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geweest van de voorouders van de schil-
der Jacob van Ruysdael.

Schiermonnikoog
In 1640 kocht Johan Stachouwer het
eiland Schiermonnikoog voor 18.000 gul-
den. Hij liet daar in de kerk een bank bou-
wen, die hoger was dan de kansel. Je
moest toch laten zien wie de baas was. Hij
was niet zo geliefd bij de eilanders, hij
vond dat hij ook het jutrecht had. Iets wat
al eeuwenlang bij de eilanders hoorde.
Ja... en als je niets overlaat voor de min-
dere, hou je weinig vrienden over. Op het
eiland heb je ook een Stachouwerweg en
een herberg die ‘Rijsbergen’ heet. Zo zie
je dat een stukje Blaricum zelfs op een
eiland in de Waddenzee blijft voortleven.

Overlijden
Johan Stachouwer is overleden op 2
augustus 1655 op Schiermonnikoog.
Gelet op het feit dat hij op het eiland wei-
nig vrienden had gemaakt, leek het zijn
vrouw en kinderen verstandiger om hem
in Blaricum te begraven. Dat gebeurde in
een grafkelder onder de Hervormde Kerk
in Blaricum. Toen in 1934 de kerk geres-
taureerd en uitgebouwd werd, kwam tij-
dens graafwerkzaamheden de grafkelder
bloot te liggen. De grafsteen werd, zo
goed als mogelijk in die tijd, gerestau-
reerd en geplaatst in de muur van de op-
rijlaan naar het koetshuis van de pastorie
aan de zijde van de Noolseweg. 

Onder de toren
In 1985 heeft Theo
v.d. Brink, steenhou-
wer uit Laren, de
grafsteen zeer vak-
kundig gerestau-
reerd. Theo is een
broer van o.a. Sien
Borsen-van den Brink
(van Gerrit Borsen,
de fietsenmaker van
de Tweede Molenweg 9) en van Mien
Machielse-van den Brink (van Jan
Machielse, de (huis)schilder van de
Ruyschendael 26). De grafsteen werd met
zorg geplaatst onder de toren van wat nu
de Dorpskerk heet. Samen met het houten
originele exemplaar van de Erfgooiers-
boom van de Blaricumse kunstenaar
Gerardus Lanphen, is een bezoek aan deze
twee stukken cultureel erfgoed van
Blaricum meer dan de moeite waard.

Bron: Een toren in de tijd van A.W. Berk-
hof. 

Frans Ruijter

Oproep 
Informatie gezocht over Nederheem!

Voor een boek over het Blaricumse
gemeentehuis Nederheem zijn wij op
zoek naar alle beschikbare informatie en
ook uw mogelijke eigen herinneringen
betreffende de bouw in 1937, en van de
daarna volgende periodes. Informatie over
de bewoners: de Singers, de Duitse bezet-
ter, de uit Indonesië teruggekeerde
Nederlanders, de Deli-Batavia Mij
(v.a.1950), de IBM en de gemeente
Blaricum (v.a.1974). Zelf iets daarover
meegemaakt? Reacties graag naar
Margriet van Seumeren, tel. 06-
53651139, e-mail seumeren@gmail.com.

Fa. Wed. B. Vos

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

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

De crisis en communicatie
De kredietcrisis heeft de financiële
wortels van hei & wei niet aangetast.
Onze adverteerders zien onze toege-
voegde waarde en alle plekken zijn
gevuld voor 2009. Hei & wei is als
dorpsblad communicatief sterk. Wist u,
in dat kader, dat van de directe verbale
en visuele communicatie, van mens tot
mens, zeventig procent via lichaams-
taal gaat? Daarbij zijn vrouwen de
beste lezers van deze lichaamstaal
omdat zij beschikken over 14 tot 16
hersengebieden die specifiek hierop
gericht zijn, terwijl de mannen hier
slechts 4 tot 6 hersengebieden voor
hebben. De natuur heeft dit zo be-
schikt, onder meer in verband met de
zorg door de moeder voor het kind,
zolang het niet kan praten. Conclusies
en aanbevelingen voor mannen leiden
slechts tot flauwe grappen. Daar hou-
den wij ons verre van. Dames, u toch
ook? 

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

De
Stachouwerweg

Deze weg heette vroeger de Stachouwer-
steeg. Hij begint tegenover Fransepad nr. 9
en loopt sinds 1973 tot aan de
Schapendrift. Vóór 1973 stak hij de
Schapendrift over en liep, met aan de
rechterkant een mooie hulsthaag (waarvan
gelukkig een groot gedeelte in tact geble-
ven is), door tot aan de Gooiergracht. Nu
heet het voorste stuk in de wijk de
Bouwvenen Rongen en het achterste stuk,
tot aan de Gooiergracht, Kogge. Wat deze
namen betekenen, daar kom ik in een vol-
gende uitgave van hei & wei op terug. 

Provinciegrens
De Gooiergracht is al sinds 1339 de grens
tussen de provincies Noord-Holland en
Utrecht. Deze grens is toen door de gra-
ven van Holland en de bisschop van
Utrecht vastgesteld, nadat zij daar eerst de
nodige strijd over gevoerd hadden. De
polderweg na de Gooiergracht, met nu een
viaduct over de A27, loopt tot aan de
Meentweg in Eemnes. Deze polderweg
heet ook de Stachouwerweg. In de volks-
mond wordt hij ‘’t Veentje’ genoemd. De
Eemnesser Stachouwerweg was vroeger
eigendom van de familie Rigter van de
Kerklaan 3. Als je toen gebruik wilde
maken van deze weg moest je tolgeld
betalen. In het huis aan het einde van de
weg, genummerd aan de Meentweg nr. 99
in Eemnes, woonden diegenen die het tol-
geld inden. Deze mensen kregen dan ook
snel de bijnaam van ‘de tol’. Dit waren
onder andere de familie Tijmen Wiggerts
en Piet van ’t Klooster.

Jachtrechten
Johan Stachouwer, naar wie deze weg ver-
noemd is, werd in 1598 geboren. Hij kwam
uit een Amsterdams houthandelaarsgezin.
In 1623 erfde hij de jachtrechten van de
warande de ‘Rijsbergen’. Dit is het gebied
gelegen tussen Blaricum en Huizen, waar
nu de kalkzandsteenfabriek ‘Rijsbergen’
staat. Ook kreeg hij de jachtrechten over de
‘Wolfskamer’ in Huizen. Dat is het gebied
waar nu onder andere het sportpark van
Huizen en de skibaan is. Johan Stachouwer
liet het eerste stenen huis bouwen in
Blaricum; het moet ongeveer gestaan heb-
ben tussen de Dotterbeemd en Hazeleger.
Hij verbleef hier met zijn gevolg, hoofdza-
kelijk in de weekenden. 

Hervormde kerk
Johan Stachouwer was lid van de
Hervormde Gemeente. Dat heeft deze
kerk geen windeieren gelegd. Hij vulde
met zijn gevolg niet alleen het bijna lege
kerkje, maar ook de kerkkas, waarvan
toen de bodem goed in zicht was geko-
men. In 1630 kocht hij het ‘Slot
Ruysdael’, dat gelegen was aan wat nu de
Slotweg heet. Dit slot is ooit eigendom

Nieuwe praktijk
voor Remedial

Teaching 
in Blaricum

Hulp in Lezen, Rekenen en Taal

LRT-remedial teaching heeft onlangs haar
deuren geopend in het authentieke pand
aan de Torenlaan 5 in Blaricum, tegenover
Moeke Spijkstra. De begeleiding is
gericht op kinderen in het basisonderwijs
vanaf groep 2, die problemen hebben met
Lezen, Rekenen of Taal (LRT). 
De LRT-praktijk wordt geleid door de
professionele remedial teachers Yolande
Adriaansens (42), Maud Goedhart (37) en
Danielle de Wit (38). Naast hun jarenlan-
ge ervaring als docenten en RT-ers in het
basisonderwijs, hebben zij een RT-master-
diploma Special Educational Needs. 
“We zien de behoefte aan remedial
teaching en begeleiding de afgelopen
jaren enorm toenemen doordat de klassen
groter worden en steeds meer kinderen
buiten de boot vallen,” zegt Yolande
Adriaansens. Ook de hoge eisen, wisse-
lende methoden en de grote hoeveelheid
stof is niet voor alle kinderen weggelegd.
Maud Goedhart: “Als het niet goed gaat,
is het plezier in school ook snel verdwe-
nen en dan kom je in een negatieve spi-
raal. Door het zelfvertrouwen te vergro-
ten, wordt leren weer leuk.”
Door intensieve een-op-eenbegeleiding
krijgen kinderen de ondersteuning die ze
nodig hebben. Naast de individuele bege-
leiding, is er ook de mogelijkheid tot het
volgen van een bijzonder lesprogramma
in lees- of rekengroepen.
“Wij gaan uit van de kwaliteiten van het
kind en brengen die tot bloei,” aldus
Danielle de Wit. Om tot een optimaal
resultaat te komen, houdt LRT nauw con-
tact met de ouders en de school. 
Voor meer informatie bel 06-21288318.

Blaricums
Nieuws

Henk van den Bergh, van Smederij B.
v.d. Bergh (zie advertentie pag. 2), ont-
ving eind december jl. uit handen van Ed
Brouwer, de Ombudsman van de Gooi- en
Eemlander, de beker bij de felbegeerde
titel ‘Klantvriendelijkste ondernemer
van 2008’. Na twee stemronden ontving
Henk 26% van de bijna 100 stemmen.
Hoe hij deze prijs verdiende leest u in het
volgende nummer.

Echtpaar Galesloot-Veenboer 50 jaar
getrouwd. Op 16 december 2008 was het
echtpaar Galesloot-Veenboer 50 jaar
getrouwd. Ter gelegenheid van dit jubi-
leum bracht burgemeester De Zwart-
Bloch het paar een bezoek. De heer
Galesloot is geboren in Weesp, mevrouw
Galesloot-Veenboer in Amsterdam. Zij
hebben elkaar leren kennen via de paar-
densport. Zij wonen 30 jaar in Blaricum.

ECB-certificaat voor GZC De Lloods.
Blijkens een uitgebreide cliëntenenquête
was hoog gescoord op de vervanging bij
afwezigheid van de eigen hulpverlener, de
telefonische bereikbaarheid, de tevreden-
heid over de assistentes en op de toegan-
kelijkheid voor gehandicapten. N.a.v. de
minder goede uitkomsten is het project
‘op tijd werken’ gestart, dat voor de zomer
moet leiden tot verbeteringen hierin. 

Blaricumse imkersvereniging 60 jaar.
Op 12 november 1948 werd deze vereni-
ging opgericht. In het volgende nummer
van hei & wei kunt u een uitgebreid stuk
hierover lezen. Zie ook 
www.imkersverenigingblaricum.nl.

Centrumplan Bijvanck. De gemeente
Blaricum en Slokker Vastgoed hebben op
19 december jl. de overeenkomst gete-
kend voor de bebouwing van ‘Vlek B’, op
de plaats van o.a. de voormalige sporthal.
Het omvat acht goedkope koopwoningen,
een plein met een ondergrondse parkeer-
garage en een appartementengebouw
waarin 30 huurwoningen in de sociale
sector komen (waarvan 12 voor starters).
Na oplevering wordt het gebouw overge-
dragen aan woningcorporatie Gooi &
Omstreken. 

Renovatie Gemeenteboerderij Brink-
laan/Dorpsstraat is begonnen: het worden
drie woonhuizen, twee voor verkoop 
en één voor huur, waarin de oorspronke-
lijke bewoners zullen terugkeren. De
Historische Kring krijgt daarnaast een
permanent onderkomen in een nieuw,
onderkelderd gebouw. De kring huist nog
zes maanden in containers op het
Bernardusterrein.

BVV ’31 krijgt kunstgras. Start aanleg
januari 2008. Besluit van de gemeente-
raad. De kosten worden voor een groot
deel gedekt door nieuwbouwwoningen
aan de rand van het sportpark. De overige
reconstructie wacht nog op financiële
onderbouwing. 

Groeve Oostermeent en ’t Harde zijn
overgedragen aan het GNR onder voor-
waarde dat het huidige gebruik gehand-
haafd blijft.

Lezing
Historische

Kring
De Angerechtsweg en Statenkamer in
de vorige eeuw
Op vrijdag 6 februari en op woensdag 11
februari om 20.00 uur, in het Vitus-
gebouw. 
Herman Rigter en Frans Ruijter nemen
ook deze keer de presentatie op hun unie-
ke wijze voor hun rekening m.b.v. authen-
tiek fotomateriaal, interessante verhalen
en smeuïge anekdotes. U krijgt een goed
beeld van hoe dit wegengebied is ont-
staan, de vroegere bewoners en de ont-
wikkeling door de jaren heen. Toegang
leden gratis, niet-leden € 2,50. Iets om
niet te missen! 

Op de Blaricummerheide

Foto: T. Huisman

Coby Ploeger-v.d. Gijp leert zoon
Gerard fietsen op de Stachouwerweg

Grafsteen
Stachouwer

V.l.n.r. Maud Goedhart, Danielle de Wit
en Yolande Adriaansens

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 
Jelle Hoekstra



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

Wethouder 
Rob Posthumus 

Van fractievoorzitter (VVD) naar wet-
houder. Hoe voelt dat?
“Dat is echt een heel ander niveau van
besturen, veel intenser, weliswaar een part-
time job, maar in deze periode ben ik wel
meer dan fulltime aan de slag geweest. Dat
voelt goed. Het geeft me energie. Ik heb dit
niet geambieerd, had het enorm naar mijn
zin als fractievoorzitter. Maar toen de frac-
tie mij vroeg om Jan Heybroek op te vol-
gen heb ik uiteindelijk ja gezegd. Je springt
in een rijdende trein en dat lijkt soms wel
een TGV. Maar ik moet zeggen dat ik het
na vier maanden geweldig werk vind.
Lange dagen. Dat ligt ook aan de inwerk-
periode, de begrotingsbehandeling en nieu-
we ontwikkelingen bij projecten. Van de
gemeenteraad krijg ik genoeg ruimte. Ik
probeer met de raad goede afspraken te
maken, ruimte te vinden, vertrouwen te
winnen om onze dorpsgenoten te bedienen.
Daar doe je het allemaal voor en daar is
direct contact de aangewezen weg, zoals
het overleg met de Bijvanckbewoners,
bewoners van de Bouwvenen en de
Blaricumse ondernemers. Besturen bestaat
niet alleen uit dienen, maar ook uit richting
geven. In grote lijnen kan je zeggen dat de
gemeenteraad aangeeft WAT er moet
gebeuren, het college HOE het moet gaan.
Om dat te realiseren is goed onderling
functioneren van de collegeleden en
wederzijds vertrouwen tussen raad en col-
lege een vereiste. En dat gaat goed.”

Projecten
De stand van zaken
met de Blaricummer-
meent
“De invulling van de
deelplannen A en B
ligt nagenoeg vast. De
bouw begint fasege-
wijs in 2009. Voor
deelplan C is in de-
cember een eerste
selectie gemaakt voor
de ontwikkeling van
dat gebied. Vijf bedrij-
ven hebben zich voor de volgende ronde
gekwalificeerd. Wellicht gaat – zoals het
er nu naar uit ziet – de verplaatsing van
het Gezondheidscentrum Bijvanck naar
de Blaricummermeent niet door, hoewel
er inmiddels wel weer gesprekken gaande
zijn. Ik houd goede hoop op een oplos-
sing. Voor het bedrijvenpark bestaat veel
belangstelling bij de Blaricumse onderne-
mers en bij degenen die belangstelling
hebben om in Blaricum hun bedrijf te ves-
tigen. Maar de invulling gaat niet vanzelf,
rekening houdend met de huidige econo-
mische dip. Als wethouder wil ik graag
een actieve rol spelen, zeker ook voor
onze eigen Blaricumse ondernemers.”

Hoe gaat het met het Centrumplan
Bijvanck?
De wethouder kan melden dat voor vlek B
in december de realisatieovereenkomst

1. een nulmeting wordt gedaan, hetgeen
betekent dat een volledige inventarisatie
uitgevoerd wordt van alle hekken en erfaf-
scheidingen in het dorp (niet in de
beschermde dorpskern, daar gelden ande-
re uitgangspunten!) en in de villagebie-
den;
2. op basis van deze inventarisatie een
beleid geformuleerd wordt t.a.v. situaties
die kunnen worden gelegaliseerd/waar
wordt afgezien van handhavend optreden;
3. vervolgens wordt overgegaan tot pro-
jectmatige handhaving in die situaties, die
niet kunnen worden gelegaliseerd of
waarbij niet kan worden afgezien van
handhavend optreden.

In de praktijk zal het erop neerkomen dat
er wordt gehandhaafd op hekken en poor-
ten die zóver afwijken van de welstands-
normen, dat die op geen enkele wijze
geaccepteerd kunnen worden. Te denken
valt dan aan de massieve gesloten hekken
en poorten.

Sybert Blijdenstein

Je moet er wel rekening mee houden dat je
inkomsten verminderen. Veel pensioenen
uit vroegere jaren zijn namelijk niet wel-
vaartsvast, waardoor je koopkracht terug-
loopt.
Je ziet het bij vrienden en kennissen dat,
hoewel de ware reden vaak verzwegen
wordt, eerst de tweede auto de deur uit
gaat, vervolgens het huis wordt verkocht
en een appartement(je) of aanleunwoning
wordt gehuurd. Je moet niet ziek worden,
want dan word je afhankelijk. Het is mooi
dat je goede buren hebt die zeggen dat je
altijd kunt aankloppen, maar dat doe je
niet zo gauw. Je wilt niet afhankelijk zijn.
Mijn buurman zet wel mijn container bui-
ten en helpt me met klusjes in huis. Heel
plezierig allemaal.

Maar ik mag niet zeuren. Ik ben bevoor-
recht. Ik had een lieve vrouw waarmee ik
bijna 50 jaar gelukkig getrouwd was, heb
schatten van kinderen en kleinkinderen,
kan me financieel aardig redden, en ik heb
kennissen, vrienden en buren die om me
geven. 
’s Ochtends als ik wakker word is er altijd
nog het verdriet over het verlies van mijn
vrouw, drie jaar geleden. Maar als ik er
dan eenmaal weer uit ben, de gordijnen
geopend heb en na een zo koud mogelijke
douche mijn oefeningen heb gedaan, is er
weer het oude gevoel van: ‘great to be
alive’. 
Ik ben er nog en heb m’n programma.
Niet nagaan wat je niet meer kunt, maar je
richten op wat je allemaal nog wél kunt.
Niet denken aan wat er misgaat in de
wereld, maar oog hebben voor de vele
zaken die wél goed gaan. 
Gelukkig heb ik een goede hulp, die ook
de was doet. 
Op mijn fietsje doe ik dagelijks nog mijn
boodschappen in het dorp, wat ook weer
contacten oplevert.
Ook een voordeel van ouder worden is
wel dat je milder wordt, beter gaat luiste-
ren en meer aandacht voor anderen krijgt.
Dat laatste zouden jongeren overigens
meer moeten tonen voor ouderen. 

Het is voor mij wel een vraag hoe ouderen
met een alleen AOW, die zich niet goed
hebben voorbereid op hun oude dag, niet
gespaard hebben en de centjes hebben
opgemaakt, zich moeten redden. Je kunt
je gezondheid nauwelijks beïnvloeden,
maar wel je inkomen door te zorgen voor
een appeltje voor de dorst.”

Opgetekend door Adrie van Zon 

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

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

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

Singel 3, 1261 XP  Blaricum

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en 
schilderijen

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

siegersantiek@hetnet.nl
www.siegersantiek.nl

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

“Dat zeggen mensen je vaak. Goed-
bedoeld, maar vervolgens hoor je niets
meer en dat is voor ouderen niet leuk,
zeker niet als je alleenstaand bent en
elke dag je potje moet koken. Nou is dat
koken niet zo erg, maar in je eentje eten
is veel moeilijker.

Nu kun je natuurlijk gaan eten in
Torenhof, het Theodotion of bij Rust Wat,
maar je bent toch alleen. Niets is gezelli-
ger dan eten bij vrienden. Zo lang je met
z’n tweetjes bent is er niets aan de hand.
Dan ben je de koning te rijk. Je vangt
elkaar op, doet samen boodschappen, een
dagje uit. Je houdt elkaar overeind. 

Maar als je vrouw komt te overlijden kom
je in de problemen. Hoe nu verder, op
welke manier moet je je handhaven? Je
moet keuzes maken. Je huis verkopen en
een appartement(je) kopen of huren? Of,
in verband met wachttijden, je alvast laten
inschrijven voor een kamer in een verzor-
gingshuis? Je kunt er ook voor kiezen om
toch te blijven wonen in je eigen huis.
Voor dat laatste heb ik gekozen, waarbij ik
het voordeel heb dat ik beneden een slaap-
kamer en een badkamer heb. In dit huis
van mij wil ik blijven wonen en sterven.
Ook heb ik voorzieningen laten aanbren-
gen, een aangepaste stoel van de zorgver-
zekeraar en een alarm van Gezinszorg. De
S.W.O.L. hier in Blaricum geeft een uit-
stekende service. 
Als je de tachtig gepasseerd bent komen
namelijk ook de lichamelijke kwaaltjes:
prostaatklachten, moeilijker opstaan en
lopen en toename van je gewicht door
medicatie. Fysiek ga je achteruit en daar
heb je nooit bij stilgestaan. De eerste vijf-
tien jaar van mijn pensioen heb ik geno-
ten, maar met het toenemen van de jaren
wordt dat, zoals bij velen, toch anders. 

In het algemeen hebben we moeite met
ouder worden en een groot aantal met de
invulling van het dagelijks bestaan. Je
werk valt weg, en daarmede ook collega’s,
relaties. De kans is groot dat je in een iso-
lement terechtkomt. Een vriend van me
kan ik elke dag bellen om bij me te komen
eten, en als ik hem bel zegt hij altijd ja.
Dat betekent dat hij geen afspraken meer
heeft, en dat is niet goed, een beetje tra-
gisch. Op die manier word je heel een-
zaam. 
Het is dus zaak om bezigheden, clubjes te
vinden, waardoor je een beetje bij de tijd
blijft en leeftijdsgenoten kunt ontmoeten
en nieuwe dingen kunt gaan doen, zoals
een computercursus volgen.

In de bestemmingsplannen Dorp en
(concept) Villagebieden is een erfaf-
scheiding van maximaal één meter
hoogte toegestaan. Dit is zonder bouw-
vergunning en welstandsvrij. Als men
een hoger hek of hogere poort wil moet
er een vrijstelling gevraagd worden. 

De laatste tijd zijn veel verzoeken gedaan
om hogere hekken en poorten te plaatsen.
Bovendien zijn illegaal veel afwijkende
hekken geplaatst. Wethouder Ineke de
Joode heeft daarom een voorstel gedaan,
dat inmiddels is aangenomen in de raad,
om de bestaande regelgeving op deze pun-
ten aan te passen. 

Ontheffing tot maximaal twee meter 
In de toekomst kan men in voormelde
bestemmingsgebieden ontheffing vragen
voor een hoger hek, tot maximaal twee
meter. Voorwaarde voor verlenen van de
ontheffing is dat het hek op minimaal
anderhalve meter van de erfafscheiding
moet staan en aan de straatzijde een haag

(naar vrije keuze) wordt aangeplant.
D.w.z. geen inplanting met klimop in of
langs het hekwerk, maar een echte haag er
voor. Bovendien moeten hekken minimaal
80% transparant zijn en poorten 50%. Het
is de bedoeling dit als voorwaarden voor
ontheffing in de diverse bestemmings-
plannen op te nemen. Ook de Welstands-
nota zal hierop worden aangevuld. Bij
vrijstellingsverzoeken zal de komende tijd
conform het voorgestelde beleid gehan-
deld worden.

Inspraak, nulmeting en handhaving
Er komt nu een inspraakronde voor bewo-
ners en op basis daarvan komt het voorstel
terug in de raad. Het komende jaar zal de
huidige situatie in beeld gebracht worden
met het oog op de gevolgen voor de hand-
having. Er zijn veel voorbeelden waarin
bewoners niet conform de voorschriften
hebben gehandeld. De raad heeft ervoor
gepleit om voorlopig soepel met de hand-
having om te gaan, totdat de consequen-
ties volledig in beeld zijn. Er komt een
overgangsregeling waarin:

met de ontwikkelaar is ondertekend. Ook
is een bouwer geselecteerd. “Het ontwerp
van het gebouw is definitief. Het omvat 30
(huur)appartementen en is onderkelderd
met een parkeergarage. Op de begane
grond zal De Malbak een onderkomen
vinden. Er zijn gesprekken om daarnaast
een kinderopvang ruimte te geven.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om
de centrumfunctie een extra accent te
geven door een grand café of een dergelij-
ke lichte horecavoorziening. Tot nu toe
hebben zich geen ondernemers gemeld
om dat in te vullen.

Over vlek A, de winkels, kan ik melden
dat de afgelopen tijd duidelijk is gewor-
den dat de ontwikkeling van een nieuw
winkelcentrum, met daarboven apparte-
menten en daaronder een parkeergarage,
niet doorgaat in de eerder ontworpen
vorm. Maar ook daar zijn veranderingen
nog mogelijk. Veel hangt af van de verde-
re besluitvorming van het gezondheids-
centrum: gaat dit wel of niet verhuizen?
Er is gewerkt aan een compacter alterna-
tief. In januari zal de ontwikkelaar met de
winkeliers gaan praten over hun wensen
en ideeën. Er is in november een informa-
tieavond geweest voor de inwoners van de
Bijvanck om alle ontwikkelingen van de
laatste tijd toe te lichten. Het is mijn vaste
wil om ook dit deel van het centrumplan
weer aan te laten sluiten bij de eisen van
deze tijd. In de afgelopen 12 jaar is er
enorm veel energie en tijd gespendeerd
om het op te zetten en tot ontwikkeling te
brengen. Ik kan me dus heel goed voor-
stellen dat de ondernemers en de omwo-
nenden teleurgesteld zijn. Maar ik kan het
verleden niet veranderen. De toekomst
hebben we samen in de hand. De eerste
spade heb ik vlak voor Kerstmis in de
grond mogen zetten. De bouw gaat van
start!”

Financiën en OZB 
Hoe staat het met de financiën en komt
er inderdaad een verlaging van de OZB
van 10%, zoals Jan Heybroek zei toen hij
aftrad?
“Als wethouder Financiën kon ik een slui-
tende begroting 2009 en een goed meerja-
renperspectief presenteren. De inflatie
bedraagt dit jaar 3,58%. Gebruikelijk is de
OZB dan met dat percentage te laten
meestijgen. Het Rijk heeft overigens de
eerder afgekondigde maximering van de
OZB-stijging weer ingetrokken. Daarmee
zijn de gemeentes vrij, de OZB te laten
stijgen naar eigen behoefte. Het college
heeft de raad voorgesteld om die niet met
meer dan 3% te verhogen, en die van niet-
woningen te verlagen met 3,3%. De waar-
destijging van woningen was ongeveer
4% en van niet-woningen 1,7%. De tarie-
ven van de overige woonlasten stijgen
volgend jaar niet. Ook dat heeft het colle-
ge aan de raad voorgesteld. Bij zijn uit-
spraak over de 10% verlaging heeft mijn
voorganger Jan Heybroek niet gezegd
over welke periode dat naar zijn mening
zou moeten gebeuren. Ik zie het op korte
termijn niet als realistisch, maar kan me
goed voorstellen dat je dit als doel voor
ogen houdt. Meer principieel vind ik dat
deze belasting op wonen moet worden
afgeschaft, maar dan begeef ik me op par-
tijpolitiek terrein.
Een grote uitdaging is de financiën op
orde te houden nu we te maken hebben
met economische tegenwind.”

Kom eens een borrel drinken,
een hapje eten

Hekken, hagen en 
toegangspoorten in Blaricum

Rob Posthumus in de Bijvanck aan de slag

Foto: P.v.Rietschoten 

Rob Posthumus

Foto: N.M.
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cadeautjes verkocht, koffie schonk en
compleet ingerichte kinderkamers ver-
kocht. Dus toen zij al wandelend vorig
voorjaar weer langs het lege pand liep,
ontstond er bij haar het idee om het zelf te
huren en zelf te beginnen met een
cadeaushop. Maar dan wel een met aparte
cadeaus, zodat men altijd slaagt, in alle
prijsklassen. Want zo redeneert Paulien:
“Iedereen heeft zoveel sociale gebeurte-
nissen waarbij de gebruikelijke dingen
worden meegenomen voor de gastvrouw
en/of heer. Maar het is natuurlijk veel leu-
ker en persoonlijker als je met een klein
cadeautje aankomt.” En daarin wilde ze
onder andere voorzien. En met succes,
want de winkel loopt als een trein.

Heerlijk kopje koffie
En tijdens het kij-
ken in de winkel,
of zomaar tussen
het gewone bood-
schappen doen
door, is er altijd dat verrukkelijke kopje
koffie met iets lekkers erbij van Remy,
onze banketbakker.
Kosten € 2,50. Dus ook als je niets koopt
kan er altijd dat kopje koffie genomen
worden. Een geweldige service! 
Behalve dat de inrichting enorm gezellig
is, zijn de cadeaus ook naar bepaalde
types gebeurtenissen ondergebracht. Zo
heb je... etentje bij vrienden, voor hem,
voor haar, huwelijk, kraambezoek, meis-
jes, jongens, beterschap... enz. Ook is er
een aparte boekentafel met boeken die
steeds wisselen met het jaargetijde. En
dan verder nog de serie Blond
Amsterdam, en daarvan de Delfts Blond
serie waarvan de serviezen, beddengoed
en badgoed op een moderne blauwe
manier beschilderd zijn.

Op 16 december 2008 overleed onver-
wacht onze geliefde redacteur, Ada
Keizer (94). Ada is jaren redacteur en
ook corrector van hei & wei geweest.
Haar stukjes waren bijzonder, steeds
met een levensboodschap of levenswijs-
heid. Jaren is zij werkzaam geweest in
het onderwijs, met name in dat van kin-
deren met leerproblemen. Zij was een
bijzonder geliefd mens, een bekende
verschijning in ons dorp.

Hierna volgt de toespraak gehouden op de
crematieplechtigheid door haar grote
vriendin, Aty Lindeman-Strengholt, ook
als passend in memoriam voor de lezers
van hei & wei. 

Ada was mijn vriendinnetje, al heel erg
lang. Klein, tenger de laatste tijd, pittig,
uitermate origineel, altijd werkzaam –
met die kleine handjes van haar kon ze
bijna alles – oergezellig en altijd zo gast-
vrij... En ondanks haar niet altijd gemak-
kelijke leven was ze altijd vrolijk en geïn-
teresseerd in alles wat ze zag en vooral in
wat ze kon ‘doen’ voor een ander.
Nee, ze was niet alleen ‘mijn vriendinne-
tje’, ze was ons aller vriendin. De mensen
die haar kenden waren – net zoals ik –
verbaasd over haar kracht en veelzijdig-
heid. Jaren geleden zei ik eens tegen haar:
“Waarom kom je niet bij ons in de redac-
tie van ons dorpsblad ‘hei & wei’?”
“Ach ja, waarom ook niet,” zei ze en
schreef iedere maand vlijtig haar artikel-
tjes tot aan de laatste maand toe. Bizar
genoeg verscheen op haar sterfdag het
kerstnummer 2008 van hei & wei, met op
pagina 2 haar artikeltje ‘Liefde’, dat ging
over het leven van een oud-leerling van
haar. En ook was ze actief voor de Oranje
Vereniging in Blaricum. Tot op hoge leef-
tijd deed ze daarvoor nog klusjes, zat op
de jurywagen als er even niemand was...,
ze zorgde voor de standbemanning van de
Open Atelier Route, èn ze zong in het
koor met die mooie sopraan, waarmee ze
ook eens, lang geleden, meezong in de
Matthäuspassion, èn ze schilderde haar

Workshops 
psychologe 

Van der Heiden
Zin en onzin over familiebanden

In 1992 studeerde Petra van der Heiden
aan de V.U. af als psychologe met als
hoofdvak arbeids- en organisatiepsy-
chologie. Later verbreedde zij haar
arbeidsterrein tot individuele en rela-
tietherapie en in 2000 startte zij een
eigen praktijk in Baarn. “Deze praktijk
loopt goed en staat open voor nieuwe
cliënten met persoonlijke, relatie- of
loopbaanproblematiek,” duidt zij aan.

Op dit moment is zij tevens op zoek naar
een praktijkruimte in haar woonplaats
Blaricum ten behoeve van het brede scala
van activiteiten binnen haar vakgebied.
Familieopstellingen zijn in dat verband de
nieuwste workshops waarmee zij de aan-
dacht trekt. 
In 2002 kwam Petra van der Heiden in
aanraking met het systemisch werken,
waaruit familieopstellingen voortkomen.
Na zich een aantal jaren verder hierin te
bekwamen bij onder andere Phoenix
Opleidingen in Utrecht, integreerde zij
deze werkwijze in haar praktijk en in
workshops. In ons gesprek maakte zij aan
de hand van Playmobil-poppetjes aan-
schouwelijk hoe een familieopstelling
eruit kan zien. Een zoon staat frontaal
voor zijn moeder, vader staat erachter en
kijkt tegen zoons rug aan. De behoefte aan
een meer open situatie ligt voor de hand,
maar hoe kan die worden bereikt? “Wat is
de mogelijke invloed als je thuis het oud-
ste kind was, of het middelste, het jongste
of het enige? En hoe komt het bijvoor-
beeld dat familieleden soms zo’n haat-
liefdeverhouding hebben met elkaar?”
‘Zin en onzin over familiebanden,’ was
haar bondige eerste aanduiding van deze
activiteit die zij in oktober vorig jaar in
Blaricum opstartte. “De eerste drie work-
shops waren succesvol,” kijkt zij terug.
“Een familieopstelling is een driedimen-
sionale weergave van een situatie die veel
helderheid geeft over hoe familiebanden
werken. De workshops verlopen zeer ver-
schillend, maar bieden steeds een afge-
rond geheel. Door middel van het respec-

Onlangs heeft de jonge, afgestudeer-
de meubelmaker Rik van Diemen de 
meubelmakerij ‘Armarium’ aan de
Angerechtsweg 3a overgenomen. Het
bedrijf draagt nu de naam ‘Van
Diemen Meubelmaker & Maatwerk’,
Antiek & interieur, meubelrestauratie
en meubelmaatwerk. 

Rik van Diemen heeft zich het vak eigen
gemaakt op het Hout- en Meubilerings-
college in Amsterdam. In één van de sta-
geperiodes tijdens zijn studie kwam hij
terecht bij ‘Armarium’ van Robert Jan van
Meeren. Bij hem deed Rik een schat op
aan vakkennis en vooral aan waardevolle
praktijkervaring. Op het moment dat
Robert Jan bekend maakte dat hij wilde
stoppen met zijn zaak en hij zich wilde
gaan toeleggen op het lesgeven aan het
Hout- en Meubileringscollege, hoefde Rik
niet lang na te denken. Hij zei spontaan ja
tegen zo’n mooi aanbod. De werkzaamhe-
den van Rik bestaan, naast de restauratie

Hier komt:

De zorg die u thuis verdient
Royal Care thuiszorg

Meentweg 37-R, 1261 XS Blaricum    
www.royalcare.nl

van (antieke) meubelen, uit het geheel
naar wens van de klant ontwerpen en op
maat maken van allerlei soorten meubels,
boeken-, garderobe-, kleding- en inloop-
kasten, radiatorbekleding en lambriserin-
gen. En ook complete directiekamers en
stijlkeukens. Zo wordt het exclusief kwa-
liteitsmaatwerk, voor het zowel het zake-
lijke als particuliere interieur. 

Werkwijze en informatie
Eerst bespreekt Rik met de klant diens
ideeën en wensen. Dan maakt hij een pre-
sentatie van de diverse mogelijkheden,
met voorbeelden. Alles met een ruime
materiaalkeuze. Daarna gaat hij de exacte
maten opnemen. Dan volgt de offerte,
voorzien van gedetailleerde tekeningen,
altijd met verschillende opties die ook
aansluiten bij de (financiële) wensen.
Door slim om te gaan met materialen en
door creatieve oplossingen is er bij hem
vaak veel meer mogelijk dan je zou den-
ken. Akkoord met de offerte? Dan volgt
een afspraak en datum voor de levering.
Bij grotere opdrachten is logischerwijs
een eerste aanbetaling voor de materiaal-
kosten nodig. Voor informatie: Rik van
Diemen, Angerechtsweg 3a, 1261 XG
Blaricum, tel. 06-24229420,
www.meubelmaatwerkvandiemen.nl,
e-mail ddd0875@hetnet.nl. Zie ook de
advertentie op pagina 4.

Sybert Blijdenstein

teren en herstellen van drie principes
komen problemen en vragen binnen de
familie helder aan bod en kom je als vra-
gensteller tot nieuwe inzichten die je kun-
nen leiden tot antwoorden op je vragen of
een oplossingsrichting van je klachten.”
De drie basisprincipes waaraan ‘gezonde’
families herkend kunnen worden, zijn:
voor ieder een plek ofwel: niemand of
niets kan worden weggelaten; er is een
heldere ordening: wat er eerst was, komt
eerst en eerdere generaties moeten geëerd
worden; en tenslotte is er de balans van
geven en nemen, waarbij ouders geven en
kinderen nemen.
“Wanneer één of meer van deze principes
is verstoord, zal het systeem van de fami-
lie de onbalans herstellen in latere genera-
ties,” vervolgt zij. “Die gaan als het ware
op een onbewust niveau de verstrikking
goedmaken. Dit kan leiden tot klachten:
succesangst, faalangst, relatiemoeilijkhe-
den, opvoedingsproblemen en loopbaan-
vraagstukken of zelfs problemen met col-
lega’s of leidinggevenden op het werk. In
de familieopstelling kan de balans her-
steld worden op een respectvolle en niet-
verwijtende manier.”
“Er wordt gewerkt met korte oefeningen
en familieopstellingen,” zegt Petra van der
Heiden tenslotte. “Je krijgt een inzicht in
hoe alledaagse thema’s mede hun oor-
sprong hebben in jouw systeem van her-
komst. En het is aan jou te bepalen in hoe-
verre je wilt onderzoeken of je hiermee
iets wilt. Je kunt aan de workshops zowel
afzonderlijk deelnemen als met je partner
of een familielid.”
Petra van der Heiden, psycholoog NIP.
Voor meer informatie en/of aanmelding:
06-17144450 of per e-mail 
petra@vanderheiden-pa.nl. Data komen-
de workshops: 12 februari, 12 maart, 9
april, 14 mei en 11 juni, telkens in De
Malbak van 19.30 tot 22.30 uur.

Hidde van der Ploeg
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geliefde Hindeloopen-patroontjes... èn ze
vertelde verhalen over haar onderwijser-
varingen... Ze was altijd bezig cadeautjes
te verzinnen en in te pakken, voor ieder-
een even passend... Altijd bezig, altijd

onderweg. Heerlijk zijn mensen met
zoveel energie en ook met zoveel begrip
en interesse voor anderen... Vooral dit
laatste. Interesse en inleving... Nog maar
enkele jaren geleden werd ze hier gekozen
tot Vrijwilligster van het jaar.
Tot op hoge leeftijd woonde ze, eerst nog
met haar hondje, in dat schattige maar
gammele huisje, het blauwe huisje, en dan
zei ze verzaligd: “Zo’n tuin krijg je ner-
gens meer en in een bejaardenhuis krijgen
ze me nooit.” We nemen nu afscheid van
haar. Ons Adaatje is er niet meer... Ik praat
nu hier niet tegen haar... maar over haar,
want haar geest is gevlogen, is verder,
hoger, en wij blijven hier met een verdrie-
tig gevoel, maar óók met een gevoel van
dankbaarheid dat we haar kenden en dat
ze zo’n duidelijk voorbeeld is geweest in
zoveel zaken.

Noot redactie: van Ada zijn nog diverse
stukken in voorraad. Deze zullen in de
komende maanden, mede als eerbetoon
aan haar, geplaatst worden.

Gedenkboek
(Blaricum 
1940-l945)

Het 4-meicomité is in samenwerking
met de Historische Kring en het
Gemeenschapsfonds bezig met de
voorbereidingen van een gedenkboek
over Blaricum tijdens de oorlogsjaren.
Behalve dat er een bloemlezing wordt
opgenomen van de toespraken die
sinds 1983 ter gelegenheid van 4 mei
jaarlijks worden gehouden in de
Nederlands Hervormde Kerk / Dorps-
kerk, zal in het boek ook aandacht wor-
den geschonken aan het functioneren
van het verenigingsleven en het kerke-
lijk leven in de periode 1940-l945. Wat
ging er toen gewoon door, en wat ging
er niet door in Blaricum? Ook zal aan-
dacht worden geschonken aan anekdo-
tes, incidenten, geweld etc. Informatie
hierover kunt u sturen aan Gerbe van
der Woude, Klaphek 1, 1261 XM
Blaricum. Tel. 035-5387768 of 06-
51364466. 
Mailadres: g.vanderwoude@online.nl.

Jan Greven, Aty Lindeman-Strengholt,
Joep Vos, Gerbe van der Woude,

Adrie van Zon

Sinds 8 augustus van het vorige jaar
heeft het toen al behoorlijk lang leeg-
staande pand aan de Dorpsstraat 8a een
nieuwe bestemming. Paulien de Back-
Gerlofs trok er in met haar cadeaushop
en heerlijke koffie op de begane grond,
en boven de Kids Roomservice.

Gelukkig voor het dorp vond Paulien
Back het al heel lang jammer dat er in
Blaricum totaal geen winkel was die leuke

Speciale wensen?
Ik ben van mening dat het voor de vitali-
teit van ons dorp van groot belang is, de
jonge garde in het dorp te laten wonen.
Dat geeft nieuwe impulsen aan dingen die
in een dorp belangrijk zijn, zoals het ver-
enigingsleven of het vrijwilligerswerk.
Maar het is realiteit dat een deel van de
jeugd het dorp verlaat. Omdat hun werk in
een ander deel van het land is, of omdat ze
gaan studeren. Meewerken aan de moge-
lijkheden voor de jonge garde hier, daar
ga ik voor.

Wat vindt u van ‘hei & wei’?
Een leuk en gezellig dorpsblad. Zou ik
wel elke week willen lezen.

Adrie van Zon

Ada Keizer, redacteur, overleden

Van Diemen 
Meubelmaker & Maatwerk 

Cadeautjes & Cappuccino!

Kinderkamer
Wie toe is aan een nieuwe kinderkamer
met accessoires hoeft niet ver te lopen. Op
de bovenetage staat een zestal bedden en
bedjes opgesteld. Van een wieg of een
roze meisjeskamer tot een tienerkamer
van stoer steigerhout. Vooral deze laatste
is heel gewild en daarbij – ook niet gek in
deze dure tijd – niet al te duur. Voor zo’n
€ 1.500,- heeft u een bed, kast, bureautje
met schoolbordschrijfblad en twee kruk-
ken. 
Paulien, moeder van vier jonge kinderen,
staat niet altijd zelf in de winkel. Zij heeft
een uitstekende bedrijfsleider kunnen vin-
den (Ilona van Straaten) en werkt verder
met oproepkrachten. Vanuit huis, in
Laren, doet ze de inkoop en administratie,
en gaat ze naar de groothandel. Gevraagd
naar haar toekomstplannen zegt ze:
“Voorlopig beperk ik me tot deze winkel.
Maar het is niet onmogelijk dat ik zo’n
zelfde zaak in Laren of ergens anders
start, wie weet.”

Cadeautjes & Cappuccino! Dorpsstraat
8a, Blaricum is geopend van dinsdag t/m
vrijdag van 10.00-18.00 uur en zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Tel. 035-5330470,
e-mail info@cadeautjesencappuccino.nl
en wwwcadeautjesencappuccino.nl.

Conny Rector

Onbekende foto
N.a.v. het artikel ‘Onbekende foto’ in hei
& wei no. 324, december 2008, reageerde
Hans van der Molen, Evenaar, Blaricum.
Het blijkt een jeugdfoto van de kinderen
Vos van de IJzerhandel Vos in Huizen. De
huidige eigenaar Bert Vlaanderen gaf ons
de namen. V.l.n.r.: Anton, Henk, Bery,
Peter en Dries, de kinderen van Herman
Vos (eigenaar ijzerhandel tot 1977) en
Elly Wouda. Zie voor de foto:
www.heienwei.nl.

Ada Keizer

Foto: M. Lindeman

Cadeautjes en Cappuccino

Foto: P. v. Rietschoten

Petra v.d. Heiden

Rik van Diemen en de vorige eigenaar

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl

www.wivi.nl

Vervolg pagina 2 ‘Wethouder’
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Bazaar Asian & 
Mediterranean Styling
Marijke Keune-Engels

Dorpsstraat 1b   Blaricum
06-22524660

marijkeengels@hotmail.com

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

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en 
Zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering.
Op 1 en 15 februari
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 4 februari
10.00 uur Seniorenmis waarna koffie-
drinken.
Woensdag 25 februari
ASWOENSDAG
19.15 uur Viering van Aswoensdag,
begin van de 40-dagentijd.
Zondag 1 maart
11.00 uur Gezinsviering met presentatie
van de kinderen die zich voorbereiden op
de Eerste Heilige Communie.
Voor verdere informatie:
Zie het informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum.
Tel. 035-53 83 153.
E-mail: stvitusblaricum&hetnet.nl.
Website: www.vitusblaricum.nl.

Zon op en onder: op 1 februari om 8.20
uur resp. 17.27 uur en op 1 maart om 7.25
uur resp. 18.19 uur.

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. 

Februari 2009
Rondetafelgesprekken
Dinsdag 10 februari 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, tel. 7513231 of
griffier@blaricum.nl.
Raadsvergadering
Dinsdag 24 februari om 20.00 uur nog in
het gemeentehuis Laren.
Stukken ter inzage en op de website vanaf
vrijdag 6 februari 2009. 

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Protestantse Gemeente

Blaricum

Op maandagavonden 2, 9, 16 en 23 febru-
ari 2009 van 19.30 tot 22.00 uur. Wind-
vang 10, Blaricum. Kosten € 75. Infor-
matie en aanmelden: tel. 035 5316849 en
www.zielsveel.nl.
Parc-Inn: in Dienstencentrum Huizen,
Waterstraat 2. Ontmoetingsplaats voor
mensen met Parkinson en hun mantelzor-
gers. Iedere derde donderdag van de
maand van 14.00-17.00 uur. 
Elke maand diverse thema’s. 
Contact en info.: Ineke van der Heijden,
tel. 5265272, Peter Versteeg, tel. 5267803
en dhr. L.G. van Esterik (Park. pat. ver.),
tel. 5258222.Alg. info:
www.parkinson-vereniging.nl.net.
MEE ’t Gooi en omstreken: zie de ver-
nieuwde website: www.mee-ugv.nl. voor
iedereen met een handicap of beperking.
Met alle folders en brochures. Ook ano-
niem chatten met consulenten op werkda-
gen van 9.00-17.00 uur. Verder een markt-
plaats voor alle diensten en materialen, en
een sociale kaart met alle organisaties
voor zorg en welzijn in ons land. 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen, o.a. ‘Yoga voor 65 plussers’,
‘Babymassage’, ‘Nooit meer lijnen’,
‘Roken’, ‘Rust en ruimte’, etc. Contact:
035-6924495, e-mail cursussen@tgvzorg.nl
en info www.tgvleden.nl onder ‘cursussen’.

DIVERSEN
Vlugheid & Kracht, turnvereniging,
bestaat 100 jaar. Meld je aan bij Vrienden
van V&K voor € 25,-, dan kan je mee-
doen aan alle fantastische activiteiten in
2009! Ook zoeken we adressen van oud-
leden en historisch materiaal (ook foto’s)
voor ons lustrumboek. Kijk daarvoor op
www.vlugheidenkracht.com.
Bingo Voetbalclub BVV ’31: op 30 janu-
ari en 27 februari van 20.00-23.00 uur in
de kantine aan de Schapendrift. Toegang

EXPOSITIES 
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren: t/m 1 maart
a.s. ‘Winterparade’, groepstentoonstelling
met schilderijen van Caro Kroon en beeld-
houwwerken van Lucas Klein en Hans
Rikken. Open: wo. t/m zo. van 13.00-
17.00 uur. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 22 maart
2009 Singer Solo: ‘Het album van Roosje
van Lelyveld’; t/m 30 augustus 2009
‘Tiffany Girls. Nieuw Licht op Tiffany’.
Open: di. t/m zo. van 11.00-17.00 uur.
Info: www.singerlaren.nl en tel. 5393950.
Alex van de Wal en Marijke van Melle-
Man (beiden uit Blaricum) exposeren van
17 januari t/m 20 februari 2009 in Torenhof
te Blaricum. Alex is pottenbakker, autodi-
dact, met zelf ontwikkelde glazuren.
Internationaal bekend. Recent in Singer in
‘Nederlandse keramiek vanaf Jugendstil tot
2000’. Marijke van Melle-Man is profes-
sioneel schilderes en portrettist. Opleiding
Rietveld Academie. Stijl traditionalistisch.
Speciaal voor Torenhof een selectie met als
thema ‘Tel je zegeningen’.

EVENEMENTEN
Vitusgebouw: ‘save the date’ op zaterdag
avond 31 januari t.b.v. de Benjamin
Foundation (For Disabled Children) ’t
Groot Niet Te Vermijden Blaricums
Bal, nadere informatie volgt. 

GEZONDHEID EN WELZIJN
Cursus zelfhypnose door Bernard
Ligtenberg, hypnose- en regressiethera-
peut. Zelfhypnose is een eenvoudige en
doeltreffende methode om meer energie,
rust en zelfvertrouwen te krijgen. Andere
resultaten: beter slapen, afvallen, minder
drinken en roken, verlichting van lichame-
lijke klachten zoals pijn, astma en allergie.

gratis. Iedereen welkom.
Fancy fair Spelevanck: op zaterdag 31
januari 2009 is er weer de jaarlijkse fancy
fair van Peuterspeelzaal en Speel-O-Theek
Spelevanck. Iedereen is welkom van 10.00-
12.30 uur aan de Levensboom 2 in
Blaricum-Bijvanck. Leuke activiteiten voor
jong en oud: rommelmarkt, loterij, spelle-
tjes voor de kinderen, verkoop kinderkle-
ding, verkoop van zelfgebakken taarten etc.
Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum:
diverse activiteiten, Kidsbios, Inloopoch-
tend voor 55-plussers, ‘Ik kan toveren’
etc. Op 12 februari in Huizen 20.00-22.00
uur lezing van Kader Abdolah. Reser-
veren noodzakelijk. Verdere info:
de Activiteitengids en 
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
De Blaercom: Tarot als levensweg, een
vervolgcursus, vanaf 21 jan. vier woens-
dagavonden o..l.v. Geraldine Pontenagel,
aanvang 20.00 uur. Vanaf 26 jan. vier
maandagavonden ‘De vele gezichten van
de 19e eeuw’ o.l.v. Casper v.d. Broek,
aanvang 20.00 uur. Opgeven bij de
Volksuniversiteit BEL:
www.volksuniversiteitlaren.nl.
Cinema Torenhof: op initiatief Rode
Kruis i.s.m. Torenhof. Elke 1e en 3e zon-
dag van de maand filmmiddag om 15.00
uur. Gratis. Zaal open 14.30 uur. Koffie en
thee. Voor bewoners en mensen van bui-
tenaf. Te zien: nostalgische en recente
filmsuccessen. Info: Fran Kleijn, coördi-
nator filmmiddag, tel. 06-54664598. 
Opbrengst collecte Multiple Sclerose. In
Blaricum is het mooie bedrag van € 1736
opgehaald. Het MS Fonds bedankt de
gevers en de collectanten, die door weer
en wind op pad zijn gegaan. Collectant
gemist? Bijdrage op giro 5057 te
Maassluis! Volgend jaar collecteren? Info:
Nationaal MS Fonds, tel. 010-591 98 39
of www.msfonds.nl.

Kerkdiensten
Torenhof

Prot. diensten: elke 1e en 3e woensdag
v.d. maand om 9.30 uur.
Kath. diensten: elke 2e en de 4e, en
event. 5e woensdag v.d. maand om 9.30
uur. Iedereen is welkom!

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.

Zondag 1 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 8 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Bevestiging nieuwe ambtsdragers.
Zondag 15 februari 10.00 uur
Mevrouw Ds. D. Anntjes-van Oort, Lopik.
Zondag 22 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Avondmaalsdienst.
Zondag 1 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Afsluiting Bijbelweek van de scholen
m.m.v. kinderkoor ‘Piccolo’.

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.

Geboren
27-09-2008 Sanne Robin,

dochter van Vincent
Verheul en Anne van Zon

23-11-2008 Muriël Marion Orth
24-11-2008 Maximiliaan Jan Peter

Hendriks
02-12-2008 Hein Carel Jan Voorink
02-12-2008 Valentijn Schaapherder
15-12-2008 Jayden Koenen

Overleden
14-12-2008 Pieter Wilhelm Holl,

geb. 05-09-1921
16-12-2008 Grada Alida (Ada) Keizer,

geb. 28-02-1914
28-12-2008 Siebrand Cornelis

Bakkenist,
geb. 23-09-1914

dec. 2008 Annemarie v. Voorst-
Nesenberend,
geb. 1916

dec. 2008 Marie ter Weijde,
geb. 1918

dec. 2008 Johanna Alida v.d. Zwaan-
Merts, geb. 1927

dec. 2008 Wilhelmina Roodhart-
Bruinekool, geb. 1926

dec. 2008 Elisabeth Jeanne (Els)
Wallenburg, geb. 1954

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 maart.no. 2009:
DEADLINE: 30 jan. 2009
(verschijnt 26 febr. 2009)

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

William Singerweg 13,
1261 EH Blaricum. 

Kerkdienst
Bijvanck

Evangeliegemeente De Rivier
De Malbak, De Maten 1a 
Elke zondag om 10.00 uur
Iedereen welkom. Na afloop koffie en
thee. Voor informatie: tel. 5252804,
info@evangeliegemeentederivier.nl en
www.evangeliegemeentederivier.nl.

Dorpsagenda

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,
Karin Maas, Daniëlle Mouissie, Hidde van der
Ploeg, Conny Rector, Frans Ruijter, Satyamo
Uyldert, Jan Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman,
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Aty
Lindeman, Piet Niks, Corryn de Vrieze, Gerbe
v.d. Woude (foto’s)
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62,
E-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink,
E-mail: gesink@solcon.nl
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

Angerechtsweg

Foto: S.B. 

Hier komt:

Wildschut Maatwerk 
kasten, schuifwanden,

binnendeuren en laminaat
035-6220712

www.wildschutmaatwerk.nl


