: om 9.30 uur
op elke 2e en de 4e, en eventueel ook 5e

woensdag van de maand. 
Oecumenische diensten: rond de feest-
dagen. In alle diensten is iedereen wel-
kom!

De zorg die u thuis verdient

Meentweg 37-R 
1261 XS Blaricum
035-5334585 
www.royalcare.nl

t h u i s z o r g

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: Anne Baas, Dorine Borgers,
Anneke Bruggeman-Mulder, Linda Eggenkamp,
Nico de Gooijer, Aty Lindeman-Strengholt,
Piet Niks, Conny Rector, Ina Schaafsma, Rob
Tammerijn, Corryn de Vrieze-Brandenburg,
Gerbe v.d. Woude (foto’s)
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
28 juni 2008 Lucas Tabak, zoon van

Joost Tabak en Ragna
Robeerst 

5 aug. 2008 Rozemarijn Jeanne van
Riemsdijk

11 aug. 2008 Ezgi Belinay Çelik
14 aug. 2008 Juliëtte Fréderique

Duijndam

Overleden  
29 aug. 2008   Antonia Johanna 

Wilhelmina, ‘To’
Zijpveld-Winkelman,
oud 56 jaar.

(Bron: gemeente, dagbladen en eigen opgaven.
U kunt nl. ook zelf geboorten, overlijdens-
berichten, huwelijken en partnerschapregis-
traties opgeven aan redactie@heienwei.nl of
per post aan de eindredactie, zie colofon.)

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.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Middenweg 9b
1271 AS Huizen

Protestantse Gemeente

Blaricum

Herfstmarkt ’t Werckpaert, Gebr.
Dooyewaardweg 3, op 25 en 26 oktober
van 12.00-17.00 uur. Tal van herfstproduc-
ten, kinderen kunnen knutselen, optredens
van o.a. turnvereniging V&K, zangwork-
shop en nog veel meer.
Appeltaartwedstrijd (5e editie) op zon-
dag 26 oktober van 14.00-16.00 uur bij de
muziektent. Deelnameformulier bij de
Blaricumse Boekhandel, of mail naar
dekinderstoel@wanadoo.nl. o.v.v. naam,
tel. no., man/vrouw/kind. Z.s.m. inleveren
c.q. mailen. Max. 15 deelnemers, door uit-
loting. Je wordt daarover gebeld uiterlijk
vrijdag 24 okt. 18.00 uur. Bak twee dezelf-
de appeltaarten, springvorm ca. 24 cm, af
te leveren op 26 okt. 12.00-13.00 uur bij
de muziektent. Info: Jitske Altenburg 06-
54626905.

NIEUWE WINKEL
‘Maatjes Kleertjes’, Wetering 44,
Bijvanck. Baby & kinderkleding. Bekende
en minder bekende merken. Trendy nieuwe
en ook tweedehands kleertjes. Schoenen,
kraamcadeaus en speelgoed. Info: Esther
Manning, tel. 8885200 of 06-54960801 en
www.maatjes-kleertjes.marktplaza.nl. 

GEZONDHEID EN WELZIJN
Praktijk voor Remedial Teaching: nieu-
we praktijk (midden in de natuur) voor
individuele hulp aan kinderen met leerpro-
blemen, door Marianne Eerenberg, gedipl.
Remedial Teacher, lid van de LBRT,
de landelijke beroepsvereniging, Woens-
bergweg 5, 1272 JP Huizen, tel. 5336508/
06-42452569. Bel voor de brochure.
E-mail m.eerenberg@planet.nl. 
Rode Kruis afdeling BEL/Grand Café
in Torenhof: middagsoos, elke tweede
zondag van de maand. Voor informatie:

DORPSAGENDA

EXPOSITIES 
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren: t/m 2
november: ‘Op het tweede gezicht’, beel-
den van Pépé Grégoire (1950). Open: wo.
t/m zo. van 13.00-17.00 uur. Info:
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: 19 oktober tot 30
november Douwe Elias (schilderijen) en
Annette Koek (beelden).
Info: www.vlierhove.nl.
Gezondheidscentrum Bijvanck, Hooibrug
9, Blaricum Bijvanck. Tot 29 oktober foto-
expositie natuurfoto’s van Lucas van
Loenhout. Info: www.lunaproductions.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 12 oktober
‘Singer Solo’ met Aat Velthoen, grafiek,
t/m 7 december ‘American Impressionist’,
een overzichtsexpositie 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 t/m 2 november. 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
Toneelvereniging Blaricum: speelt op 13,
14 en 15 november in het Vitusgebouw
aanvang 20.00 uur de komedie ‘Drie is
teveel’. Eind jaren zestig verwacht een wel-
gestelde Hollandse familie een nog rijkere
Hollandse familie uit Amerika. Zoon en
dochter van beide families lijken voorbe-
stemd voor elkaar. Maar het gaat anders…
Van Johan en Jan Blaaser. Regie: Jitske
Altenburg. Kaarten/info: 035-5256904 en
www.toneelverenigingblaricum.nl.

Els Poolman Simons-Vos, tel. 5257414. 
Rode Kruis, afdeling BEL/bijrijders
(m/v) gezocht voor de vier personenbus-
jes (rolstoelgeschikt) voor mensen die een
dagje uit willen en voor het brengen/halen
naar/van vakantieadressen. EHBO-diplo-
ma vereist. Geen diploma? Kan op kosten
van Rode Kruis gehaald worden.
Geïnteresseerd? Bel Gert Jan Bijning,
wnd. coördinator Sociale Activiteiten, tel.
6240268 of 06-36189575. 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen. Eerste hulp aan kinderen,
Leren masseren, Vet gezond, Etiketwijzer:
weet wat je eet, Fibromyalgie, hoe 
verder..., Baby in huis, Zwanger-
schapsyoga, Weet wat je kind eet en
Sauna-arrangementen. Contact: 035-
6924495, e-mail cursussen@tgvzorg.nl en
info: www.tgvleden.nl.

DIVERSEN & CURSUSSEN
Volksuniversiteit: in De Blaercom op 1
oktober 20.00-22.00 uur cursus Kracht in
uw uitstraling, 9 oktober 19.30-22.00 uur
Techniek Bloembinden bij bloemist
‘Altijd Bloemen’ Dorpsstraat 9d.
Opgeven: VU, tel. 5312939,
www.volksuniversiteitlaren.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.
Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum: zie
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
Wereldwinkel BEL-gemeenten (Laren).
Vrijwilligers gezocht. Minimaal 3,5 uur
per week. Vrij in te roosteren.
Verkoop/inkoop derde wereldproducten.
Staan in stands. Opgeven in de winkel, bij
Lidy Smit, tel. 5310315 of per e-mail
wereldwinkellaren@hotmail.com.

Ook voor wespennesten!

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. 

Oktober 2008:
Rondetafelgesprekken:
Dinsdag 14 oktober: 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 21 oktober om 20.00 uur in het
gemeentehuis van Laren.

Inbreng
rommelmarkt

2009
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of rom-
melkast opruimen? Goed idee, want u kunt
uw goederen weer inbrengen voor de
Rommelmarkt 2009, die traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op
Koninginnedag. U kunt uw spullen brengen
naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Groot meubilair, zitbanken, koelkasten,
matrassen e.d. gelieve u niet te brengen.

Diensten in het weekend 
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
Op 19 oktober 
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden in de maand oktober:
1 oktober
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zaterdag 4 oktober 19.00 uur
Slotviering van de bedevaart naar
Kevelaer.
Zondag 5 oktober 11.00 uur
Gezinsviering.

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.
Nieuw is de website:
www.vitusblaricum.nl.

Aanvulling op ‘Architect Jan Juffer jr.
overleden’
In de vorige hei & wei (321) plaatsten wij
bovenstaand artikel. Hierbij lieten wij in
het slotwoord na ook zijn vrouw Josta alle
sterkte met het verlies van haar geliefde
man Jan te wensen. Dat willen wij haar bij
dezer alsnog graag doen.

Redactie

Zon op en onder: op 1 okt. om 7.41 uur
resp. 19.16 uur en op 1 nov. om 7.35 uur
resp. 17.10 uur.

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 novemberno. 2008
(verschijnt 23 okt. 2008)

DEADLINE: 26 sept. 2008
bij de eindredactie, Sybert Blijdenstein,
per bovenstaande e-mail, of per post,

William Singerweg 13,
1261 EH Blaricum. 


