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op. Wat waren die toch? Raadsels, die
hieronder worden beantwoord. Kortom,
het was een onvergetelijke dag. Als van-
ouds. Blaricum op zijn best, en gezellig
dat het was! 

Sybert Blijdenstein

Uitslagen:

Koekslaan met een stok:
• Wim Calis uit Laren
• Henk Smit uit Blaricum
Zij hebben ieder in één keer de koek door
midden geslagen!
Raadspel antieke boerenvoorwerpen:
Gewonnen door: L Bon uit Hilversum.
Voorwerpen waren:
1. spantouw
2. stromik
3. priem voor pens ontluchten (koe)
4. nagelijzer (smid)
5. toverlantaarn
6. wagenwip
7. bokken trens (hoofdstel)
8. 10 kans busje
9. stamper voor varkensbrij
10. wordt gebruikt bij de slacht
Ploegenwedstrijd:
1. team Theo Makker
2. team Nico de Jong
3. team Paul Loman
Wedstrijd beste boerenteam:
1. team Nico de Jong
2. team Theo Makker
3. team Bud de Gooijer
4. team Paul Loman
5. team Sjoerd Waarlé
6. team Femke v.d. Laan
7. team Wies ter Weijden
8. team Marjolein Waarlé
9. team Hein Jan de Gooijer

van de zaak hebben hem tot dit besluit
gebracht. Twee oudere medewerksters,
zijn eigen moeder en Barbara van Lunzen
– die 35 jaren lang met grote inzet en lief-
de voor de zaak haar beste krachten heeft
gegeven – konden niet meer die steun
geven die er nodig is om de kwaliteit te
blijven bieden die in een gespecialiseerd
bedrijf als de groenten- en fruithandel
gevraagd wordt.

Familietraditie van 84 jaar
Zo komt er een einde aan een familietra-
ditie van 84 jaar aardappelen-, groenten-
en fruithandel. Drie generaties Beek: opa
Dik, vader Theodorus, die altijd Dik
genoemd werd, en zoon Dirk hebben vele
klanten voorzien van deze zo noodzakelij-
ke levensbehoeften. Het begon allemaal in

Fa. Wed. B. Vos

Bloemen en meer
voor exclusieve & eigentijdse bloemversiering

Schapendrift 2e
Blaricum

035 - 5261250

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

Van joggen naar niks
In dit nummer hebben we een gast-
schrijver waar we heel blij mee zijn:
Paul de Leeuw, die sinds enige tijd in
ons dorp woont, en die in hei & wei
ons dorp liefderijk, gevoelig en geestig
beschrijft in ‘Mis je Amsterdam
niet?’ Daarin vertelt hij onder andere
hoe hij op de vroege zaterdagmorgen
(‘het mooie aan Blaricum’) naast een
verdwaalde krantenjongen wat hardlo-
pers ziet, ‘die op weg zijn naar niks,
dat doelloze gejog: the way of no
return.’ Dit sprak me aangenaam aan
omdat ik regelmatig op de heide jog,
op weg naar niks. Het bevalt me uitste-
kend, dat niks. Overal rust. Een enkel

weghuppelend konijn en een eenzame
buizerd boven me. Dat is niet niks,
maar ook weer wel. Als ik wandelaars
– die zijn niet niks – in de verte zie
wijk ik uit naar een ander pad. Ik wil
even niks en niemand. Genietend van
de leegte en de cadans van mijn loop.
Alles valt van me af en op zijn plaats.
Niks bevalt me. Niks is alles. Thuis en
in het dorp ben ik altijd bezig, druk,
met mensen, met mijn lieve vrouw, die
invalide is. Uiterst gezellig, ik voel de
warmte. Geniet daarvan. Maar ik zeg
ook wel eens: “Ik wil even niks.” En
dan ga ik joggen. Dank je, Paul, voor
dat besef van niks. 

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

Op zondag 21 september jl. werd die
voor de achtste keer gehouden op het
bekende, tot een heus boerenerf veran-
derd, sfeervol Oranjeweitje.

Compleet met hooiberg, open boerderij-
kamers, smederij, rietdekkers en een
heuse groentetuin. Dat alles onder een
staalblauwe lucht. Rook kringelde op van
de smidse. Kolen gloeiden. Vonken spat-
ten. Hamers beukten op het aambeeld.
Hoefijzers werden gesmeed. Gestoken in
boerenkleding uit de 19e eeuw (deels
nieuw genaaid, met dank aan het
Gemeenschapsfonds) waren 130 vrijwilli-
gers uit Blaricum en omstreken actief om
de duizenden bezoekers, van heinde en
ver gekomen, te boeien met alle aspecten
van de oude boerenambachten. Kraampjes
verkochten allerhande oude zaken.
Goudgeel bier leste de dorst.
Grootmoeders snoep ging grif van de
hand. Klompen werden gehakt, manden
en bijenkorven gevlochten. Paarden bries-
ten, trokken hooibalen in de opper.
Deskundig werd er gemend. Karren wer-
den achteruit ingeparkeerd. Viel niet mee.
Onder accordeonmuziek danste De
Klepperman van Elleven zwierig en vro-
lijk rond voor drie rijen dik publiek.
Akkers werden geploegd. Aardappels
gepoot. Bezweet zwoegden paarden en
menners om de eerste prijs. Maandenlang
was er door de teams hard geoefend. Het
was te zien: het niveau lag weer hoger dan
voorgaand jaar. De jeugd pakt het fanatiek
op! Vrolijke zigeuners maakten muziek en
verkochten kleedjes. De afsluiting, de
boeldag, was weer een succes. De geveil-
de voorwerpen brachten een flinke duit
op. De raadselachtige antieke boerenvoor-
werpen op de kraam riepen vele vragen

Het was maar een heel eenvoudig velle-
tje papier achter de etalageruit waar-
mee Dirk Beek aan zijn klanten en ons
allemaal te kennen gaf dat er een einde
was gekomen aan het bestaan van de
aardappelen-, groenten- en fruithandel
aan de Dorpsstraat 3.

Toekomstige ontwikkelingen en de veran-
dering van het eetpatroon van de mensen,
maar vooral ook de personele bezetting

“Mis je
Amsterdam

niet?”
Dat wordt me dikwijls gevraagd.
Meestal door vrienden, die in
Amsterdam wonen en denken dat alles
buiten Amsterdam gelijk heel ver weg
is. “Nee hoor. Binnen 25 minuten ben je
er, en als je Amsterdam weer uit rijdt
weet je dat je snel terug kunt komen.”
Om vervolgens bij thuiskomst je auto
voor de huisdeur te zetten, de hond in
de zachte rustige nacht uit te laten en je
daarna in de hästens te laten vallen. 

Het mooie aan Blaricum beleef ik toch op
de vroege zaterdagmorgen. Een verdwaal-
de krantenjongen, wat hardlopers, die op
weg zijn naar niks, want dat doelloze
gejog: the way of no return. Een geschei-
den vrouwtje, die van ex-man de credit-
card mocht houden, met de drie honden,
dat zich op de vroege morgen naar de
heide spoedt en geniet van haar leventje
zonder man, maar met zooooooveeeeel
dierenliefde. 

En op die vroege zaterdagmorgen is het
heerlijk om de winkels binnen te treden.
Het begint bij de bakker (eerlijk toegeven:
meestal in Laren). De rij wordt langer en
we wachten geduldig op onze beurt, maar
iedereen voelt vers aan en je ruikt naast
het verse brood ook de luchtjes van par-
fum, tandpasta en wilde frisheid van
limoenen. Dan naar Blaricum naar de sla-
ger, die gerund wordt door de friste jon-
gen van het dorp. Het vlees wordt nog in
de vitrine gelegd en steeds meer personeel
komt op de vroege morgen binnen en zegt
nu nog allervriendelijkst ‘goede morgen’.
Terwijl voor de leeuwenfamilie twee ons
rosbief wordt gesneden maakt de collega-
slager de bestelling klaar voor een liefde-
volle oude dame: 80 gram schouderham.
Dan op je gemakkie door het straatje naar
de ‘helaas verdwenen’ groenteboer waar
je je tegoed doet aan de verse groenten en
fruit en je de geur van verse basilicum
opsnuift. 

Maar hoogtepunt is toch wel de vishandel.
Daar wordt alles in gereedheid gebracht
voor de grote horde die gedurende de dag
de winkel zal bezoeken. De haringen zijn
verser dan vers. De sushi is nog in de maak
en de kibbeling wordt ter plekke voor je in
het frituurvet gegooid. De kapjes worden
goed gezet, de eerste emmer uitjes wordt
opengemaakt en altijd word je nog geat-
tendeerd op een speciaal stukje vis, dat van
versheid nog in het rond spartelt.
Dan loop je naar buiten en gooi je de hele
boel in de auto om nog even een appie
hein te pakken. Geen lange rijen maar
rust, reinheid en regelmaat met de terug-
kerende vraag of ik echt geen bonuskaart
wil hebben.

De auto wordt uitgeladen en we gaan de
ontbijttafel klaarmaken. Zo ook een paar
weken geleden. Om half negen was ik
alweer thuis en wilde de eieren in het pan-
netje doen. Maar daar stond onze jongste
zoon met wel een heel leuk pakje aan.
“Papa, we kunnen nu niet ontbijten. Ik
moet voetballen.” En daar klopte de hard-
heid van het bestaan op het deurtje van
onze kleine huisje op de prairie. En dan is
er het mooiste moment, langs de zijkant
waar we een horde jonge wezentjes achter
een bal aan zien rennen. De ouders staan
onder de paraplu en kopen voor elkaar
bekertjes koffie. Ook vers.

Paul de Leeuw

1924 in een klein boerenhuisje aan de
Dorpsstraat van de familie Beek. Het
werd het werk voor het hele gezin, want
ook de kinderen moesten meehelpen bij
het rondbrengen in de groentewijk, terwijl
oma Beek thuis de klanten hielp. Hun
zoon Theodorus en zijn vrouw hebben als
tweede generatie de zaak voortgezet en
uitgebreid tot het winkelpand aan de
Dorpsstraat, zoals het er nu bij staat. Met
veel zorg en aandacht voor de zaak en de
klanten wisten ze zich als laatste van de
vier groenteboeren, die er in Blaricum
waren, te handhaven. Ook toen was het

Blaricums 
Nieuws

Gezondheidscentrum Bijvanck ver-
huist niet naar de Blaricummermeent.
“De bank wilde het gewoon niet finan-
cieren, ondanks een forse financiële
injectie van de gemeente. Er was nog een
gat van € 1 mln. bij een totale investe-
ring van € 4,1 mln.,” aldus de teleurge-
stelde huisarts Garbrand Wiersema en
Jurrie Oosterhof, voorzitter van het
gezondheidscentrum. “We konden van de
projectontwikkelaar Vestia een kant en
klaar centrum afnemen, doch tegen een
veel te hoge prijs.” Er wordt nu gekeken
of er op de huidige plek een nieuw cen-
trum kan komen. 

Ventilatiesysteem faalt in 5 jaar oud
scholencomplex (OBB/Bernardus). Er
worden andere luchtkanalen aangelegd.
Kosten voor de gemeente: € 1 mln. De
burgemeester ‘zal de onderste steen boven
halen’ wie verantwoordelijk is voor de
bouwkundige fouten. Tijdens de ingreep,
die een jaar zal duren, moeten steeds zes
klassen elders worden gehuisvest. Andere
noodlocaties worden gezocht.
Bijkomende kosten: € 1 mln. In de
Bijvanckschool staan enkele lokalen leeg.
Gebruik hiervan stuit op grote weerstand
bij de OBB.

Reddingsbrigade Blaricum vierde
onlangs haar 25-jarig bestaan. Ze is uitge-
groeid tot een reddingsorganisatie met 30
goed opgeleide vrijwilligers met profes-
sioneel materiaal. Ze is een belangrijke en
succesvolle partner geworden in de hulp-
verleningsketen. Inzetbaar: 24 uur per dag
en 7 dagen in de week. 
Zie ook: www.reddingsbrigadeblaricum.nl.

Nico Rozendaal 50 jaar lid van BVV
’31. In september 2008 vierde Nico zijn
50-jarig jubileum als lid. In september
1958, nog maar 7 jaar oud, werd hij al lid,
kort voordat hij 8 zou worden, de ver-
plichte minimumleeftijd. Voor hem werd
door bestuurder Henk Koppen vanwege
zijn enthousiasme een uitzondering
gemaakt. Nico is nog elke week, zowel tij-
dens de trainingen als bij de wedstrijden,
te zien op het veld. 

EHBO Blaricum 50 jaar. Uit jubileum-
bijdragen konden op 24 september jl. twee
Automatische Externe Defibrillators
(AED) feestelijk geplaatst worden bij AH
en C1000. Zeven personeelsleden zijn
opgeleid tot AED-bedieners. Financieel
gesteund door sponsoren, w.o. de gemeen-
te, het Gemeenschapsfonds, Vrienden van
de Rabo, Almeva en Sahom, donateurs en
particuliere giften. 

Blaricum blijft tegen UMTS-masten.
De gemeente zal onderzoeken of de
beperkte resterende juridische middelen
op het gebied van ruimtelijke ordening en
welstandsbeleid te gebruiken zijn om
plaatsing van UMTS-masten te weren.
Den Haag (VROM) heeft nl. bepaald dat
gemeenten geen masten mogen weigeren
om gezondheidsredenen. 

Jacolien Rutten is per 22 september
gestopt als gemeentesecretaris. Reden:
verschil van mening over invulling van
haar functie door het college en haar.
Tijdelijke waarnemer: locosecretaris
Sytze van der Veen. Naar een opvolger
wordt gezocht. 

Foto: S.B.Paul Loman op de Dag van het Werkpaard 2008

Dag van het Werkpaard:
zon, zweet en gezelligheid

D. Beek,
einde van een familietraditie

De groenten- en fruitwinkel van D. Beek

Foto: S.B.

(wordt vervolgd op pagina 2)



MIDDENWEG 15, TEL 035-538 32 46
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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

Hierdoor kwam er weer plaats voor star-
ters in de Noordbuurt. Dit is een ontwik-
keling die we in Blaricum gemist hebben.
In Eemnes is zo’n tachtig procent van die
leeftijdsgroep in zijn of haar dorp blijven
wonen. In Blaricum vermoed ik dat dit de
twintig procent niet haalt. De andere tach-
tig procent heeft, vaak tegen hun zin in,
ons mooie dorp moeten verlaten, omdat er
geen woningen voor hen waren. 

Kermisweek
Dit is een trieste ontwikkeling en die zal
op sociaal-maatschappelijk gebied jaren
doorwerken. Dit mogen de toenmalige
bestuurders zich aantrekken. Hierdoor is
het steeds moeilijker om jonge mensen
voor vrijwilligerswerk te vinden. Je ziet
ook heel vaak dezelfde mensen bij ver-
schillende activiteiten. Om de activiteiten,
die nu ontwikkeld zijn, te continueren heb
je gewoon jong en vers bloed nodig in het
verenigingsleven. Als de KPJ’ers bijvoor-
beeld niet meer mee zouden doen aan de
festiviteiten in de kermisweek in
Blaricum, dan zijn de volksspelen bij-
voorbeeld om drie uur al afgelopen. Dat is
toch iets wat we niet moeten willen. 

‘Koeien Trofee’
De KPJ kreeg voor zijn maatschappelijke
betrokkenheid in Eemnes dit jaar de
‘Koetjestrofee’. Deze Eemnesser Koeien
Trofee is een prijs die de gemeente uit-
reikt aan de club, vereniging of instantie
die zich inspant ten gunste van de hele
gemeenschap van Eemnes. De laatste is
uitgereikt 2002. Dit zegt toch wel iets
over de inzet van deze vereniging. Voor
een jongerenvereniging, geleid door jon-
geren die dit alles weten te realiseren, is
dit een geweldige stimulans om met nog
meer enthousiasme door te gaan. 

Investeren 
Ik ben daar als Blaricummer best een beet-
je jaloers op. Je ziet maar weer: als je durft
te investeren in de jeugd, krijg je er heel

Toekomst 
verenigingsleven

(ter overdenking 
voor het gemeentebestuur)

In de eerste week van september vierde
de Katholieke Plattelands Jongeren
(KPJ) in Eemnes het 75-jarig bestaan
van deze vereniging. De inwoners van
Eemnes kregen een programma aange-
boden met activiteiten voor jong en oud.
Dit alles uitgesmeerd over vijf dagen. 

Op zaterdag 6 september jl. stond het eve-
nement ‘Met vaart in de vaart’ op het pro-
gramma. Hierbij moest men met een zelf-
gemaakt vaartuig van een schans de Vaart
in varen. De kunst was dat het vaartuig
bleef drijven en zodoende de bel geluid
kon worden die midden boven de Vaart
hing. Dit ging natuurlijk wel eens mis. Dit
leidde dan weer tot grote hilariteit van het
in grote aantallen aanwezige publiek. Mij
was gevraagd om daar als speaker op te
treden. Wat ik als oud KPJ-lid met heel
veel plezier heb gedaan. Wat mij opviel
was hoeveel jongeren hier aan meededen.
Niet alleen als deelnemer, maar ook als
organisatie. Dan rijst al snel de vraag: hoe
kan dat? Na afloop van dit evenement
stelde ik, onder het genot van een alcoho-
lische versnapering, deze vraag ook aan
leeftijdgenoten. 

Doelgericht bouwen
We constateerden dat de gemeente
Eemnes in de jaren zeventig van de vorige
eeuw de Noordbuurt heeft gebouwd.
Hierdoor kregen de meeste Eemnessers
die toen wilden trouwen of samenwonen
de gelegenheid om zich in hun eigen
plaats te vestigen. Met de uitbreiding van
de Zuidbuurt, enige jaren later, werd de
mogelijkheid geboden om door te schui-
ven van de Noord- naar de Zuidbuurt.

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

Een ansicht 
of een sms’je

Op een dag gaat het leven weer z’n
gewone gangetje. Na de vakantie. De
routebeschrijvingen en plattegronden,
koffers en kampeerspullen enz. zijn
weer netjes opgeborgen.

Maar de foto’s en ansichten liggen nog
ergens in de kamer om aan vrienden en
familie te laten zien. Bij de thuisblijvers,
die soms door omstandigheden hun reis
hebben moeten afzeggen, zijn de ansich-
ten óf ergens neergezet of opgeprikt. En
zeker bij de echte thuisblijvers. Zij zijn
heel blij met al die verschillende kaarten.
Die worden nauwkeurig bekeken en soms
wordt de atlas erbij gehaald om te kijken
waar dat meertje of kleine dorpje precies
ligt. Aan de achterkant van zo’n kaart is
een kleine beschrijving geschreven:
“Langs dit meertje hebben we uren
gewandeld; zó mooi en stil en rustig, je
raakt niet uitgekeken.” Of: “Dit pleintje
ligt onder het schemerige dak van de pla-
tanen, waaronder de vrouwtjes hun was
doen. Er kabbelt nl. een klein riviertje tus-
sen de grote stenen door, waarop zij hun
was boenen. Die stenen glinsteren en
glanzen al jaren in de zon en de vrouwtjes
lachen en praten honderduit.” Je ziet het
zo duidelijk voor je gebeuren. (Nee, dan
ik met mijn wasmachine en -droger...) En
dan leef je in gedachten en fantasieën met
hen mee. Het maakt ons gebeuren van
alledag even heel anders.

Hoe anders is een sms’je. Daar raakt je
fantasie en meeleven niet van op hol. Het
is een soort ‘vraag en antwoord’-spelletje.
Goed en lief bedoeld hoor, maar in ver-
houding met het uitzoeken en posten van
een kaart maakt het een steriele indruk.
Zo’n sms’je is voor kinderen helemaal
een foute boel, dus niet goed. Zij kunnen
wel praten in zo’n apparaatje, maar kun-
nen ze dat ook leuk en goed opschrijven?
Schrijven zij eigenlijk nog wel eens een
briefje om te feliciteren, of een bedankje
met een leuk verhaaltje van wat ze beleefd
hebben over bijvoorbeeld een schoolreisje
of sportgebeuren? Als ze het nu niet leren,
dan staan ze straks gek te kijken als ze bij-
voorbeeld een sollicitatiebrief moeten
schrijven. En wat is er niet leuker dan van
een kind een zelfgeschreven kaart of
briefje te krijgen, zelfs nog met een teke-
ning erbij? Soms wordt op die manier
onze gezellige samenleving met al dat
technische en mechanische steeds kaler.
Héél erg jammer. Laten we er iets aan
doen, juist ook voor de kinderen.

Ada Keizer 

een echt familiebedrijf want hun kinderen
hadden ook helpende handen.
Zo kon het gebeuren dat zoon Dirk uitein-
delijk, na zijn studies en zijn militaire
dienst te hebben volbracht, ook naar de
groenteveiling in Hilversum trok om de
inkopen te doen. Twintig jaar lang heeft
hij met behulp van goed personeel en door
het leveren van goede kwaliteit met veel
plezier gewerkt om mensen van de nodige
vitaminen te voorzien.

Het einde
Maar uiteindelijk moest er toch gekozen
worden voor een goede toekomst van zijn
gezin. Toen viel het weloverwogen besluit
om de familietraditie toch maar niet ver-
der voort te zetten. Hij, en ook moeder
Beek, zijn dankbaar voor de goede samen-
werking van de familie en het personeel
en ze blijven terugzien op een goede band
die ze hadden met de klanten. Nu het
besluit eenmaal genomen is ziet Dirk
Beek met vertrouwen de toekomst tege-
moet, maar Blaricum is wel weer een
belangrijk ijkpunt armer geworden.

Jan Willems

Dat vinden Thea Steenbeek (79), en
haar dochter Erna. Thea woont nog
steeds in haar eigen huis waar haar
overleden man Ben ooit zijn bedrijf
had. Zij doet vervangend mantelzorg-
werk. Ze brengt in haar Suzuki (met
hoge instap) ouderen naar het zieken-
huis, de kerk, de bingo, de markt,
kaartavondjes etc. 

Thea en Erna zijn beiden sterk betrokken
bij huisvesting in Blaricum, zowel voor de
senioren als voor de jongeren, omdat die
in toenemende mate ons dorp verlaten
vanwege het gebrek aan betaalbare woon-
ruimte. Voor veel Blaricumse senioren is
hun huurwoning in de loop der jaren te
groot geworden, met een tuin die niet
meer bij te houden is. Ze zijn hier geboren
en getogen, hebben hier hun sporen in de
gemeenschap, en zij willen daarom graag
hier blijven. Die senioren zoeken hier naar
een kleinere huurwoning, tegen dezelfde
huur als nu, rond de € 400, met zo’n 
€ 100 subsidie. De huren van de in de
regio aangeboden woningen zijn voor hen
niet betaalbaar (€ 700 tot € 800) met
alleen een AOW (€ 945) en soms een
klein pensioen. De jongeren hier maken
nu weinig kans op een betaalbare huur- of
koopwoning, hetzij omdat die niet voor-
handen zijn, hetzij omdat die te duur zijn.
Als de senioren hier zouden kunnen door-
stromen naar de kleinere huurwoningen
(zie boven) dan zouden hun ééngezins-
huurwoningen vrij kunnen komen voor
jongeren. Voor de starters, die anders hier
niet aan de bak komen. Daarmee zou op
termijn ook het sociale en verenigingsle-
ven in Blaricum, dat nu langzaamaan ver-
grijst, behouden worden.

De Wingerd
Thea heeft handtekeningen verzameld van

veel voor terug. Want het zijn nu weer de
kinderen van de mensen die zijn blijven
wonen in Eemnes die nu ‘de kar trekken’.
Moraal van het verhaal: gemeente
Blaricum, denk – met de paar stukjes
bouwgrond (Wingerdterrein en Vitus-
gebied) die er nog te realiseren zijn in het
oude dorp – niet alleen in en aan geld,
maar durf eens te investeren in mensen.
De gehele gemeenschap van Blaricum zal
u dankbaar zijn. 

Foto
Deze foto is gemaakt door Peter van
Rietschoten tijdens de laatste volksspelen
op het Oranjeweitje. Hier staan toevallig
wel hoofdzakelijk Blaricummers op afge-
beeld. Dit zijn namelijk kleinzoons van
Lammert van Geurt Vos met uitzondering
van Bart, dit is een zoon van Bertus van
Tijmen van Geurt Vos. Dus achterneef.
Van voren naar achter: Ed van Thea, Rudi
van Bep, Roland en Frank van Cor, Bart
van Bertus van Tijmen en Johan van Theo.

Frans Ruijter

Aanvulling met naam schrijver:
Onder het stuk ‘Branden in Blaricum’ op
de voorpagina van de vorige hei & wei 
(no. 322) is door een technisch mankement
de naam van de schrijver niet vermeld.
Zoals velen dat al vermoed hadden: dat was
onze bekende redacteur Frans Ruijter.

senioren die graag in het oude dorp willen
blijven wonen. Hiermee is ze naar de
gemeenteraad gestapt. Naar commissie II
en naar de Klankbordgroep Vitusgebied.
Tot nu toe echter zonder resultaat. Thea:
“Bij de S.W.O.-BEL in Blaricum hebben
zich al 26 personen gemeld, die een
woning zouden willen op het Wingerd-
terrein. Maar wat voor woningen komen
er en wanneer? Volgens de toenmalige
wethouder had de bouw daar in januari
2007 moeten beginnen, maar toen begon-
nen de moeilijkheden over de bouwhoog-
te, waardoor het hele plan weer vertraging
opliep.” Zij is boos op de VVD, die vorig
jaar in de krant beweerde dat er geen
enkel bewijs is voor een tekort aan goed-
kope woonruimte en dat de roep om socia-
le woningen een slag in de lucht is. 

Jongeren van huur naar koop
Erna constateert dat er voor jongere door-
stromers van huurwoning naar een betaal-
bare eigen woning in Blaricum nauwelijks
mogelijkheden bestaan. Ook Erna wil
graag een eigen huis kopen, en zij zou
daarbij een goede huurwoning achterla-
ten. “Het is jammer dat Blaricum niet zui-
nig is op zijn erfgoed. De gronden worden
verkocht aan woningcorporaties of pro-
jectontwikkelaars. De gronden worden al
dan niet bebouwd en weer verkocht voor
de hoogst mogelijke prijs, aan gegadig-
den, vanuit de hele regio. Moeder en
dochter vinden dat de gemeente de 
verkoop, met desgewenst een antispecula-
tiebeding, zelf in de hand moet 
houden, daarbij voorrang gevend aan
Blaricummers. “In andere gemeentes zie
je dat ook. In Eemnes bijvoorbeeld wor-
den bouwkavels en woningen in eerste
instantie aan Eemnessers verkocht. Daar
kan het. Waarom hier niet?” Tot zover
Thea en Erna Steenbeek.

Zorgwoningen
Hei & wei heeft ook gesproken met de
woningcorporatie ‘De Alliantie’. Deze
dient binnenkort een aanvraag in bij de
gemeente voor de bouw op het
Wingerdterrein van 22 zorgwoningen
(twee- à driepersoonsappartementen op de
begane grond en op de eerste verdieping),
gedeeltelijk sociale huur en gedeeltelijk
vrijesectorhuur. Volgens de woningcorpo-
ratie gaat het hier wel om zorggerelateerde
woningen, waarvan de toewijzing plaats-
vindt in overleg met de gemeente. Alleen
mensen met een daarvoor geldende indica-
tie komen in aanmerking. Ook komen er
op het Wingerdterrein zeven vrijesector-
koopwoningen, waarvan vier model twee-
onder-een-kap, twee geschakeld vrij-
staand, en één vrijstaande woning. Contact
met Vivium en de Thuiszorg leverde op dat
deze ter plaatse een kleine zorgpost willen
met een beperkt spreekuur en misschien
een alarmlijn naar zorgcentrum Torenhof,
en eventueel, in overleg met de gemeente,
een WMO-zorgloket.

Senioren
Duidelijk is nu dat in het oude dorp de
mogelijkheden van doorstroming van
ouderen, die nog goed ter been zijn,
helaas erg schaars zijn. In de Blaricum-
mermeent zijn veel meer mogelijkheden
voor senioren. Hiervoor was tijdens de
informatiemarkt op 12 en 13 september
dan ook ruime belangstelling. 
Informatie hierover is te verkrijgen bij het
Projectbureau, tel. 035-7513380 (maan-
dag t/m donderdag), postbus 125, 1260
AC Blaricum,
e-mail projectbureau@blaricum.nl,
website: www.deblaricummermeent.nl.

Woningbehoeftenonderzoek
In september is de gemeente gestart met
een woningbehoeftenonderzoek. Wij zijn
heel benieuwd wat het resultaat van het
onderzoek zal zijn m.b.t. de behoefte aan
starterwoningen en (betaalbare) woningen
voor senioren.   

Adrie van Zon

(Vervolg pagina 1: D. Beek, einde van
een familietraditie)

Namen: zie onder

Foto: P.v.R.

‘Gemeente laat gewone
Blaricummers in de steek’



HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Lucille’s trots
Op het laatste moment wordt de locatie
van ons interview verplaatst. Vanwege
de overvolle agenda van Lucille Faber-
Villanova niet in haar sfeervolle huis in
Blaricum, maar in de winkel in Laren.
Te midden van kleurrijke damesschoe-
nen en glimmende laarzen vertelt de
nieuwe hoofdsponsor van hei en wei 
ons over het ontstaan van haar trots:
‘VILLANOVA’.

Het roer om
Lucille groeide op in Zeist. In Amsterdam
volgde zij een opleiding aan de modeacade-
mie Charles Montagne. Na twee jaar in haar
geboorteland Amerika gewerkt te hebben,
startte Lucille, amper 22 jaar, haar loopbaan
in de mode. Vele jaren werkte zij voor
agentschappen van vooraanstaande mode-
huizen uit Italië en Frankrijk. In Amsterdam
ontmoette Lucille haar huidige, in Laren en
Blaricum opgegroeide, echtgenoot Arthur
Faber. Het leven in de hoofdstad was brui-
send, maar het dorp bleef trekken.
Inmiddels wonen Arthur en Lucille met hun
drie opgroeiende kinderen alweer twaalf
jaar in Blaricum. Na een roerige periode,
waarin het leven allemaal net even anders
liep dan gepland, ontstond een plotselinge
‘roer om’-situatie. In september 2006 hakte
Lucille kordaat wat knopen door en werd
‘VILLANOVA’ een feit.

‘VILLANOVA’ in Laren
Het pand op de Naarderstraat werd
smaakvol ingericht, waarbij de paarse
huisstijl tot in de kleinste details is door-
gevoerd. Puur op gevoel, “ik ben een mer-
kenfreak en wilde iets nieuws neerzetten”,
en geput uit jarenlange verkoopervaring,

Henny 
de Koster-Vos

“Ik wandel op mijn dooie akkertje over
mijn dodenakkertje,” vertelt Henny
Vos in het schitterende boek ‘Blaricum
Erfenis van Gooiers’. ’n Tikje statig,
strak in het pak, gekamd blond kuifje,
maar vooral toegewijd en ernstig. Zo
kennen ‘tijdens de mis’ de parochianen
van Blaricumse Vituskerk Henricus
Vos, de koster, oud 63 jaar en wonend
met zijn leuke vrouw en twee dochters,
van vader op zoon, in ons mooie dorp.

Duizend en één klussen zijn er altijd te
doen. “Koster is manusje van alles zijn,”
zei zijn vader Lammert Vos al, en die kon
het weten, want diens vader Jacob was
ook al koster, van 1914 tot 1937. En vader
Lammert zelf deed het werk 40 jaar, voor-
dat hij werd opgevolgd door zoon Henny
in 1982. Je kunt met Henny lachen om de 

vele anekdotes die hij weet te vertellen.
Zijn werk doet hij blijmoedig en opge-
wekt. Van huis uit is hij tuinman, maar
rond de kerk doet hij de diensten, houdt
hij de pastorietuin bij, regelt hij de
begraafplaats met alles erop en eraan en
verzorgt hij altijd weer de bloemversie-
ring. De prachtige boeketten op het altaar,
daar is hij iedere week weer behoorlijk
druk mee. “Als kind al hielp ik vader met
het werk en dan ga je vanzelf verder. In de
loop van de tijd is er veel veranderd, de
mensen ook! Het werk is niet meer zo
intensief als vroeger. Je had toen vaker

De Blaricumse politieman Johannes
Wilhelmus Post overleed in november
1971. Toen het ouderlijk huis een jaar
later door de kinderen werd ontruimd,
kwamen de zoons Rien en Nico in ‘een
nogal diep-ingebouwde hang/legkast in de
ruime slaapkamer waarin wij gebroeder-
lijk sliepen’ een pakketje tegen. Het pakje
bleek ondermeer een onvoltooid manu-
script met de titel Matthijs te bevatten,
geschreven door Joost Mendes. Achter dat
pseudoniem – dat hij al eerder had
gebruikt – verborg zich Emanuel Querido,
oprichter in het begin van de vorige eeuw
van Em. Querido’s Uitgeverij (thans parti-
cipant in een concern met andere vooraan-
staande uitgevers).

Emanuel Querido
woonde bij het
begin van de
Tweede Wereldoor-
log in Laren. Zijn
Portugees-Joodse
achtergrond, alsme-
de de publicatiemo-
gelijkheden die de
uitgeverij in de jaren dertig had verschaft
aan Duitse auteurs die het naziregime fel
bekritiseerden, dwongen hem en zijn
vrouw spoedig onder te duiken. Het echt-
paar kwam terecht in Blaricum waar poli-
tieman Post een belangrijke rol speelde in
het verzet tegen de Duitsers. Dat moet de

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

reden zijn dat het manuscript in het huis
van de familie Post werd verborgen.
Emanuel en zijn vrouw werden in 1943
verraden, gearresteerd, overgebracht naar
het concentratiekamp Sobibor en daar om
het leven gebracht. De in die tijd nog jonge
zoons van Post (Nico overleed in 1995)
wisten niets van het gevaarlijke verzets-
werk van hun vader. Hun vondst, ver na de
oorlog, kwam via de uitgeverij terecht bij
Arie Querido (overleden in 1983). Deze
zoon van Emanuel nam het pakket, dat ook
een aantal gedichten bevatte, dankbaar in
ontvangst. Hij wist dat zijn vader aan een
roman had gewerkt, maar veronderstelde
dat het manuscript in de hectische oorlogs-
jaren verloren was gegaan. In 1981 publi-
ceerde hij in het literaire tijdschrift De
Gids een artikeltje over deze ontwikkelin-
gen dat veel te weinig aandacht kreeg.

De Historische Kring Blaricum besteedt
in haar periodiek Deelgenoot, dat half
november verschijnt, uitvoerig aandacht
aan deze opmerkelijke geschiedenis. Voor
slechts € 5,- kunt u dit periodiek verkrij-
gen bij de Historische Kring aan de
Brinklaan te Blaricum. Geopend op zater-
dagen van 14.00 tot 16.00 uur en op don-
derdagavonden van 20.00 tot 21.00 uur. U
heeft dan meteen de gelegenheid kennis te
maken met de vele activiteiten van de
Historische Kring Blaricum.

Hidde van der Ploeg

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

keer voorbij. Misschien iets te snel? In
december 2007 opende Lucille haar twee-
de bedrijf aan de Naarderstraat. “Slechts
een jaar na dato is inderdaad vroeg, maar
als ondernemer moet je snel schakelen.”
Voordat ‘VILLANOVA Due’ haar deuren
in het voormalige pand van Fishes open-
de, onderging het een complete metamor-
fose. Ook in de schoenenwinkel voert de
paarse huiskleur de boventoon. De unieke
collectie damesschoenen wordt zorgvul-
dig en met passie ingekocht door Lucille
én Arthur en sluit naadloos aan bij de
mode in het filiaal aan de overzijde. ‘VIL-
LANOVA Due’ presenteert, naast haar
basiscollectie, een voor Nederland exclu-
sief assortiment. Naast een hoge, trendy,
groene suède laars siert een geraffineerde
pump van Guillaume Hinfray de etalage
aan de Naarderstraat. Kunstwerken uit
befaamde Italiaanse schoenenateliers,
waarvoor men voorheen naar New York,
Milaan of Parijs afreisde, zijn nu te koop
in Laren! 

Trots!
Als kind droomde Lucille Villanova er al
van om haar mediterrane achternaam
‘ergens op te zien staan’. Een fashionlijn?
Nooit had ze gedacht dat haar Italiaanse
meisjesnaam zó groot ergens op zou
komen te staan. ‘VILLANOVA’ is natuur-
lijk een fantastische naam voor een exclu-
sieve modezaak, en die pronkt nu groots
op twee gevels in het mondaine Laren.
Ambitie? Lucille antwoordt vastberaden:
“Ja! Een derde ‘VILLANOVA’ in Laren.
Die gaat er beslist komen, maar wan-
neer?” En daarna? “Leven! En net als vele
dorpsgenoten, genieten van het goede
leven in Blaricum.”

Karin Maas en Daniëlle Mouissie

kocht Lucille ad hoc een magnifieke col-
lectie in. Prachtige exclusieve, maar tege-
lijkertijd voor een brede doelgroep toe-
gankelijke damesmode met merken als
Diane von Fürstenberg, M Missoni, Paul
and Joe, Seven, Antik Batik, J Brand en
Johnny Ramli. Mondiale modemerken
waarvoor dames uit het hele land speciaal
naar Laren komen. Lucille koopt haar col-
lectie in op beurzen in het buitenland.

Voor originele accessoires reist zij naar
het oriëntaalse Istanbul of het swingende,
warme Ibiza. Zo vaak als haar overvolle
agenda het toelaat, staat de modebewuste,
frêle brunette zelf in haar winkel.
Bezoekers krijgen een warm onthaal en
een eerlijk kleding- of stijladvies. 

Het pand van je buurman komt maar een

missen en om 7.30 uur het Angelus, en
ook om 12.00 en 17.30 uur. De klokken
beierden lieflijk, zo ’s morgens vroeg,
maar sommige mensen wilden liever uit-
slapen...” Hij grinnikt bij die gedachte,
want men is van plan het Angelus-luiden
weer in te voeren.

Belangrijk en mooi
“Mijn werk? De kerk mooi houden, de
tuin, de begrafenissen en bovenal de con-
tacten met de mensen. Ontelbaar veel vra-
gen zijn er altijd. Dankbaar werk hoor!
Vroeger was het normaal dat de koster de
begrafenis deed. Afleggen, kisten, opbaren,
drukwerk verzorgen, advertenties. Ik doe
dat nu in samenwerking met uitvaartonder-
nemer Van Vuure. Het begeleiden van de
familie is heel belangrijk en heel mooi om
te doen. Als kleine jongen hielp ik mijn
vader al met de begrafenissen. Ook het graf
graven, met de hand. Ach, het is eigenlijk
door de jaren heen een roeping geworden.”

Piëta
De oude Piëta in de kerk komt naar alle
waarschijnlijkheid uit Huizen, uit de
Thomaskerk, en is vermoedelijk bij de
reformatie begraven in de Blaricumse
Koedijk. Na opgraving is het beeld in
1937 grondig gerestaureerd. Een oud
Mariabeeld met Jezus na Diens kruisaf-
legging, in prachtig eikenhout. Een sier-
stuk in de kerk.

Allerzielen
Henny verheugt zich alweer op 2 novem-
ber, Allerzielen. Dan wordt het kerkhof
piekfijn in orde gebracht voor het lichtjes-
feest ’s avonds. “Maar zonder al die vrij-
willigers kan ik dat niet klaren.
Vrijwilligers zijn hoe dan ook altijd even
belangrijk en gewaardeerd.”
Vader Lammert de koster zei in 1978: “Ik
dien de Heer met vrolijkheid” en toen
Henny het van hem overnam – de derde
generatie in dit vak – bleek die al even
opgeruimd en vrolijk zijn werk te doen.
“Het is eigenlijk meer een hobby voor
mij, ik ben in dienst van de kerk, maar ik
ben vast één van de laatste kosters op deze
manier.”

Aardige nieuwe Blaricummers
Henny Vos, het manusje van alles, heeft
nog veel te doen, wil nog veel. Al is het

Customwood 
een echt ambachtelijk meubel- 

en woninginrichtingsbedrijf

Sinds 1 juni jl. is in Blaricum een nieuw
ambachtelijk bedrijf gestart, de meu-
belmakerij Customwood, aan de Singel
15c, achter de toekomstige brandweer-
kazerne. Het bedrijf is opgezet door
Peter Kaasjager en Sjaak Schipper. Zij
zijn gespecialiseerd in op maat gemaak-
te meubelen van alle houtsoorten die
men zich maar kan indenken.

Peter Kaasjager, dertien jaar werkzaam
als meubelmaker, is sinds twee jaar zelf-
standig. Peter heeft ruime ervaring in het
maken van kasten, tafels, keukens, lam-
brisering, ombouw van radiatoren enz. Je
kan het zo gek niet bedenken of hij kan
het maken. Sjaak Schipper heeft negen-
tien jaar ervaring op het gebied van
woningstoffering. Een aantal jaren gele-
den heeft hij ‘Schipper Gordijnspecialist’,
aan de Kerkstraat 34 in Huizen, de winkel
van zijn ouders, overgenomen, de ruim 40
jaar servicegerichte woninginrichter in het
Gooi. Hier worden gordijnen op maat
gemaakt, meubels gestoffeerd en is er
keuze genoeg op het gebied van harde en
zachte vloerbedekking.

Het tweetal, dat elkaar al van jongs af aan

kent, heeft de krachten gebundeld omdat
beiden veel vraag kregen naar totale
woninginrichtingen en ‘op maat’ gemaak-
te meubelen.
Schipper en Kaasjager: “Wij kunnen met
onze twee bedrijven en onze kennis de
complete woninginrichting verzorgen
voor iedereen, voor elk huis en kantoor.”
Klanten kunnen met hun eigen ideeën 
of een schets langskomen bij de twee
ondernemers, die ook desgewenst een
totaalontwerp kunnen maken. Vrijblij-
vend (uiteraard) komen zij bij u thuis
langs voor advisering en het nemen van de
diverse maten. Indien nodig kan er ook
een binnenhuisarchitect of een andere
deskundige worden ingeschakeld. Voor dit

complete maatwerk lenen de vele unieke
woningen in deze regio zich goed. Sjaak:
“Klanten kunnen het precies zo krijgen als
zij willen. Een centimeter hoger of langer,
geen enkel probleem.”

“Wij kunnen alle stijlen leveren, van klas-
siek tot modern, of zelfs een combinatie
van stijlen.
Bovendien zijn onze ambachtelijke maat-
werkproducten daarbij niet duurder dan
het kant- en klare meubilair.” Informatie:
www.customwood.nl. Voor een telefoni-
sche afspraak bel 06-250 240 32, of kom
langs aan de Singel 15c, dagelijks geo-
pend van 8.30-17.00 uur.

S.B.

maar al die aardige nieuwe Blaricummers
bij de gezelligheid van het dorp betrek-
ken. Dat zou best eens kunnen lukken,
vast en zeker als je Henny, de opgeruimde
vrolijke, Vos heet.

Aty Lindeman-Strengholt 

Lucille Faber-Villanova

Henny Vos

Sjaak Schipper en Peter Kaasjager

Het verloren boek van Joost Mendes
De tragiek van Emanuel Querido

Emanuel Querido



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

Diensten in het weekend 
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
Op 16 november 
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Zaterdag 1 november 17.00 uur 
Viering Allerheiligen
m.m.v. koor Sint Cecilia.
Zondag 2 november
Allerzielen, gedachtenis van alle over-
leden gelovigen.
(N.B. Geen viering om 11.00 uur.)
- 19.00 uur: Rozenkransgebed.
- 19.15 uur: Viering van Allerzielen
m.m.v. het koor Sint Cecilia.
Na afloop: lichtjes op de graven.
Woensdag 5 november 10.00 uur 
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Dinsdag 11 november 18.00 uur 
Sint Maarten: optocht.
We starten voor de kerk en lopen met
onze lampionnen door de straten. We ein-
digen in de tuin van de pastorie en delen
wat we meegebracht hebben.
Zondag 16 november 11.00 uur
Viering m.m.v. Timeless.

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.
Website: www.vitusblaricum.nl.

Jubileum 25 jaar Cuno Lavaleije pastor
Ter gelegenheid van dat jubileum hebben
parochianen ruim € 5.000 gestort,
die door Cuno en Mia bestemd zijn voor
Oxfam Novib, zie ook de website 
www.oxfamnovibpaktuit.nl. Er waren
rond 450 mensen op de receptie in Het
Vitusgebouw en in de -kerk, het was net
zo vol als bij een kerstnachtmis!

Zon op en onder: op 1 nov. om 7.35 uur
resp. 17.10 uur en op 1 dec. om 8.26 uur
resp. 16.31 uur.

De zorg die u thuis verdient

Meentweg 37-R 
1261 XS Blaricum
035-5334585 
www.royalcare.nl
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Eindredactie, vormgeving, productie en foto’s:
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,
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: 4.50

www.heienwei.nl

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Inbreng
rommelmarkt 

2009
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast 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 bren-
gen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet te
brengen.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Middenweg 9b
1271 AS Huizen

Protestantse Gemeente

Blaricum

met buurtgenoten etc. voor deze, vaak
getraumatiseerde kinderen. Ook financiële
ondersteuning is meer dan welkom.
Informatie: www.vrolijkheid.nl.
Rode Kruis Afd. Laren, Blaricum. 1.
Handwerkers en hobbyisten gezocht. Hun
cadeauproducten (klein) zullen worden
verkocht in Tergooiziekenhuizen, bel G.J.
Beijning, tel. 6240268. 2. Lever oude
gebitskronen (restgoud) en oude afge-
dankte gouden en zilveren sieraden in bij
uw tandarts, die hierover is voorgelicht.
Informatie: www.rodekruis.nl,
www.dentalpartnergroup.com, of
www.elephantdental.com,
of bel 035-6922622.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen, o.a.‘Gezond leven met diabe-
tes’ etc. Behandeling voetzool reflexolo-
gie nu in het servicepakket. Contact: 035-
6924495, e-mail cursussen@tgvzorg.nl en
info: www.tgvleden.nl.
Cursus zelfhypnose op maandag 3, 10,
17 en 24 november 2008 van 19.30-22.00
uur door Bernard Ligtenberg, hypnose- en
regressietherapeut. Meer energie, rust en
zelfvertrouwen, beter slapen, afvallen,
minder drinken of roken, verlichting van
lichamelijke klachten. Op Windvang 10,
Blaricum. Kosten € 65. 
Informatie: www.zielsveel.nl. 
Aanmelden: tel. 5316849.  
Workshops Familie-Opstellingen. Zin
en onzin van familiebanden. Workshops
kunnen ook afzonderlijk bezocht worden.
Elke tweede donderdag van de maand van
19.30-22.30 uur in De Malbak. Kosten:
€ 15,- per keer. Workshopbegeleider:
Petra v.d. Heiden, psycholoog NIP en rela-
tietherapeut. Info: www.vanderheiden-
pa.nl. en www.phoenixopleidingen.nl.
Aanmelden: tel. 5243492, 06-178144450,
e-mail petra@vanderheiden-pa.nl.
Creativiteit en Parkinson: presentatie op
20 november van 14.00-17.00 uur in Parc-

DORPSAGENDA
EXPOSITIES 
Galerie De Vlierhove: tot 30 november
Douwe Elias (schilderijen) en Annette
Koek (beelden). Info: www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren: vanaf 9
november t/m 25 januari 2009 verkoop-
tentoonstelling werk van Jan Steen. Open:
wo. t/m zo. van 13.00-17.00 uur. Info:
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 7 december
‘American Impressionist’, een overzichts-
expositie van het werk van William
Singer; t/m 22 maart 2009 Singer Solo
‘Het album van Roosje van Lelyveld’.
Open: di. t/m zo. van 11.00-17.00 uur.
Info: www.singerlaren.nl en tel. 5393950.

EVENEMENTEN
Wijnproeverij: 21 november van 19.00-
22.00 uur. Opgeven zie 
www.blaricumpromotie.nl.
Intocht Sinterklaas: 22 november, aan-
komst in de Bijvanck bij De Malbak om
12.00 uur, aankomst in het oude dorp, bij
de muziektent om 14.30 uur. 

GEZONDHEID EN WELZIJN
Kankerbestrijding: opbrengst jaarlijkse
collecte KWF in Blaricum bedraagt 
€ 8.946,55. De gulle gevers en de collec-
tanten worden door het KWF van harte
bedankt!
De Malbak zoekt vrijwilligers om in een
ongedwongen sfeer met kinderen (4 t/m
12 jaar) te werken en activiteiten te orga-
niseren, ook tieners/jongeren of ouderen
kan. Stuur voor een vrijblijvend gesprek
een mail aan jhospers@lokaalwelzijn.nl.
AZC Crailo zoekt vrijwilligers voor kin-
deren en jongeren in het AsielZoekers-
Centrum Crailo. De ‘Stichting De
Vrolijkheid’ organiseert diverse creatieve
en ontspannende activiteiten, waaronder
schilderen, voetbalclinic, ontmoetingen

Inn, Dienstencentrum Huizen, Waterstraat
2. Info: tel. 5267803 (hr. Versteeg) of
5265272 (mw. V.d. Heijden),
e-mail inekevandeheijden@casema.nl. 

DIVERSEN
Kinderactie voor de schaapskooi. Lisa
en Anne Olsthoorn en vriendin Daisy heb-
ben samen, in de Bijvanck, een actie
opgezet om extra geld op te halen voor
‘hun’ schaapskooi. Met tekeningen, mop-
pen en tweedehands spulletjes zijn ze
langs deuren gegaan en hebben voor De
Balken gezeten. Hun opbrengst: € 140,-.
Die hebben zij op 30 augustus jl. –  toen
de nieuwe schapen arriveerden – aan het
GNR overhandigd. 
Peuterspeelzaal Spelevanck (Levens-
boom 2) kon dankzij het Gemeenschaps-
fonds vier nieuwe skippyballen en een
tweetal nieuwe driewielers aanschaffen. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij. Allerlei keu-
zes zijn daarbij mogelijk: vaste groep,
combinatie van groepen, extra of inciden-
tele ochtend, etc. Kom langs tussen 9.30-
10.00 uur of bel. Info: www.spelevanck.nl.
Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum:
zie www.bibliotheekhuizenlarenblari-
cum.nl. Literaire ontmoeting: donderdag,
30 oktober 20.00-22.00 uur, met Jan
Siebelink over zijn nieuwe boek
‘Suezkade’. Toegang € 7,50 (Vrienden
Bibliotheek Huizen) en € 12,50 (overi-
gen). Nederland leest: boek ‘Twee vrou-
wen’ van Harry Mulisch wordt van 17 okt.
t/m 14 nov. verspreid onder de leden.
Samen over praten op woensdag 12 nov.
20.00-22.00 uur in Laren en op donderdag
13 nov. 20.00-22.00 uur in Huizen, toe-
gang leden € 3, niet leden € 4. 
Inloopochtenden voor senioren in Huizen,
elke derde woensdag van de maand, diver-
se onderwerpen. Op woensdag 19 nov.
10.45-12.15 uur lezing over de honingbij
door Piet Broeksteeg. Toegang gratis.

Geboren
30-06-2008 Pien Gonnie Marion

Burgerhof, zusje van Puk,
dochter van Renate van 
de Bovenkamp en 
Michiel Burgerhof

16-07-2008 Diede Schotsman,
zoon van Joost en 
Karina Schotsman

14-08-2008 Juliëtte Fréderique
Duijndam

19-08-2008 Johannes Gerardus
Adrianus Vos

28-08-2008 Jip Beuker
31-08-2008 Benthe Vos
31-08-2008 Sophie Vos
01-09-2008 Nouk Linde Sygrid Bos
05-09-2008 Fiene Anne Frédérique

Bruggink
11-09-2008 Lili Maria Sánta
17-09-2008 Joy Marijcke Inez Reid

Huwelijken
22-09-2008  Jeroen Westdijk, en:

Bianca Lanphen

Overleden 
02-09-2008 Gerard Nelemans,

oud 62 jaar
09-09-2008 drs. Willem Dirk van

Mourik, oud 63 jaar,
Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau, honorair
consul van Uganda 

17-09-2008 Helena Johanna Mulder-
Kersten, oud 89 jaar 

(Bronnen: gemeente, dagbladen en eigen
opgaven aan hei&wei, zie colofon)

Zondag 26 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 2 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 9 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Avondmaalsdienst, m.m.v. de Cantorij.
Zondag 16 november 10.00 uur
Mevrouw Ds. N. Walet-Kooij,
Amersfoort.
Zondag 23 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Gedachtenisdienst, m.m.v. de Cantorij.
Zondag 30 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.

Wie zingt mee in het Kerstnachtkoor
2008? Op 24 december om 22.00 uur in de
Dorpskerk, o.l.v. Anton Helmink. In het
bijzonder vrouwen – enigszins geoefend,
sopranen, alten, die van bladmuziek kun-
nen zingen – worden hiervoor uitgeno-
digd. Alle repetitieavonden bijwonen in
de Dorpskerk, op de donderdagavonden
van 27 november, 4, 11 en 18 december
van 19.30-21.30 uur. Informatie en opga-
ve bij Anneke van ’t Hull, bij voorkeur via 
e-mail anneke.vanthull@kpnplanet.nl, of
tel. 035-5255329.

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 dec.no. 2008:
DEADLINE: 31 okt. 2008
(verschijnt 27 nov. 2008)

bij de eindredactie, Sybert Blijdenstein,
per bovenstaande e-mail, of per post,

William Singerweg 13,
1261 EH Blaricum. 

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. 
November 2008:
Rondetafelgesprekken:
Dinsdag 18 november: 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 25 november om 20.00 uur in
het gemeentehuis van Laren.


