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van technische en operationele facilitei-
ten van de KNRM. Daarnaast gaat de
KNRM een deel van de opleidingen voor
de bemanningsleden verzorgen. Een
onderdeel daarvan is een 10-daagse trai-
ning in een maritiem trainingscentrum in
Schotland. 

Sponsors gezocht voor reddingboot
De reddingsbrigade is een financieel
onderdeel van de gemeentelijke brand-
weer. De tweede boot van de reddingsbri-
gade, die gebruikt wordt voor ondersteu-
ning bij grote reddingsacties en bewaking
van evenementen, is eigendom van de ver-
eniging Reddingsbrigade Blaricum. Deze
tweede boot is hard aan vervanging toe en
de reddingsbrigade is nog op zoek naar
ruim € 15.000. Uiteraard kan de red-
dingsbrigade enkele tegenprestaties leve-
ren, zoals het verzorgen van een bedrijfs-
evenement in het teken van redden op het
water of het vernoemen van de redding-
boot naar een bedrijf (mits passende
naam) of naar een (overleden) persoon.
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend
contact opnemen via 06-55742506 of
info@reddingsbrigadeblaricum.nl. 
Meer informatie:
www.reddingsbrigadeblaricum.nl.

komt nu niet gelegen want ik moet weg.’ Je
ziet mensen, die schaamteloos wat euro-
centjes in je bus gooien, terwijl er toch
echt een paar heel dure auto’s voor de
deur staan. Er zijn bewoners, die gewoon
niet open doen... Je wordt langzaamaan
wel een beetje koud van binnen... maar
door het slechte weer ook van buiten!

Vrolijk en warm 
Dan maar een lekker glas wijn halen om
even op te warmen in café d’Ouwe Tak,
ergens op je collecteroute... Nou, goed
idee! Daar word je goed opgewarmd! Alle
stamgasten zien die collectebus en doen
spontaan een royale duit in het zakje, niet
van dat benauwde... En als je na een glas
wijn weer weg wilt, vertrekken, gaat dat
niet echt lukken! Marcel, één van de stam-
gasten, doet voor elk glas wijn, dat je
daarna wordt aangeboden, steeds weer
wat biljetjes in die collectebus, voor ’t
goede doel! En na een paar glazen, ach
ja... voor ’t goede doel!
Ja, daar word je dan weer vrolijk en warm
van! Niet alleen van de wijn, maar vooral
van die warmte en die gulheid van deze
gezellige, echte Blaricummers!
Ik hoop dat na het lezen van dit stukje,
meer mensen voortaan de – altijd weer
vrijwillige, bereidwillige – collectanten
met dezelfde Blaricumse warmte, vrien-
delijkheid en gulheid zullen behandelen,
want ooit zal er misschien ook voor u
gecollecteerd moeten worden!
En... echte Blaricummers, bedankt!

Madeline Lindeman

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

Net even
anders!

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

Van de redactie

Reddingsbrigade Blaricum is in 2008
meer dan 120 keer in actie gekomen.
Opvallend was het aantal zeer ernstige
incidenten, soms zelfs met dodelijke
afloop, waarvoor de reddingsbrigade in
actie moest komen. 

De reddingsbrigade is 24 uur per dag, 365
dagen per jaar, inzetbaar voor ongevallen
op de zuidelijke randmeren, in nauwe
samenwerking met de omliggende brand-
weerkorpsen en reddingsbrigades. Deze
ononderbroken inzetbaarheid sluit aan op
de doorgaande hulpvraag in de herfst en
het winterseizoen. Zo moest in december
nog een man met een gebroken been geë-
vacueerd worden van een zandschip bij de
Stichtse Brug. Tijdens het recente schaats-
weer raakten diverse personen te water of
liepen letsel op na een val op het ijs.
Eenmaal raakte een persoon zo zwaar
onderkoeld dat hij, na gered te zijn door
de reddingsbrigade, door een traumaheli-
kopter vervoerd werd naar het UMC.

Samenwerking Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij
(KNRM)
Met ingang van 1 januari jl. is de red-
dingsbrigade een samenwerkingsverband
aangegaan met de KNRM, waarmee de
wens vervuld wordt van de KNRM tot een
betere dekking van het werkgebied van de
Nederlandse Kustwacht te komen. De
Reddingsbrigade Blaricum blijft een zelf-
standige vereniging met vrijwillige
bemanningen, die nu gebruik kan maken

Onlangs kreeg ik van een vriendelijke
dorpsgenote een collectebus aangereikt
met het verzoek een aantal straten te
‘lopen’ voor een goed doel. En ja, dat
doe je dan, want iemand moet dat toch
doen en het geeft jou tenslotte ook een
goed gevoel... Alle beetjes helpen!

Gul en gezellig
Enthousiast stap je op een regenachtige,
kille namiddag van voordeur naar achter-
deur in het centrum van Blaricum en word
je overal hartelijk ontvangen. Je maakt af
en toe een gezellig praatje en je collecte-
bus begint al goed te rammelen...

Koud en kil
Gaandeweg kom je verder uit het centrum,
je vindt steeds vaker lange oprijlanen, her-
metisch afgesloten hekwerken, dreigende,
grommende honden met scherpe tandjes,
spannende intercomsystemen die zeggen
dat er niemand thuis is, afstandelijke men-
sen met geïrriteerde blikken van ‘wat wil
dat mens?’ En je hoort mededelingen als
‘Ik heb niets in huis’, ‘Portemonnee kwijt’,
‘Kom maar een andere keer terug’, ‘Je

Henk 
van den Bergh:
‘Klantvriendelijkste 

ondernemer van 2008’!
“Hoe word je dat?” zult u zich afvragen...
Nou, dat word je als je gewoon het ‘boe-
renverstand’ gebruikt, en op die manier
door een kleine ingreep voor groot plezier
bij een ander zorgt. Hieronder wijd ik daar
graag verder over uit.

Trappenberg
Mijn vrouw Willy en ik hebben een lang
gevecht gevoerd met allerlei instanties
voor een nieuwe aangepaste stoel voor
haar. In het kort geef ik even weer wat er
allemaal gebeurd is. In 1991 heeft Willy,
vanwege haar eerder ontstane lichamelij-
ke beperkingen, via revalidatie-instelling
De Trappenberg een aangepaste stoel
gekregen, waarin zij zo goed als mogelijk
met de ontstane situatie om kon gaan.
Deze stoel was namelijk ergonomisch
geheel voor haar aangepast. De levens-
duur was gesteld op vijf jaar. Maar door er
met beleid mee om te gaan (het is en blijft
natuurlijk wel gemeenschapsgeld) bleef
de stoel bij ons ruim zestien jaar goed
functioneren. Op een gegeven moment
wilde de stoel noch omhoog, noch
omlaag. Het probleem zat, zoals wij al
vermoedden, in de gasveer.

Ombudsman
Vele ‘deskundigen’ zijn er geweest om er
een mening en/of oordeel over te geven,
maar er gebeurde niets. Het was vechten
tegen de bierkaai en we besloten de
ombudsman van de Gooi- en Eemlander,
Ed Brouwer, in te schakelen. Deze kreeg
het na heel veel moeite voor elkaar dat
Willy een nieuwe stoel kreeg. Eind goed
al goed, zult u denken, maar niets is min-
der waar. De stoel die de instanties voor
haar bedacht hadden was niet aangepast
en voldeed niet. Omdat de oude stoel uit
1991 nu eigendom van ons was geworden
(we hadden hem eerst in bruikleen)
besloot ik op advies van Pieter Boersen,
de gasveer zelf maar eens te demonteren.

Onmogelijk
De ‘deskundige’ instanties hadden
gezegd: “Deze gasveren kun je nergens
meer krijgen en als het je al lukt er een te
krijgen, zijn ze duurder dan een nieuwe
stoel.” Ik ging met de gedemonteerde gas-
veer naar Henk van den Bergh (dorps-
smid) en vroeg hem of hij zo’n gasveer
kon bestellen. Henk zei: “Natuurlijk kan
ik dat, maar volgens mij kan ik deze zo
voor je repareren.” Henk zei: “Dit is zo’n
goede gasveer, die gaat een mensenleven
mee.” Zo gezegd zo gedaan. En de ‘oude’
stoel functioneert nu weer als in zijn glo-
riejaren. De nieuwe, niet goed functione-
rende stoel is weer terug gegaan naar de
leverancier. Dat het probleem op deze
makkelijke manier nu is opgelost, hebben
we gemeld aan Ed Brouwer. Deze droeg
onder andere Henk van den Bergh voor
als ‘Klantvriendelijkste ondernemer van
2008’. En na twee stemronden heeft Henk
van den Bergh deze titel gekregen. Hij
kreeg 26,2 % van de 969 uitgebrachte
stemmen. Dat waren 254 stemmen voor
Henk. 

Moraal 
Door even praktisch na te denken was een
probleem simpel opgelost. Dit heeft onno-
dig veel gemeenschapsgeld gekost, naast
de emotionele gevolgen. Want er wordt zo
snel door mensen gezegd: “Alles is toch
goed geregeld in Nederland...” De praktijk
is overigens weerbarstiger. Ik hoop dat nie-
mand ooit in zo’n situatie terechtkomt...
Op maandag 29 december jl. werd de prijs
uitgereikt door de ombudsman, Ed
Brouwer. Dit kunt u op de foto zien. Het
is onze dorpssmid Henk van harte gegund.

Frans Ruijter

Blaricums
Nieuws

Project Deregulering (BEL-gemeen-
ten). Regels en procedures worden
gemakkelijker. In overleg met onderne-
mers en Kamer van Koophandel.

Grafrechten Algemene Begraafplaats
verhoogd voor niet-Blaricummers: huur-
graf 20 jr. wordt € 4.306. Blaricummers
betalen € 2.153. Oorzaak: nog maar 98
begraafplaatsen bij 86 begrafenissen per
jaar, waarvan de helft van buiten
Blaricum. Zie ook www.blaricum.nl.

Zondagopening AH van 16.00-20.00
uur. Verzoek ingediend door dhr. R. Ton
eigenaar, samen met enquêteresultaat van
1300 klanten, waarvan 1168 voorstanders.
Het college is terughoudend. AH heeft
gesproken met alle fractieleiders. De raad
beslist op 24 februari.

Abrahams Crielaers (Blaricum) doen
het project (interieurconcept) voor Buma
Cultuur te Hilversum. Ook de opdracht
voor nieuwe ruimte van het grootste
Nederlandse reclamebureau TBWA. Zie:
www.abrahamscrielaers.nl.

Veiligheidsgevoel van Blaricummers
wordt in kaart gebracht door de gemeente.
Gestegen zijn aantal inbraken, overlast
gevende jeugdgroepen en autodiefstallen.
Op andere punten zijn er dalingen. Doel:
prioriteitsbepaling veiligheidsbeleid. 

Preventieproject Hard/t voor de jeugd
wordt voortgezet. Convenant getekend.
Doel: tegengaan overlast door jeugd.
Samenwerking gemeente, Versa Welzijn,
politie en Haltbureau. 

Ophogen zeven flats Bijvanck. Startsein
gegeven. Vier bouwlagen, 28 nieuwe
(huur)appartementen. Gereed: later dit
jaar. Renovatie bestaande flats. Levens-
loopbestendig gemaakt. Liftenhuis aange-
bracht. 

Waterwoningen Blaricummermeent.
Plan afgewezen door Raad van State.
Gemeente stelt met provincie nieuw plan
op, ter inpassing in het provinciaal streek-
plan.

Luchtkwaliteit Blaricummermeent
Werkdorp wordt door gemeente nader
onderzocht. Bestemmingsplan op dit punt
niet voldoende onderbouwd volgens Raad
van State. 

Commissie ruimtelijke kwaliteit voor-
gesteld in Evaluatienota Welstandsbeleid.
Daarin monumenten- en welstandscom-
missie. Meer openheid behandeling aan-
vragen, ook voor inwoners. Plaats verga-
deren commissies naar Eemnes. Nu in
Wijdemeren. 

Paul Frank, eigenaar van de voormalige
patisserie Frank, is plotseling overleden
op 1 februari, 61 jaar oud. In het volgende
nummer volgt zijn in memoriam.

Zon op en onder: op 1 maart om 7.25
uur resp. 18.19 uur en op 1 april om 7.14
uur resp. 20.13 uur.

“To be or not to be”

Zo sprak de sombere prins Hamlet
tegen de schedel, die hij in zijn hand
hield. Deze uitspraak speelt momenteel
overal in de wereld, vanwege de econo-
mische crisis. Sommigen blijven nuch-
ter, sommigen schieten door. Ook in
Blaricum. Dat laatste is in deze hei &
wei hiernaast te lezen in ‘Collecteren in
Blaricum’. Bij een welvarende villa
werd een kindje naar de voordeur
gestuurd met slechts een paar eurocent-
jes. Dat was alles. Hoe het de ver-
kleumde collectante verder verging?
Ging naar d’Ouwe Tak. Daar vond haar
collecte een zeer gul einde. Dankzij de
warmhartige Blaricummers daar. Crisis
of geen crisis, heel wat papiergeld werd
daar in de bus gestopt. Zo kan het ook. 

Sybert Blijdenstein 

Reddingsbrigade Blaricum op ’t ijs in actie

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 
Jelle Hoekstra

Druk jaar voor 
reddingsbrigade Blaricum

Reddingsbrigade zoekt sponsors voor reddingboot

Bijkomen in d’Ouwe Tak Foto: S.B.

Collecteren in Blaricum

Foto: P. v. R.



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

Op 9 januari jl. overleed in het Theodotion
in Laren, 95 jaar oud, Herman de Klerk,
oud-wethouder van Blaricum, en sinds 25
december 2005 weduwnaar van Jacoba
(Co) de Graaf. Herman werd in Blaricum
geboren op 5 december 1913. Zijn vader
had een schoenmakerij, een bedrijf dat
Herman later, als oudste van de jongens,
van zijn vader zou overnemen. Nadat het
gezin De Klerk meerdere keren in het
dorp verhuisd was, streek het in 1933
definitief neer in het winkelwoonhuis aan
de Schoolstraat, waar nu een kapperszaak
gevestigd is. In het pand werd ook de
schoenmakerij gevestigd. 
Elf jaar later, op 3 mei 1944, trouwde
Herman, die toen 30 jaar oud was, met
zijn Co. Na de oorlog, in 1948, werd hij
voor de KVP lid van de gemeenteraad, net
zoals zijn vader dat was geweest. Vijf jaar
later werd Herman wethouder, iets dat hij
meer dan 25 jaar zou blijven. Daarmee
was hij de langstzittende wethouder van
Blaricum ooit. Gedurende die 25 jaar
behartigde hij als belangrijkste portefeuil-
les die van Sociale Zaken en Volkshuis-
vesting. Vooral de laatste portefeuille was
in de tijd van de wederopbouw geen klei-
nigheid. 
Van 1970 tot 1974 zat hij in het dagelijks
bestuur van de Gewestraad. 
Voor zijn werk werd hij bij zijn afscheid in
1978 benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Tijdens zijn bestuurlijke
werkzaamheden heeft hij steeds zijn
schoenmakerij aangehouden, tot 1980,

Op 12 november 1948 werd de oprich-
tingsvergadering gehouden van de
afdeling Laren, Blaricum, Eemnes en
Baarn van de Imkerbond van de
Aartsdiocesane Boeren- en Tuinderbond
(ABTB). De vergadering werd gehou-
den in het voormalige K.J.C.-gebouw
aan de Eemnesserweg te Laren.

In die tijd van wenselijk geachte verzui-
ling, was de geestelijk adviseur van onze,
van oorsprong rooms-katholieke vereni-
ging, de weleerwaarde heer P. Soethof.
Het eerste bestuur was samengesteld uit
de heren T.M. Hakvoort uit Baarn (voor-
zitter), M.J. Calis uit Laren (secretaris-
penningmeester) en J. Schenk uit Laren
(bestuurslid). Deze, ook voor de huidige
imkervereniging zo belangrijke gebeurte-
nis, 60 jaar geleden, was een goede reden
om nu even bij stil te staan. Gedurende de
zomermaanden was er hard gewerkt op de
bijenschans om vooral de tuin en de
schuur in puike conditie te krijgen voor
het feest. De vereniging van nu is, in
tegenstelling tot vroeger, in het bezit van
wat men ook wel ‘de mooiste bijenschans
van Nederland’ noemt. Het is een werk-
en ontmoetingspunt van de Blaricumse
imkers geworden. Verder had een aantal
imkers zich ingespannen om honingwijn
(mede) en honingbier te brouwen en te
bottelen, hetgeen op zich al een feest was. 

antwoordelijk voor erkenning van leerbe-
drijven en vaststelling van kwalificaties.
Zij verkent de markt en brengt landelijk
en regionaal betrokken partijen bijeen. Zo
kunnen beroepspraktijk en beroepsonder-
wijs soepel op elkaar aansluiten. Een
erkend leerbedrijf staat garant voor leer-
mogelijkheden en deskundige begeleiding
en wordt vermeld in het openbare bedrij-
venregister van Calibris. Dit seizoen
lopen Mark Hendriks en oud-turnster Iris
Adee stage bij Vlugheid & Kracht via
Calibris. Hopelijk zal de club veel plezier
hebben van deze stagiaires. Mogen zij
daarna met veel plezier terugdenken aan
hun stage. Wie weet zit er zelfs uitbrei-
ding van het kader in de toekomst in.

Simone Vierstra

goede werkgever was
blijkt wel uit het feit
dat zijn monteur Gert
Zwart al veertig jaar –
tot nu toe – trouw bij
hem in de garage
werkte. Een dergelij-
ke trouw heb je alleen
voor een goed mens.
Gerhard had als
hobby alle bijzonderheden over het dorp
op te schrijven, die hij belangrijk genoeg
vond, en dat waren er nogal wat. Als je
bijvoorbeeld wilde weten wat voor weer
het geweest was op een bepaalde datum of
bij een bepaald evenement, dan ging je
maar naar Gerhard. Op zijn speciale
wijze toverde hij dan het gegeven te voor-
schijn. Wel altijd vergezeld van de vraag:
“Waarvoor wil je dat weten, jongetje?”
Voor de Blaricumse kermis vormde hij
een niet onbelangrijke schakel. Er stonden
nl. altijd kermisattracties bij hem op het
voorterrein. Met deze kermisondernemers
bleef hij contact houden, en ook met dege-
nen voor wie dan geen plaats meer te vin-
den was. Als je dan jaren later vroeg wie
hier had gestaan, in een bepaald jaar, dan
kreeg je zo de naam, adres en telefoon-
nummer van de betrokken exploitant.
Kortom, Gerhard was een markante per-
soonlijkheid met een grote liefde voor ons
dorp, waar hij zeer veel kennis over bezat
en die hij ook heeft vastgelegd. Hopelijk
gaat deze unieke dorpsverzameling van
hem niet verloren.
De redactie wenst zijn vrouw Joke en zijn
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
met het verlies van hun lieve man, vader
en opa. 

Frans Ruijter

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

Op 23 januari jl. overleed op 82-jarige
leeftijd Gerhard van Mill, van het
gelijknamige garagebedrijf, dat al
jaren gevestigd is in de markante riet-
gedekte boerderij in het dorpscentrum,
in de bocht Torenlaan/Huizerweg.
Rechts in de boerderij is Cees Rinkel
met zijn pianozaak gevestigd.

De vader van Gerhard, Jacob van Mill,
had het garagebedrijf in 1924 overgeno-
men van familie De Greeff. Toen zijn
vader nog relatief jong overleed, heeft
Gerhard, als enige zoon, de zaak voortge-
zet. Er was toentertijd bij de garage ook
nog een fietsenmakerij, waar Joop Zanoli
– die later aan de Laarderweg in Eemnes
een eigen fietsenzaak begon – lang heeft
gewerkt. Een markant punt voor de garage
was de Esso-benzinepomp, die nu alweer
een tijdje verdwenen is. Dat Gerhard een

De Blaricumse
Ondernemers

Vereniging laat
van zich horen

De Blaricumse Ondernemers Vereniging
(BOV) treedt nadrukkelijk naar buiten. 
Op 4 maart a.s. arrangeert het nieuwe
bestuur van de BOV - aangetreden op 22
september 2008 - in De Blaercom
(Schoolstraat 3) een ontmoeting met de
Kamer van Koophandel en wethouder
Posthumus. Voorlichting en overleg over
een dereguleringsproject van de KvK
komen dan aan de orde. Op 29 maart a.s.
organiseert de BOV om 15.00 uur een len-
teborrel op de aspergeboerderij aan de
Angerechtsweg 11. Burgemeester Joan de
Zwart-Bloch zal daarbij aanwezig zijn,
naast wethouder Rob Posthumus. Zij zul-
len bij die gelegenheid ingaan op de
samenwerking tussen de BEL-gemeenten.
Alle ondernemers in Blaricum zijn wel-
kom bij deze ontmoetingen, maar worden
via deze weg verzocht zich even aan te
melden via onderstaand mailadres. De
BOV en de gemeente zullen elkaar treffen
in een drie maandelijks overleg, waarbij
als eerste thema het parkeerprobleem in
het centrum aan de orde komt. De BOV
vindt het noodzakelijk dat een blauwe
zone wordt ingevoerd; dit zal de doorstro-
ming ten goede komen zonder het dorpse
karakter aan te tasten.
De BOV streeft intensief naar het vergro-
ten van het ledental, dat momenteel zo’n
veertig ondernemers telt. “Ons doel is alle
ondernemers in Blaricum te betrekken bij
onze organisatie,” zegt voorzitter Fritz
Hörl. “Het zal ons sterker maken, maar
tevens de gemeenschapszin binnen het
dorp verhogen. Zo willen wij ook een
‘smoelenboek’ verspreiden waarin een
beeld wordt gegeven van de ondernemers
in hun zaak plus een korte toelichting.”
Het nieuwe BOV bestuur bestaat uit:
voorzitter Fritz Hörl, penningmeester
Eveline Viertelhauzen, secretaris Marieke
Ton, Cees Rinkel en Renée de Keijzer.
Voor contact en opgeven als lid: e-mail
bovblaricum@yahoo.com.              H.nd.P.

Jubileum
Vlugheid &

Kracht
(ingezonden mededeling)

Lustrumactiviteiten van de 100-jarige
turnvereniging in volle gang 
Zowel de nieuwjaarsreceptie op 10 janu-
ari jl., met een spetterende show door de
turn(st)ers, als de familieweek was een
groot succes. Ook vond de sponsorloop,
ten behoeve van een lustrumgala komende

november, plaats. De jeugdleden van
Vlugheid & Kracht legden een speciaal
circuit af in de gymzaal en lieten zich
daarvoor sponsoren door familie, buren en
bekenden. Op 18 april staan de clubkam-
pioenschappen op het programma, in de
Kl. Bouthal in Laren. U sponsort toch
ook? Al vanaf € 25,- per jaar bent u
‘Vriend van V&K’. Voor alle informatie
over Vlugheid & Kracht kijk op
www.vlugheidenkracht.com of bel 035-
6247081. Ook zijn we nog steeds op zoek
naar oud-leden die iets leuks voor het lus-
trumboek hebben. Een foto of anekdote.
Dat mogen ze sturen naar Saskia
Wallenburg, maar ze kunnen ook contact
met haar opnemen. Kijk voor haar
(mail)adres op de website. 

V&K nu ook erkend als leerbedrijf
Monique Uytdehaage van Calibris heeft
aan Dick Ahles (secretaris Vlugheid &
Kracht) de verklaring afgegeven betref-
fende de erkenning van Vlugheid &
Kracht als Leerbedrijf voor het (V)MBO.
Calibris is als kenniscentrum voor leren in
de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport ver-

toen hij het woon/winkelpand aan de
Schoolstraat verkocht en met Co verhuisde
naar de Bijvanck. Herman de Klerk, alom
geliefd, was een bescheiden mens. Zo ver-
telde hij bij zijn afscheid in 1978 in hei &
wei (no. 3, eerste jaargang, 1978) dat hij
op vakantie altijd als zijn beroep schoen-
maker opgaf, ook toen hij wethouder was. 

In het boek ‘Dorpsherinneringen’ uit janu-
ari 2001, van wijlen Jan Rigter Lambzn.,
is op bladzijde 183 Hermans levensbe-
schrijving uitgebreider te lezen in het arti-
kel ‘Oud-wethouder De Klerk 80 jaar’. 
De redactie van hei & wei wenst zijn kin-
deren, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren veel sterkte met het verlies van hun
geliefde vader, opa en overgrootvader. 

Sybert Blijdenstein

Jubileumfeest
De viering van het jubileum begon op de
bijenschans ‘Steegland’. Vanaf vier uur ’s
middags waren alle leden met partners en
enkele genodigden aanwezig. Het terrein
was opgesierd met vuurkorven, een party-
tent en een kraampje, gevuld met heerlij-
ke hapjes en drankjes. Tot ieders verras-
sing werd een grote taart onthuld met een
marsepeinen foto van de bijenschans
erbovenop. In de schuur snorde de door
één van onze leden geschonken haard en
brandden talloze kaarsjes waardoor het
een zeer gezellige bijeenkomst werd. Na
het spelen van het oer-Hollandse spel
‘koekslaan’ en veelzijdige discussies
natuurlijk, wandelden we gezamenlijk,
bijgelicht door de maan, door het donkere
bos naar het nabij gelegen restaurant
‘Onder de Pannen’ op camping ‘De
Woensberg’ om daar te genieten van een
heerlijk buffet. De tijdens het buffet bran-
dende kaars van zuivere bijenwas herin-
nerde ons aan de leden die niet meer
onder ons zijn. Een van de genodigden
was Tinus Calis, één van de oprichters, en
bestuurslid van het eerste uur. Tinus ver-
telde in zijn toespraak dat onze vereniging
is ontstaan omdat de kleine luiden, arbei-
ders en kleine zelfstandigen, zich achter-
gesteld voelden bij notabelen die de scep-
ter zwaaiden, terwijl ook niet naar hun
stem werd geluisterd. Zo kwam als alter-

natief de ABTB in zicht en besloot men in
1948 tot oprichting van de nu nog
bestaande vereniging. Voor de toekomst
hopen wij op aanwas van jongere mensen,
die inzien dat ze door de imkerij daadwer-
kelijk iets aan de natuur en dus ook aan
het milieu kunnen doen. 
Voor meer informatie zie onze website
www.imkersverenigingblaricum.nl. 

G.P. van der Gant

Gerhard van Mill, van de garage Oud-wethouder De Klerk 
overleden

Blaricumse Imkervereniging 60 jaar
(ingezonden stuk)

Hier komt:

Greencare4you

www.greencare4you.com

Turndemonstratie op 10 januari

Foto: G. v.d. Woude

Gerhard met Joke in 2006

(Foto: Ex-buurman Martin v. Doornik, die in
1972 het bord uit 1924 restaureerde.)

Gerhard

Foto: P.v.R.

Co en Herman in 1993

Bijenschans “Steegland’
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seleinen servies gedekte eetkamers. “En
willen klanten goed advies bij de inrich-
ting van hun huis, dan ben ik er met mijn
40-jarige ervaring voor hen,” aldus Jitske.
Maar er is nog meer te koop. Kleding van
Marsh en van Brease, modern en in een
leuke prijsklasse. Een grote vaste klanten-
kring spoedt zich, als de nieuwe collectie
binnenkomt, bijna hollend naar de winkel
om vooral dat ene leuke vestje niet mis te
lopen.
Het vergt veel tijd en energie om al deze
voorwerpen in huis te krijgen. Jitske en
haar zuster zijn net terug van een linnen-
beurs, alwaar zij weer enorm leuke nieuw-
tjes op dat gebied zagen.
“Wij bestelden er flink van, want het is voor
de winkel heel belangrijk om steeds weer te
vernieuwen. En zo gaan we door, steeds
maar weer naar beurzen en groothandels-
huizen. Sommige mensen denken dat we
duur zijn. Nee, hoor,” zegt Roselaar. “Dit
komt door onze verzorgde uitstraling. We
zijn helemaal niet duur. We hebben cadeaus
vanaf één euro en hebben bijvoorbeeld op
dit moment een startersservies van 100,-
euro. Voor elke beurs is er wat, waarbij we
altijd staan voor goede kwaliteit.”

“In laatste instantie moet gekort wor-
den op de pensioenrechten. Zover is het
nog niet, maar als de Nederlandse Bank
als toezichthouder de grenzen strikt
blijft hanteren, is die stap voor een aan-
tal pensioenfondsen niet te vermijden.
En dan is het woord aan de politiek.”

Het thema is De gevolgen van de financië-
le crisis voor pensioenfondsen en aan het
woord is Pim Baljet. Deze Blaricummer is
lid van beleggingsadviescommissies van
vier pensioenfondsen, waaronder de
Stichting Pensioenfonds TNO en de
Stichting Pensioenfondsen Wegener.
Een dekkingsgraad van 105, dat is het
minimumpercentage waaraan een pen-
sioenfonds moet voldoen volgens de nor-
men van toezichthouder De Nederlandse
Bank. Op zaterdag 6 december meldde
Het Financieele Dagblad dat de gemiddel-
de dekkingsgraad is gezakt naar 102 pro-
cent. Saillant detail in die berichtgeving:
eind 2007 was dat gemiddelde nog 144
procent, kenden veel pensioenfondsen
begin 2008 nog extra indexaties toe en
werden de premies voor dat jaar zelfs licht
verlaagd.
Nu zit de meerderheid van de pensioen-
fondsen in onderdekking. Naar de letter
van de wet eist De Nederlandse Bank nu
dat de betrokken fondsen een herstelplan
inleveren. Normaal dient dat binnen twee
maanden te gebeuren, maar gezien de hui-
dige onoverzichtelijke situatie in de finan-
ciële wereld is uitstel verleend tot 1 april
van dit jaar. Aangetoond moet dan worden
op welke wijze het fonds binnen een
periode van drie jaar denkt terug te komen
op die magische 105 procent.
De prognose hierboven van Pim Baljet is
dus niet het scenario van een zwartkijker.
Op 10 december noemde Het Financieele
Dagblad op basis van onderzoek door
analisten van SNS Securities namen van
pensioenfondsen die er niet best voor-
staan. Dat waren KPN, Super de Boer en
aan de staart van het peloton Océ met een
dekkingsgraad van nog geen 90 procent.
Océ denkt het gat deels te dichten door de
pensioenpremies te verhogen. Indexering

WiVi,
hulpverlener 
in Blaricum

Een hardnekkige verstopping in uw
waterafvoer? Een bewerkelijke bewate-
ring van uw tuin met te veel slangen?
Of overweegt u soms om zuiniger met
energie om te gaan en het milieu te spa-
ren door over te gaan op een aard-
warmte systeem en warmtepompen?
Wellicht is voor u dan het moment aan-
gebroken om een kijkje te nemen op de
website van het Blaricumse bedrijf
WiVi Leidingwerken – Grondboringen. 

Geboren en getogen Blaricummer Winko
Visser is op het gebied van gas-, water-, en
rioolleidingen en grondboringen een vak-
man eerste klas. Na zijn diensttijd als tech-
nisch specialist was hij o.a. werkzaam als
medewerker bij de grondboorwerkzaam-
heden van Herman Vos ‘de Pompenboer’
uit Blaricum. Vervolgens werkte Visser 25
jaar lang voor een aannemersbedrijf in de
regio, waarvoor hij alle voorkomende lei-
dingwerkzaamheden uitvoerde. 

Geen probleem te ingewikkeld
Met de invoering van de euro besloot
Visser zelfstandig te gaan opereren in zijn
eigen vakgebied en vestigde zich onder de
naam WiVi in Blaricum. De eerste jaren
verliepen moeizaam, maar uiteindelijk
heeft hij, mede dankzij goede connecties
uit het verleden, een ruime en vooral
tevreden klantenkring opgebouwd. “De
reclame van mond tot mond is het beste
wat je kunt hebben.” WiVi verricht eerste-
hulpverlening – hij komt zo snel mogelijk
langs als je belt – en aanlegwerkzaamhe-
den en onderhoud op het gebied van pom-
pen, riolering, gas- en waterleiding,
waterontharders en beregeningsinstalla-
ties. Ook voor advies en informatie over
de installatie van hypermoderne, energie-
besparende aardwarmtesystemen en
warmtepompen kun je terecht bij hem. 

Vakmanschap, vriendelijkheid en vol-
harding
Belangrijk in het werk van Winko – die

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Blaricum op 8 januari 2009 is
Harm Kremer verkozen tot vrijwilliger
van het jaar 2008. Als bestuurslid van
de Agrarische Stichting Blaricum legt
hij een niet aflatende inzet aan de dag
voor het behoud van de cultuurhistori-
sche waarde van het agrarisch
Blaricum. Hij is tevens al vele jaren
medeorganisator van het bekende en
veelbezochte jaarlijkse Oldtimer
Festival in Blaricum.

Harm Kremer kreeg van wethouder
Welzijn, Ben Lüken, de gouden revers-
speld uitgereikt, de bij de titel behorende
onderscheiding. Daarna overhandigde de
voorzitter van het Gemeenschapsfonds

ker dat er geen van de kinderen, allemaal
jongens, zich heeft aangemeld om het
bedrijf over te nemen. We zien wel. We
gaan uitkijken naar ons 90-jarig bestaan,
dat we in het najaar gaan vieren. Hoe weet
ik nog niet.”
Jitske en haar man, die wonen aan de
Driftlaan in Blaricum, zijn dol op de hei &
wei. Zó zelfs dat ze per 1 januari 2009
subsponsor zijn geworden.
Barneveld Zaken vindt u aan de
Noorderweg/Huizerweg 15 te Bussum.
De openingstijden zijn dinsdag t/m vrij-
dag 9.00-18.00 uur en zaterdag van 9.00-
17.00 uur. Tel. 6919157, fax 6939245,
e-mail info@barneveldzaken.nl, website
www.barneveldzaken.nl.

Conny Rector

Hier komt:

De zorg die u thuis verdient
Royal Care thuiszorg

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

Blaricum, de heer Jan Greven, hem een
geldprijs van € 750,-. Dit bedrag kan
Harm Kremer naar eigen keuze besteden
aan een doel dat de Blaricumse gemeen-
schap ten goede komt. Voor 2008 waren in
totaal zes mensen genomineerd voor de
titel ‘Vrijwilliger van het jaar 2008’. 

Aanmoedigingsprijs 2008
Er waren over 2008 geen nominaties voor
de ‘Aanmoedigingsprijs 2008’, bedoeld
voor vrijwilligers onder de 25 jaar. 

Besteding prijzen 2007
Vorig jaar ging de titel ‘Vrijwilliger van
het jaar’ naar het echtpaar De Fouw. 
Zij hebben ‘hun’ geldprijs besteed aan
het project ‘doorgeefbijbels’ voor de
Protestantse Gemeente Blaricum. 
Toos Mooijman kreeg dat jaar de aanmoe-
digingsprijs van € 250,-. Dit bedrag wordt
besteed aan de financiering van een works-
hop graffiti voor het maken van panelen,
die in de jongerenruimte van de nieuwe
Malbak opgehangen kunnen worden.

we leren kennen als een vriendelijk en
direct mens – is het persoonlijke contact
dat hij onderhoudt met zijn klanten. Vaak
liggen de vaste dienstverlening en oplos-
sing van andere, plotselinge problemen
dicht bij elkaar. Winko: “Het komt regel-
matig voor dat wij bijvoorbeeld voor het

onderhoud van de beregeningsinstallatie
komen en dat tijdens de koffie een hard-
nekkige verstopping in de waterafvoer ter
sprake komt. Uiteraard proberen wij daar
flexibel op in te gaan en trachten we zo
snel mogelijk ook daarvoor een effectieve
oplossing te vinden.”
Wat door de klanten bijzonder op prijs
gesteld wordt is dat Winko niet opgeeft
voordat hij een probleem, met riool of
anderszins, definitief heeft verholpen.
Daarom zal je van hem de opmerking
“Het probleem is nu opgelost” pas horen
als dat ook echt zo is. 

De kracht van een klein bedrijf
Met die sterk klantgerichte aanpak en zijn
grote probleemoplossend vermogen staat
Winko steeds voor zijn klanten klaar. Het
werk begint met het inventariseren van de
wensen en/of het probleem, en eindigt
steevast met een tevreden klant. En dat
worden er elk jaar meer. De sterkte van
een klein, hoog gespecialiseerd bedrijf.
Een extra kwaliteitsgarantie is dat Winko
bij zijn werkzaamheden beschikt over de
modernste apparatuur. Informatie: zie de
blauwe WiVi-advertentie op pagina drie
in deze hei & wei, of bel Winko Visser op
06-22421139 of 5244651. Zie ook zijn
website www.wivi.nl.

Karin Maas

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

van de hoogte van de pensioenuitkerin-
genvoor dit jaar was al eerder van de baan.
“Als derde maatregel zal dan het bijstellen
van het beleggingsbeleid moeten volgen,”
haakt Pim Baljet in algemene zin daarop
aan. “Zo’n vijftien procent terugwinnen,
is een enorme stap. Dat betekent dat fond-
sen in deze situatie meer risico moeten
gaan nemen en dat kan volstrekt verkeerd
uitpakken.”
Deze uitspraak gerelateerd aan de situatie
van Océ levert een dramatisch beeld op.
Volgens Het Financieele Dagblad heeft de
printermaker in het verleden “een grote
gok genomen door maar liefst de helft van
zijn pensioengeld in aandelen te beleggen.
Slechts veertig procent zit vast in obliga-
ties.”
Pim Baljet refereert aan zijn eerdere
bewering dat uiteindelijk de politiek zich
met situaties als deze zal moeten bemoei-
en. “Hoe diep de crisis ook is, het is een
tijdelijke toestand,” stelt hij vast. “Laten
we eens negatief zijn en stellen dat de cri-

sis aanhoudt tot 2011. Dan nog zijn de
fondsen rijk genoeg om zonder problemen
die twee jaar makkelijk te overbruggen.
Pensioenfondsen worden geacht twintig
jaar vooruit te kijken.”

Hidde van der Ploeg

Aanvankelijk zag ze het werken in het
familiebedrijf helemaal niet zitten. Ze
wilde directiesecretaresse worden en
werd dat ook bij een bedrijf in
Naarden. Tot haar vader in 1970 – zij
was toen net twintig jaar – erg omhoog
zat met het vinden van een goede
cheffin. Toen ging ze overstag en kreeg
ze van hem de vrije hand. En ze leidde
het bedrijf, samen met andere familie-
leden, naar het huidige hoge peil met de
grote diversiteit aan artikelen.

Deze maand precies 90 jaar geleden start-
te de grootvader van mevrouw Jitske
Roselaar-Barneveld (58) een installatiebe-
drijf aan de Noorderweg/Huizerweg te
Bussum. De winkelruimte die hij had was
klein en niet te vergelijken met de huidige
winkeloppervlakte. In de loop der jaren
werden omliggende panden aangekocht
en kwam er een verschuiving in het assor-
timent. Zo verdween op een gegeven
moment het installatiebureau, evenals de
verkoop van witgoed, en ging men over
op een geweldige keukenshop in de kel-
der. Hier is echt alles te koop, zoals keu-
kenlinnen in de moderne kleuren blauw
en groen, alles op het gebied van koffie-
zetapparaten, messen, pannen, kookboe-
ken, ovenschalen, afwaskwasten en diver-
se elektrische apparaten enzovoorts.

Advies op interieurgebied
Ook kwamen er een linnenshop, een bad-
kamershop, een cadeaushop, lederwaren,
sieraden, cosmetica, porselein, serviezen
en alles om het interieur in te richten zoals
meubels, verlichting, vloerbedekking en
gordijnen. In de winkel staan diverse
opstellingen zithoeken en met mooi por-

Pensioenfondsenproblematiek
nader belicht

Harm Kremer,
vrijwilliger van het jaar 2008 

Barneveld Zaken

Om te zorgen dat je geen 50 zoutvaatjes
krijgt op je bruiloft, heeft Barneveld
Zaken al 40 jaar de bruidslijsten-service,
waarbij je in de winkel cadeaus uitzoekt
en deze vervolgens op een lijst plaatst
inclusief de prijs. Van die lijst kunnen de
bruiloftsgasten dan via een unieke code
op de website of per telefoon c.q. in de
winkel bestellen. Dat je de dag na je brui-
loft een eitje zonder zout moet eten zou
jammer zijn. 
Gevraagd naar haar toekomstplannen zegt
ze: “Ik blijf hier werken tot ik niet meer
kan. Samen met mijn jongere zuster,
oudere broer en mijn man hebben we het
nog veel te leuk. Het is hard werken maar
dat hebben we ervoor over. Daarnaast is
de toekomst van de zaak in zoverre onze-

Gedenkboek
(Blaricum 1940-1945)

Speciale avond voor belangstellenden 
op 26 maart, met film

Het 4 mei comité is in samenwerking met
de Historische Kring Blaricum en het
Gemeenschapsfonds bezig met de voor-
bereidingen van een gedenkboek over
Blaricum tijdens de oorlogsjaren. Hierin
wordt onder meer een bloemlezing 
opgenomen van de toespraken tijdens de
jaarlijkse 4 mei herdenkingen in de
Nederlands Hervormde Kerk / Dorpskerk.
In het boek zal aandacht worden geschon-
ken aan het verenigingsleven, het kerke-
lijk leven en het dagelijks leven in de
periode 1940-1945. Wat ging er toen
gewoon door en wat niet in Blaricum?
Welke bedrijven en winkels waren er,
behalve de Meelmuis, de smederij en
ijzerhandel van Van den Bergh, de groen-
tezaak Beek en 13 cafés? Tevens is er aan-
dacht voor verhalen, anekdotes, inciden-
ten, geweld etc.
Welke woningen, waarvan de bewoners
een bijzondere rol hebben gespeeld,
herinneren we ons nog? Te denken 
valt aan Eemnesserweg 24 (Truus van
Krimpen), Prof. van Reeslaan (A.M. de
Jong), Rust Wat, Vliegweg 11 (Aagjes-
hoeve), Torenlaan 15 (dr. Catz), Torenlaan
50 (Nederheem), Torenlaan 1 (gemeente-
huis), Eemnesserweg 1, Fransepad 1.
Het 4 mei comité en de Historische Kring
nodigen graag degenen, die belangstelling
hebben voor Blaricum in de bezettings-
tijd, uit voor een speciale avond hierover,
waar u uw eigen verhaal over de oorlog
kunt vertellen. Er wordt ook een film ver-
toond over de bevrijding in Blaricum. 
Deze avond wordt gehouden op donder-
dag, 26 maart, aanvang 20.00 uur, in het
Vitusgebouw aan de Kerklaan. Informatie
hierover kunt u sturen aan Gerbe van der
Woude, Klaphek 1, 1261 XM Blaricum.
Tel. 5387768, 06-51364466, e-mail 
g.vanderwoude@online.nl.

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

Adrie van Zon

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

Pim Baljet

Foto: G. v.d. Woude

Barneveld zaken

Hidde v.d. Ploeg

Woordenstrijd

WiVi aan het werk

Foto: S.B.

Ben Lüken en Harm Kremer

Foto: L. v.d. Hulst



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

Zondag 1 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Afsluiting Bijbelweek van de scholen
m.m.v. kinderkoor ‘Piccolo’. 
Zondag 8 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 15 maart 10.00 uur
Prof. Dr. M. den Dulk,
Alphen aan de Rijn.
Zondag 22 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 29 maart 10.00 uur
Mevrouw Ds. N. Walet-Kooy,
Amersfoort.

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
28-12-2009 Sven Mulder
05-01-2009 Guus Willem Herman

Gelderblom
09-01-2009 Sanne Baukje Jongstra
14-01-2009 Jan Chen

Overleden
08-01-2009 Daan Putman Cramer,

geb. 20-04-1919
06-01-2009 Margreth Vesseur-

Loman, oud 55 jaar
09-01-2009 Herman Petrus de Klerk,

geb. 05-12-1913
jan. 2008 Eegje Neeltje Visser

(Bruggeman), geb. 1920
17-01-2009 Roelof Weener,

geb. 18-05-1921
17-01-2009 Jan Stevens,

geb. 26-04-1949
23-01-2009 Gerhard van Mill,

geb. 27-12-1926
01-02-2009 Paul W.M. Frank,

geb. 19-08-1947

Eemnesserweg B13, 1261 HD Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend. 
Op woensdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Protestantse Gemeente

Blaricum

Oproep
voor informatie over gemeentehuis Blaricum

Voor een boek over het gemeentehuis
van Blaricum zijn wij op zoek naar
informatie. Het gemeentehuis is in 1937
gebouwd als woonhuis Nederheem voor
het Amerikaanse verzamelaarspaar
Anne en William Singer.
Tijdens de oorlog was het huis gevorderd
door de bezetters. Daarna diende het als
huisvesting voor uit Indonesië terugge-
keerde Nederlanders. Na 1950 is het huis
achtereenvolgens in bezit geweest van
Deli-Batavia Mij en IBM. In 1974 werd
het pand tenslotte aangekocht door de
gemeente Blaricum. Wie kan ons meer
vertellen over Nederheem? Wij zouden
graag in contact willen komen met dege-
nen die het huis Nederheem hebben zien
bouwen, nog wat kunnen vertellen over de
oorlogstijd, de Singers nog gekend heb-
ben, nog iets over Nederheem weten, of
die zich over de periode na de Singers nog
andere belangrijke zaken over het huis
kunnen herinneren. Reacties graag naar
Margriet van Seumeren, tel. 06-53651139,
e-mail seumeren@gmail.com.

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.

Gewest Gooi en Vechtstreek introduceert
de nieuwe website 
www.gooienvechtstreek.incijfers.nl met
allerlei belangrijke cijfers over het gewest. 

Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en 
Zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of
Woord en Communieviering.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Zondag 1 maart
11.00 uur Gezinsviering met presentatie
van de kinderen die zich voorbereiden op
de Eerste Heilige Communie.
Woensdag 4 maart
10.00 uur Seniorenmis waarna koffie-
drinken.

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.

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.

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!

Als je niet bereid bent om voor gek 
te staan overkomt je nooit iets moois.

Dr. House

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.

DEADLINE KOPIJ
voor het april.no. 2009:

26 februari a.s.!
(verschijnt 26 maart 2009)

Kopij inleveren bij de eindredactie,
zie colofon. 

Gemeente
Agenda 

Gemeentebestuur Blaricum
Het college van B en W met secretariaat is
tijdelijk gehuisvest in het Larense
gemeentehuis, Eemnesserweg 19, tel.
7513222 (centrale Laren & Blaricums
college van B en W). De verhuizing van
het ambtelijk apparaat naar het gemeente-
huis Eemnes heeft plaatsgevonden op 16
februari jl. Het loket burgerzaken blijft
deels in Nederheem aan de Torenlaan 50:
tel. 7513111 (centrale Blaricum). Zie ook
de huis aan huis bezorgde brochure van de
gemeente. Info: www.blaricum.nl. 

Maart 2009
Rondetafelgesprekken
Dinsdag 17 maart in De Blaercom,
Schoolstraat 3. Vanaf 19.30 uur de eerste
twee gesprekken en mogelijk later volgende
gesprekken. Agenda: zie website gemeente
of L.C. de Bel. Aanmelden bij de griffier, tel.
7513231 of griffier@blaricum.nl.
Raadsvergadering
Dinsdag 24 maart om 20.00 uur in het
BEL-kantoor in Eemnes, Zuidersingel 1-5. 
Stukken ter inzage en op de website vanaf
vrijdag 6 maart 2009. 

Ophalen oud papier en karton 
In het oude dorp: in de blauwe contai-
ners volgens het schema van de GAD, zie
www.gad.nl.
In de Bijvanck: wordt huis-aan-huis
opgehaald op iedere 2e zaterdag van de
maand. Vóór 9.00 uur ’s ochtends aan de
weg zetten. Bij scholencomplex de
Bijvanck staan bij de hoofdingang 4 blau-
we papiercontainers. Tijdens schooluren
te gebruiken. 

GAD afvalinfopunt & klein chemisch
afval
Bij de muziektent in het oude dorp: elke
4e dinsdag van de maand van 9.00-12.00
uur. 
Scheidingsstation Huizen, Ambachtsweg.
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 8.30-16.30
uur, zaterdag 9.00-16.00 uur. ’s Maandags
gesloten.

Dorpsagenda

Colofon

Eindredactie, vormgeving, productie en 
foto’s: Sybert Blijdenstein 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of aan
S.H. Blijdenstein, William Singerweg 13,
1261 EH Blaricum, tel.: (035) 5383893
of 06-54995520 
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: 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

Hier komt:

Wildschut Maatwerk 
kasten, schuifwanden,

binnendeuren en laminaat
035-6220712

www.wildschutmaatwerk.nl

echtscheidingssituatie door gekwalifi-
ceerde ‘KIES’-coaches Gerda Franken
(Blaricum), tel. 06-20742117 en Ida
Demeris (Eemnes), tel. 06-40232738, bei-
den orthopedagoog, leerkracht Montessori-
school Laren en remedial teacher.
Onderdeel van internationale organisatie
(Nederland/België) ‘KIES’. 
Info: www.kiesvoorhetkind.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen, o.a. Masseren, Lijnen, Yoga
voor 65-plussers, Zwangerschapsyoga,
EHBO, Eerste hulp aan kinderen,
Babymassage, Roken, Rust en ruimte, etc.
Contact: 035-6924495, e-mail 
cursussen@tgvzorg.nl en info 
www.tgvleden.nl onder ‘cursussen’.

DIVERSE ACTIVITEITEN
Leer je eigen knuffel ontwerpen en
maken. Meer dan 10 jaar heeft Eliane de
Roos lesgegeven op de OBB. Werken op
de computer verdringt de creatieve vor-
ming en handigheid van kinderen. Eliane
geeft daarom handwerklessen aan kinde-
ren van 6 tot 12 jaar in haar atelier, thuis
aan de Zwaluwenweg 12a. Naaien met de
hand en op de machine, breien, haken en
borduren. Ook handig voor later. Gewoon
lekker bezig zijn en iets leuks maken,

EXPOSITIES 
Galerie De Vlierhove: ‘Drie zondagen
open huis’, een serie van drie verschillen-
de zondagsexposities, van 12.00-17.00
uur. Op 8 maart Bart ten Bruggencate
(schilderijen), op 15 maart Ruud Krijnen
(schilderijen) en op 22 maart Eva Steiner
(beelden). De betreffende kunstenaar is
aanwezig om het nieuwste werk te presen-
teren. Van 29 maart t/m 19 april expositie
‘Herinnering in beeld’ van Aart Schonk
(beelden). Info: www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren: van 8 maart
t/m 12 april groepsexpositie ‘Een sterke
band, vrouwen en kinderen verbeeld’.
Werk van o.a. Jan de Graaf, Saskia
Pfelzer, Annette Jalilova. 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 12.00-
17.00 uur. Info: www.singerlaren.nl en
tel. 5393950.

GEZONDHEID EN WELZIJN
Spel- en praatgroep voor kinderen in

zoals het maken van een eigen knuffel.
Klasjes van vier of vijf kinderen. In eerste
instantie het ontwerpen en maken van een
eigen knuffel. Heeft u belangstelling?
Kijk op www.elianederoos.nl.
Bingo Voetbalclub BVV ’31: op vrijdag
27 februari en 27 maart van 20.00-23.00
uur in de kantine aan de Schapendrift.
Toegang gratis. Iedereen welkom.
Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum,
diverse activiteiten in Laren en Huizen: 4
maart thema-avond Beelddenken, 5 maart
Biblioscoop (Laren) 19.30-21.30 uur, 11
maart lustrumlezing, kunstuitleen, 12
maart lezing dierentolk, 16 maart luister-
avond, 18 maart inloopochtend 55+, 18
maart Kidsbios 14.30 uur, 19 maart
Biblioscoop (Laren), 23 maart lustrumle-
zing, 27 maart viering Kunst3daagse.
Plaats en tijden en verdere info: de
Activiteitengids en 
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
Cinema Torenhof: elke 1e en 3e zondag
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: F. Kleijn, coördinator
filmmiddag, tel. 06-54664598.


