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Wie denkt dat het hier om een snoepreisje
ging, heeft het mis. “Er was geen tijd om
te bieren,” zegt Tydeman desgevraagd.
“Het was aanpoten, ’s ochtends heen en ’s
avonds terug.”
De tweede reis ging naar Parijs waar drie
buitenwijken op één dag werden bezocht.
De keuze viel op La Grande Borne.
Tydeman herinnert zich de toelichtende
Franse architect. “Hij droeg een artistieke
flambard en had een grote snor. In ons
land kwam in die tijd de inspraak langza-
merhand van de grond, dus iemand van
het gezelschap vroeg of de toekomstige
bewoners naar hun mening was gevraagd.
Die mieterse architect zei dat hij dat niet
nodig had gevonden omdat er ontzettend
veel woningzoekenden waren.”

5000 bomen
Het was volgens Tydeman de “grillige
opzet van La Grande Borne” die “in de
vertaling van Wissing” ten voorbeeld
heeft gediend voor de bouw van de
Bijvanck. De oud-burgemeester die zich-
zelf in de loop van ons gesprek omschrijft
als “boomplanterig”, nam het initiatief om
ruim voor de bouw 5000 bomen te kopen
bij een bedrijf in Boskoop. Bomen die,
toen ze vijf jaar later werden overgeplant,
al een behoorlijke omvang hadden. “De
raad was bang dat het bedrijf failliet zou
kunnen gaan en we dan ons geld kwijt
zouden zijn, maar mijn collega in
Boskoop, die ik goed kende, had me tijdig
gerustgesteld.”
Blaricum zag helaas wel over het hoofd
dat de bomen uiteindelijk herplant werden
op het spuitzand waarop de Bijvanck werd
gebouwd. “Daar zat geen voeding in,”
aldus Tydeman. “Dat reken ik mezelf
aan.”
De hedendaagse bouw van Vinexwijken
herinnert de oud-burgemeester nadrukke-
lijk aan zijn ervaringen met de Bijvanck.
“Ik vind het vreselijk zoals Nederland er
nu uit gaat zien,” zegt hij aan het eind van
het gesprek. “Het gevolg van de overbe-
volking is de oorzaak van heel veel onge-
noegen.”

Hidde van der Ploeg

dacht naar de Bazaar. Ons team, Marijke,
Anne-Claire, Julliet en Jolien, heet u van
harte welkom in Bazaar aan de
Dorpsstraat 1b.” Geopend: maandagmid-
dag 13.00-17.00 uur, dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 11.00-17.00 uur.
Info: Marijke Keune-Engels,
tel. 06-22524660,
e-mail marijkeengels@hotmail.com.

Fa. Wed. B. Vos

Bloemen en meer
voor exclusieve & eigentijdse bloemversiering

Schapendrift 2e
Blaricum

035 - 5261250

www.bloemenenmeer.nl
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GO O I S C H E

A P OT H E E K

BL A R I C U M

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Blaricum 035 531 53 00
Eemnes 035 531 33 22 
Laren 035 533 60 15

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.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

Slecht nieuws is nieuws
Goed nieuws verkoopt niet. In de media
gaat het overgrote deel over slecht
nieuws. Vooral opvallend met de kre-
dietcrisis. Financiële experts, rijp en
groen, buitelden over elkaar in de televi-
siestudio’s. Sombere experts werden in
nieuwsrubrieken tot diep in de nacht
meelevend ondervraagd en gestimuleerd
tot nog somberder uitspraken, met de
camera op eerbiedige afstand. De enkele
doorgewinterde financiële topman, die
probeerde tegen de negatieve stroom in
te roeien werd schamperend doorge-
zaagd, met de camera’s genadeloos dicht
inzoomend, op zoek naar een druppel
angstzweet. Resultaat: wij kijkers wor-
den steeds banger. En die angst van ons
verkoopt nóg beter want de kijkdicht-
heid stijgt. We slaan geen nieuwsru-
briek, praatprogramma of panel meer
over. Toch is meer evenwicht en relati-
vering in de financiële berichtgeving nu
meer dan noodzakelijk. Je leert in je
leven dat, naarmate je ouder wordt, alles
twee kanten heeft. Maar het nieuws en
de rubrieken zijn ook commercie. Die
leven van de kijkcijfers. Laten we dat
niet vergeten, voordat we ons op de anti-
depressiva storten. Gelukkig hebben de
presidentsverkiezingen in de VS voor
een positieve noot gezorgd. Yes, we can!

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

“Als burgemeester moet je soms stuk-
ken tekenen waarbij er een traan naast
je hand op het papier valt,” zegt
Blaricums burgemeester van 1959 tot
1973 (Map) Tydeman. Hij refereert met
name aan het opzetten van het
Bijvanckproject en de bouw ervan
tegen het eind van zijn ambtstermijn.

Het project werd Blaricum van rijkswege
opgedrongen. “Uit onszelf waren we er
nooit aan begonnen,” kijkt de nu 95-jarige
oud-burgemeester terug. “Ik weet niet
meer hoe groot de Gooise bijdrage aan de
woningbouw moest zijn, maar er viel niet
aan te ontkomen.”
De hele geschiedenis kwam weer boven
bij Tydeman toen hij in NRC-Handelsblad
het overlijdensbericht van architect
Willem Wissing (20 september 2008)
tegenkwam, de man die werd aangezocht
om de nieuwe Blaricumse wijk te bou-
wen. “Een alleraardigste vent,” noemt
Tydeman hem met zijn nog steeds niet
stuk te krijgen studentikoze taalgebruik.
“Heel aimabel en humoristisch, iemand
waar heel goed mee viel te werken. Al
was hij net zo eigenwijs als alle architec-
ten. Dat leren ze in Delft.”

Studiereizen
Met Wissing maakte Tydeman studierei-
zen naar Parijs en Glasgow om nieuwe
wijken te bekijken. Henk de Koning, het
toenmalig hoofd gemeentewerken, was
ook van de partij. “Die kun je niet thuis
laten,” stelt Tydeman vast met terugwer-
kende kracht. “Later wilde hij niets te
maken hebben met de bouw van de
Bijvanck, dat liet hij over aan zijn tweede
man.” In het gezelschap van zeker 75 bur-
gemeesters en wethouders van andere
gemeenten en onder supervisie van bouw-
bedrijf Cobouw ging de eerste reis eerst
naar Glasgow waar het voorstadje
Cumberbaught werd bezichtigd. “Een
molshoop,” noemt Tydeman de heuvel
waarop de huizen waren gebouwd.
“Intens smerig, de bewoners kregen tubes
met klieder om scheuren en gaten dicht te
smeren.”

Bazaar
Begin juli jl. opende Bazaar, Asian &
Mediterranean Styling haar deuren
aan de Dorpsstraat 1b in Blaricum, en
mocht zich van meet af aan verheugen
in een enthousiaste belangstelling van
het Blaricumse publiek.

“Sfeervol, gezellig en warm waren de
reacties,” aldus eigenaresse Marijke
Keune. “Zoals: ‘Precies wat we voor ogen
hadden.’ We hebben een rijk gevarieerd
Aziatisch en Mediterraan assortiment
cadeautjes, exclusieve kleding, laarzen,
o.a. Uggs: eigen import. De komende
maanden gaan we extra ons best doen het
feestelijk te maken en proberen het
Gooise publiek telkens te verrassen met
iets nieuws! Ik verwacht binnenkort zelf
weer wat tijd te krijgen voor mijn eigen
ontwerpen, maar nu gaat even alle aan-

Luchtfotografie
voor archeologie

Lezing van dr. Willy Metz 

Op vrijdag 28 november aanstaande
houdt dr. Willy H. Metz voor de
Historische Kring Blaricum een lezing
over ‘luchtfotografie t.b.v. archeologi-
sche doeleinden’. Met veel fotomateri-
aal zal zij aantonen dat uit een vliegtuig
o.m. verdwenen grafheuvels, greppels
en plaatsen, waar palen hebben gestaan
van nederzettingen en verkavelingssys-
temen, zijn te herkennen. Uiteraard
gericht op onze eigen omgeving, want in
het Gooi zijn bijvoorbeeld op de
Wester- en Zuiderheide veertien graf-
heuvels gevonden.
Een jaar van haar studietijd bracht Willy
Metz door op de universiteit van
Cambridge en daar kwam zij in aanraking
met de luchtfotografie t.b.v. de archeolo-
gie. Het werd haar specialiteit. Dat ging
zover dat zij zelf haar vliegbrevet haalde
en regelmatig met een Cesna-172 het
luchtruim koos. In dienst van de
Universiteit van Amsterdam promoveerde
zij op een dissertatie met onderzoek van-
uit de lucht in West-Friesland. Onze ver-
onderstelling dat we tegenwoordig dank-
zij Google Earth geen luchtfotografie
meer nodig hebben, ontzenuwt zij.
“Ondanks dat we via die weg de pirami-
des en de Chinese Muur uit de ruimte
kunnen herkennen en dichterbij halen, is
die methode niet echt geschikt voor dit
werk.” Via informatie over de in haar vak
gebruikte methodieken zal zij die bewe-
ring onderbouwen. De lezing van Willy
Metz wordt om 20.00 uur gepresenteerd
in dorphuis De Blaercom.

10 december
2008, dag van de
mensenrechten

een dag om niet te vergeten

Kom óók naar onze schrijfavond in
Blaricum!
Op 10 december is het precies zestig jaar
geleden dat de VN de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
vaststelden. Hierin werd o.m. vastgelegd
dat ieder mens recht heeft om voor zijn
mening uit te komen. Desondanks zitten
er overal in de wereld nog steeds mensen
gevangen omdat ze alleen maar van dit
recht gebruik wilden maken, of omdat ze
lid wilden worden van een bepaalde poli-
tieke partij, of omdat ze een bepaald
geloof aanhingen. Sinds 1961 voert
Amnesty International actie voor de men-
senrechten. Dat doet ze bijvoorbeeld door
het schrijven van brieven aan regeringen
die mensenrechtenactivisten opsluiten.
En... dat werkt! Gevangenen komen vrij,
doodstraffen worden herroepen, mensen
leven in betere omstandigheden. Ook u
kunt hieraan een bijdrage leveren. Door
deel te nemen aan de schrijfavonden die
Amnesty elk jaar rond 10 december, de
Dag van de Mensenrechten, overal in het
land organiseert. Dat gebeurt dit jaar ook
weer in Blaricum en Laren op:
Maandag 8 december in Dorpshuis De
Blaercom te Blaricum, aanvang 20.00
uur.
Opening door mevr. De Zwart, burge-
meester. Op woensdag 10 december a.s.
wordt in Laren eenzelfde avond gehouden
in het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur.
Opening door dhr. Roest, burgemeester.
Wij zorgen, als Amnesty-werkgroep, voor
voorbeeldbrieven, petitielijsten, actie- en
groetenkaarten. Papier, enveloppen en
schrijfmateriaal zijn aanwezig. Ook zijn
er (kerst)kaarten en kaarsen te koop, want
de duisternis mag het nooit winnen van
het licht. Wij leven in Nederland gelukkig
al jaren in vrijheid. We willen u vragen
om van die vrijheid gebruik te maken door
deel te nemen aan een van de schrijfavon-
den. Contactpersoon Amnesty werkgroep
Blaricum, Eemnes en Laren: Jaap
Westerink, tel. 5387976.

Blaricums
Nieuws

Bijvanck Centrumplan. De investeerder,
die Schuitema (C1000) heeft overgenomen,
doet niet mee met de plannen voor Vlek A:
het nieuwe winkelcentrum met woningen
en parkeergarage gaat niet door. Wel volgt
een upgrade van de buitenkant van C1000,
de winkels en het gezondheidscentrum. Op
Vlek B, met woningen, Malbak, kinderdag-
verblijf, plein en parkeergarage, wordt wel-
licht in januari door Slokker met de bouw
gestart. De nood-Malbak zou langer kun-
nen blijven staan dan de tijdelijk afgegeven
vergunning tot 9 okt. 2009 of tot de nieuwe
Malbak gereed is (eind 2009), of dat hij tij-
delijk dichtgaat. Het Bewonerscomité
Huisvesting De Malbak vecht het uitstel
aan, bij het college en de provincie.

Bernardus Gemeentehuis. De raad heeft
unaniem besloten tot de renovatie en de
verbouw. Kosten: € 3 mln. Het ontwerp is
definitief. Het omvat de behuizing voor
college van B en W, gemeentesecretaris,
griffier, beleidsregisseurs, trouwzaal en
balie burgerzaken. Boven komen er vijf
appartementen voor starters. Met de
klankbordgroep is overleg gevoerd.

De Blaricumse Ondernemers Vereniging
(BOV) met ca. 40 leden, nl. de winke-
liers/ondernemers in het dorp, heeft op de
ledenvergadering van 22 september jl. een
nieuw bestuur gekozen, dat gedragen door
alle leden, doelgericht en met nieuw elan
aan de slag gaat.

Brandweer. Unaniem steunt de raad de
regionalisering van de brandweer. De
positie van de vrijwillige brandweer is
gegarandeerd. Gewacht wordt nu op de
andere gemeenten en financiële onder-
steuning van het rijk.

Bestemmingsplan Dorp. Nadat de zeven
verzoeken tot schorsing door de Raad van
State afgewezen zijn kan begonnen worden
door de Alliantie met de nieuwbouw van
starterswoningen aan de Vitusweg en de
seniorenwoningen op het Wingerdterrein.

De Gemeentebegroting 2009 valt posi-
tief uit door de opbrengsten in 2009 van
de Blaricummermeent van € 12,4 mln.
Hiervan gaat € 6,2 mln. naar Algemene
Reserve. De OZB voor huiseigenaren
stijgt met 2,9%, die voor eigenaren van
niet-woningen daalt met 3,4%. Een aantal
nieuwe plannen: verbetering communica-
tie met burgers, intensivering groenbeheer
en bomenonderhoud, uitbreiding be-
schermd dorpsgezicht (engen), bouwbe-
leidsplan met controles, herindeling sport-
complex, instelling digitaal Ondernemers
Service Punt en een nieuwe gemeentelijke
website (met dienstenaanbod). 

Foto: Teun HuismanHerfst aan de Viersloot in de Bijvanck

Tydeman over Wissing,
bouwer van de Bijvanck

Marijke Keune en Jolien

Foto: S.B.



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

Kruiwagenpaadjes
Ook werd er gekeken hoe je het snelst
naar de kerk en naar de ‘eng’ kon lopen.
Zo ontstonden dan kleine smalle paadjes
die ‘kerkpaadjes’, ‘varkenspaadjes’ of ook
wel ‘kruiwagenpaadjes’ werden genoemd.
Jammer genoeg zijn er al veel van deze
paadjes verdwenen. Maar er zijn er nog
een paar, zoals tussen de Brinklaan en de
Burgemeester de Jongweg. Deze liep
vroeger verder door tussen Burgemeester
de Jongweg nr. 3 en nr. 5 naar de
Angerechtsweg. Daar vandaan liep hij
voor het huis van Gert Jongerden (vroeger
de wagenmakerij van Janus van
Meerwijk) naar het Eikenlaantje. Daar
sloot hij aan op het paadje dat nog loopt
van de Meentweg, net voorbij de
‘Meelmuis’ naar de Langeweg. Deze ging
zo verder naar de ‘Eng’. Tussen de Eerste
en Tweede Molenweg loopt er ook nog
een, in het verlengde van de Korte
Molenweg. Er zijn er meer, maar deze zal
ik beschrijven als zij straks in een volgen-
de uitgave van hei & wei aan bod komen.
Deze paadjes maken deel uit van ons cul-
tureel erfgoed, daar kunnen we niet zuinig
genoeg op zijn. 

Logica
In tegenstelling tot het ‘Oude Dorp’ met
uitzondering van de wijk de ‘Bouwvenen’,
zit er in de straatnaamgeving van de
Bijvanck wel een vorm van logica. Het
eerst opgeleverde gedeelte heeft als door-
gaande weg De Dam. Alle daarop uitko-
mende wegen hebben iets met een boeren-

Straatnamen
Er wordt aan de redactie van hei & wei
wel eens de vraag gesteld waarom en
hoe men tot de straatnaamgeving in dit
dorp is gekomen. We pakken deze hand-
schoen op. Deze eerste keer komt een
gedeelte van de Bijvanck aan de beurt.
In de volgende uitgave van hei & wei
nemen we weer een andere straat, weg,
laan of pad van het dorp onder de loep.

Heeft u vragen en/of suggesties over dit
onderwerp, leg deze dan gerust bij de
redactie neer. Wij zullen ons best doen
hieraan te voldoen.
Vanaf de twintiger jaren van de vorige
eeuw, is de gemeente Blaricum actief
beleid gaan voeren wat betreft de straat-
naamgeving. Voor die tijd waren er een
paar ‘hoofdstraten’ die een naam hadden
zoals de Huizerstraatweg en de Eemnesser-
straatweg, de rest werd gewoon doorge-
nummerd. Een voorbeeld: het huis
Dorpsstraat 15 had vroeger huisnummer
Blaricum 107A. 

Bijvanck
Later kwam er de straatnaamcommissie.
Deze deed voorstellen hiervoor aan 
het College van B en W. Deze commissie
is opgehouden te bestaan nadat in de
Bijvanck de laatste straten een naam had-
den gekregen. Bij het ontwikkelen van de
Blaricummermeent is er opnieuw een
straatnamencommissie ingesteld. Deze
buigt zich nu over de naamgeving van de
straten in dit laatste stukje ‘nieuw’
Blaricum. Een uitgangspunt was en is: ‘de
geschiedenis van het dorp moet voortle-
ven in de straatnamen’. 

Behoefte
Een feit is dat Blaricum niet ontstaan is op
de tekentafel. Nee, het is ontstaan naar
behoefte. Dat klinkt gek in deze tijd, waar
over elke centimeter van ‘landje pik’ de
mening wordt gevraagd van de ‘rijdende
rechter’. Men bouwde een huis met een
schuur erbij voor wat vee, en dat werd uit-
gebouwd tot een heuse boerderij. Als dan
de ouders stopten met boeren om wat voor
reden dan ook, dan nam een van de kinde-
ren het bedrijf over. De ouders bleven in
de buurt wonen, vaak op of net naast het
erf. Er werd dan weer een weggetje aan-
gelegd om weer bij die woning te kunnen
komen.

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

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

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

Singel 3, 1261 XP  Blaricum

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en 
schilderijen

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

siegersantiek@hetnet.nl
www.siegersantiek.nl

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

In memoriam
Ben Albers

Ben Albers werd op 17 december 1926 op
De Rijt in Laren geboren. Ben was een
ijverig mens en pakte alles op om de kost
te verdienen. In de oorlog woonde de
familie Albers aan de Tweede Molenweg
31. Daar schuin tegenover woonde Annie,
dochter van Hendrik Borsen en Alida
Rigter. Toen hadden ze nog geen oog voor
elkaar. Dat kwam pas na die vijf oorlogs-
jaren met de bevrijding. Zij trouwden na
vijf jaar verkering op 9 mei 1951, en gin-
gen inwonen aan de Verbindingsweg bij
Gijpie van Jaap de Rus of gewoon Gijpie
Raven-Puik. Dat is waar nu de brandweer-
kazerne staat. Later verhuisden zij weer
naar de Tweede Molenweg, maar nu naar
nr. 18. Hier maakte Ben in zijn werkplaats
o.a. vouwwagens, machines en casco’s
van boten. Daarnaast was hij ook nog ver-
schillende jaren lid van de vrijwillige
brandweer, net als zijn vader en zijn broer
Jan. Ben en Annie kregen drie dochters:
Alice, Annemarie en Petra. De laatste
jaren waren niet de makkelijkste voor de
familie. Zowel Annie als Ben begonnen
erg met de gezondheid te sukkelen.
Dankzij de hulp van hun dochters kon Ben
tot het laatst in zijn eigen gebouwde stek-
je blijven. Op maandag 29 september
kwam er na een riskante operatie een
einde aan het zeer actieve leven van Ben.
Hij genoot van zijn gezin en de kleine din-
gen om hem heen – laat dat voor zijn
vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen
een mooie herinnering zijn.

Frans Ruijter

NoaPoa.com
Nieuwe sponsor van hei & wei 2009

NoaPoa is een nieuwe webshop met de
leukste hebbedingetjes en cadeautjes voor
coole kids en hippe mama’s.
Internationale merken en Dutch design
voor Hollandse prijzen! Onder ‘Costumes
& More’ outfits voor ridders, feeën en
prinsessen. Bij ‘Fashion Bags’ trendy
(rug)tassen en bijpassende kussens. Ook
alle educatieve puzzels en spellen van
Orchard Toys, bekend in kinderdagver-
blijven en basisscholen. Jaaragenda’s,
notebooks, fotoalbums etc. van alle
bekende merken. Onder ‘Kids ID’ handi-
ge labels en bandjes voor speelgoed, kle-
ding en zelfs je eigen kind. NoaPoa levert
internationaal en daarom is de gemakke-

lijk toegankelijke
site ook in het
Engels. Ter kennis-
making krijg je 10%
korting over alle
aankopen als je bij
afrekening de code
NOAPOA10 intypt. 

Website: www.noapoa.com. 
Info: Jolanda Oudshoorn, tel. 06-
54790521 of 6220540. Zie ook de adver-
tentie op de eerste pagina vanaf januari
2009.

Speculaas en
koekplanken

Het is niet precies bekend wanneer de
mens voor het eerst op het idee is geko-
men om uit een stuk deeg een figuur te
kneden. Vast staat dat de bakkers in het
oude Egypte die gewoonte al kenden.
Ook in de Bijbel zijn verschillende voor-
beelden daarvan te vinden. Die brood-
beeldjes uit Egypte en uit de Bijbel waren
oorspronkelijk bedoeld als offergaven. 

We weten dat de daarvoor gebruikte koek-
vormen meestal van hout waren. Dat was
weliswaar gemakkelijk te bewerken, maar
helaas ook een dankbaar voedsel voor de
houtwormen. Dit is de reden dat de oudste
koekplank, die bewaard is gebleven, pas
uit het einde van de 15e eeuw stamt. De
afbeeldingen en voorstellingen op de
deegvormen zijn in de loop der eeuwen
uiteraard enigszins veranderd. De gewijde
koeken werden voortaan in de kloosters
gebakken. De monniken maakten gekrui-
de koek of peperkoek. Denk ook aan onze
pepernoten met St. Nicolaas. De nonnen
legden zich toe op de vervaardiging van
honingdeeggebak, veel lijkend op ons hui-
dige taai-taai. 
Ook de naam speculaas is in de kloosters
ontstaan. Het deeg werd boven op en in de
houten koekvorm gedrukt, die een verzon-
ken reliëf vertoonde. Het baksel had daar-
door een hoog reliëf. Het koekje dat na het
bakken uit de vorm werd getikt was daar-
door het spiegelbeeld geworden van de
gesneden koekvorm en ‘spiegelbeeld’ is in
het Latijn – de kerktaal van vroeger –

wagen of boerderij en/of het boerenerf te
maken. 

Op de foto
1. Op de bijgaande foto ziet u het interieur
van een boerendeel. Met de Gebint(en)
die de basisconstructie vormen van een
boerderij. Deze zijn meestal gemaakt van
eikenhout. 
2. De balk die de ligger en de staander
verbindt, onder een hoek van 45 graden, is
het Korbeel. Dit is een steunbalk die met
een zogenaamde pen-en-gatverbinding
bevestigd is.
3. Boven op het gebint ziet u de Slieten.
Dit zijn ronde stammen, vaak van sparren-
hout, welke op het gebint werden gelegd
en zodoende een bergplaats vormden voor
het hooi, stro en/of het koren. Dit koren
werd dan later op de lemen deel gedorst.
Leem is van zichzelf zacht, zodat de
graanpit niet kapot werd geslagen. 
4. Links en rechts ziet u ’t Hilder. Dit
waren vaak houten schotten waaronder de
koeien op stal staan. Veelal was dit vroe-
ger de slaapplaats van de knecht. Ook
werd het gebruikt als opslag voor hooi,
stro en gereedschap.

5. Onder ’t Hilder stonden De Staken. Dit
waren palen waaraan/waartussen de koei-
en met touwen op stal stonden en zo in
hun bewegingen werden beperkt.

Wordt vervolgd!

Frans Ruijter

Zeuren
Is het woordje ‘zeurkous’ mannelijk of
vrouwelijk? Ik bedoel: zeg je tegen een
jongetje ook zeurkous, net als tegen een
meisje? Hoe vaak hoor je niet in de
supermarkt een jongetje of meisje zeu-
ren om iets van snoep?

Gelukkig is daar alles goed verpakt, maar
in andere winkels liggen al die verleidelij-
ke dingen open en bloot, en voor het grij-
pen. Dat is toch een tantaluskwelling? Als
dat zeuren en blijven vragen dan aan-
houdt, hoor je opeens: “Nee, je krijgt
niets, zeurkous die je bent, en leg dat weer
terug!” Dit zeurkous-zijn duurt enkele
jaren en dan komt er een andere vorm van
zeuren. Zo na het tiende levensjaar, onge-
veer. Bijvoorbeeld wanneer er iets gebeurt
dat heel erg is tegengevallen en waar het
meisje of jongen echt het land over in
heeft. Telkens begint hij of zij er weer
over te praten. Gewoon eindeloos. Dat is
ook zeuren en dat begint dan ergerlijk te

‘speculum’. Hoewel we nu spreken van
‘koekplanken’ is de naam ‘koekprenter’
eigenlijk beter op zijn plaats. Omdat het
meervoud van ‘speculum’ in het Latijn
‘specula’ (met een lange ‘a’) is, werden
die koekjes door de monniken ook wel
‘specula’ genoemd. In de volksmond ech-
ter kwam er in de loop der tijden nog een
‘s’ achter en sprak men voortaan van ‘spe-
culaas’. Zo ontstonden er daarnaast,
streeksgewijs, nog hele andere namen die
zelfs nog in zwang zijn. Misschien ook in
Blaricum? 

Ada Keizer

worden. “Hou daar nou eindelijk eens
over op, zeurkous,” klinkt het dan. Dit
zelfde komt ook voor als een afgesproken
plannetje door omstandigheden niet door-
gaat. Natuurlijk heeft hij of zij zich er ont-
zettend op verheugd, misschien wel
weken lang, en om dan opeens te horen
dat het niet doorgaat... Dat is een flinke
klap en heel verdrietig, maar er dan over
blijven zaniken, dat gaat niet, en dan moet
dat zeuren maar eens ophouden. Maar
vaak brengen ze het niet op zonder er tel-
kens weer over te beginnen, om het zelf te
verwerken en te begrijpen. Niets zeggen
en met een gezicht als een oorwurm
dagenlang lopen mokken, dat is ook irri-
tant. Dus toch ook een zeurkous. 

Ouderen
Ieder mens heeft zoiets wel eens in meer
of mindere mate bij de hand gehad. Als je
ouder wordt dan zijn er heel veel dingen
waarover je zeuren kan. Je wilt zo graag
nog gezellig gaan winkelen, maar je
benen of je hart kunnen dat niet meer aan.
Dan moet je daar afstand van kunnen
doen, zonder te zeuren. Je moet tevreden
zijn met alles wat je wèl kunt doen. Niet
kijken naar een ander van je leeftijd, die
het nog wel kan. Er is zoveel waar men
dan tevreden mee kan zijn, en waar je blij
om moet zijn dat je dat nog wèl hebt of
kunt. Doe je dat niet, dan ga je zeuren en
word je een echte zeurkous op leeftijd die
door anderen gemeden wordt. Dikwijls
heb je het zelf niet in de gaten dat je ero-
ver blijft klagen. Zelfs je stem wordt
erdoor beïnvloed en krijgt een zeurderig
toontje. Je gaat en blijft piekeren over
alles wat je niet meer kan of hebt. 

Ben Albers

De deel
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Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Tijdens mijn verblijf dit jaar, als vrijwil-
ligster in Chitwan in Nepal, beleefde ik
een hachelijk avontuur. Dat gebeurde op
30 april jl., Koninginnedag in Nederland.
’s Morgens vertelde het hotelpersoneel
mij dat er een luipaard was gesignaleerd
in de achtertuin van het hotel. Hij zou
daar slapen in het hoge gras. Het plan
was dat alle olifanten uit de buurt zouden
helpen met het terugjagen van het dier
naar de jungle. De afspraak was dat dit
om vijf uur in de namiddag zou plaats-
vinden, daar de olifanten dan klaar zou-
den zijn met hun werk, jungle walks met
toeristen. Ik begon te lachen en geloofde
de jongens niet. Na vijf jaar kende ik hen
goed en ze probeerden mij altijd in het
ootje te nemen. 

Enfin, ik ging naar het schooltje om les te
geven en dacht er niet meer aan. Tot ik om
16.00 uur weer ‘thuis’ was. Er werd mij
verzekerd dat de luipaard echt aanwezig
was en men zou mij roepen als het zover
was. Ik ging naar mijn kamer en las een
boek. Even voor vijven werd er op mijn
deur geklopt, het zou beginnen. Toen ik al
het volk zag dat ook ging kijken, moest ik
het wel geloven. Ik pakte mijn filmcame-
ra en ging met de meute mee.

De olifanten vormden een halve cirkel om
de plek in het gras waar de luipaard zou
liggen. Hij was niet zichtbaar in het hoge
olifantengras. Ik stond achter de afraste-
ring te filmen. De afrastering bestond uit
paaltjes met enkele draden prikkeldraad,
zoals wij kennen in de weilanden. De
afstand tussen mij en de olifanten was
ongeveer 300 meter. De olifanten trokken
allemaal, zeven stuks, tegelijk op naar de
doodsbenauwde luipaard. Die beet en
sloeg van zich af op de slurven van de oli-
fanten. Uiteindelijk durfden die lieve dik-
huiden niet meer de luipaard te naderen.

Men besloot vuren aan te steken. Vanaf
een nog moedige olifant werd dit gedaan,
maar om het vuur te verspreiden moest
met een stok gepord worden in het al ont-
stoken lange gras. De olifantdrijver kreeg
een lange stok aangereikt door een jungle-
gids vanaf de grond. En op het moment
dat de drijver in het vuur begon te porren
schoot de luipaard uit zijn schuilplaats.

Iedereen verwachtte dat hij richting jung-

Sport- en Gymnastiekvereniging Vlugheid
& Kracht Blaricum Laren viert in 2009
haar 100-jarig bestaan. Daarmee is
Vlugheid & Kracht de oudste vereniging
van Laren en Blaricum. In 1909 werd
Vlugheid & Kracht opgericht in Laren als
wandel- en gymnastiekvereniging. Het
jaar 2009 staat dan ook in het teken van
een eeuw sportiviteit, die van generatie op
generatie is en wordt overgedragen. De
sportvereniging uit Laren is anno 2009
uitgegroeid tot een springlevende vereni-
ging met leden uit het hele Gooi. 

Gratis proeflessen
Vlugheid & Kracht kent sportieve moge-
lijkheden voor alle leeftijden en biedt
onderdak aan verschillende disciplines,
van kleutergymnastiek, body shape, vol-
leybal, gymnastiek tot turnen op zowel

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

recreatief als topsportniveau. Uniek in het
Gooi is de herenselectie turnen. Bewegen
is gezond, dus kom 2 gratis lessen mee-
doen!

Jubileumactiviteiten
Gedurende 2009 vinden er bij Vlugheid &
Kracht (sportieve) evenementen plaats,
waaronder een reünie, met als hoogtepunt
een spetterend jubleumgala in het najaar.
Voor deze activiteiten hebben we extra
hulp nodig. Zowel vrijwilligers als spon-
sors. Belangstelling? Bel 035-6247081.

Meefeesten?
Al voor € 25,- bent u Vriend van
Vlugheid & Kracht en feest u gezellig
mee. Kijk voor meer info over de
Vrienden en het lesrooster op onze 
website www.vlugheidenkracht.com

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

le zou gaan maar... Een kat in `t nauw
maakt rare sprongen, is het niet? De lui-
paard schoot om het vuur heen onder de
poten van de olifanten door en viel de gids
aan die even tevoren de stok had aange-
reikt. Deze jongen greep ter bescherming
zijn eigen hals en bukte. Hij viel en de lui-
paard greep hem in de schedel. Het harde
bot van zijn hoofd verwarde de luipaard,
hij keek op en zag mij staan.

Natuurlijk gilden en schreeuwden de
mensen op het moment van de aanval. Ik
realiseerde mij dat er iets niet goed ging
en er gevaar was. Het zicht in mijn screen-
tje van de camera is beperkt, ik had dus
niet echt door wat er gaande was. Snel
haalde ik de camera naar beneden om te

vluchten maar de kat had zijn sprong al
gemaakt en ik keek recht in een paar don-
ker-honingkleurige ogen.

Het enige wat ik kon doen (dit was geen
wijsheid, enkel een reflex) was mijn
gewicht op mijn linkerbeen brengen en
met mijn bovenlichaam naar rechts draai-
en. Dit leverde mij een haal van zijn nagel
op mijn voorhoofd op. De luipaard schoot
langs mij heen, belandde pal naast mij op
de grond. Mijn geluk was dat de grond erg
ongelijk was zodat het dier viel en niet op
zijn poten terechtkwam. Tegelijk liet ik
mij door de knieën zakken en greep hem
bij de strot en drukte hem tegen de grond.
Zo heb ik een volle minuut gezeten tot de
mensen in de gaten hadden dat ik het
beest in bedwang had. Toen durfden twee
mannen mij te helpen. De ene man nam de
keel van het dier over, en de ander sloeg
met een steen zijn neusbot door de herse-
nen. Hij was in een klap dood. Vreselijk
vond ik dat maar men vertelde mij dat, nu
het dier mensen had aangevallen, hij toch
echt dood moest. Ik ben er goed afgeko-
men, twee tandensporen in mijn hand en
enkele dikke nagelkrabben op mijn rech-
teronderarm, op mijn linkerarm gaatjes
van zijn nagels en een gescheurd T-shirt
en ondergoed. Nog net niet mijn huid. De
gids had gaten van zijn tanden in zijn
hoofd en is goed genezen. De man die mij
overnam heeft een haal over zijn arm
gekregen, en de man die hem doodde een
haal over zijn kuit. Ook zij zijn genezen.
Zegt u mij na dit verhaal niet dat ik een
engelbewaarder heb – het was Onze Lieve
Heer persoonlijk die mij moet hebben
geholpen.
Het leger heeft de luipaard opgeëist en
onderzocht. Het was een gezond dier van
vijf jaar oud. Een flink mannetje. 

Nelleke Alders 
(vrijwilligster in Chitwan, Nepal)

www.childwelfarenepal.nl 

POES
Hij had teveel gedronken,
hij sliep een zware roes,
werd wakker met een kater,
naast hem lag zijn poes.

Peter van Elswijk

Unieke Pink
Ribbon-actie 

bij Health Center FIT in Blaricum

Oktober 2008 was de maand waarin de
stichting Pink Ribbon met haar actie
‘Kom in beweging tegen borstkanker’
extra aandacht vroeg voor de bestrijding
van borstkanker. Health Center FIT lever-
de haar bijdrage aan dit goede doel op
zondag 26 oktober jl. met het speciale
‘Pink Ribbon Event’. Leden en niet-leden
waren opgeroepen zich aan te melden
voor groepslessen, spinning, XCO en
bodypump. Zestig actievelingen, waaron-
der vergevorderde enthousiastelingen en
nieuwkomers, gaven gehoor. Voor deelna-
me werd een donatie van € 10,- per onder-
deel gevraagd. Het health center verhoog-
de na de inspanning de donatie aan de
stichting Pink Ribbon met de barop-
brengst! Een goed initiatief en een
geslaagd evenement.

K.M. 

Onbekende foto
Al vele jaren organiseert de Oranje-
vereniging Blaricum de rommelmarkt tij-
dens de Koninginnedag. Zo ook dit jaar.
Ruim van tevoren komen mensen spullen
brengen bij Rie Rigter aan de Eemnesser-

weg. Enthousiaste medewerkers van de
Oranjevereniging sorteren en rangschik-
ken deze goederen. Dit doen zij ook met
de vele boeken die er komen. Uit een van
deze boeken viel op een gegeven moment
deze foto. Misschien is de foto als blad-
wijzer gebruikt, of was het om de foto
onbeschadigd te houden. Men vroeg aan
mij of ik deze mensen kende. Ik moest
hen het antwoord schuldig blijven, maar
hoop nu met uw hulp er alsnog achter te
komen. Herkent u iemand op deze foto, of
weet u van wie deze is? Ik hoor het graag,
dan kan het originele exemplaar terug
naar de rechtmatige eigenaar.

Frans Ruijter

Helaas steeds minder koeien in de wei,
maar nog steeds fris en groen. En de hei
een altijd waar en heerlijk oord om te
wandelen. Een grotere hei bij de Tafelberg
(waar een absolute gek de schaapskooi in
brand stak). Maar er is ook een klein hei-
tje, rustig, een stukje mooie vredige natuur.
Ze noemen dat ook wel samen het hon-
denheitje. Daar lopen veel mensen en hun
honden te genieten. 
Ook die aardige oude heer met zijn golden
retriever met lieve bruine ogen. Net als
zijn baas is hij stevig op leeftijd en ze
lopen langzaam maar heel tevreden in
weer en wind. De laatste tijd wat langza-

zojuist ook al dat er dieven in de tuin lie-
pen. Nou, ik heb ze zojuist allemaal neer-
geschoten.” En hij hing de telefoon weer
op. Binnen vijf minuten kwamen er drie
politiewagens aanscheuren, en een ambu-
lance. De politieagenten rekenden de
inbrekers in op heterdaad. De brigadier
kwam naar Sjors en zei: “Ik dacht dat jij
ze had neergeschoten?” Sjors zei: “Ik
dacht dat jij geen auto’s ter beschikking
had?”

mer. Ze sjokken allebei een beetje en de
hond loopt niet meer zo gretig achter een
weggeworpen stok aan. Zijn baas maakte
altijd links en rechts een gezellig praatje;
dat verdrijft de eenzaamheid. Vertelde uit-
gebreid hoe hij zijn hond ooit uit het asiel
haalde. Dat valt op. 
Plots is hij weg. Zijn dagelijkse gang is
droevig afgebroken. Hij is dood, ineens.
En die lieve oude golden retriever? Wat
toen gebeurde is liefde tussen mens en
dier. Gewoon, onbaatzuchtig: een leuk,
jong blond mevrouwtje met zelf een (piep-
jonge) retriever bedacht zich geen moment
en nam hem in huis. In haar kleine keuken

liggen ze broederlijk languit naast elkaar
te slapen. Hun baasje oefent met de hink-
stap-sprong om bij de aardappeltjes op het
fornuis te komen. Ze heeft nu dagwerk
met knuffelen, want dat moet bij golden
retrievers. Dat is geen punt voor haar. Ze
heeft een hart vol liefde. Dierenliefde. 
En ja, liefde voor het dier is ook liefde
voor de mens en vice versa. Toch?

Aty L.S.

Mijden
Het gevolg is, dat familie of vrienden er
ook genoeg van krijgen om dat eeuwige
gezeur aan te horen en... ze je minder
komen opzoeken. En daar kun je ook weer
over gaan zeuren. Dan is de cirkel rond.
Herken je het? Als je je er niet met hand
en tand tegen verzet bij jezelf, en je niet
probeert blij te zijn met zoveel van die
gezellige, kleine dingen om je heen, dan
val je steeds dieper weg. Als het regent is
het meteen ‘waardeloos weer’ en als de
zon schijnt is het direct ‘veel te warm’.
Vaak weet je zelf niet dat je weer aan het
zeuren bent. Betrap je jezelf daar op, dan
ga je in de goede richting. Geef meer aan-
dacht en neem er niet teveel van. Klaag
niet over de jeugd van tegenwoordig of
bijvoorbeeld over de politiek. Denk aan
het gezegde “Hij die klaagt moet zich
eens afvragen of hij zelf geen reden tot
klachten is.” Zo zijn er zoveel dingen om
over te klagen, maar zoek liever naar iets
vreugdevols. Want dat is er heus ook, als
je je best er maar voor doet. Niemand is
volmaakt, en dat verwacht men ook niet
van je. We maken allemaal fouten, en heb-
ben allemaal onze goede en foute karak-
tertrekjes. Zoek eerst bij jezelf eens al je
positieve eigenschappen op en durf ook
jezelf een standje te geven. Dan krijg je
ook een heel ander oordeel over je mede-
mens. Doe het ‘lichtje in je hart’ eens aan,
dan komt er ook een lichtje in je ogen om
mooie dingen te zien en te beseffen hoe-
veel lieve mensen er om je heen zijn. Er is
zoveel moois en zoveel liefs te zeggen,
lieve beste zeurkous. En het is beter te
zwijgen als je niet iets lief kunt zeggen of
doen.

Ada Keizer

Kent u deze jongelui?

Dialoog

Zegt die officier: 
‘van wie is dat geweer?’

Kan niet meer vandaag de dag.
‘Van mijn,’ zegt die soldaat.

Hoor je me niet?
‘Van mij,’ zegt die officier.

Hou je nou op?
‘Van uwes?’ zegt die soldaat.

‘Van u?’ zegt die officier.
‘Van u?, zegt die officier.

Moet ik je slaan?
Zegt die soldaat: ‘ziet u
nou wel dat ie toch niet van mijn is.’

Is het nou afgelopen?
Je zou me slaan

Hidde van der Ploeg

Vlugheid & Kracht bijna 100 jaar,
maar nog springlevend !

Blaricum, tja, tussen hei en wei...

Oog in oog met een luipaard...

Tobias en Jordi

Tip als je 
inbrekers hebt

Sjors Filipsen, uit een stadje aan het
IJsselmeer, ging naar bed toen zijn vrouw
zei dat er licht brandde in het tuinschuur-
tje. Sjors ging naar de achterdeur om het
licht in het schuurtje uit te doen, toen hij
zag dat er een paar kerels zijn spullen aan
het stelen waren. Gauw belde hij 112, en
meldde dat inbrekers zijn spullen aan het
inladen waren. De brigadier vroeg: “Zijn
ze ook in uw huis?” “Nee,” zei Sjors.
Toen zei de brigadier: “Doe de deur goed
op slot, dan komen we zo gauw we tijd
hebben even langs, want alle politie-
auto’s zijn op dit moment ergens anders
bezig.” Sjors zei: “OK,” hing op en telde
tot honderd. Daarna belde hij weer 112 en
zei: “Hier weer met Sjors Flipsen, ik belde
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Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

de Specht
Boom-, en 

Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

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

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

ARMARIUM
Meubelmaatwerk
van ontwerp tot 
uitvoering

Interieur

Restauratie
van antieke meubelen

Meubelstoffering

Antiek in - en verkoop

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 7 en 21 december 
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 3 december 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Donderdag 18 december 19.15 uur 
Viering van bekering en inkeer ter
voorbereiding op het kerstfeest.

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.

Kerkdienst
Bijvanck

Evangeliegemeente De Rivier
De Malbak, De Maten 1a 
Elke zondag om 10.00 uur
Iedereen is welkom en uitgenodigd. Na
afloop napraten en kennismaken met kof-
fie of thee. Voor informatie: tel. 5252804,
info@evangeliegemeentederivier.nl en
www.evangeliegemeentederivier.nl.Kerkdiensten

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

woensdag van de maand. 
Oecumenische diensten: rond de feestda-
gen. In alle diensten is iedereen welkom!

Zon op en onder: op 1 dec. om 8.26 uur
resp. 16.31 uur en op 1 jan. 2009 om
8.48 uur resp. 16.38 uur.

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, 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, 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

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

Protestantse Gemeente

Blaricum

sociale en hulpactiviteiten. Info: tel.
6240268. 
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.
Workshops Familie-Opstellingen. Zie ook
vorige hei & wei, no. 323. Tel. nr. is fout,
moet zijn: 06-17144450. Interview volgt. 

HORECA & ZAKELIJK
Café d’Ouwe Tak: de keuken is nu ook
op woensdag open! Er wordt nu van
woensdag tot en met zondag voor
Blaricum en omstreken gekookt. De nieu-
we chef-kok Hans Jochem en zijn keuken-
brigade maken de meest heerlijke en eer-
lijke gerechten klaar!
AbrahamsCrielaers b.v., het succesvolle
jonge Blaricumse interieurontwerpbureau,
heeft de prestigieuze opdracht gekregen
voor ontwerp, indeling, inrichting en
bouwbegeleiding van de TBWA\Company
Group in haar nieuwe onderkomen (8871
m2) te Amsterdam. 
Zie ook www.abrahamscrielaers.nl.

DIVERSEN
Kerstbomen uitzoeken op de akker bij
Mariëlle Bakker en Sacha Knoop. Ingang:
Zandpad tussen Naarderweg 44 en 46.
Periode: zaterdag 6 t/m zondag 21 decem-
ber; alleen op woensdag, vrijdag, zaterdag
en zondag, van 10.00-17.00 uur. Ook
bomen tot 1,5 m in een pot bij de

DORPSAGENDA

EXPOSITIES 
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren: t/m 25
januari 2009 werk van Jan Steen,
‘Vogelvrijheid’. Van 20 dec. t/m 1 maart
a.s. ‘Winterparade’, groepstentoonstelling
van diverse kunstenaars. Open: wo. t/m
zo. van 13.00-17.00 uur. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 7 december
‘American Impressionist’, overzichtsex-
positie werk 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.
Marloes Eerden (Blaricum) exposeert
beelden t/m 31 januari 2009 in en rondom
de apotheek van het St. Antonius Zieken-
huis in Nieuwegein.

GEZONDHEID EN WELZIJN
MEE ’t Gooi en omstreken: advies en
informatie bij opvoeding en ontwikkeling
van een kind met een beperking.
Consulent Getty v.d. Klein. Zie ook:
www.mee-ugv.nl.
Nierstichting: de collecte bracht in
Blaricumdorp € 5.016,30 en in de
Bijvanck € 1.592,99 op. Dank aan gevers
en collectanten. Collecteren in 2009? Bel
Marijke Oort (dorp), tel. 5388277 of
Mieneke Gerritsen (Bijvanck), tel.
5258221.
Rode Kruis (BEL-gemeenten): mw. 
L. Pieterse-Labrie is al 50 jaar lid! Zij is
oud-bestuurslid en -vrijwilligster bij

Eurokraam aan de Angerechtsweg 11, tel.
5387138.
De Jongerenruimte (De Malbak): op
vrijdagmiddag zaalvoetbal in de gym-
zaal in de Bijvanck (voor meiden en jon-
gens); 9 t/m 12 jarigen van 19.30-19.15
uur, 12 t/m 15 jarigen van 19.30-20.30
uur. De laatste vrijdag v.d. maand geen
voetbal. Dan disco voor 9 t/m 12 jarigen.
Inschrijving voor pasje (€ 2,50) verplicht.
Info: tel. 5262902 of mail naar
iprijs@lokaalwelzijn.nl.
Peuterspeelzaal Spelevanck ontvangt 
€ 786,- van Oranjefonds voor de aanschaf
van spelmateriaal waarin ontwikkelings-
technieken verwerkt t.b.v. stimulering van
peuters. Info Oranjefonds: Jonne Boesjes,
tel. 030-6564524.
Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum: de
speciale kinderboekenweek-bus, die een
aantal scholen bezocht, ook in Blaricum,
met als thema gedichten, was een succes.
Kinderen leerden en maakten poëzie.
Inloopochtend 55-plussers: vertel-
theater rondom Kerst door Nilo Berrocal
op 17 december, 10.45–12.15 uur in
Huizen. Toegang gratis, vervoer Belbus:
5288266. Kidsbiblioscoop op 17 decem-
ber om 14.30 uur, in Huizen en Laren.
Welke film? Zie:
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
Toegang: € 3,-, niet leden: € 4,-.
Biblioscoop: kwaliteitsfilm in Laren,
donderdag 18 december, 19.30 uur, toe-
gang € 5,-, niet-leden € 6,-, vrienden v.d.
bieb Laren: € 4,-. 
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl. 

Geboren
25-07-2008 Julie Maria Gerarda

Boerboom, dochter van
Michel en Marije
Boerboom-Oosterman

25-09-2008 Floris Bernard Hendrik
Seckel

28-09-2008 Sierk Harryt van de Linde
01-10-2008 Isabella Lidwina Griffejoen
17-10-2008 Julia van Dijk
19-10-2008 Keira Nikki Borgers
20-10-2008 Tom Peter Nicolaas

Lanphen

Overleden 
29-09-2008 Bernardus Albers, geboren

17-12-1926
14-10-2008 Jan Roeland van Wisse,

geboren 05-01-1921
25-10-2008 Lambertus Ale Lanphen,

Bertus (Broer), geboren
20-06-1933 

oktober 2008 Binie Zegers Veeckens-
Wencke, geboren 1929

oktober 2008 Johanna Gijsberta Hagen-
Hagen, geboren 1930

(Bronnen: gemeente, dagblad en eigen opga-
ven aan hei & wei, zie colofon.)

Zondag 30 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 7 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 14 december 10.00 uur
Ds. K. Blei, Haarlem.
Vrijdag 19 december 20.00 uur
Poëtisch Kerstconcert met koor en
muziek, kerstgedichten.
Zaterdag 20 december 19.00 uur
Kinderkerstmusical (voor de oudere kin-
deren).
Zondag 21 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 21 december 16.00 uur
Kinderkerstmusical (voor de jongere kin-
deren).
Woensdag 24 december 21.45 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Kerstnachtdienst, met kerstkoor en
muziek.
Donderdag 25 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Kerstochtendgezinsdienst, met Dorpskerk
Cantorij en muziek.
Zondag 28 december 10.00 uur
Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht.
Woensdag 31 december 19.30 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Oudjaarsdienst, met muziek.

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.

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 ervan in de 
Dorpsagenda kan ook, naar keuze van de
redactie. 
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 kerst/jan.no. 2008/9:
DEADLINE: 21 nov. 2008
(verschijnt 18 dec. 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. 

December 2008 
Rondetafelgesprekken
Dinsdag 9 december 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 16 december om 20.00 uur in
het gemeentehuis van Laren.

Jan Peter vertrekt...

Foto: S.B.


