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Jerney
Kaagman
Koninklijk

onderscheiden
Dorpsgenoot Jerney Kaagman is tij-
dens haar afscheidsreceptie op maan-
dag 30 maart jl. in theater Spant! in
Bussum benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Jerney, scheidend
directeur van de Stichting Buma
Cultuur, kreeg de onderscheiding uit
handen van mevrouw De Zwart-Bloch,
burgemeester van Blaricum.

Jerney Kaagman ontving de Koninklijke
onderscheiding vanwege haar inzet voor
de Nederlandse muziek. Niet alleen heeft
zij zich hiervoor sterk gemaakt als direc-

teur van Buma Cultuur, in haar carrière
was ze onder andere actief als oprichter en
voorzitter van de BV Pop, als bestuurslid
van de Vereniging PALM (Professionele
Auteurs der Lichte Muziek), als PR
Manager bij Radio Noordzee en initiatief-
nemer en beschermvrouwe van de
Stichting Jazz. Ook als zangeres van Earth
and Fire is zij van grote invloed geweest
op de export van de Nederlandse muziek.
Tijdens het afscheidsfeest in theater
Spant! in Bussum was de Nederlandse
muziekindustrie massaal aanwezig om
haar te bedanken voor haar jarenlange
inzet. Jerney Kaagman, die de functie bij
Buma Cultuur negen jaar lang bekleedde,
gaf in november 2008 aan te willen stop-
pen om meer tijd te kunnen besteden aan
haar privéleven. 

In memoriam
Gijs Rigter

(17 mei 1926 - 24 maart 2009) 

Boer in hart en nieren
Als ooit de uitspraak “Hij is in het harnas
gestorven” op iemand van toepassing is
geweest, dan is dat wel op Gijs Rigter, de
jongste zoon van Gerrit Rigter en Betje
Koppen, die woonden aan de Eemnesser-
weg 15. Zijn broer Jan werd de boer en
Gijs ging werken op de Balatumfabriek in
Huizen. In zijn vrije tijd was hij vaak te
vinden op de boerderij aan de Eemnes-
serweg, want het bloed kruipt nou een-
maal waar het niet gaan kan.

Dochter
Zijn dochter Joke trouwde met Klaas Vos.

Fa. Wed. B. Vos

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

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

Blaricums
Nieuws

Geschil verkoop Nederheem. De koper
Fas Veen BV weigert de resterende 4,5
mln. euro te betalen (koopsom van 9,1 mln.
euro). De gemeente zou bij de rechtbank
in Amsterdam beslag op het gebouw heb-
ben laten leggen. 

Welstandscommissie Gooi en Vechtstreek
(ook Blaricum) houdt voortaan haar verga-
deringen in het BEL-kantoor in Eemnes,
Zuidersingel 1-5, op iedere woensdag in
de even weken, om 16.00 uur. Aanmelden
van tevoren vereist. Agenda via
Vergunningenlijn 035-7513125. 

BOV (Blaricumse Ondernemers Vereni-
ging) praat met de gemeente o.a. over ver-
mindering van regels en de aanleg van
blauwe parkeerzones. 

GAD komt medio 2009 met een voorstel
kunststof (plastic) te scheiden van restafval.

V&K – 100 jaar – jubileum. De clinic in
maart door bondstrainer Rob Stout was een
groot succes. Topturner Yuri van Gelder
komt op het jubileumgala in november a.s. 

Blaricum steekt 3,7 mln. euro in het
Sportpark Oostermeent (Bouwvenen)
t.b.v. drie voetbalvelden, waarvan één
kunstgrasveld, handbalvoorziening, mul-
tifunctioneel verenigingsgebouw, par-
keervoorziening, entree, verlichting,
omheining, ruimte voor binnenaccommo-
datie paardensport. Kostendekking uit
bouw van serie nieuwe woningen. 

Groenrenovatie Bijvanck is versneld
gestart. Het rooien en de nieuwe aanplant
zijn inmiddels afgerond. De hele renova-
tieduur is van 5 naar 2 jaar teruggebracht. 

Burgemeester Tydemanplein en Wet-
houder Schönepad zijn gepland in het
nieuwe Centrumplan Bijvanck. 

Actualisering bestemmingsplan Bij-
vanck. De uitgangspunten zijn geformu-
leerd. De kenmerkende ruimtelijke struc-
tuur (stedenbouwkundig en groen) wordt
behouden. Met snippergroen wordt zorg-
vuldig omgegaan. 

Het ontwerpbestemmingsplan Villa-
gebieden, m.b.t. dakvormen, monumen-
ten, ziekenhuis, Naarderweg 17 (Auto
Koen), Schapendrift 73-75 (drie oude ate-
liers) heeft tot 9 april ter visie gelegen.
Volgens huidige planning zou het nog
voor het zomerreces door de raad vastge-
steld kunnen worden.

Errata
In het stuk ‘Gedenkboek (Blaricum
1940 - 1945)’ in de voorgaande twee edi-
ties van hei & wei is per vergissing ver-
meld ‘in samenwerking met de
Historische Kring Blaricum’. Dit is beslist
niet het geval. De voorzitter van de Kring,
Joep Vos, verleent op persoonlijke titel
zijn medewerking aan het boek. 

Bemiddeling en advies (aanvulling)
In de vorige hei & wei (no. 328, april
2009) is een deel van het telefoonnummer
en het e-mailadres van Adrie van Zon
weggevallen. 
Deze zijn: tel.  035-5313283 en e-mail
adrievanzon@casema.nl.

64e Nationale
Herdenkingsavond

Maandag 4 mei 2009
19.30-19.50 uur
Samenkomst in de Dorpskerk in Blaricum. 
Begroeting door de heer C.J. Lavalije,
pastor. 
Blaricums Gemengd Koor met Locus Iste
van Bruckner. 
Orgelspel, gecombineerd met trompetspel.
Hear my prayer van F. Mendelssohn.
Korte toespraak door mevrouw M.
Lindeman.
Orgelspel gecombineerd met trompetspel.
Air van J.S. Bach. Trompet: dhr. H.J.
Sevenstern, orgel: dhr. M. van der Heide.
19.50 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur 
Luiden van de klokken.
Ca. 19.50-19.55 uur 
Stille tocht van de Dorpskerk naar het
monument voor de gevallenen in het
plantsoen aan de Piepersweg.
19.58-20.00 uur 
Trompetspel (the Last Post) bij het monu-
ment.

20.00-20.02 uur 
Twee minuten volkomen stilte en aanslui-
tend het zingen van het Wilhelmus samen
met het Blaricums Gemengd Koor.
Kranslegging bij het monument namens
het gemeentebestuur door de burgemees-
ter van Blaricum, mevrouw J.N. de Zwart-
Bloch. Vervolgens wordt de aanwezigen
bij de herdenkingsbijeenkomst de gele-
genheid geboden tot het brengen van een
bloemenhulde.

Ze kochten de boerderij aan de
Oostermeent 1 van Loet Zwanikken en
Beppie Vos. Tegenover de Theetuin. Daar
was Gijs dagelijks te vinden om hand-en-
spandiensten te verrichten. Het is dan ook
verbijsterend dat hij juist daar op de deel
plotseling is overleden. 

Praters
Als hij ’s morgens naar Klaas en Joke fiet-
ste, kon het wel eens gebeuren dat hij veel
praters tegenkwam. Het kwam ook wel
eens voor dat hij daar niet aankwam, maar
halverwege om moest keren om weer op
tijd thuis bij Jopie te zijn voor het eten. 

Verhalen 
Gijs kon schitterende verhalen vertellen
over Blaricum en omstreken. In de hei &
wei nr. 307 van mei 2007 mocht ik hem,
samen met Henk en Piet Heerschop, inter-
viewen over wat zij beleefd hadden in het
begin van de oorlog. Het was een avond
die mij nog lang bij zal blijven. Ook in het
boek ‘Blaricum een erfenis van Gooiers’
staat een mooi pakkend verhaal over Gijs
met Joke en Klaas. 

Uniek
Gijs was een markant figuur, je zag hem
eigenlijk niet verouderen. Er sterft met
hem een stukje uniek Blaricum. We noe-
men dit ook wel: ‘Inleveren en niets voor
terugkrijgen’. Gijs hield van verrassingen,
maar op deze verrassing zat niemand te
wachten. De redactie van hei & wei wenst
Jopie, zijn kinderen en kleinkinderen veel
sterkte met dit onverwachte verlies.

Frans Ruijter

Geen Plein Air meer maar film bij
Rust Wat!

Van de week belde Gerard Ploeger mij
’s ochtends vroeg op. Ik dacht met
schrik dat ik alweer mijn fysiotherapie-
afspraak had vergeten. Nee, het ging
over wat anders. Hij belde mij als
bestuurslid van Stichting Promotie
Blaricum om iets mee te delen, en of ik
daar met hei & wei iets aan wilde doen.
Ik werd benieuwd, want de stichting is
al jaren bijzonder actief met allerlei
leuke evenementen voor het dorp. Met
zijn vertrouwde donkere basstem, die
we allemaal zo goed kennen, deelde hij
me mee dat de stichting gestopt was
met de Plein Air schilderswedstrijd. Na
ruim 10 jaar was het nu wel leuk
geweest. Het was tijd voor iets anders.
“Iets unieks voor Blaricum, jawel, er
komt... een openluchtbioscoop met
groot scherm, en dat alles in de prachti-
ge natuur en de heerlijke zomerambian-
ce van Rust Wat!” Welke film wordt
vertoond? “Dat zal het meeslepende
woestijndrama Babel met Brad Pitt en
Cate Blanchett worden.” Wanneer? “Op
zaterdag 6 juni, aanvang 22.15 uur. Het
moet natuurlijk eerst donker zijn,” licht-
te Gerard toe. “Entreekaarten zijn te
koop op donderdagavond 4 juni van
19.00-21.00 uur in De Blaercom, voor
vijf euro per persoon. Eigenaar Marc
Bon van Restaurant Rust Wat organi-
seert voorafgaand aan de film een spe-
ciaal driegangen bioscoopmenu voor
liefhebbers, zolang er bij hem plaats is
op het terras, met eersterangs zicht op
het scherm.” Dat terras zal wel snel vol
zitten, dacht ik, maar er is voldoende
plaats over langs de oever.
Of ik dat niet in hei & wei wilde aan-
kondigen? “Ik help je graag, Gerard!”
Bij deze dus. Voor een Blaricums eve-
nement is er altijd plaats in hei & wei.
Film aan het water, weer een origineel,
nieuw stukje toegevoegd aan de identi-
teit van het dorp. Wie had dat gedacht?

Sybert Blijdenstein 

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 
Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl

Koninginnedag Foto: S.B.

Feestprogramma 
Koninginnedag

Blaricum

VOORVERKOOP ROMMELMARKT
25 april van 10.00 tot 15.00 uur

Eemnesserweg 4, Blaricum

Koninginnedag
Donderdag 30 april 2009

KINDERVRIJMARKT
van ca. 8.30 tot 13.00 uur
(Middenweg-Schoolstraat)

BLARICUMMERIE
Van 10.00 tot 16.00 uur

Marktkramen in het dorpshart en het
Standwerkertoernooi

KUNSTSTRAAT 
(Dorpsstraat en Fransepad)

KRUISKUIL
(hoek Brinklaan/Fransepad/Kerklaan)

LIVE MUZIEK: REQUEST
Galgenspel, klimwand, treincircuit,

springkussen
Om 16.00 uur: VEILING t.b.v. de

Oranjevereniging

KINDERSTRAATJE KERKLAAN
Tot 13.00 uur diverse gratis spelletjes

In samenwerking met De Blaercom
LIVE MUZIEK BIJ DE 

MUZIEKTENT
van 13.30 tot 17.30 uur door 

DE PARAMOUNTS

Dit programma wordt u aangeboden
door de Oranje Vereniging Blaricum

DEELNAME AAN ALLE ACTIVI-
TEITEN ISVOOR EIGEN RISICO

Opbrengsten rommelmarkt en veiling 
zijn bestemd ter ondersteuning van de
activiteiten van de Oranje Vereniging.

Foto: P. v. Rietschoten

Gijs Rigter

Joan de Zwart en Jerney Kaagman

Foto: Ad Breugel



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

In memoriam
Bep Raven

(7 april 1932 - 11 maart 2009)

Uit het hart
Bertus van den Bergh sprak tijdens de uit-
vaartdienst van Bep Raven in de St.
Vituskerk onder andere de volgende
woorden, uit de grond van zijn hart: “Bep,
een heel gezellige man en grote vriend, is
plotseling uit ons midden gestapt. Een
echte levensgenieter en een door en door
goed mens, die altijd opgewekt was en
open stond voor andere mensen. Wij zul-
len hem vreselijk missen.”

Werk en plezier
Bep Raven kwam van school en ging bij
de smederij van Henk van den Bergh wer-
ken. Dat was heel gewoon in die tijd, want
zijn vader, Gerrit Raven, werkte daar ook
al jaren, tot eenieders tevredenheid. Niet
alleen het werken, hoe belangrijk ook,
stond centraal bij Bep. Hij deed graag op
zijn eigen specifieke wijze mee aan het
sociale leven in Blaricum. Op vele feest-

jes, zoals voor het carnaval, voor een brui-
loft, voor de Dag van het Werkpaard of bij
de Solexenrace, speelde hij zijn rol met
overgave. Want in voordrachtjes en als
toneelspeler was hij werkelijk niet te eve-
naren.

Stille werker
Ook bezat hij de gave om heel onopval-
lend op de achtergrond zich verdienstelijk
te maken voor anderen. Zo heeft hij, nadat
hij in 1988 na 27 jaar uit de actieve brand-
weerdienst ging, zich tot het laatst ingezet
als ‘kantinebaas’. Hij kon, ongeacht de
leeftijdverschillen, met iedereen opschie-
ten. Voor de Oranjevereniging voorzag hij
de mensen, op de woensdagmiddag na de
volksspelen, van een hapje en een drankje
in de kantine van de brandweer. Hier werd
dan nog even gezellig nagepraat over de
dan bijna afgelopen Blaricumse Kermis. 

Vrienden 
Zijn kinderen droegen hem, begeleid door
de brandweer, naar zijn laatste rustplaats.
Men zegt vaak: “Vrienden vergeet je
nooit.” Bep zullen wij dan zeker nooit ver-
geten. 
Wij van hei & wei wensen Gonnie, zijn
kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe
om het verlies te verwerken en de draad
van het leven weer op te pakken.

Frans Ruijter

Bezit in je leven
Wees tevreden met wat je bezit in ’t leven;
wees dankbaar voor wat je niet 
toebehoort,
want dat is zoveel minder zorg;
maar tracht te verkrijgen wat je nodig
hebt
en maak het beste van ieder ogenblik
in je leven.

Inayat Khan

kan de ander de kinderen goed observeren
en zonodig een kind extra aandacht geven.
De KIES-groep begint met een informa-
tiebijeenkomst voor beide ouders en ver-
volgens komen de kinderen acht aaneen-
gesloten weken bij elkaar om via verha-
len, opdrachten en spelletjes aan de slag te
gaan. Aan het eind volgt dan weer een
evaluatiebijeenkomst met de ouders.
Gerda: “Het feit dat de kinderen daar met
anderen zitten die dezelfde ervaringen
hebben, werkt zó goed. De herkenning, de
troost dat ze niet de enige zijn in die situ-
atie, alleen dat al kan kinderen zoveel hel-
pen!” In de bijeenkomsten wordt altijd
oplossingsgericht gewerkt, maar de oplos-
singen worden door de kinderen aange-
dragen, niet door de coaches. “De kinde-
ren moeten het zelf doen, dat geeft ze zelf-
vertrouwen en houvast. Zelf doen, maar
niet alleen. Wij wandelen een stukje mee
op het pad, zo zie ik het,” aldus Ida. 
De scheiding moet ten minste een half
jaar geleden uitgesproken zijn, maar kin-
deren kunnen ook komen als het al langer
geleden is, maar er bijvoorbeeld iets in de
situatie verandert, bijvoorbeeld als papa
of mama een nieuwe partner krijgt.

Problemen vóór zijn
In een aantal gemeenten in Nederland
wordt KIES aangeboden via school of het
maatschappelijk werk. Alhoewel Ida en
Gerda gesprekken gevoerd hebben met de
gemeente Blaricum en Laren is het hier
nog niet zo ver. Jammer, vinden beiden.
Niet zozeer voor hun praktijk, als wel
voor de kinderen die met een echtschei-
ding te maken krijgen. En dat worden er
steeds meer. In het Gooi eindigt momen-
teel al 1 op de 3 huwelijken in een schei-
ding. En ook al lijkt het goed te gaan met
een kind: onderschat nooit wat echtschei-
ding voor een kind of tiener betekent, is
de boodschap van de KIES-coaches.
“Eigenlijk zou het voor elk kind in die
situatie zo goed zijn,” zegt Ida. “Je zou het
bijna preventief willen voorschrijven:
zorg dat je de problemen voorblijft!”

Als u meer wilt weten over het KIES-pro-
gramma, kunt u kijken op de website:
www.kiesvoorhetkind.nl. 
Aanmelden of nadere informatie opvragen
over de KIES-groep in Blaricum kan via 
e-mail: idademeris@hotmail.com of
gjfranken@planet.nl of telefonisch op 06-
4023738 (Ida Demeris) of 06-20742117
(Gerda Franken). Er zijn kosten verbon-
den aan het programma.

C.H.

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

Coaches Ida Demeris en Gerda
Franken vullen elkaar goed aan. Als de
één een zin begint, kan de ander hem zo
afmaken, en als de één een voorbeeld
aandraagt, kan de ander het niet laten
vol enthousiasme te knikken en aan te
vullen. Ze hebben dezelfde achtergrond
(allebei zijn ze orthopedagoge) en delen
nu samen een nieuw werkgebied: het
begeleiden van kinderen die met een
echtscheiding te maken hebben. En ook
dat doen ze met gelijke inzet en betrok-
kenheid. Samen begeleiden ze kleine
groepjes kinderen om de echtscheiding
van hun ouders en alle gevolgen daar-
van te verwerken. Want, zo zeggen Ida
en Gerda, een echtscheiding is hoe dan
ook ingrijpend in een kinder- of tiener-
leven, hoe goed je het als ouders ook
voor je kinderen probeert te regelen. 

Hoe ingrijpend een echtscheiding precies
is, beseffen Ida en Gerda zich pas ten
volle sinds zij de opleiding voor KIES-
coach hebben doorlopen. “De basisveilig-
heid van kinderen wordt door elkaar
geschud. De zekerheid van papa en mama
en kinderen als één gezin in één huis, die
wordt verbroken en daar moet een nieuw
evenwicht in gevonden worden,” zegt Ida.
“Bijna alle kinderen ervaren een loyali-
teitsconflict,” vult Gerda aan. “Alsof ze
moeten kiezen tussen papa en mama. Bij
ons kunnen ze over die gevoelens praten,
en dat lucht op. Wij zijn geen partij. Wij
kiezen alleen voor het kind.”

Herkenning en oplossingen
KIES staat voor ‘Kinderen In Echtschei-
ding Situatie’. Het is een programma dat
vijf jaar geleden is ontwikkeld en sinds
die tijd met groot succes op verschillende
plekken in Nederland georganiseerd
wordt. Ida en Gerda volgden de opleiding
tot KIES-coach en willen zeer binnenkort
een groep beginnen in Blaricum. De
groep, die uit circa 8 kinderen zal bestaan,
wordt begeleid door Ida en Gerda samen.
Zo kan de één de bijeenkomsten leiden en

Omdat het leven zo kostbaar is en dat
gevierd moet worden willen we een aantal
markante Blaricummers die 80 jaar
geworden zijn in 2009 hier voor het voet-
licht brengen en feliciteren. 

Dat zijn Piet Lindeman, Rien Post, Piet
Heerschop, Gerard Groenestein en de
hieronder afgebeelde Rie Rigter, Bertus
v.d. Bergh en Nico de Jong sr. 

Normaal vermelden we geen verjaarda-
gen, maar we menen hier een eenmalige
uitzondering voor te moeten maken. 

Eerste ‘Ja’ op
nieuwe locatie

De nieuwe trouwlocatie in Blaricum, in de
sfeervolle oude boerderij van Calis naast
d’Ouwe Tak, is 6 maart in gebruik geno-
men. Ambtenaar van de Burgerlijke stand,
Guido Maas, had de eer om de eerste
huwelijksvoltrekking te doen in de boer-
derij. Rombout Adema en Resa Tukker
gaven elkaar het ja-woord nadat ze elkaar
zeven jaar geleden op de Blaricumse ker-
mis hebben gevonden. Rombout is de
zoon van de bekende Blaricumse onder-
wijzer Gerard Adema, nu 92 jaar oud. Het
echtpaar Adema heeft een nauwe band
met Blaricum. Dat werd ook bij dit huwe-
lijk benadrukt. 
Het begon al bij de ‘vrijgezellendag’.
Vrienden hadden een buffetlunch georga-
niseerd bij hotel-restaurant Bellevue. Daar
werden alle aanwezigen door paard en
wagen opgehaald door Nico en Margriet
van ‘het Werckpaert’. Rombout en Resa
hebben in originele klederdracht een
rondrit door het dorp gemaakt, waarbij Co
Vos veel kon vertellen over de omgeving
en sommige markante inwoners. Het laat-
ste stukje van de rondrit heeft Gerard
Adema zelfs nog op de bok gezeten, tus-
sen Nico en Margriet in.
De huwelijksdag begon bij het echtpaar
thuis, en alle familie, vrienden en bekenden
gingen te voet naar de oude boerderij aan
de Eemnesserweg. De nieuwe trouwlocatie
was snel gevuld en een aantal belangstel-
lenden moest achterin blijven staan. Met
een klein gezelschap is de dag afgesloten
bij De Goede Gooier met een prachtig uit-
zicht over ‘hun’ Blaricumse hei.

ANWB-bord
gerestaureerd 

Henk van de Veen heeft ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van zijn gelijkna-
mige schildersbedrijf de 80 jaar oude
ANWB-wegwijzer bij de muziektent
gerestaureerd. Op de foto Henk en wet-
houder Posthumus bij het bord, dat overi-
gens in 1990 al eens van de ondergang
was gered door de toenmalige gemeente-
secretaris. Die kon een aan de gang zijnde
vervanging door een modern ANWB-bord
net op tijd kon voorkomen: het oude bord
was al uitgegraven, en lag zielig op zijn
kant. Het werd direct weer teruggezet. Zo
gaat dat in Blaricum. 

Sybert Blijdenstein 

KIES-coaches kiezen voor het kind

Markante tachtigers 

Gerda Franken en Ida Demeris

Rie Rigter, vele jaren de drijvende kracht
achter de Rommelmarkt van de Oranje
Vereniging op Koninginnedag

Foto: P. v. Rietschoten

Bertus van den Berg

Foto: P. v. Rietschoten

Nico de Jong sr.

Foto: P. v. Rietschoten

Bep Raven

Rombout en Resa op de nieuwe trouwloca-
tie

Henk en Rob bij het bord
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Huizerweg 10
BLARICUM
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www.ijssalondehoop.nl

• 30 april: Koninginnedag 
• 4 mei: Dodenherdenking, halfstok vanaf

18.00 uur 
• 5 mei: Bevrijdingsdag 
• 17 mei: verjaardag Prinses Maxima 
• 29 juni: Nederlandse Veteranendag 
• 15 augustus: formeel einde Tweede

Wereldoorlog 
• 7 december:

verjaardag Prinses Catharina-Amalia 
• 15 december: Koninkrijksdag

Particulieren wordt geadviseerd deze
vlaginstructie te volgen. Als één van de
bovengenoemde data op een zondag of
algemeen erkende christelijke feestdag
valt, dient de vlag een dag later te worden
uitgestoken. Koninginnedag wordt in dat
geval een dag eerder gevierd, waardoor de
vlag dus ook een dag eerder wordt uitge-
stoken. Op 4 en 5 mei wordt altijd op de
dag zelf gevlagd.

Wanneer gebruik je een oranje wimpel? 
Op Koninginnedag en op de hierboven
vermelde verjaardagen van de leden van
het Koninklijk Huis wordt de vlag met
een oranje wimpel gevoerd. Bij alle ande-
re gelegenheden wordt de Nederlandse
vlag zonder wimpel gevoerd.

Hoe gaat het halfstok vlaggen op 4 mei? 
De Nationale Dodenherdenking beperkt
zich tot de vooravond van 4 mei. Om die
reden is het halfstok vlaggen officieel dan
ook beperkt tot de tijdsperiode van 18.00
uur tot zonsondergang. Na het houden
van twee minuten stilte wordt de vlag dus
niet in top gehesen, maar blijft tot zons-
ondergang halfstok hangen. Dit is voor
het eerst landelijk ingevoerd in 2001,
omdat er na 20.02 uur op veel plaatsen
nog activiteiten in het kader van de
Dodenherdenking plaatsvinden. Het half-
stok houden van de vlag doet recht aan de

Ruim een jaar geleden startte de
schoonheids- en kapsalon Day Spa
Mooi bij het GZC De Lloods aan de
Meentweg 37-0 te Blaricum. Samen
met de apotheek, fysiotherapeuten,
huisartsen, tandarts en fitnesszaal biedt
deze Spa een welkome aanvulling op
het totale gezondheidspakket. 

De ruimte, meteen links als je De Lloods
binnenkomt, stond ongeveer een jaar leeg
toen Marieke van Essen (32) via een
bevriende apothekersassistente in contact
kwam met de apotheker in het gebouw,
Jan v.d. Lende. Zij werkte op dat moment,
op routine en met alle kapdiploma’s op
zak, bij een kapper in Bussum. Van der
Lende wilde graag dat de vrije ruimte een
toegevoegde zou waarde geven aan het
gehele gezondheidscentrum: een bijpas-
sende bedrijvigheid voor het goede wel-
zijn en een optimale verzorging. Een paar
jaar geleden had hij al in de Gooische
Apotheek in Laren, in samenwerking met
Vichy, het eerste Dermocosmetisch
Huidadviescentrum van Nederland geo-
pend. Daar geeft een schoonheidsspecia-
liste deskundige adviezen voor goede
huidverzorging. In dat verlengstuk past
heel goed het aanbod van behandelingen
in een schoonheidssalon annex kapsalon.
Marieke zag het direct helemaal zitten en
zo is Day Spa Mooi ontstaan.

De binnenhuisarchitect
Net als het idee van de inrichting van de
apotheek heeft Jan van der Lende ook zelf
de hele inrichting van Day Spa Mooi
gedaan. De uitwerking werd door BOS
architecten verzorgd. Bij binnenkomst is
een grote ruimte links voor alle haarbe-
handelingen. Rechtdoor is de ruimte voor
visagie en manicure en zijn er drie mooie
stoelen met voetbaden. Dan verder naar
rechts twee cabines voor de schoonheids-
behandelingen, met eigen douche en één
speciale voeten-behandelingkamer. Ook
is er een kleedkamer met sauna en dou-
che. Natuurlijk ontbreekt een personeels-
ruimte met keukentje en wasmachine-
ruimte niet.

Zomaar een klas uit de jaren zestig op
de Bernardusschool. Bekende hoofden.
Raven, De Jong, Maas, Lanphen,
Rigter, Bollebakker en vele anderen.
Dorpsgenoten die we regelmatig tegen-
komen in de lokale horecagelegenhe-
den, op het schoolplein of in de super-
markt.
Ook zijn er enkele klasgenootjes die ver-
trokken zijn uit het dorp. Annemarie de
Jong en Greetje Lanphen, hartsvriendin-
nen van weleer, zijn beide uitgevlogen.
We spraken met hen. 

Jeugdherinneringen
De herinneringen aan de jeugd in
Blaricum en de tijd op de Bernardus-
school zijn dierbaar. Greetje: “De vrij-
heid, fietsend door het dorp, altijd maar
buiten spelen, met mijn broers, zussen 
en hordes vrienden en vriendinnen.”
Annemarie koestert vooral de herinnerin-
gen aan de Blaricumse kermisdagen.
Ringsteken, volksspelen en het oneindige
dansplezier bij d’Ouwe Tak. “Dat was zo
leuk, dat vergeet je niet meer.”
In 1972 gingen beide vriendinnen naar de
Sint Jans Mavo. Daarna scheidden hun
wegen. Annemarie ging naar Laar en Berg
en vervolgens naar de Hogeschool in
Enschede om informatica te studeren.
Greet schreef zich in op de Middelbare
Tuinbouwschool in Utrecht. Dat was niet
voor lange duur. Al snel stopte zij om bij
vader Lanphen in het familiebedrijf in
Blaricum administratief werk te gaan
doen. 
Tijdens een stage in Boston verloor
Annemarie haar hart aan de USA. Zij
vond daarna al snel een vaste baan en ont-
moette haar echtgenoot Ed op een
bedrijfsfeestje. Omdat haar vader de
Engelse taal niet voldoende beheerste,
reisde Greet regelmatig mee naar Zweden.
Met één van vaders zakenpartners klikte
het bijzonder goed. De Zweedse Bengt is
al ruim 22 jaar de echtgenoot van onze
Blaricumse Greetje Lanphen. 
Annemarie woont met haar man Ed en
drie kinderen in Chestersprings, vlakbij
New York. Greet woont met Bengt, twee
kinderen en drie katten in Tenhult, een
dorpje vlakbij de naaimachinefabriekstad
Huskvarna in Zweden. 
De Blaricumse vriendinnen zitten niet stil.

Redacteur Adrie van Zon liet in het febru-
arinummer van hei & wei in zijn stuk Kom
eens een borrel drinken, een hapje eten
een oudere man (83) aan het woord, die
zijn vrouw verloren had. Omdat deze man
anoniem wilde blijven in het stuk, en om
te voorkomen dat er daarom misverstan-
den zouden ontstaan had Adrie, in over-
leg, besloten te ondertekenen met ‘opgete-
kend door Adrie van Zon’. Desondanks

dacht een enkele lezer dat Adrie over zich-
zelf had geschreven. Hij werd recent zelfs
min of meer gecondoleerd met het verlies
van zijn vrouw. Bij deze wil de redactie
dit misverstand rechtzetten. Adrie is nog
lang geen 83 jaar en met zijn echtgenote
gaat het uitstekend. Waarvan akte.

Sybert Blijdenstein

Greetje doet naast de administratieve
ondersteuning van het bedrijf van Bengt
veel vrijwilligerswerk voor het Rode
Kruis. Annemarie heeft na vele jaren bij
Siemens Medical Services het roer omge-
gooid en volgt een opleiding tot ergothe-
rapeut. Ook Annemarie zet zich belange-
loos in voor haar medemens in een revali-
datiecentrum. 

Missen jullie Blaricum?
“Ja!” Zowel Annemarie als Greetje mis-
sen Blaricum. De gezelligheid van het
dorp, de natuur, de boerderijen en de hui-
zen met de rieten daken. Greetje ideali-
seert: “In Zweden koop je alles in één
winkel. Niet zoals in Blaricum: brood bij
Wassenaar, vlees bij Stut, shampoo bij de
drogist.” Annemarie mist het “even op de
fiets springen voor een boodschapje.” Het
grootste gemis is voor beiden toch de
familie. Dat klinkt ons niet vreemd in de
oren. De families De Jong en Lanphen
staan immers ook bekend om de hechte
familiebanden. 
Veel contact met klasgenootjes uit de
Bernardustijd hebben Greetje en
Annemarie niet. Als Greetje in het dorp
komt, wordt ze nog wel herkend en vrolijk
gedag gezegd. “Dat is een fijn gevoel. Het
gevoel alsof je thuis bent.” De vriend-
schap tussen Annemarie en Greet is echter
niet stuk te krijgen. Via de mail hebben zij
intensief contact. Bovendien wordt er
eens per jaar op afspraak uitgebreid inter-
continentaal getelefoneerd, en als het alle-
maal lukt stemmen zij hun jaarlijkse reis
naar Blaricum met elkaar af, zodat zij in
ieder geval enkele uurtjes samen door
kunnen brengen. 

Denk je ooit eens terug te keren naar je
geboortedorp?
Annemarie denkt nooit meer terug te
keren. Haar gezin is opgegroeid in
Amerika. Maar ze is en blijft Nederlandse,
een Blaricumse Nederlandse. Greet twij-
felt. Zij heeft twee ‘thuisen’: Tenhult en
Blaricum. Moeder Lanphen zong altijd:
‘Blaricum, mooiste dorpje in het Gooi’.
Haar liefde voor het dorp was enorm.
Greet deelt deze liefde. 
De klas van toen. Lang geleden, maar zo
vers in het geheugen. Klasgenootjes, ver
weg maar ook zo dichtbij. 

Karin Maas

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

Alle producten die gebruikt worden zijn
van hoogwaardige kwaliteit. Bij de kap-
per, die ook extentions (haarverlenging)
van Greathlengths doet, wordt Goldwell
gebruikt. De schoonheidssalon werkt met
Dermalogica, dat een wetenschappelijk
programma heeft voor alle huidtypes. De
cosmetica is van het trendy merk TiGi,
handverzorging van OPI. Daarnaast is er
voor klanten met een meer vragende huid,
met bijvoorbeeld veel pigmentvlekken
en/of acne-littekens of rimpels, het beroem-
de Zwitserse merk La Colline. Voor een
nog specifiekere huid kan er behandeld
worden met de huidverbeteringproducten
van Dr. Christine Schrammek. Na enkele
behandelingen kan men al van verbetering
spreken.“Dat is precies wat ik zo leuk
vind aan dit vak,” zo zegt Marieke “Met
mensen omgaan en ze een blij, mooi en
tevreden gevoel geven.”

Verjaardag vieren 
Het is natuurlijk heel leuk en ontspannend
om je verjaardag (op invitatie) met een
paar goede vriendinnen in de Day Spa
door te brengen. Dat is weer eens iets
anders dan koffie met gebak of een aange-
klede borrel. U kunt dan bijvoorbeeld
beginnen met een gezichtsbehandeling en
opmaak, daarna manicure en lakken, voe-
tenspa, pedicure en lakken en tot slot naar
de kapper. Daar laat u dan een prachtig
nieuw kapsel maken, zodat u uw partner
ook verrast. Een geweldig eind van een
heel geslaagde verjaardag! 

Vlaginstructie
Er bestaan nogal wat
misverstanden over
hoe er met de
Nederlandse drie-
kleur moet worden
omgegaan. Ook in
Blaricum zien we
hoe onze nationale
driekleur te pas, maar
vaak ook te onpas,
wordt gebruikt. Op
deze manier wordt er

natuurlijk geen recht gedaan aan onze
‘nationale trots’. Hieronder vertel ik over
de vlaginstructie.
De Nederlandse vlag symboliseert de een-
heid en onafhankelijkheid van het
Koninkrijk der Nederlanden. Als zij in
Nederland wordt gehesen dient de
Nederlandse vlag een ereplaats in te
nemen. De juiste kleuren van de
Nederlandse vlag zijn helder vermiljoen-
rood, helderwit en kobaltblauw. De afme-
tingen verhouden zich als 2 : 3, waarbij
‘2’ als broekingsmaat (hoogte) gehanteerd
wordt en ‘3’ het uitwaaiende gedeelte is.
De lengte van de stok of mast is zodanig
uitgevoerd dat de vlag, ook als zij halfstok
hangt, de grond niet kan raken en het ver-
keer niet hindert. Op de vlag mogen geen
versieringen of andere toevoegingen,
zoals teksten of beeldmerken, worden
aangebracht. 

Wat zijn de vaste data voor het vlag-
gen?
De vaste dagen waarop door de overheid
in ieder geval wordt gevlagd zijn:
• 31 januari: verjaardag Koningin Beatrix 
• 27 april: verjaardag Kroonprins Willem-

Alexander

Day Spa Mooi in Gezondheids-centrum De Lloods

De klas van Juffrouw Van Akkeren

Nog springlevend

gevoelens van oorlogsoverlevenden en
nabestaanden van oorlogsslachtoffers en
aan het ingetogen karakter van de avond
van de vierde mei, waarbij het respect
voor de doden centraal staat. Bij het half-
stok hangen van de vlag in een verticale
vlaggenmast moet die eerst in top worden
gehesen om vervolgens langzaam te wor-
den neergehaald, tot de onderzijde van de
vlag op de helft van de stok is. Ook bij het
strijken van de vlag moet deze eerst weer
langzaam in top gehesen worden, alvorens
hij neergehaald kan worden. Bij schuine
vlaggenstokken van 2 tot 3 meter wordt de
bovenzijde van de vlag 25 tot 50 cm onder
de knop bevestigd.

Mag ik de Nederlandse vlag ook
gebruiken bij een privéaangelegen-
heid?
Het is burgers en bedrijven te allen tijde
toegestaan om de Nederlandse vlag te
gebruiken voor gebeurtenissen die gunstig
zijn voor de betreffende gebruiker, zoals
jubilea of het halen van een schooldiplo-
ma. Ook bij persoonlijke rouw mag de
Nederlandse vlag halfstok worden gehan-
gen door de gebruiker.

Hoe lang mag de Nederlandse vlag bui-
ten hangen?
Het hijsen van vlaggen geschiedt bij zons-
opgang (behalve op 4 mei, zie boven) en
het neerhalen van vlaggen bij zonsonder-
gang. In de krant kunt u zien wanneer de
zon opkomt en ondergaat. De Nederlandse
vlag mag alleen ’s nachts buiten blijven
hangen, indien deze van beide kanten
goed verlicht wordt. 
Ik hoop dat dit verhaal ertoe bijdraagt, dat
de nationale driekleur ook in Blaricum
volgens deze regels gebruikt wordt. 

(bron: Wikipedia) 
Frans Ruijter

Day Spa Mooi heeft ook een prachtig
bruidsarrangement dat zes weken voor de
bruiloft begint en een combinatie is van
lichaams- en gezichtsbehandelingen,
manicure en pedicure, hairstyling met
visagie, eerst in proef, en dan op de dag
zelf. Geweldig om als bruid zo naar je
allermooiste dag toe te leven. 
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid een
cadeaubon te kopen, om cadeau te doen.
Er zijn waardebonnen, maar ook bonnen
voor een behandeling. Heerlijk om te
geven. De prijzen voor de behandelingen
lopen van € 55,- tot € 145,-.

Subsponsor
Nu Marieke een jaar verder is, en overziet
wat dat jaar gebracht heeft, zegt ze: ”Voor
een startend bedrijf hebben we het heel
goed gedaan. We hebben gemerkt dat
onze Spa in een behoefte voorziet. De
samenwerking met de apotheek en het
vertrouwde adres in het gezondheidscen-
trum spreekt de mensen aan. Natuurlijk
heeft iedereen zijn eigen kapper of
schoonheidsspecialist, en als je tevreden
bent, ga je niet zo snel naar een ander.
Maar als mensen een keer komen kijken
hoe het hier bij Day Spa Mooi is, dan zijn
we al heel erg tevreden.
Naamsbekendheid is daarom belangrijk.
Iedereen moet weten dat we er zijn en wat
we de mensen aanbieden. Mede daarom
zijn we in maart jl. subsponsor van hei &
wei geworden (zie rechts op de voorpagi-
na). Ons personeel selecteren we uit het
topsegment. Vanaf volgende maand wer-
ken we met drie meisjes, ieder met veel
ervaring op de schoonheidsafdeling. Nu
zijn we op zoek naar een derde topstylist
(m/v) in onze kapsalon.”
De openingstijden zijn van dinsdag t/m
vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en elke
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Het
adres is Meentweg 37-0, 1261 XS
Blaricum, bij GZC De Lloods.
Wilt u een afspraak maken? Bel naar 035-
8884233, of mail blaricum@dayspa-
mooi.nl. Meer informatie? Kijk op
www.dayspamooi.nl.

Conny Rector 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Het team van Day Spa Mooi, tweede van
rechts Marijke van Essen

Foto: P. v. Rietschoten

Vlag met wimpel

De klas van Annemarie de Jong en Greetje Lanphen



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.
Door de week:
donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
Op 3 en 17 mei Kindernevendienst.
Bijzonderheden:
Woensdag 6 mei 10.00 uur
seniorenmis waarna koffiedrinken.
Zondag 10 mei 11.00 uur
Viering van de Eerste Heilige Communie.
Zondag 17 mei 11.00 uur
Viering m.m.v. Timeless.
Donderdag 21 mei 10.00 uur
Viering van Hemelvaart.
Zondag 31 mei 11.00 uur – Pinksteren
Oecumenische viering met alle kerken
van de BEL-dorpen.

Voor verdere informatie:
Zie het informatiebord bij de hoofdin-
gang, of Pastor C. Lavaleije, Kerklaan 19,
1261 JA Blaricum
Tel.: 035 53 83 153. 
E-mail: stvitusblaricum@hetnet.nl.
Website: www.vitusblaricum.nl.

Geen antwoord
is ook een antwoord.

Duits gezegde

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.

!

Protestantse Gemeente

Blaricum

Gemeente Agenda 
Huisvesting gemeente Blaricum
In gemeentehuis Laren: Eemnesserweg
19, Laren, tel. 7513222, het College van B
en W met het secretariaat. 
In gemeentehuis Eemnes / BEL-kan-
toor: Zuidersingel 1-5, Eemnes, tel.
7513111. Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening: te weten het gehele Loket
Burgerzaken (in afwijking van het gestel-
de in de brochure ‘Verhuizing naar
Eemnes’), Vergunningen en Handhaving,
het BEL-ambtenarenapparaat en de BEL-
raadszaal. Zie ook: www.blaricum.nl en
www.belcombinatie.nl. 
Servicemeldpunt: (voormalig Meldpunt
Openbare Ruimte) met speciaal formulier
via www.belcombinatie.nl of tel. 035-
7513131 van 8.00-16.00 uur. 

Mei 2009
Rondetafelgesprekken
Dinsdag 19 mei 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 26 mei om 20.00 uur in het
BEL-kantoor te Eemnes. Stukken ter inza-
ge en op de website vanaf vrijdag 15 mei. 

Zon op en onder: op 1 mei om 6.10 uur
resp. 21.05 uur en op 1 juni om 5.25 uur
resp. 21.50 uur.

Zondag 26 april 10.00 uur
Ds. K. Blei, Haarlem.
Zondag 3 mei 10.00 uur
Ds. P. Pettinga, Zoetermeer.
Zondag 10 mei 10.00 uur
Mevrouw Ds. P. Barnard,
Oosterend/Texel.
Zondag 17 mei 10.00 uur
Prof. Dr. M. den Dulk, Alphen aan den
Rijn.
Zondag 24 mei 10.00 uur
Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht.
Zondag 31 mei 11.00 uur
Oecumenische Pinksterviering
St. Vituskerk in Blaricum, gemeenschap-
pelijke dienst BEL-kerken.

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
23-03-2009 Amber de Vries
10-03-2009 Gaby Barbara Kinsbergen
10-03-2009 Willem Friso Joost Pruijs
09-03-2009 Owen Percy Bak
06-03-2009 Duco Beer Gertsen
27-02-2009 Isabelle Felicia Sleegers
27-02-2009 Fillou Laetitia Sleegers

Gehuwd
06-03-2009 Rombout Willibrord

Adema, en: Theresa
Cornelia Alida Tukker

Overleden
24-03-2009 Gijsbertus (Gijs)

Hermanus Rigter,
geb. 17-05-1927

14-03-2009 Stoffer Smeyer,
geb. 13-03-1924

11-03-2009 Bartholomeus Gijsbertus
(Bep) Raven,
geb. 07-04-1932

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 juni.no. 2009:

1 mei a.s.!
(verschijnt 28 mei 2009)

Kopij inleveren bij de eindredactie,
zie colofon. 

Uitnodiging
Aan alle inwoners van Blaricum voor de
OPENBARE JAARVERGADERING
van Stichting Dorpsblad Blaricum (uit-
geefster van hei & wei) op maandag 11
mei 2009 om 21.00 uur in Dorpshuis De
Blaercom. In deze vergadering zullen
bestuur en redactie verantwoording afleg-
gen over het door hen in 2008 gevoerde
beleid. Alle belangstellenden zijn van
harte welkom.

Belangrijke websites
www.blaercom.nl
www.blaricumpromotie.nl
www.dagvanhetwerkpaard.nl
www.dooyewaardstichting.nl
www.kunstencultuurblaricum.nl
www.lions-otf.nl (Old Timer)
www.naarden.nl (Archief)
www.parkinson-vereniging.nl.net
www.stadenlanderuiters.nl

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.

Dorpsagenda

Colofon

Eindredactie, vormgeving en productie:
Sybert Blijdenstein 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of aan
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Vrieze. Foto’s: Sybert Blijdenstein, Gerbe v.d.
Woude en Peter v. Rietschoten
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

Singer Museum, Laren: t/m 30 augustus
2009 ‘Tiffany Girls. Nieuw Licht op
Tiffany’. Van 31 maart t/m 24 mei ‘Singer
Prijs 2009’, Maria Roosen, beelden in glas
en andere materialen. Open: di. t/m zo.
van 12.00-17.00 uur. Zondag 19 april
Voorjaarsartotheek 17.00-20.00 uur. Info:
www.singerlaren.nl en tel. 5393950.
Gezondheidscentrum Bijvanck: Hooi-
brug 9, t/m 25 juni foto-expositie Bernadet
Zevenhoven ‘Stillevens in een modern
jasje’. Veel gebruik van glas en spiegels.
Graag uw mening mailen naar 
b.zevenhoven@planet.nl. 
Cees Wijsman en Barbara Houwers
(aquarellen resp. olieverfschilderijen): t/m
zondag 17 mei in ‘Spring Colors and Old
Wood’ in galerie ‘Beetje Kunst’, Albert
Cuyplaan 58, Bilthoven. Open woensdag
14.00-17.00 uur, vrijdag 10.00-13.00 uur
en elke 1e en 3e zondag van de maand
13.00-17.00 uur. Info: www.beetjekunst.nl,
http://home.hetnet.nl/~ecjwijsman/ en
www.barbarahouwers.com.

GEZONDHEID EN WELZIJN
Het Reumafonds heeft in Blaricum (oude
dorp en Bijvanck) tijdens de landelijke
collecteweek in maart € 3896,95 opge-
haald voor nóg meer onderzoek naar
behandelmethoden en medicijnen. Het
plaatselijk comité zegt alle donateurs en
collectanten hartelijk dank: Annemarie
Buwalda, Ingrid van Dieren, Pia Kuik en
Jacqueline van Vliet.
S.W.O.-BEL in De Blaercom (ingang
rechts): open op maandag t/m donderdag.
Voor alle vragen en ondersteuning op
velerlei gebied. Ouderenadviseur 10.00-
11.15 uur. Tel: 5389025. In De Malbak
ouderenadviseur (ook mantelzorgers) op
dinsdagmiddag. Info: www.swobel.nl.
MEE ’t Gooi en omstreken (gehandi-
capten). Ontmoetingsgroep zelfstandig

EVENEMENTEN ETC.
BVV ’31 voetbaltoernooi op 1 mei a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur. In het teken van
het goede doel ‘Spieren voor Spieren’. De
winnaars van dat toernooi zullen een cli-
nic krijgen van de assistent-trainer van
Ajax, John van het Schip.
Zaterdag 2 mei Nationale Redding-
bootdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Geïnteresseerden, jong en oud, kunnen
dan meevaren op de nieuwe reddingboot
van de reddingsbrigade. Locatie: strand
Stichtse Brug te Blaricum.
Ouderwetse brillen gezocht voor Blari-
cumse Dag van het Werkpaard 2009. 
Een moderne bril past niet bij oude boe-
renkledij. Hebt u ergens nog een ouder-
wetse bril? Breng die dan bij Nico of
Margriet van Zorgboerderij ’t Werckpaert,
Gebr. Dooijewaardweg 1a, of bel
5310076. 

NIEUWE ZAAK
Bistro Sans Chevaux, een mobiel restau-
rant in een klassieke Engelse Lambourn
Ridgway paardentrailer. Van Jean-Jacques
Francois, bekend van de Crêpe Expres.
Komt bij de mensen thuis. Gezellig met 10
personen privé dineren. Keuze uit o.a.
kaasfondue, raglette, steengrillen en/of
een driegangenmenu. Ook inzetbaar als
Crêperie of Cuisine d’Or. 
Info: www.crepeexpres.nl.

EXPOSITIES 
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren: 9 mei t/m
26 juli jubileumexpositie (35 jaar)
‘Landschat, het landschap nu, in het verle-
den en in de toekomst’. Met Carla
Kleekamp, Pär Strömberg, Walter Francia,
Gerard Redoulès en Mieke Pontier.
Openingstijden zie:
www.galeriebiancalandgraaf.nl.

wonen. Chatten met consulenten: werkda-
gen 9.00-17.00 uur. Ook marktplaats:
diensten en materialen. Alle info:
www.mee-ugv.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen, actueel ‘Opbouwen leren van
je eigen sociale netwerk’. Contact: 035-
6924495, e-mail cursussen@tgvzorg.nl en
info www.tgvleden.nl.
Wijkcentrum De Malbak De Maten 1a,
1261 SB Blaricum Tel: 035-5262902.
Beheerder: Greetje van der Vliet.
Jongerenwerker: Petra van der Schaft.

DIVERSEN
ITSB / Taal- en Studiebegeleiding etc.
Info: www.itsb-laren.nl, tel. 6423870. 
De Peuterspeelgroep Blaricum heeft 
€ 1.256,48 ingezameld voor Jantje Beton.
De helft van dit bedrag gaat naar de
Peuterspeelgroep voor nieuw buitenspeel-
goed. De collectanten en de gevers wor-
den hartelijk bedankt voor het bij elkaar
brengen van dit bedrag. 
Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum.
Tommy Wieringa, de schrijver o.m. van
‘Joe Speedboot’, komt op dinsdag 12 mei
20.00-21.30 uur in de bibliotheek Huizen.
Toegang: Vrienden van de bibliotheek 
€ 5, leden € 7,50 en niet-leden € 5. Inloop-
ochtend 55+ elke 3e woensdag v.d. maand
om 10.45 uur. Laren: 28 mei 19.30-21.30
biblioscoop. 
Zie verder 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.
PC Helpdesk / Internetcafé 50+:
Info: www.swobel.org en tel. 5314514.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Ook voor wespennesten!


