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de banken zijn een probleem, ze zitten op
hun geld en hebben meer oog voor hun
eigen balans dan voor de klant die een
hypotheek wil afsluiten. “Het is een
drama, die banken,” zucht één van de
makelaars. “En we hebben er nul procent
invloed op...”

“Je hebt maar één koper nodig”
De markt is de laatste maanden afwach-
tend geweest, met name in het hogere seg-
ment. Wie niet per se hoefde te (ver)kopen,
hield zijn adem in en wachtte af. De
onderkant van de markt liep nog wel door,
maar naar boven toe stagneerde het.
“Eigenlijk lag het hogere segment het hele
laatste jaar al op zijn gat,” zegt Sjors
Nelemans. De hoop is dat nu in het voor-
jaar – altijd een goede tijd voor makelaars
– de markt ook in
dat stuk weer
aantrekt.
Zijn er nog alge-
mene tips te
geven? “Vraag
een reële prijs als
je verkoopt, dat is
het allerbelang-
rijkste,” stelt
Joost Wester en al
zijn collega’s val-
len hem daarin
bij. “Stel noodza-
kelijk onderhoud niet uit omdat je toch
gaat verkopen,” is het advies van Sjors
Nelemans. “Huizen waar maar weinig aan
hoeft te gebeuren, verkopen beter in deze
tijd.” En Willem Koetsveld zegt, bijna op
z’n Cruijffs: “Je kan je huis pas verkopen
als het te koop staat. Dus doe dat. Je hebt
maar één koper nodig, maar die moet dan
wel weten dat jouw huis op de markt is.”

Blaricum of de Bahama’s
Voor veel mensen is de aankoop van hun
huis de grootste uitgave die ze zullen
doen, en de laatste jaren was het ook een
prima belegging. Dat dat op de lange ter-
mijn zo blijft, daarvan zijn de makelaars
overtuigd. “Geen betere belegging dan
stenen,” zegt Madeline Lindeman. Ook
wijst zij er graag op dat als je ‘omhoog
verhuist’, je ook bij dalende prijzen nog
winst kunt behalen. “Reken maar uit,”
zegt zij. “Als jij je huis voor 10% minder
verkoopt dan je had gedacht, dan is dat
misschien jammer, maar als het duurdere
huis dat je koopt ook 10% in prijs is
gedaald, dan ben je per saldo beter af.”
Alleen is het in dat geval wel prettig als de
prijzen niet blijven dalen. En is dat zo?
Desgevraagd blijken de makelaars niet erg
van dat soort voorspellingen te houden.
Joost Wester schudt zijn hoofd: “Ik zou
het niet durven zeggen... Ik hoop dat we
de dip gehad hebben.” Madeline
Lindeman verwacht dat de nasleep zeker
dit jaar en waarschijnlijk ook volgend jaar
nog zal duren, maar verder? “Iedereen die
het weet, mag het mij komen vertellen.”
zegt Sjors Nelemans. “Graag zelfs.” En
ook Willem Koetsveld kan er kort over
zijn: “Als ik dat precies weet, dan zit ik bij
wijze van spreken al op de Bahama’s!”
Nou ja, tot die tijd is Blaricum een prima
alternatief!

Het NVM-woningaanbod in Blaricum (en
heel Nederland) kunt u bekijken op
www.funda.nl

Fa. Wed. B. Vos

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

TToorreennllaaaann  88
TTeell..  553388  3333  5544

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

Tezamen hebben
ze al bijna hon-
derd jaar ervaring
in de makelaar-
dij, en een berg
vakkennis en des-
kundigheid.
Kwaliteiten die
ze nu meer dan
ooit nodig heb-
ben, want de hui-
zenmarkt ont-
trekt zich niet
aan de economi-
sche malaise, ook niet in Blaricum. Toch
zijn de Blaricumse makelaars niet heel
somber gestemd. Natuurlijk, de laatste
maanden waren stil, maar ze zien alweer
meer leven in de markt komen. Zeker, de
prijzen zijn wat gedaald, maar dat is voor-
al een correctie van een overspannen
markt naar meer reële vraagprijzen.
Willem Koetsveld (JSR Makelaars),
Madeline Lindeman (Madeline Lindeman
M a k e l a a r d i j ) ,
Sjors Nelemans
(Van Gooische
Huize Makelaars)
en Joost Wester
Wester Campagne
& Van Breemen)
zijn opvallend
eensgezind: het
duurt misschien
wat langer en er
moet harder voor
gewerkt worden,
maar er worden
nog steeds huizen verkocht!
De cijfers die NVM-Gooi naar buiten
bracht over het eerste kwartaal van 2009
zijn niet om vrolijk van te worden. Een
daling van ruim 40% verkochte huizen
t.o.v. dezelfde periode vorig jaar, en een
flinke stijging van de verkooptijd.
Misschien draagt hun jarenlange ervaring
ertoe bij dat de makelaars het desalniette-
min nog steeds zien zitten. Twee van de
vier hebben de huizencrisis rond 1980 als
makelaar meegemaakt en weten uit eigen
ondervinding dat na een dieptepunt op
enig moment ook weer de weg naar boven
wordt gevonden. 

Krenten
Dat de cijfers van
het tweede kwar-
taal beter zullen
zijn, daarvan lij-
ken de makelaars
overtuigd. Nog
niet ten opzichte
van vorig jaar,
maar wel in ver-
gelijking met het
eerste kwartaal.
Ze merken het:
aan hun agen-
da’s, aan het aantal bezichtigingen, het
aantal telefoontjes. Maar, zeggen ze ieder
voor zich, het duurt allemaal wat langer,
het is een kopersmarkt, dus de koper
neemt zijn tijd. Of zoals Willem
Koetsveld het zegt: “Vroeger was de
koper altijd op zoek naar de krenten uit de
pap, en nu wil hij de dikste krenten uit de
pap.” Wat de huizenmarkt echt verder zou
helpen is als de banken weer zouden gaan
doen waar ze voor zijn, namelijk geld uit-
lenen. Alle vier zijn ze er duidelijk over:

Blaricums
Nieuws

OZB Blaricum toch niet bevroren. De
raad vindt het nog te vroeg voor een
besluit over de, landelijk gezien, hoogste
OZB. Eerst moet er, i.v.m. de economische
situatie, volledige duidelijkheid zijn over
de financiële positie van de gemeente.

Toelatingsbeleid leerlingen OBB en
Bernardus: convenant met gemeente is
getekend. Binnen een straal van 1500 m
toegang, m.n. uit Blaricum Dorp. Binnen
straal van 1500 tot 2000 m: afhankelijk
van de beschikbare ruimte, ter beoorde-
ling scholen. Buiten 2000 m geen toela-
ting. Tegenprestatie gemeente: scholen
krijgen oude brandweerkazerne tijdelijk
ter beschikking. 

Nieuwbouw in Blaricum. In aanbouw
zijn in het centrum van de Bijvanck het
complex waarin o.a. De Malbak en 30
huurappartementen komen. De aangren-
zende acht nog te bouwen eengezinswo-
ningen zijn in de verkoop. In aanbouw
zijn aan de St. Vitusweg 12 sociale huur-
woningen voor jongeren. Op het terrein
van De Wingerd (Alliantie) zijn in aan-
bouw 22 seniorenappartementen (huur),
zes twee-onder-een-kapwoningen, en één
vrijstaande woning. Het Bernardus-
gebouw wordt verbouwd tot het nieuwe
gemeentehuis, met boven vijf starterswo-
ningen. Op de Blaricummermeent zijn de
eerste 50 huizen in Deelplan A (130
woningen) in de verkoop gegaan. 

Nieuwe straatnamen in het centrum van
de Bijvanck zijn het Burgemeester Tyde-
manplein en het Wethouder Schönepad.
Beide bestuurders – inmiddels overleden –
zijn de geestelijke vaders van de Bijvanck. 

Zorgboerderij ’t Werckpaert vierde op
23 april jl. na vijf succesvolle jaren in
kleine kring haar eerste lustrum op gezel-
lige wijze met Nico en Margriet de Jong,
de hulpboeren, hun ouders en de begelei-
ders. Foto: zie www.blaricum.nl.

100 jaar Vlugheid & Kracht. Op de
clubkampioenschappen op 18 april jl.
wonnen Iris Faber (8), Eva Sonneveld
(10), Sjoerd Veldhuizen (9) en Linda
Eggenkamp (16+) de wisselbekers. Op 17
mei was er een unieke damesturnclinic
door Berber v.d. Berg (jarenlang in de
Oranjeselectie). Xander Luykx en Sjoerd
van Veldhuizen doen mee aan de landelij-
ke heren turnfinales. 

Markante Blaricummer 80 jaar: Louis
van den Borgh, oud gemeenteambtenaar
Afdeling Bevolking (40 jr. lang), meer
dan 50 jaar getrouwd met Greet v.d.
Bergh, zuster van Bertus en dochter van
de smid Henk v.d. Bergh sr. 

Koninklijke
onderscheidingen 
Ter gelegenheid van Koninginnedag 2009
ontvingen vier Blaricummers koninklijke
onderscheidingen, nl. mevrouw S. Holtz-
Arendse, de heer dr. P.J.A. Crielaers, de
heer D.J.A. Westerhuis en de heer G.H.W.
Eggenkamp. De Blaricumse, in Laren
woonachtige, mevrouw J.Z. de Joode-
Baljet ontving eveneens een koninklijke
onderscheiding. De onderscheiding voor
mevrouw Holtz-Arendse werd op 8 mei
uitgereikt door burgemeester Job Cohen
van Amsterdam. De burgemeester van
Laren reikte die uit aan de heer G.H.W.
Eggenkamp. De andere drie onderschei-
dingen werden op 29 april jl. door burge-
meester Joan de Zwart-Bloch uitgereikt. 

Mevrouw S. Holtz-Arendse (62) werd
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
Zij zet zich al
sinds 1974 in
voor het welzijn
van mensen die
in de Tweede
Wereldoorlog in
concentratiekam-
pen hebben geze-
ten (met name
Dachau) en voor
de overlevering van oorlogsverhalen. Een
greep uit haar activiteiten: mevrouw is
onder andere vertrouwenspersoon voor
mensen die in Dachau of andere concen-
tratiekampen hebben gezeten, en hun
nabestaanden. Ook is zij penningmeester
van het Nederlands Dachau Comité en het
Nederlands Dachau Monument.
Daarnaast geeft zij op scholen voorlich-
ting over de Tweede Wereldoorlog,
bezoekt zij mensen die in Dachau gevan-
gen hebben gezeten en maakt verslagen
van hun verhalen (archief KZ
Gedenkstätte, Dachau). 

De heer dr. P.J.A. Crielaers (68),
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau, heeft veel (bestuurs)func-
ties vervuld op het gebied van tandheel-
kunde en volksgezondheid. In de afgelo-
pen periode was hij onder andere
bestuurslid van Stichting Kindertehuis
Sayap Ibu (stichting met een kindertehuis
in Indonesië), het Council Salk Institute
for Biological Studies, een internationaal
instituut voor biomedisch onderzoek,
oprichter en voorzitter van het bestuur van
de Nederlandse sectie van de Pierre
Fauchard Academy (vereniging voor tand-
heelkunde) en penningmeester van de
Nederlandse Vereniging voor Jeugdtand-
verzorging. Daarnaast was hij onbezol-
digd adviseur van het tandheelkundig
Centrum Tilburg en vicevoorzitter van het
bestuur van de Stichting Vrienden
Herstellingsoord Dennenheuvel. Hij heeft
in deze functies belangrijke bijdragen
geleverd aan diverse gremia op het terrein
van de gezondheidszorg en de ontwikke-
ling van de tandheelkunde in Nederland. 

De Blaricumse makelaars kunt u als volgt
bereiken:
Sjors Nelemans, 035-5380848,
www.vangooischehuize.nl
Willem Koetsveld, 035-5382288,
www.jsrmakelaars.nl
Madeline Lindeman, 035-6565773,
www.madelinelindeman.nl
Joost Wester, 035-5315300,
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

C.H.

Het jaar van de eekhoorn

Het was het mooiste voorjaar in jaren.
Geen late nachtvorst, alles bleef onbe-
schadigd. De warme zon liet zich vaak
zien. Er werd gepaard bij het leven: kik-
kers dolden luidruchtig in de vijver, de
vogels zongen uitbundig, paartjes wer-
den gevormd en nesten gemaakt. Voor
het eerst verschenen er bij ons eek-
hoorns op het terras, hangend aan het
netje met pinda’s voor de vogels. Zij
knabbelden naar hartelust. Dit leuke
diertje is dit jaar uitgeroepen tot het
meest favoriete in het wild levende
zoogdier van Nederland. Vanwege zijn
zachte vacht, grote ogen en de grote
pluimstaart als aaibaar handelsmerk.
Bekend gemaakt op 26 april jl. in
Vroege Vogels. Deze verkiezing was
georganiseerd door het tijdschrift
Grasduinen en door de Zoogdierver-
eniging, die een ludiek verband legden
tussen de eekhoorn en de economische
malaise. Het imago van de eekhoorn als
spaarzaam beestje dat voorraden aan-
legt voor de winter doet het volgens hen
kennelijk goed.

Sybert Blijdenstein

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 
Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl

Lente in Blaricum

Blaricumse makelaars:
gematigd positief

Madeline Lindeman

Mw. S. Holtz

C.H.

Willem Koetsveld

C.H.

Sjors Nelemans

C.H.

Joost Wester

(Wordt vervolgd op pagina 2)
C.H.

P.v.R.

V.l.n.r.: dhr. D.J.A. Westerhuis, mw. J. de
Zwart-Bloch, dhr. P.J.A. Crielaers, mw.
J.Z. de Joode-Baljet

P.v.R.



MIDDENWEG 15, TEL 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL 035-538 20 53
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BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

Nationale dodenherdenking... We herden-
ken vandaag alle slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. Alle slachtoffers!
Ook zij die alles overleefd hebben maar
het verdriet, het geweld, de pijn hun leven
lang met zich meedragen. Ook herdenken
wij de slachtoffers van al die andere oor-
logen. Want zei men niet na afloop van de
Tweede Wereldoorlog: “Dit nooit meer”?
Zei men niet na afloop van elke oorlog:
“Dit nooit meer”? Toch steeds weer vanuit
soms de kleinste kiempjes van ongenoe-
gen, bezitsdrang, ontevredenheid gebeurt
het weer! Weer oorlog, pijn, verdriet,
angst, haat... ver weg... maar soms ook
verbazend dichtbij! Het is belangrijk dit te
herdenken, te realiseren dat oorlog gruwe-
lijk is, afschrikwekkend en zinloos. En
toch zegt men steeds weer na afloop: “Dit
nooit meer!” Ik heb geen oorlog meege-
maakt van nabij, maar hoe meer ik lees en
hoor en zie, hoe onvoorstelbaarder het
beeld wordt. Hoe kan het dat mensen zo
ontaarden? Hoe kan zoveel haat en wreed-
heid ontstaan? Nee, dit wilden we nooit
meer! Toch?? 

Hoeveel oorlogen hebben na 5 mei 1945
gewoed, hoeveel geweld heeft er sinds-
dien toch nog weer plaatsgevonden?
Hoeveel oorlogen en aanslagen kunnen
we nu weer rechtstreeks via de televisie
gadeslaan? Hebben we er dan niets van
geleerd, zijn we niet geschrokken van de
slechtheid, die de mens kennelijk ergens
in zich heeft? Nee, kennelijk niet! We
hebben er nog steeds niet genoeg van
geleerd! Want hoe kan het toch dat in
moeilijke, gevaarlijke of kwalijke omstan-
digheden bij de ene mens soms het slecht-
ste naar boven komt en bij de andere mens
juist het mooiste. Hoe kan dat? Waar en
wanneer gaat het in sommige geesten
fout? Dat de Tweede Wereldoorlog onder-
meer ontkiemde uit economische recessie,
depressie en crisis, moet ons vandaag

Wie zich van de Hut van Mie aan de
Anton Mauvelaan naar het historische tol-
huisje aan de Eemnesserweg begeeft, gaat
over een van de meest rustieke straten
van ons dorp: de Schapendrift. De bewo-
ners genieten van de rust en het landelij-
ke karakter van hun woonomgeving. Dat
anderen daarvan meegenieten is begrijpe-
lijk. Maar de capaciteit is beperkt.
Komen er veel mensen tegelijk dan is het
gedaan met de rust en het landelijke
karakter. Het succes van restaurant Rust
Wat onder aanvoering van Marc Bon zorgt
dagelijks voor een grote stroom gasten tij-
dens lunch en diner. Gooiers komen

zorg als de zorgende partner het eigenlijk
niet meer aan kan.”

Het totale arsenaal van ondersteunende
voorzieningen is hierboven bepaald niet
afdoende beschreven. Dat strekt zich
naast (taxi)vervoersregelingen en admini-
stratieve ondersteuning uit tot hulp bij
computergebruik, persoonsalarmering,
maaltijden aan huis, hulp van de thuiszorg
en bij klussen, alsmede zaken die vallen
onder Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (de WMO uit begin 2007), zoals het
gebruiksvriendelijker maken van de
woning. Ten aanzien van al deze gebieden
kan de ouderenadviseur informatie geven
en waar nodig direct hulp bieden bij het
aanvragen van een voorziening. 

Informatie: S.W.O.-BEL, Schoolstraat 3,
Blaricum, telefoon: 5389025.
Inloopspreekuur ouderadviseur in De
Blaercom: maandag t/m donderdag
van 10.00-11.15 uur; in buurtcentrum
De Malbak (Bijvanck): dinsdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur. 

Hidde van der Ploeg

De menselijke
maat van

S.W.O.-BEL
“Wij zijn trots op onze menselijke maat,”
zegt Carla Resing van Stichting Welzijn
Ouderen BEL (S.W.O.-BEL). “De men-
sen lopen zonder schroom bij ons binnen.”
De telefoon gaat in haar kantoor aan de
zij-ingang van De Blaercom. Aan de lijn
is een negentigjarige die informatie vraagt
over vervoersmogelijkheden. Bondig en
helder wordt het antwoord geformuleerd.

“En zo weten senioren ons goed te vin-
den,” vervolgt zij ons gesprek na het neer-
leggen van de telefoon. Ondanks het
beknopte en duidelijk functionele gesprek,
zegt zij dat hedendaagse technologische
ontwikkelingen en terminologie in de
communicatie met de ouderen soms een
probleem vormen. “Over tien jaar is alles
weer anders door de vertrouwdheid met
de moderne techniek.”

Tien jaar werkt Carla Resing inmiddels bij
de organisatie die in 1984 nog SWOL
heette, omdat alleen Laren werd bediend.
“Het ‘bejaardenwerk’ stond ter discussie,”
licht zij toe. “Het was verdeeld over veel
vrijwilligersorganisaties. Er was behoefte
aan afstemming: het voorkomen van dou-
blures en het wegwerken van manco’s. Er
werd geld vrijgemaakt om alle initiatieven
te coördineren. Twee jaar later kwam
Blaricum erbij, maar gemakshalve werd
de naam gehandhaafd. Toen ook stichting
WEI uit Eemnes toetrad kwam de huidige
naam en organisatie tot stand. De BEL-
gemeenten subsidiëren deze welzijnsorga-
nisatie, die primair de intentie heeft seni-
oren zolang mogelijk zelfstandig in hun
eigen vertrouwde omgeving te laten
wonen. Resing spreekt van een kleinscha-
lige organisatie met een medewerkersaan-
tal dat op fulltimebasis neerkomt op 4,7,
plus een bestand van 270 vrijwilligers
voor de drie dorpen samen.

Toegenomen vraag
Wat is volgens Carla Resing het grootste
verschil tussen nu en het moment waarop
zij binnenkwam in de organisatie? “De
vraag naar informatie en ondersteuning is
sterk toegenomen en de S.W.O.-BEL is
anders georganiseerd,” reageert zij. “Het
is gecentraliseerd, de directie zit in Laren
terwijl er vroeger sprake was van een
directeur in alle drie gemeenten. Eén
medewerker houdt zich nu bezig met het
vrijwilligerswerk en één met bijvoorbeeld
de mantelzorgondersteuning (spreekuur
donderdags van 11.15 tot 12.00 uur). Mijn
takenpakket bestaat uit het geven van
informatie, advies en ondersteuning alsme-
de uit het coördineren van hulp bij belas-
tingaangifte. Mogelijk komt daar vrijwilli-
gersproject assistentie ten aanzien van 
de administratie bij de mensen thuis bij,
maar dat wacht nog op goedkeuring. En
tenslotte heb ik huiselijk geweld in mijn
pakket.”

Op de vraag naar het hoe en waarom van
dat laatste onderwerp, luidt haar ant-
woord: “Wij hebben op dat terrein een
signalerende functie. Sinds kort kennen
we een protocol huiselijk geweld, waarin
beschreven staat hoe te handelen bij een
‘niet pluis gevoel’. Bij senioren gaat het
vaak over niet moedwillige ontspoorde

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

De heer D.J.A. Westerhuis (71) is
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij heeft zich decennia-
lang ingezet voor vele goede doelen in de
hoedanigheid van medeorganisator en
vooral veilingmeester op fundraisingdi-
ners en andere charitatieve evenementen
door het gehele land. Hij heeft daaraan
een aanzienlijk deel van zijn vrije tijd
besteed. Als veilingmeester wist hij met
zijn humorvolle uitspraken mensen te
enthousiasmeren, hetgeen het goede doel
ten goede kwam. Een greep uit de doelen
die hij op deze wijze diende: KiKa, Daniël
den Hoedkliniek, Pink Ribbon, Landelijke
Thuiszorg, United Child Foundation,
Stichting Kind en Brandwond, Jantje
Beton.

Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet (59) is
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Hoewel zij in Laren woont, kreeg
zij de onderscheiding uitgereikt in
Blaricum. Mevrouw De Joode-Baljet ont-
plooide diverse activiteiten op het gebied
van kerkelijk leven, lokale politiek,
muziek en beroepsgerelateerde activitei-
ten op vrijwillige basis. Zo was zij in de
afgelopen tijd lid van de ledenraad
Rabobank Noord Gooiland, praeses van
de kerkenraad van de Samen op Wegkerk
gemeenten Laren/Blaricum en praeses
van de Kerkenraad Protestantse Gemeente
Laren/Eemnes, bestuurslid van een aantal
regionale en plaatselijke instellingen,
waaronder Buurthuis De Warrekam,
Openbare Bibliotheek Laren-Blaricum,
Verenigd Muzieklyceum in Hilversum,
Commissie Basisgezondheidsdienst Gooi
en Vechtstreek en het Gooisch Natuur-
reservaat. Mevrouw De Joode-Baljet is op
dit moment wethouder en locoburgemees-
ter in Blaricum.

De heer G.H.W. Eggenkamp (70) is
benoemd tot lid
in de Orde van
Oranje-Nassau.
Hij is al sinds
1969 actief op
het gebied van
openbare orde en
veiligheid, ruiter-
sport en cultuur.
Zo is hij al sinds
1969 lid van de
vrijwillige brandweer van Laren. Tot 1994
was hij brandwacht. Sinds 1994 is hij
actief voor brandweervereniging ‘De
Speuit’. Daarnaast is hij al tientallen jaren
vrijwilliger bij de vereniging Stad en
Lande Ruiters Blaricum en jurylid van de
Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie. Ook is hij al bijna twintig
jaar lid van het Oranjecomité. De heer
Eggenkamp is medeorganisator van de
intocht van Sinterklaas in Laren èn hij
verzorgt het paard van Sinterklaas.

(persbericht)

Beste biertapper
van ’t Gooi

Pandy Elshove van d’Ouwe Tak in
Blaricum behaalde op 30 maart jl. voor de
tweede keer in successie de titel van beste
biertapper van het Gooi en omgeving.

Totaal namen 48 biertappers deel aan het
regionaal kampioenschap dat georgani-
seerd werd door Heineken Brouwerijen,
Horeca Nederland en Oranjecafé ’t Wapen
van Huizen. De redactie van hei & wei
wenst Pandy van harte geluk met de
behaalde titel.

S.B.

extra aanspreken. Maar dat gaat toch over
geld? Kan geldgebrek, armoede en honger
ons dan terugbrengen tot een onmenselijk
niveau? Hoe kunnen we onszelf behoeden
om af te glijden naar onze slechte kant?

Hoe kunnen we proberen onze goede kan-
ten sterker te ontwikkelen? Door respect,
betrokkenheid en interesse, daar staat of
valt het succes van onze samenleving
mee! Deze elementen van beschaving
moeten wij koesteren! Want we zijn in
sommige opzichten de draad kwijt, en
misschien juist als gevolg van onze wel-
vaart. We gedragen ons soms niet zo leuk,
zijn onattent, egoïstisch, asociaal. We
schelden, stelen, vernielen, discrimine-
ren... Waarom? Vaak om heel weinig!
Vaak om niets! Maar wel te vaak!

Financiële crisis? Nee! Meer een maat-
schappelijke crisis. Respect, betrokken-
heid, interesse...  Verbeter de wereld maar
begin bij jezelf! Dit is een mooie uit-
spraak van Pater Henri de Greeve. En we
weten het dondersgoed! Niet anderen ver-
oordelen, maar begrijpen en respecteren.
Meer praten met elkaar, meer betrokken
zijn bij elkaar, meer meeleven met elkaar.
Je hoeft geen Gandhi, geen Mandela, geen
Moeder Teresa te zijn om iets positiefs bij
te dragen. 

De wereld die je wilt verbeteren, begint in
je huis, in je straat, in je dorp! In je hart!
Een vrije, welvarende, vredige samenle-
ving, dat is wat al de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog, maar ook van alle
oorlogen nadien, wensten, waarvoor ze
hebben gestreden en geleden en zijn
gestorven. Om hen te eren en te gedenken
kunnen wij vanaf vandaag in hun geest
verder gaan... de wereld te verbeteren... in
liefde, in vriendschap, met respect en
betrokkenheid... Het lijkt zo simpel...
maar… begin bij jezelf! 

graag per grote auto. Maar het parkeerter-
rein van Rust Wat is klein. Dus staan die
auto’s overal in de straat en blokkeren dan
de toegang. En als de vrolijke gasten ’s
avonds laat toeterend afscheid nemen is
de rust ver te zoeken. 

Met de gemeente is afgesproken maxi-
maal twee keer per jaar grootschalige eve-
nementen toe te laten op het terrein van
Rust Wat. Niet meer. Dat zijn het klas-
sieke zomerconcert in juni en de slotma-
nifestatie van de kermisweek in augustus
met lampionoptocht en vuurwerk. 
Een derde traditie is de ijsbaan die dit
jaar gelukkig weer eens open was. Al die
bezoekertjes en hun ouders worden graag
gezien. Maar alles bij elkaar is het wel wat
veel. Nu een nieuw initiatief ter vervan-
ging van het ‘plein air’ schilderen: een
bioscoopavond in de open lucht. De film
met Brad Pitt begint na zonsondergang.
De organisatie verwacht 200 à 500 bezoe-
kers. Er mag geen parkeer- en geluids-
overlast voor de buurtbewoners ontstaan.
Maar dat is op deze locatie onmogelijk.
Bij gebleken succes wil Promotie
Blaricum het jaarlijks gaan organiseren.
Er zijn betere locaties met meer parkeer-
ruimte en minder overlast te bedenken
dan het kleinschalige gebeuren rond
Rust Wat. Wat te denken van de Meent,
ideaal gelegen tussen de Bijvanck en het
oude dorp? Of de Tafelbergheide? 

Mocht u dan de drukte willen ontvluch-
ten, rij dan eens rustig (max. 30 km) over
de Schapendrift. Dan ziet u hoe mooi het
hier is. Namens de Stichting Verdediging
Karakter Woonomgeving Schapendrift,
Anton Mauvelaan en Eemnesserweg
Blaricum:

Paul E. Driessen (voorz.),
Monique van de Ven (secr.)
Arthur Roëll (penningmr.)

(Vervolg pagina 1: Kon. Ondersch.)

Dhr. Eggenkamp

P.v.R.

Foto: P.v.RietschotenPandy

Foto: P.v.Rietschoten

Carla Resing

Nationale dodenherdenking...
(toespraak op 4 mei 2009 door Madeline Lindeman)

Van Anton Mauve naar Brad Pitt? 
(ingezonden brief)
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IJSSALON

Huizerweg 10
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035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Contact
Voor meer informatie of voor het maken
van een afspraak is Greencare4you bereik-
baar op telefoonnr. 035-542 67 78. Zie ook
de website: www.greencare4you.nl.

Op 11 september om 16.00 uur opent
Anita Witzier in de Dorpskerk aan de
Torenlaan de vijfde opeenvolgende Open
Atelier Route Blaricum. Net als vorig jaar
wordt de muzikale start van een weekein-
de beeldende kunst kijken verzorgd door
het trio Jazzje. Vooraf aan en na afloop
van de feestelijke opening kan de over-
zichtstentoonstelling in de kerk worden
bezichtigd.

Een dertigtal Blaricumse beeldhouwers en
schilders stelt vervolgens op zaterdag 12
en zondag 13 september de respectievelij-
ke ateliers open voor het publiek. 

Een gezamenlijk initiatief van o.a. 
de Stichting Gooisch Natuurreservaat,
Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap,
Vereniging Natuurmonumenten, de ANWB
en de provincie Utrecht heeft geleid tot de
totstandkoming van een 200 km lange
bewegwijzerde fietsroute. Langs de flan-
ken en over de toppen van het Gooi en de
Utrechtse Heuvelrug, van het Gooimeer
bij Naarden tot de Grebbeberg aan de Rijn
bij Rhenen. Het motto is ‘Heel de
Heuvelrug’ omdat de natuurbeschermers
de samenhang tussen de afzonderlijke
natuurterreinen, en tussen de Heuvelrug
en de aangrenzende lager gelegen gebie-
den willen herstellen. Om de Heuvelrug
– ook wel ‘het bos van de Randstad’
genoemd – niet in natuursnippers te laten
uiteenvallen, wordt onder andere door
ecoducten en groene verbindingszones
getracht kleine stukken natuur aan elkaar
te koppelen tot een groter geheel. 

Tussen Driebergen en Rhenen is het zui-
delijk deel van de Heuvelrug uitgeroepen
tot Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Er wordt hard gewerkt om ook het noor-
delijk deel van de Heuvelrug, tussen
Naarden en Driebergen, in een Nationaal
Park te laten opgaan. Het is leuk fietsen,
voor jong en oud, op de vaak beboste flan-
ken van de Heuvelrug, met doorkijkjes
naar de lager gelegen weilanden en pol-
ders. De fietsroute is onderverdeeld in
zeven rondes van 35 tot 50 km, die via
overstappunten aan elkaar te koppelen
zijn, zoals de schakels van een ketting.
Het noordelijk deel van de fietsroute
volgt, met de wijzer van de klok mee, het
Gooimeer, Blaricum, Laren, kasteel
Groeneveld, de Lage Vuursche, Soester-
duinen, landgoed Den Treek, de Piramide

“In het Gooi
kennen we toch
geen armoede?”

De kersverse voorzitter van de Voedsel-
bank Gooi & Omstreken ontvangt ons
hartelijk in het distributiecentrum op
het Lucentterrein in Huizen. Te midden
van vrijwilligers die het gedoneerde
voedsel aan het sorteren zijn, schuiven
we aan de keukentafel en Adrie
Woudstra schenkt ons een kop thee in.
Sinds enkele maanden is zij voorzitter
van deze vrijwilligersorganisatie. 

In 1976 verhuisde Adrie vanuit Abcoude
naar Blaricum Bijvanck en zij woont daar
nog steeds met haar echtgenoot. Inmid-
dels naar grote tevredenheid, maar zo is
het niet altijd geweest. “Er was toen
natuurlijk helemaal niets in de Bijvanck.
Geen groen, helemaal kaal en iedereen
was nieuw.” Gelukkig is Adrie de wijk,
waar haar twee dochters zijn opgegroeid,
bijzonder gaan waarderen omdat de
Bijvanck in de loop der jaren is veranderd
in een zeer aangename woonomgeving.

Haar inzet als vrijwilliger voor de
Voedselbank komt niet uit de lucht vallen.
Vrijwilligerswerk loopt als een rode draad
door haar leven. Variërend van veelzijdige
hulp op de peuterspeelzaal en basisschool
tot het opzetten van een burenhulporgani-
satie en een functie in de ouderraad van de
Huizermaat. Adrie studeerde pedagogiek
en begon als 39-jarige nog een opleiding
aan de pabo. Later schoolde zij zich om
tot P&O-functionaris en zette de afdeling
Personeelszaken op voor de heao in
Utrecht. Na haar 55e wilde Adrie niet
meer in loondienst werken en startte als
zelfstandig adviseur. Vijf jaar lang heeft
zij haar klanten met veel plezier geadvi-
seerd, maar rond haar 60ste vond ze het
genoeg en kwam er meer tijd voor belan-
geloze maatschappelijke inzet. 

Via de vrijwilligerscentrale kwam Adrie
bij het Rode Kruis terecht, waar zij zich in
de toekomst gaat buigen over het vergrijs-
de imago van deze organisatie. Al vrij snel
kwam ook de Voedselbank op haar pad en
ook dat sprak haar enorm aan. “Je kunt de
mensen zo direct helpen en het zijn voor-
al betrekkelijk jonge mensen, vaak met
kinderen. Ja, dat raakt mij wel!” Zijn
beide functies dan wel te combineren?
“Dat is natuurlijk niet makkelijk, want het
kost altijd meer tijd dan je van tevoren
hebt bedacht. Maar ik haal uit beide veel
voldoening.”

Wat doet de Voedselbank precies? De
Stichting Nederlandse Voedselbanken is
in 2002 opgericht en heeft zijn plaats in de
samenleving duidelijk verdiend. Mensen
die om welke reden dan ook, na aftrek van
vaste lasten, onvoldoende middelen over-
houden om eten te kopen, melden zichzelf
aan of worden doorverwezen door maat-
schappelijk werkers. Er moet aan bepaal-
de landelijke criteria worden voldaan om
aanspraak te kunnen maken op het weke-

waar het paartje broedt. Je kunt het zien
als een vocaal gevecht. Toch heel wat vre-
delievender dan een fysiek grensgevecht!
De tweede reden is om een vrouwtje te
lokken, te flirten dus. 
Nu zingen niet alle vogels even mooi en er
zijn vogels die op een andere manier com-
municeren. 

Zangvogels, hoe kan het ook anders,
zijn de toppers. Natuurlijk kennen we de
mussen, mezen, lijsters, boomklevers,
roodborstjes en winterkoninkjes. De win-
terkoning heeft een  belangrijke reden om
luid en doordringend te zingen, want dit
dappere vogeltje moet ervoor zorgen dat
ze tussen al die andere zanggeluiden toch
hoorbaar is. Er zijn vogels die hun eigen

naam roepen, denk maar aan de koekoek,
grutto en kievit. Een fantastisch geluid is
het klepperen van de snavel van de ooie-
vaar om aandacht te trekken. Ik maak er
regelmatig een sport van om het gezang
van verschillende vogels in onze omge-
ving te leren herkennen, ook leerzaam en
gezellig  om samen met  kinderen te doen.  

Belangrijk is om de alarmroep te kun-
nen onderscheiden. De merel maakt een
kort en fel geluid als er een kat door de
tuin loopt, actie dus! Vooral in de broed-
tijd is het essentieel dat de kat een belletje
draagt en het liefst zo veel mogelijk bin-
nen wordt gehouden. De jongen krijgen
zo een kans om volgend jaar ons in ieder
geval  weer te voorzien van prachtige con-
certen! 

Corryn de Vrieze

lijkse kostenloze voedselpakket. Voldoet
men aan deze voorwaarden, dan kan men
13 weken lang op donderdag een pakket
ophalen, waarin voor circa drie dagen
vers, en langer houdbaar voedsel zit.
Gedurende deze periode worden bezoe-
kers ook ondersteund door medewerkers
van de Voedselbank bij het zoeken naar
oplossingen voor hun financieel afhanke-
lijke positie. 

“Maar in het Gooi kennen wij toch geen
armoede?” merkt één van ons twee op.
“Daar vergist men zich lelijk in,” ant-
woordt Adrie vastberaden. “Ook in het
Gooi hebben steeds meer minima moeite
om de eindjes aan elkaar te knopen. Men
komt door domme pech en tegenslag, zoals
scheiding en faillissement in een vervelen-
de situatie terecht. Wekelijks worden er in
deze regio meer dan 200 voedselpakketten
uitgereikt. Uit ervaring weten wij dat
slechts een kwart van de mensen die voor
deze voorziening in aanmerking komt,
gebruik maakt van onze diensten. Vaak
kennen mensen ons niet, maar helaas is het
nog vaker de drempel die te hoog is om aan
te kloppen bij deze hulporganisatie.”

Natuurlijk zijn wij erg benieuwd hoe de
Voedselbank kan bestaan. “Via inzame-
lingsacties door kerken, supermarkten en
scholen komen regelmatig vele kilo’s aan
voedsel binnen. Donaties, financieel,
maar grotendeels in natura, uit het
bedrijfsleven en andere instanties. Alles is
welkom. “Kwalitatief goede producten
worden gedoneerd omdat bijvoorbeeld de
streepjescode onjuist is. Niks mis mee
dus. Tijdens de recessie neemt het aantal
cliënten toe, terwijl tegelijkertijd de toe-
stroom van donaties lijkt te stagneren.
Gelukkig laat het bedrijfsleven ons niet in
de steek en komt er ook hulp vanuit de
gemeentebesturen. Fantastisch!”

Tot slot krijgen wij nog een uitvoerige
rondleiding door het gebouw. De conser-
venvoorraad, de karren met verse broden,
de ‘pak maar mee tafel’ en vooral de ijve-
rige vrijwilligers maken diepe indruk. Wij
vonden het fantastisch om een kijkje te
nemen in de keuken van deze menslieven-
de organisatie. Voor ons is het duidelijk:
deze mensen doen verschrikkelijk goed
werk en Adrie Woudstra is hier helemaal
op haar plek. 

Karin Maas en Daniëlle Mouissie 
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van Austerlitz, landgoed Maarn, de
Amerongse Berg, Rhenen, de Grebbeberg
en De Blauwe Kamer, daar bij de uiter-
waarden van de Rijn. 
Terug gaat het weer via het zuidelijk deel
van de route, via Kasteel Amerongen,
Leersum, Kasteel Broekhuizen, Huis
Doorn, Slot Zeist, Bilthoven, Hollandse
Rading, Hoorneboegse heide, landerijen
van ’s Graveland, het Spanderswoud, de
Fransche Kampheide, om Bussum heen
via Laegieskamp naar de Vesting
Naarden.

De zo karakteristieke natuur van Blaricum
is onderdeel van fietsronde 7. Vanaf het
Gooimeer komt deze via Oud Valkeveen,
Aalberg bij Huizen, Limitische heide,
Nieuw Bussumerheide en Bikbergen op
Blaricums grondgebied. Gele brem zien
we in het voorjaar en bloeiende paarse
heide begin september, met prachtig uit-
zicht over de Tafelbergheide, onderdeel
van de in de voorlaatste ijstijd gevormde
stuwwal, mooi te zien op de maquette van

het Geologisch Museum Hofland. Dan
gaat het naar beneden via de Bierweg en
het villagebied Huizerhoogt naar de

Greencare4you:
zorgeloos 

tuinplezier
Hoveniersbedrijf Greencare4you – onze
nieuwste adverteerder in hei & wei – is
een jonge frisse onderneming, die vanuit
haar vestiging in Eembrugge een groei-
end aantal klanten in ’t Gooi bedient.
Van compleet tuinonderhoud het hele
jaar door tot een eenmalige klus als het
snoeien van een boom: Greencare4you
neemt het werk uit handen.

Vestigingsmanager Peter Derks licht toe:
“Zoals onze naam al aangeeft, is
Greencare4you opgezet vanuit de gedach-
te dat het hebben van een tuin vooral een
lust voor de bezitter moet zijn. De lasten,
daar zorgen wij voor. Dat kan voor ieder-
een anders zijn. De één vindt het heerlijk
om de tuin zelf te onderhouden, maar laat
het grasmaaien graag aan ons over. De
ander wil gewoon lekker op het terras zit-
ten en helemaal niets aan de tuin te hoe-
ven doen. Het kan allemaal.”

Kant & Klaar Haag
De teams van Greencare4you bestaan uit
vakbekwame hoveniers, die gebruikma-
ken van professionele en milieuvriendelij-
ke materialen. Beplanting wordt betrok-
ken van kwekers die kwaliteit leveren. Zo
is Greencare4you ook dealer van de
Mobilane ‘Kant & Klaar Haag’. Derks:
“Een direct groene omgeving vindt ieder-
een belangrijk en zorgt ook voor privacy.
Maar wij willen hier geen maanden of
zelfs jaren op wachten. De groene oplos-
sing is er met de Kant & Klaar Haag van
Mobilane.” De ‘Kant & Klaar Haag’
bestaat uit een metalen raster dat geheel
begroeid is met planten. De planten staan
in potgrond in een biologisch afbreekbare
bak die onderaan het raster is gemonteerd
en in de grond geheel verteert. “We mer-
ken dat dit concept echt aanslaat, we
plaatsen ze steeds vaker,” aldus Derks.

Fietsroute ‘Heel de Heuvelrug’
ook door hei en wei van Blaricum

Anita Witzier opent 
Open Atelier Route Blaricum

Waarom zingen nu de vogels?

Op de aspergeboerderij (Angerechtsweg
11) zijn daarnaast op die twee dagen cre-
atieve activiteiten voor kinderen onder de
titel Beestenboel. Van alle mogelijke ter
beschikking gestelde materialen worden
beesten vervaardigd (zie het voorbeeld op
de foto), er is een speurtocht door het dorp
naar beesten en de deelnemertjes worden
ook nog aan het dichten gezet aan de hand
van het thema.

Vanzelfsprekend lopen de activiteiten van
de Stichting Kunst en Cultuur Blaricum
op zondag (13 september) parallel met de
Oldtimers-dag van de Lions Club.

De Stichting Kunst en Cultuur Blaricum
nodigt bij dit eerste lustrum van de Open
Atelier Route alle inwoners van ons dorp
uit de feestelijke opening in de Dorpskerk
bij te wonen.  

H.v.d.P.

Ook al opgevallen dat de vogels er weer
lustig op los zingen? Het echte mooie
zingen hoor je bijna alleen in de maanden
maart, april en mei. De meeste vogels
beginnen al vanaf een uur voordat de zon
opkomt  tot een uur na zonsopkomst.
Daarna gaan ze eten zoeken, een nest bou-
wen of uitrusten. En ’s avonds geven ze
weer een luid concert. Het zijn toch voor-
al de mannetjes die je hoort. Ze hebben
hiervoor natuurlijk een reden. Een tijd
dacht men dat ze het voor de mensen
deden… Ik kan er heel erg van genieten!

Nu weet men beter. Er zijn er twee
redenen: ten eerste, om hun territorium te
verdedigen tegenover soortgenoten.
Meestel valt dit samen met het gebied

Woensberg tot aan het donkere bosje bij
de begraafplaats en de korenvelden op de
akkers ernaast. Hier vinden we de over-
gang van de Heuvelrug naar de kleiige,
natte Eempolder bij de Groeve Ooster-
meent. De wens is om een ecoduct ‘Poort
Eemland’ aan te leggen over de A27,
zodat dit stuk van de Heuvelrug volledig
in verbinding komt te staan met de
Eemnesserpolder. We fietsen weer terug
over de Meentweg, met in directe nabij-
heid het beschermd dorpsgezicht met
ongeveer 65 Saksische boerderijen, val-
lend onder Monumentenzorg. De terras-
sen van Restaurant Bellevue, IJssalon De
Hoop, Café Moeke Spijkstra en Café-
Slijterij d’Ouwe Tak nodigen uit tot een
rustpauze. Via de Torenlaan en de Verbin-
dingsweg bereikt de route de Melkweg
met het Schapenweitje en het daarachter
liggend korenveld. Na de kleine zandver-
stuiving van het Goois Natuurreservaat,
het Mauvezand, verlaat de fietser het
Blaricums grondgebied weer bij de
Mauvevijver met het apenbosje en aan de
zuidzijde de oude plek van de Hut van
Mie. 

Zoveel verschillende landschappen in ons
kleine dorp in de drukke Randstad, waar
tref je dat nog aan? Het Gooi en de
Utrechtse Heuvelrug bieden een grote
keuze aan overnachtingsmogelijkheden
zodat de 200 km lange Heuvelrug
Fietsroute zeer geschikt is voor een vier-
of vijfdaagse fietsvakantie. 

Pieter Pastor

(Bron: Heel de Heuvelrug Fietsroutes,
ISBN 9058811913, verkrijgbaar in de

boekhandel) 
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1261 RS Blaricum
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
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De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Bij de Tafelberg

S.B.

Foto: Baukje Hiemstra

Kinderkunst

Adrie Woudstra
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Zondag 31 mei 11.00 uur
Oecumenische Pinksterviering in
De St. Vituskerk in Blaricum.
Gemeenschappelijke dienst 
BEL-kerken. Thema: verzoening,
voorgangers: ds. J. Krijnen-Kriek
en C. Lavaleije, m.m.v. 
Gemengd Koor St. Cecilia.
Zondag 7 juni 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Doopdienst.
Zondag 14 juni 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Avondmaal, m.m.v. de 
Dorpskerk Cantorij o.l.v. Anton Helmink. 
Zondag 21 juni 10.00 uur
Ds. A.W. Berkhof, Ermelo.
Zondag 28 juni 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Afscheid oudste kinderkerkkinderen.

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.

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-kantoor:
Zuidersingel 1-5, Eemnes, tel. 7513111.
Voor alle gemeentelijke dienstverlening:
te weten het gehele Loket Burgerzaken (in
afwijking van het gestelde in de brochure
‘Verhuizing naar Eemnes’), Vergunningen
en Handhaving, het BEL-ambtenarenap-
paraat 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. 

Juni 2009
Rondetafelgesprekken
Dinsdag 16 juni 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 23 juni om 20.00 uur in het BEL-
kantoor te Eemnes. Stukken ter inzage en
op de website vanaf vrijdag 5 juni.

Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 9.45 uur
(Let op: de aanvangstijd van de zondags-
viering verandert!)
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering.
Door de week:
donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
In juni is er geen Kindernevendienst.
Bijzonderheden:
Woensdag 3 juni 10.00 uur 
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Zondag 14 juni 9.45 uur
Sacramentsdag viering, met aansluitend
de processie door de tuin.
Zondag 21 juni
Geen viering in Blaricum in verband met
de St. Jansprocessie in Laren.

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

Lokale Websites 
www.
belcombinatie
blaercom
blaricum
blaricumpromotie 
dagvanhetwerkpaard
dooyewaardstichting
heienwei
kunstencultuurblaricum (Atelier Route)
lions-otf (Oldtimer Festival)
mee-ugv
naarden (Archief Stad & Lande)
oogopblaricum (dorpsfoto’s)
reddingsbrigadeblaricum
tgvleden (Thuiszorg G & V)
.nl

Samenwerking:
methode waarmee twee 
mensen iets maken wat ieder van hen 
als zijn eigen werk beschouwt.

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 juli/augustus.no. 2009:

29 mei a.s.!
(verschijnt 25 juni 2009)

Kopij inleveren bij de eindredactie,
zie colofon. 

Zon op en onder: op 1 juni om 5.25 uur
resp. 21.50 uur en op 1 juli om 5.23 uur
resp. 22.03 uur.

Geboren
03-04-2009 Marleen Annemée van der 

Heiden
09-04-2009 Sarah Naomi Kruisbeek
15-04-2009 Ersin Çaydam
17-04-2009 Nicole Adele Retz
17-04-2009 Mathilde Alida Retz

Overleden
27-04-2009 Rita Bouwer-Lamme,

oud 65 jaar
24-04-2009 Frans de Vilder, oud 83 jaar
08-04-2009 Louis Stodel,

geboren 31-07-1912

Kerkdienst
Bijvanck

Evangeliegemeente De Rivier De Mal-
bak, elke zondag om 10.00 uur. 
Info: tel. 5252804,
info@evangeliegemeentederivier.nl en
www.evangeliegemeentederivier.nl.

Dorpsagenda

Colofon

Eindredactie, vormgeving en productie:
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. 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

(in de verkoop), met een selectie van eigen
materialen. Snellere verkoop en minder
afdingen op de prijs. Ook in samenwer-
king met makelaars. Gecertificeerd
‘House of Kiki’; gediplomeerd binnen-
huisarchitect; aangesloten bij CNVV.
Info: ‘Via Marijke’, Marijke Bles, Forel 9,
1261 PJ Blaricum, tel: 035-5260397,
mobiel: 06-43294728,
e-mail info@viamarijke.nl.

EXPOSITIES 
Torenhof: expositie t/m 1 juni kunstschil-
der Herman Gieskes.
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. 
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren: t/m 26 juli
jubileumexpositie (35 jaar) ‘Landschat,
het landschap nu, in het verleden en in 
de toekomst’. Met Carla Kleekamp,
Pär Strömberg, Walter Francia, Gerard
Redoulès en Mieke Pontier. 
Openingstijden zie:
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 30 augustus
2009 ‘Tiffany Girls. Nieuw Licht op
Tiffany’. Open: di. t/m zo. van 12.00-
17.00 uur. Zondag 19 april Voorjaars-
artotheek 17.00-20.00 uur. 
Info: www.singerlaren.nl en tel. 5393950.

GEZONDHEID EN WELZIJN
Cursus zelfhypnose door Bernard
Ligtenberg (hypnose- en regressiethera-
peut) op 4 dinsdagavonden: 9, 16, 23 en
30 juni 2009 van 19.30-22.00 uur.
Windvang 10, Blaricum. Kosten € 75,
informatie en aanmelden: tel. 5316849 en
www.zielsveel.nl.
De Familiekamer, workshop systemisch
werk (o.a. oplossing gezinsproblemen) in
De Blaercom op zaterdag 27 juni van
10.00-17.00 uur, door Body Mind

(I.v.m. ruimtegebrek worden berichten van instel-
lingen met van maand tot maand nagenoeg dezelf-
de tekst niet meer herhaald. In de rubriek Lokale
Websites zijn hiervan de websites te vinden.) 

EVENEMENTEN ETC.
Stad en Lande Ruiters: samengestelde
menwedstrijden op zaterdag 6 juni, op ’t
Harde, vanaf 9.00 uur, de hele dag.
Zeventig aanspanningen (landelijk en uit
’t dorp); nationale topteams. Onderdelen:
dressuur, vaardigheid, marathon en hin-
dernistraject. Indeling: drie klassen o.b.v.
resultaat vorige wedstrijden. Toegang gra-
tis. Info www.stadenlanderuiters.nl. 
Openluchtbioscoop bij ‘Rust Wat’ op
zaterdag 6 juni om 22.15 uur, georgani-
seerd door Stichting Promotie Blaricum.
Film: ‘Babel’ met Brad Pitt en Cate
Blanchett. Kaarten: € 5,- op 4 juni in De
Blaercom van 19.00-21.00 uur. Reserveren
diner (met film) op het terras bij het res-
taurant Rust Wat: tel. 5383286. Info: zie
Belangrijke websites.
Zomeravondbridge in De Blaercom.
Bridgeclub ‘De Bridgegooiers’ elke don-
derdagavond bridge, vanaf 4 juni 2009 t/m
27 augustus, aanvang 20.00 uur, graag aan-
wezig om 19.45 uur. Niet-leden € 2,-,
maximaal € 20,- voor de hele zomer (13 x).
Zomerconcert bij restaurant ‘Rust
Wat’ op vrijdag 26 juni, voor de 12e keer,
bij de sfeervolle vijver. Aanvang 20.15
uur. Door het Rotterdams Kamerorkest
o.l.v. Conrad van Alphen m.m.v. solisten
Liza Ferschtman (viool) en Rick Stotijn
(contrabas). Werken van Rossini,
Paganini, Bottesisi en Tchaikovsky.
Opbrengst voor St. Francis’ Hospital te
Katete in Zambia. Informatie en kaarten
bestellen: www.zomerconcert.nl. 
Old Timer Festival vooraankondiging:
zondag 13 september a.s. Zie Belangrijke
websites.

NIEUWE ZAAK
‘Via Marijke’ Verkoopstyling & Inter-
ieur Advies: herinrichting van uw woning

Wellness, o.l.v. Petra v.d. Heiden, gezins-
psycholoog (interview hei & wei no. 326)
en Frank Numan, psychosociaal thera-
peut; 25% van de opbrengst voor De
Voedselbank. 
Info en aanmelden: tel. 8889760 of 
06-46189339, of frank.numan@casema.nl.
Parc-Inn: in Dienstencentrum Huizen,
Waterstraat 2, voor Parkinsonpatiënten en
mantelzorgers. Inloop elke 3e donderdag
van de maand: 14.00-17.00 uur. Info: mw.
V.d. Heijden, tel. 5265272, dhr. Versteeg,
tel. 5267803 en dhr. Van Esterik (Park.
pat. ver.), tel. 5258222. 
Info: www.parkinson-vereniging.nl.net.

CURSUSSEN & DIVERSEN
Cursus eigen smultuin maken, voor het
hele jaar. Vier workshops in De Blaercom
door Claudia Reina, op 27 mei, 3 juni, 10
juni en 17 juni van 10 tot12 uur. Kosten 
€ 60,-. Opgeven: smultuin@gmail.com,
info@Blaercom.nl of tel. 5314383. 
Info: www.smultuin.nl.
Huiskameravonden spiritualiteit, filoso-
fie, met veel humor. Laagdrempelig. O.l.v.
Miriam Regnault (Spirit in Art) en Jolanda
Tamalin (School voor Praktische Filosofie).
Iedere woensdag 20.00-22.00 uur,
Capittenweg 59. Contact: udana@live.nl.
Fietsgilde ’t Gooi rijdt weer tochten dit
jaar. Voor meer informatie over de tochten
van Fietsgilde ’t Gooi zie 
www.fietsgilde.nl.
ITSB / Taal- en Studiebegeleiding etc.
Info: www.itsb-laren.nl, tel. 6423870. 
Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum.
Biblioscoop in Laren op 18 juni 19.30-
21.30 uur. KidsBios en andere activitei-
ten: zie de Activiteitengids of kijk op
www.bibliotheekhlb.nl.
Cinema Torenhof: elke 1e en 3e zondag
van de maand filmmiddag om 15.00 uur.
Gratis. Zaal open 14.30 uur. Voor ieder-
een. Info: tel. 06-54664598.
PC Helpdesk / Internetcafé 50+.
Info: www.swobel.org en tel. 5314514.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Ook voor wespennesten!


