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Drent en Jort de Vries. Het winnende
team kreeg, evenals de top 3-winnaars van
de wedstrijd bal hooghouden, als eerste
prijs een clinic, gegeven door Ajax-trainer
John van ’t Schip. De winnaar van deze
clinic kreeg een Ajax-shirt met de handte-
keningen van de selectie van Ajax. De
gewaardeerde sponsors waren Bema Sport
Zeist, AH Blaricum, Lentink Accountants,
ITV Media, King Kong Sports en Hotel
Restaurant Bellevue. Ook mede dankzij
Dik Meijer, Carola van ’t Klooster, Ben
Verdam, Coen van Blarcum en Roel van
Slegtenhorst werd het toernooi een groot
succes. Omdat de pupillen van het E2-
team tijdens het toernooi de meeste loten
hadden verkocht, ook voor dat goede doel,
mochten zij op 5 mei meedoen aan de cli-
nic, gegeven door Kenneth Perez van FC
Twente. De uiteindelijke opbrengst voor
‘Spieren voor Spieren’ bedroeg € 1.700.
Een geweldig resultaat. Proficiat!

twintigste trouwde,” herinnert Els zich.
Spijt heeft zij nooit gehad over haar toetre-
den. Zeker tachtig rollen heeft zij in die
vijftig jaar gespeeld. En als er een keer
geen rol voor haar was weggelegd, deed zij
mee als souffleur. Bovendien was ze ook
nog achtendertig jaar secretaris van de ver-
eniging. “Als je er maar bij betrokken
bent,” is haar uitgangspunt. “Als ik geen rol
had ging ik toch vaak kijken bij de repeti-
ties. Je wilt betrokken zijn. Ik zeg altijd:
ieder rolletje is belangrijk.” Het zal duide-
lijk zijn dat de term ‘rolletje’ voor haar ook
van toepassing is op het runnen van het
verenigingssecretariaat. Zij heeft trouwens
aangekondigd dat voor die bestuursfunctie
haar laatste termijn nu is aangebroken.
“Eén jaar dus nog?” veronderstel ik. “Drie
jaar,” corrigeert zij. “Als er dan tenminste
een opvolger is gevonden.”

LUVV-vrijwilligster
Mijn veronderstelling dat er weinig tijd
overbleef voor andere hobby’s, blijkt een
tweede foutje te zijn. Vijfentwintig jaar
heeft zij zich beziggehouden met yoga. En
in Tergooi is zij nog steeds te vinden als
LUVV-vrijwilligster; de Landelijke Unie
van Vrijwilligers met 14.000 deelnemers
die, verdeeld over 91 plaatselijke afdelin-
gen, praktische zorg en ondersteuning
verlenen in vooral de zorg- en welzijns-
sector.

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
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Van de redactie

Op woensdag 29
april jl. gaf AZ-
trainer Louis van
Gaal een voetbal-
clinic aan de
pupillen van F7.
De jongens span-
den zich tot het
uiterste in en
beloofden na af-
loop aan ‘me-
neer’ Van Gaal dat zij, net als AZ, ook
kampioen zouden worden. Deze clinic
was mede mogelijk doordat één van de
ouders op een veiling de laatste bieder
was geweest. De gehele opbrengst daar-
van ging naar het goede doel ‘Spieren
voor Spieren’, waarvan Louis van Gaal
ambassadeur is.
Op 1 mei jl. werd eveneens voor ‘Spieren
voor Spieren’ het Open Toernooi BVV ’31
gehouden, opgezet door twee leerlingen
van 5 Havo van SG Huizermaat, Luuk

Els
Schaapherder
50 jaar toneel

Vijftig jaar is Els Schaapherder lid van
Toneelvereniging Blaricum. Dat had-
den er inmiddels zesenvijftig kunnen
zijn, maar daar stak haar vader toen-
tertijd een stokje voor. 

Op een ouderavond van de Gidsen (De
Padvinderij voor meisjes) trok zij in een
toneelstukje de aandacht van Joop Vos, lid
van de toneelvereniging. “Misschien
omdat ik een beetje brutaal was,” veron-
derstelt zij zelf meer dan een halve eeuw
later. Joop Vos vroeg de vader van Els of
zijn dochter lid mocht worden van de
toneelvereniging, maar die vond haar te
jong. Ieder jaar opnieuw herhaalde Vos
zijn vraag en toen Els vijftien was gewor-
den, stemde pa toe. Op voorwaarde dat
Joop haar na de repetities op de fiets thuis
zou brengen.
“Dat heeft Joop volgehouden tot ik op mijn

werd een deel van ons bestuur bij de bur-
gemeester geroepen, van wie we begrepen
dat er iets ergs gebeurd was. Hoe erg, was
toen nog niet bekend. We besloten om
deze dag niet al te uitbundig meer te vie-
ren en de veiling niet te laten doorgaan.
Toen rond 15.00 uur meer bekend werd, is
in overleg met de burgemeester besloten
ook de toen nog spelende bands te laten
stoppen. Uit reacties van het publiek heb-
ben we begrepen dat er mensen waren die
zich eraan gestoord hebben dat de bands
nog speelden. Daarentegen waren er ook
mensen die vonden dat het de zorg van
‘Apeldoorn’ was. Onze beslissing is wel-
overwogen genomen en wij hopen op uw
begrip.

Oranje Vereniging Blaricum

Blaricums
nieuws

Bermenbeleid ligt ter visie tot begin juli.
Komt samen met de Integrale Hand-
havingsnota z.s.m. in de raad. Het illegale
gebruik van bermen (gemeentegrond met
functie) zal dan een einde vinden. 

Strategische Visie Blaricum 2030 wordt
door de gemeente opgesteld. Inwoners
zijn daarvoor in mei uitgebreid geïnter-
viewd op straat, ook door de burgemees-
ter. Betreft de kernvragen m.b.t. Blari-
cumse toekomst. Wordt beleidsleidraad.
Het concept zal na de zomer worden
gepresenteerd.

BEL-kantoor in Eemnes is op 13 mei jl.
door ADP architecten en Branding Office
Furniture overgedragen aan de BEL-com-
binatie en de gemeente Eemnes. In de
raadzaal werd een levensgroot kunststof
paard met lampenkap op zijn hoofd
(roemrucht Zweeds designmeubel) aange-
boden. Symbool landelijke karakter werk-
gebied drie gemeentes.

Website gemeente krijgt in september
een geheel nieuwe opzet. Waarin verwerkt
het resultaat van een enquête onder 500
inwoners. Betere presentatie en meer
informatie. 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV), snel, frequent regionaal busver-
voer, voor ca. 10.000 reizigers per dag,
stuit regionaal op verzet m.b.t. het gepro-
jecteerde traject (8m breed). Alternatieven
zijn voorgesteld, minder dicht langs
woningen en groen.

Koninginnedag
2009

(ingezonden brief)

Als Oranje Vereniging Blaricum kunnen
wij niet om het verschrikkelijke gebeuren
in Apeldoorn heen. Vroeg in de middag

Blaricummer
vindt rijdende

bistro uit
Wie komt er op het idee om van een
Engelse paardentrailer van het merk
Lambourn Ridgway een mobiel restau-
rant te maken? Om daarmee bij de
mensen aan huis te komen, en dan voor
een tiental mensen een driegangendiner
te gaan bereiden?

Zoiets kan alleen maar opkomen in het
brein van de jonge Blaricumse psycholo-
giestudent en ondernemer Jean Jacques
François (23). Hij heeft het immers al
gepresteerd om vijf jaar lang via zijn
Crêpe Expres met een mobiele crêperie
langs de huizen en festiviteiten te gaan en
mensen te trakteren op heerlijke crêpes in
allerlei smaken.
Was het vijf jaar geleden de antieke
Porsche-tractor die hem op het idee bracht
om die Crêpe Expres te ontwerpen en op
te bouwen, nu kwam zijn alerte geest op
dit idee omdat hij bij vele paardensport-
evenementen en lifestyle-beurzen ontdek-
te dat er geen manier was om op het ter-
rein zelf – kijkend naar de paarden – een
hapje of een drankje te nuttigen.

Toen hij dan ook in de gelegenheid was
om een echte Engelse paardentrailer aan
te schaffen heeft hij er eigenhandig zo
veel aan ge- en verbouwd dat het nu als
een Bistro Sans Chevaux kan worden
voorgereden om mensen van eten en drin-
ken te voorzien.
In de punt van de trailer is een complete
keuken ingebouwd, waarin de traiteur
Jean Jacques er zelf voor garant staat dat
er achterin door ongeveer tien personen
kan worden genoten van een driegangen-
menu. Maar ook voor een fondue of steen-
grillen of raclette kan worden gezorgd.

Zijn devies is: als door de crisis mensen
niet meer de deur uit kunnen gaan, dan
komt hij wel met billijke en aantrekkelijke
prijzen naar de mensen toe.
Het is niet zomaar een kar meer, maar een
echt mobiel restaurant dat met een beperkt
aantal zitplaatsen de gelegenheid biedt
voor een intieme sfeer en huiselijke gezel-
ligheid. Bovendien blijft er geen afwas
achter, want na afloop wordt de boel inge-
klapt en weggereden! 
Voorwaar een uitzonderlijke uitvinding
die het verdient om in het midden van de
belangstelling te staan! Op www.crepeex-
pres.nl kunt u lezen hoe het allemaal
werkt en hoe u de Bistro Sans Chevaux
kunt bestellen. Info: www.crepeexpres.nl.
of even bellen naar 035-5313213 of 06-
23136054.

J.W.

Maar van dit zijpad keren we snel terug
naar haar belangrijkste hobby, want daar-
over praat ze toch het liefst. “De eerste 25
jaar speelde ik altijd mezelf. Maar toen ik
een keer een oud wijfie moest spelen, heb
ik eens goed rond gekeken hoe je je dan
gedroeg. Vanaf dat moment vond ik een
typetje spelen het leukst. In één of ander
stuk heb ik ooit mijn zus nagedaan als
bemoeizuchtige buurvrouw. Haar kinde-
ren waren wild enthousiast. Soms spiegel
ik me aan een televisiefiguur.”
“Het meest doen we blijspelen en af en toe
een thriller. Drama’s vindt ons publiek
niet leuk. Ik las een keer een stuk over
echtscheidingen, met veel schelden en zo.
Dat kunnen wij beter niet uitvoeren. We
hebben wel een keer een stuk van
Tsjechov gedaan. Toen had ik zo’n hoe-
pelrok aan, dan loop je niet meer, dan
wordt het schrijden.”

Hidde van der Ploeg

Leven en dood
In dit nummer kunt u lezen over twee
onlangs overleden vrouwen. Totaal ver-
schillend van karakter, tegenpolen.
Beiden genoten grote bekendheid en
hebben hun sporen nagelaten. Beiden
maakten geschiedenis. Ieder op hun
eigen wijze. Beiden verwoordden hun
gedachten over leven en dood. 
De een stierf (80 jaar oud) in zelfgeko-
zen eenzaamheid, na een periode van
een ongeremd wild leven. En schreef:
“Er is geen kruid tegen gewassen, er zit
niets anders op dan kruipend en vegend
zo liefdevol mogelijk te verslijten, met
een open oog voor de wonderen die ons
omringen, die ons zullen blijven omrin-
gen tot we er bij neervallen in definitie-
ve ontbinding.” 
De ander stierf (100 jaar oud) na een
leven vol wijsheid, omringd door liefde.
Zij schreef: “Sterven is niet erg: een
geur verflauwt. Een schoonheid drup-
pelt weg. Een toon verklinkt. Een har-
monie verklinkt in de verte. Voorjaars-
regen druppelt. Het ene gaat over in het
andere. Alles is goed. Een toon ver-
klinkt in de volgende. Een leven klinkt
voort in een volgend. Harmonie –
Vrede.” 
Beiden leefden ieder naar sterk ver-
schillende opvattingen en op totaal
andere wijze, maar wel even intens. 
Die vrouwen waren Fritzi ten Harmsen
van der Beek (80) en Mellie Uyldert
(100). 
Beiden waren geboren en getogen in het
dorp Blaricum waar ze van hielden.
Beiden beleefden hun jonge jaren te
midden van, en geïnspireerd door uit-
zonderlijke mensen, grote talenten, die
later ook geschiedenis schreven. 
Twee vrouwen, twee levens, afgerond,
maar voortlevend in onze herinneringen.

Sybert Blijdenstein 

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d

035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl

  

Aspergevelden aan de Bergweg

S.B.

BVV ’31: clinics door Van Gaal,
Van ’t Schip en Perez 

(ingezonden bericht)

Louis van Gaal

Els: straattoneel bij Solexrace

Jean Jacques François



    

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

teelt. Vroeger werden de
sterkste volken geslacht voor
de honingoogst. Andere vol-
ken (zwermen) werden opge-
zet om te overwinteren voor
het volgende jaar.

Raat
Raten worden door de
bijen gebouwd door
middel van hun was-
klieren. De raten wor-
den gebruikt voor
opslag van honing en stuifmeel.
Bovendien bevindt het broednest zich in
de raten. Van wasraten worden veel artike-
len, zoals waskaarsen, gemaakt. 

Slinger
Door de volle honingraten uit de volken te
halen en in een slinger rond te draaien
wordt de honing uit de raten geslingerd.

Schans
Een verzamelplaats of bijenstal waar
imkerverenigingen hun leden, die thuis
geen ruimte hebben, een staanplaats aan-
bieden voor de bijenvolken. In Blaricum
is de mooie schans met de naam
‘Steegland’ gevestigd. Deze bevindt zich
op een unieke locatie in de engh naast de
algemene begraafplaats aan de
Woensbergweg. Zie ook de website:
www.imkersverenigingblaricum.nl. Hier
kunt u lezen wanneer er iemand op de
schans is om u alles over het imkergebeu-
ren te vertellen. 

Met vriendelijke dank aan Gert van der
Gant van de bijenvereniging Blaricum
voor het verstrekken van de bijtechnische
gegevens.

Frans Ruijter

‘The elephant
song’

Soms kun je zomaar ‘geraakt’ worden
door een liedje, dat je al zo’n 100 keer
op de radio hebt gehoord ‘The elephant
Song’, gezongen door Kamahl. “Vertel
me,”, vroeg de olifant. “Waarom moe-
ten wij altijd vluchten voor de jagers?
Waarom mogen wij niet vrij zijn?”

Door deze regels denk ik aan onze zoon –
nog maar pas terug, na uitzending, uit
Afghanistan – achtervolgd door beelden
die op z’n netvlies gegrift staan. 
Uiterlijk gelukkig onbeschadigd. Maar hij
is, hoewel hij het aardig van zich af kon
schrijven en praten (zoals hijzelf dacht),
innerlijk toch behoorlijk ‘gewond’ geraakt
en voelt het alsof hij ‘gevangen’ zit in
zichzelf. Dingen waarover wij ons druk
kunnen maken, schijnen hem niet meer te
raken en zo weet je onderhand niet meer
waar je het nog over kunt hebben, zonder
dat hij geïrriteerd raakt. Ook zijn sponta-
niteit is op dit moment ver te zoeken.
Van tevoren ‘goed voorbereid’, maar hoe
kun je je op zoiets voorbereiden, wanneer
je nog nooit in een oorlogssituatie hebt
gezeten?
Ik denk aan mijn opa, die in de Tweede
Wereldoorlog in verschillende concentra-
tiekampen heeft gezeten en zich na de
oorlog nooit meer ‘vrij’ heeft kunnen voe-
len; veel moeite had met geluiden van
rammelende kettingen en het geklik van
sloten, net zoals onze zoon nu ook last
heeft van bepaalde geluiden. 
Niet meer vrij... zoals de olifant... en dan
stromen zomaar de tranen over m’n wan-
gen. Zou het ooit nog goed kunnen
komen?

En dan, alsof hij mijn stemming heeft aan-
gevoeld, legt onze hond z’n kop op mijn
schoot... hij wil naar buiten. Even eruit,
frisse lucht, want dat is dan net wat je
nodig hebt. Op naar ’t Harde, een prachtig
gebied tussen het Oude Dorp en de

Zoals ik in een eerdere uitgave van hei
& wei al aangekondigd heb, gaan we
verder met het verklaren van straatna-
men in de Bijvanck. Nu is de Booket en
omgeving aan de beurt, waar de straat-
namen genoemd zijn naar de bijenteelt.
Deze keer ondersteund met meerdere
foto’s. 

Booket
Booket is het Blaricums
dialect voor boekweit, een
soort graan. Boekweit was

vroeger in onze streek zo belangrijk dat de
boekweitkorrel in het wapenschild van
enkele Gooische gemeenten is afgebeeld.
Van het boekweitmeel werden pap en pan-
nenkoeken gemaakt. Het werd eigenlijk
als voedsel voor de armen beschouwd.
Vroeger kwamen imkers van heinde en
verre om hun bijen naar bloeiende boek-
weitvelden in onze omgeving te brengen.
Van boekweitbloesems is de donkerbruine
honing afkomstig. 

Kaper 
Een kap voor bescherming
tegen bijensteken voor het
hoofd van de imker, de bij-
enhouder.

Kieps 
Een van het stro van winter-
rogge gevlochten mand die
bestemd is voor het schep-
pen van bijenzwermen.

Korf 
Een van het stro van winterrogge gevloch-
ten woning (verblijfplaats) met een vlieg-
gat voor de bijen.

Opzetter
Dit is een uitdrukking uit de oude korven-

ken als daar en ik wist: als ik nog wat
wilde met mijn leven moest ik weg.”

Geachte muizenpoot
Hij werd vervangen door andere verloof-
des uit de scene. Die waren er getuige van
hoe Fritzi op haar eerste verdieping zich
bezighield met allerhande kunstzinnige
activiteiten. Dichten maakte daarvan deel
uit. Prominente uitgevers als Van Oorschot
van de gelijknamige uitgeverij en Lubber-
huizen van de Bezige Bij probeerden haar
te bewegen tot het bundelen van die
gedichten met hun volstrekt eigen toon.
Haar uiteindelijk debuut in 1965, de bun-
del Geachte Muizenpoot, “zweepte literair
Nederland op tot onvervalste extase,”
schreef het weekblad Haagse Post in een
coverstory. Tienduizend exemplaren van
deze bundel werden verkocht; voor
gedichten een ongekend aantal. Er volgde
nog een bundel: kus of ik schrijf. Maar na
haar verhuizing in 1971 – Jagtlust kwam
in handen van een projectontwikkelaar –
naar het Groningse Garnwerd, was het uit
met de pret. Tot twee jaar geleden woonde
zij daar en had er nauwelijks contact met
de buitenwereld. Het herdrukken van haar
bundels en publiciteit in het algemeen
wees zij af. Ook de Adriaan Roland Holst
Penning die haar in 1994 werd toegekend
nam zij niet in ontvangst. Terwijl de dich-
ter wiens naam verbonden is aan de pen-
ning een groot bewonderaar was van haar
dichtkunst, regelmatig op Jagtlust was te
vinden en “tot over zijn oren verliefd was
op de 32-jaar jongere Fritzi.” Dat laatste is
één van de citaten hierboven die ik ontleen
aan het boek Jagtlust, hoe in een Goois
buitenhuis de wereld openging. Dat werk
van Annejet van der Zijl dat zes herdruk-
ken kende en met name in Blaricum goed
verkocht, geeft een beeld van het inmid-
dels zorgvuldig gerenoveerde landhuis,
maar is vooral ook een biografie van
Fritzi ten Harmsen van der Beek.

Hidde van der Ploeg

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

Onbekende
foto’s

Vorig jaar heb ik in
hei & wei een
oproep gedaan Wie
zijn deze perso-
nen? om de perso-
nen te weten te
komen op een voor
ons onbekende
groepsfoto. Die
foto was uit een

boek gevallen tijdens het sorteren door
vrijwilligers van de bij Rie Rigter (van de
Eemnesserweg) ingebrachte spullen voor
de rommelmarkt i.c. de boekenmarkt op
Koninginnedag, georganiseerd door de
Oranjevereniging Blaricum. Door een
snelle reactie van
een lezer konden
de personen wor-
den herkend en
werd de foto afge-
leverd bij de
rechtmatige eige-
naar, die er erg
blij mee was. Dit
jaar werd er niet
één, maar werden
er zelfs drie foto’s gevonden die uit één of
meerdere boeken kwamen. Misschien zijn
deze foto’s ooit als bladwijzer gebruikt of
was het om de foto’s onbeschadigd te hou-
den. Ik weet niet wie het zijn, maar hoop
nu met uw hulp, lezers, er alsnog achter te
komen. Herkent u iemand op deze foto’s?

Altijd spannend. Ik
hoor het graag, dan
kunnen de betref-
fende foto’s terug
naar de rechtmati-
ge eigenaren.

Frans Ruijter

Op zaterdag 7 maart in een verzor-
gingshuis in de provincie Groningen
overleed Fritzi ten Harmsen van der
Beek. Zij werd in 1927 geboren in
Blaricum waar zij achtereenvolgend
woonde op de adressen Achterom 13
(Aze ick kan), Langeweg 7 (De Kalebas)
en Torenlaan 23a. Dat laatste huis werd
gebouwd in opdracht van haar bemid-
delde ouders: bei-
den stierven daar
ook op relatief
jonge leeftijd.
Daarna volgde de
spraakmakende
periode in Fritzi’s
leven die met name
de status van
‘opzienbarende
dichteres’ mee-
bracht.

Samen met haar jongere broer Heintje
joeg Fritzi na de dood van haar ouders het
familiekapitaal er doorheen in niet veel
meer dan een jaar. Het huis aan de
Torenlaan moest worden verkocht, waar-
op zij in 1954 het toen zeer vervallen pand
aan de Eemnesserweg 38 (Jagtlust) kraak-
te. Tot 1971 trad zij daar op als gastvrouw
voor een keur van kunstenaars en intellec-
tuelen, vooral behorend tot de scene rond
het Amsterdamse Leidseplein. Het was
een slopend bestaan, nagenoeg iedere
nacht was het feest. Beginnend schrijver
Remco Campert werd op het boekenbal
1956 verliefd op de mooie Fritzi “die
opperste chic paarde aan een totaal gebrek
aan gêne en een grote arrogantie aan de
opperste onzekerheid.” Hij reisde diezelf-
de nacht nog mee naar Jagtlust en werd
haar ‘verloofde’. Die status hield samen-
leven in op de eerste verdieping van het
verwaarloosde buitenhuis; een dubieuze
positie gezien Fritzi’s wispelturigheid op
het gebied van de liefde. Campert hield
het na tweeënhalf jaar voor gezien: “Ik
heb nooit van mijn leven zoveel gedron-

Oud-
Blaricummer
Mellie Uyldert

overleden
Op 10 mei jl. is op
een leeftijd van bij-
na 101 jaar de uit
Blaricum afkomsti-
ge, internationaal be-
kende astrologe en
kruidendeskundige
Mellie Uyldert over-
leden. Zij werd op
31 mei 1908 in
Blaricum geboren in

de ‘Weitekorrel’, één van de kolonie-
huisjes behorend tot de Kolonie van
Christenanarchisten onder leiding van
professor Van Rees. 

Mellies moeder was Marie Calisch, de
eerste onderwijzeres van de Humanis-
tische School (1903) van deze kolonie.
Haar vader was Emil Uyldert, die in 1912
vertrok naar Amerika met haar verzorg-
ster. Zij werd door haar moeder verder
opgevoed en leefde te midden van beken-
de kunstenaars en geleerden, zoals dit te
lezen is in het boek ‘De wereld in een
dorp’ van Lien Heyting. 
Mellie schreef meer dan 30 boeken
(totaaloplage meer dan één miljoen), ver-
taald in het Duits, Engels, Spaans,
Italiaans, Portugees en Deens, op het
gebied van vegetarisme, kruidenleer,
astrologie en aanverwante onderwerpen.
Zij was jarenlang docente aan de
Academie voor Natuurgeneeswijzen en in
De Kosmos in Amsterdam. Ze schreef tot
1984 in het maandblad Onkruid. Ook
schreef ze vele gedichten. 
In 1947 startte ze haar tweemaandelijkse
tijdschrift ‘De Kaarsvlam’, dat ook nu nog
uitgegeven wordt, en wel door haar ach-
terneef Satyamo Uyldert, die tevens
redacteur is van hei & wei. Mellie was een
van de eersten die de astrologie in
Nederland vormgaf. Ze gold in newage en
spirituele kringen als een autoriteit op
bovengenoemde gebieden, de werking
van edelstenen en de in de natuur voorko-
mende stralingen. Mellie had een holisti-
sche visie op de menselijke evolutie.
Volgens haar moest het denken in tegen-
stellingen vervangen worden door het
denken in eenheid, dat hoort bij ‘de nieu-
we tijd’. Om die ‘eenheid’ te bereiken bes-
treed ze ‘causaal’ en ‘rationeel’ denken,
en pleitte ze voor ‘analoog denken’, geba-
seerd op intuïtie. 
Onder grote belangstelling werd Mellie
begraven op vrijdag 15 mei jl. op de alge-
mene begraafplaats ‘De Woensberg’, na
een afscheidsbijeenkomst in de Dorps-
kerk. Voor informatie over Mellie zie ook
www.uyldert.nl.

Sybert Blijdenstein

Bijvanck, gelegen tussen de Woensberg en
de ‘landingsbaan’, waar veel mensen uit
de omgeving met hun honden naar toe
gaan. Omheind door een hek met ver-
schillende in- en uitgangen, kun je er, goe-
dig gadegeslagen door de enorme Schotse
hooglanders, heerlijk wandelen. Zoveel
verschillende mensen en soorten honden,
die op een ongedwongen manier met
elkaar omgaan... Je kunt er zelfs iemand
tegenkomen die met honden kan ‘praten’,
oftewel communiceren met dieren met
een of meerdere gedragsproblemen.
Bepaald niet zweverig, maar sommige
mensen hebben nou eenmaal die gave. Ze
heeft zelfs een praktijk in de Bijvanck. 
‘The elephant song’, het wil maar niet uit
m’n hoofd, want zoals ongeveer de laatste
regels van het liedje weergeven, “wanneer
mens en dier samengaan en de mensen
elkaar meer zouden respecteren, zou de
wereld er heel anders uitzien,” zo kun je
het op dit mooie plekje terugvinden.

Ik ga weer naar huis met onze 14 maanden
oude boxer die nu supermoe is, 

Straatnamen verklaard: 
Booket en omgeving

Het einde van een intens leven

Fritzi

Mellie  in 1993
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Maakt het minder duur. Eens per maand
komt er een rekening. Ook hebben
Christiane en Jelle grote bedrijven en win-
kels die deze vier maal per jaar ingericht
willen zien met voorjaars-, zomer-, herfst-
en kerstkunstbloemen. 

Huur kerstbomen
Verder kan er ook tijdens de kersttijd een
echte kerstboom gehuurd worden, wel of
niet met lichtjes en/of ballen in iedere
gewenste kleur. Daarnaast kan dan ook
het hele huis in kerstsfeer versierd wor-
den. Het bleek een schot in de roos, want
veel klanten maakten daar gebruik van.
Maar nu breken weer de tuinfeesten aan,
waarvoor ‘Altijd Bloemen’ kan zorgen
voor een bloemige aankleding met glas-
werk, vaasjes bloemen e.d. Alles wordt de
volgende dag weer opgehaald.

Pakketservice
“De laatste service die wij onze klanten
sinds kort kunnen bieden is de pakketser-
vice,” aldus Jelle. “Dit houdt in dat als een
klant een boeket wil sturen, naar bijvoor-
beeld iemand in Den Haag, hij of zij dit
uitzoekt of laat maken, en laat versturen –
vergezeld van een kaartje, klein cadeautje
of speelgoed voor een net geborene in de
doos. Diezelfde dag zorgen wij voor veili-
ge verzending (bloemen staan in water-
bakje), waardoor het pakket de volgen-
de dag ongeschonden aankomt bij de
geadresseerde.” De verzend- en dooskos-
ten zijn € 10,-. Dus best te doen. Door al
deze extra services te bieden is ‘Altijd
Bloemen’ op een hoger niveau gekomen.
Hun klantenkring is enorm toegenomen,
ook buiten het Gooi. Veel klanten willen
naast goede kwaliteit ook iets speciaals,
zowel in de winkel als in het maken van de
boeketten (de winkel zag er weer schitte-
rend uit). 

Grote klantenkring
De vier jaar overziend zegt Christiane
“Het is buiten verwachting goed gegaan.
We hebben nooit hoeven adverteren.
Alleen stond er een advertentie in hei &

“Zoek als architect niet als uitgangs-
punt steeds de maximaal toegestane
grenzen op. Maak de huizen hier niet te
hoog en te massaal. Breng het ontwerp
in harmonie met de omgeving. Houd
rekening met de gevoeligheid van het
gebied en met de menselijke maat. Kijk
naar de omgeving, stel je daar het huis
voor. Overleg met je opdrachtgever.
Laat desgewenst het plan aanpassen,
met behoud van volume. Dat kan best.
Denk aan het oude dorpskarakter.
Museumdorp? Wat is daar mis mee?” 

Een duidelijke boodschap. We spreken
met Albert (Ab) Mouissie, al 32 jaar
architect in Blaricum. Een helder, open en
een inspirerend verteller. Hij geeft om het
dorp, waarvan hij het karakter met zijn
ontwerpen wil accentueren, niet verande-
ren. Bijna dertig landhuizen heeft hij in
die jaren gebouwd, alle rietgedekt en ont-
worpen in landelijke, traditionele stijl,
maar steeds met eigentijdse, functionele
indeling en alle moderne comfort. “Ik wil
een gevoel creëren van geborgenheid, vei-
ligheid en romantiek. Daarbij is het enorm
belangrijk om de wensen van mijn
opdrachtgevers te doorgronden, vooral
omdat het voorkomt dat deze mensen mij
een plaatje van zichzelf voorhouden dat in
werkelijkheid anders blijkt te zijn.” Vol
trots vertelt hij niet alleen over zijn zes
recente landhuizen aan het Kooltjespad,
(zie foto)  waar we samen zijn gaan kij-
ken, maar ook over de eerdere verbou-
wing van het oude gemeentehuis in Laren
tot ‘De Prinsemarije’. 

Rietveld en Italië 
Ab werd kort voor de oorlog geboren in
Bussum. Als kind had hij al een grote lief-
de voor de natuur. Dagen kon hij zwerven
over de uitgestrekte heidevelden en door
de bossen. Aan de HTS begon hij de stu-
die bouwkunde om aannemer te worden,

Geleidehonden-
trainer 

Francis Velu
Zappa is een Golden Doodle van vier
maanden oud. Een pup dus nog, maar
toch heeft hij geen enkele moeite met
een commando als “Zoek de trap” of
“Zoek het bankje”.
Zappa is dan ook niet zomaar een hond,
maar een geleidehond-in-opleiding. En
ondanks zijn jonge leeftijd is hij al veel
op stap geweest. In de trein, in de bus,
naar drukke winkelcentra of mee de
winkel in. Zijn baasje en trainster is de
Blaricumse Francis Velu.

Voor Francis is Zappa de tweede geleide-
hond-in-opleiding die zij in huis heeft.
Half april heeft zij afscheid genomen van
Kjelt, een andere Golden Doodle. Kjelt
ging terug naar de hondenschool om daar
verder opgeleid te worden tot blindenge-
leidehond. Stabiele factor voor wat de
honden in huize Velu betreft, is hun eigen
hond Shadow, een vijf jaar oude Welsh
Springer Spaniël.

Veel bekijks
Zappa komt van de hondenschool Herman
Jansen in Almere, één van de vijf door de
overheid erkende opleidingsscholen in
Nederland. De school van Herman Jansen
sprak Francis het meeste aan. Daarnaast is
het makkelijk dat de school in Almere-
Hout is, want je moet regelmatig met de
pup naar training. De eerste acht weken is
dat één keer per week en daarna eens per
twee weken (niet tijdens schoolvakanties).
Tijdens de training gaan Zappa en zijn
broertjes en zusjes met hun baasjes op pad.
Het liefst naar drukke plaatsen zoals bij-
voorbeeld hartje Amsterdam, en altijd per
openbaar vervoer. Zo wennen de honden
van jongs af aan aan allerlei verschillende
geluiden, geuren en indrukken. “De hon-
den lopen dan in een groepje, met ieder een
geel ‘les’-hesje aan. Ja, we trekken altijd
veel bekijks,” vertelt Francis lachend.

Genieten!
Je kunt verschillende redenen hebben om
je op te geven als gastgezin. Francis vindt
het leuk om honden te trainen, ze weet hoe
hard geleidehonden nodig zijn en hoe blij
de mensen zijn met hun blindengeleide-
hond. Dat maakt alle tijd en inzet voor
haar de moeite waard. Bovendien is het op
de training ook nog eens heel gezellig. En,
zegt Francis: “Zo’n puppy is natuurlijk
hartstikke schattig, je moet er ook gewoon
van genieten!” Maar je kunt ook andere
redenen hebben. “Sommige mensen doen
het bijvoorbeeld om eens uit te proberen
hoe het is om een hond te hebben, zonder
er gelijk voor jaren aan vast te zitten. Er
zijn ook oudere mensen die geen jaren

jeugdteam van deze relatief kleine ama-
teurvereniging in de allerhoogste klasse
binnen haar leeftijdscategorie.

Het ledenbestand van BVV ’31 is in de
afgelopen jaren gegroeid tot 300 jeugdle-
den en kwam dit seizoen met maar liefst
tien F-teams uit in zeven klassen in de
regionale competitie. De F-jeugd speelt
met zeventallen op een half veld. Het F1
zevental bevatte een aantal extra getalen-
teerde spelertjes en werd in het begin van
het seizoen in overleg met de KNVB hoog
ingedeeld. Het succesvolle team werd dit

seizoen professioneel gecoacht en
getraind door de vader van Lars, Armin
Sterk. F1 speelde in dezelfde klasse als de
F1 van topclubs als Ajax en FC Utrecht.
De BVV’ers eindigden als vijfde in de
poule. En volgend jaar? Een enkeling van
deze achtjarige talentjes stroomt volgend
jaar direct door naar de E1, een aantal van
deze mannen wordt geplaatst in het prese-
lectieteam E3 en de jongste mannen ver-
sterken nog een jaartje de F1. 
Natuurlijk hoopt BVV ’31 de talentvolle
jeugdspelers in de toekomst bij de club te
houden. Nog meer hoopt men op een
glansrijke carrière van een BVV’er bij een
topclub. In het tweede jaar in de E-pupil-
len kunnen ze gescout worden voor
KNVB-regiotrainingen in samenwerking
met Ajax en FC Utrecht. Wie weet zien
wij een van deze mannen ooit eens schit-
teren in de Arena. 
Op de foto v.l.n.r. zittend Duco van Nek,
Ronan Dogterom, Maxim Hamers, Rutger
Koonings; staand Lars Sterk, Dirk Stoop,
Willem Gesink, Dani Eslami, Julian Bleys
en coach Armin Sterk.

Karin Maas

meer voor een hond willen zorgen, maar
die een periode van 10, 12 maanden wel
zien zitten.” Iedereen kan zich opgeven als
gastgezin, alleen gezinnen met kinderen
onder de vier jaar niet. Natuurlijk wordt
het gastgezin vooraf gescreend en wordt
het gastgezin gedurende het hele jaar
begeleid. 

Eigen initiatief
Er zijn geen kosten verbonden aan de
hond als je als gastgezin fungeert.
Voeding, bench, riem en dat soort zaken
worden met het hondje meegeleverd en
ook de inentingen en eventuele andere
dierenartskosten zijn voor rekening van de
hondenschool. Daar staat tegenover dat
het gastgezin de verplichting aangaat om
met de pup naar training te komen en ook
thuis met de hond te oefenen. En dat kost
heel wat tijd en inzet! De hond blijft
eigendom van de hondenschool en gaat na
ongeveer een jaar terug. Na een medische
keuring gaan de honden het trainingspro-
gramma in. Aan blindengeleidehonden
worden hoge eisen gesteld. De hond moet
niet alleen goed kunnen luisteren en gelei-
den, maar moet zonodig ook eigen initia-
tief tonen. “Denk bijvoorbeeld maar aan
een pad dat geblokkeerd is,” geeft Francis
als voorbeeld. “Dan moet de hond zelf een
oplossing kunnen zoeken.” Niet alle hon-
den halen uiteindelijk het gewenste
niveau. Mocht een hond toch niet
geplaatst kunnen worden als geleidehond,
dan krijgt het gastgezin als eerste de kans
om de hond over te nemen.

Geleidehondenscholen komen graag in
contact met nieuwe gastgezinnen. Wilt u
meer informatie over het gastgezin zijn
van geleidehonden, dan kunt u bellen met
Francis Velu op telefoonnummer 035-
5243226. Ook kunt u kijken op de website
van de Herman Jansen geleidehonden-
school: www.geleidehondentrainer.nl.
Hier kunt u tevens een brochure voor gast-
gezinnen opvragen. 

C.H.

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

in het familiebedrijf. Maar de artistieke
kant van het bouwen, ontwerpen, trok
hem meer. In het kantoortje van zijn vader
stond hij uren aaneen achter de tekentafel.
“Dat kunstzinnige komt van mijn ouders.
Mijn moeder was heel goed in de mode en
mijn vader werkte voor Gerrit Rietveld, als
diens timmerfabrikant.” Geïnspireerd is hij

door de Italiaanse architectuur, de grote
allure ervan en van de spiritualiteit en de
levenslust van de Italianen, elementen die
tot op heden in zijn ontwerpen, binnen en
buiten, zijn terug te vinden. Meerdere stu-
diereizen maakte hij naar dat land, dat hij
“de belangrijkste bron van onze westerse
architectuur” noemt. Hij verdiepte zich
daar ook in de monumentenrestauratie. 

Architect
Was hij aanvankelijk gestart als ontwerper
in loondienst bij de gemeente Bussum, 
al gauw had zijn eerste vrije opdrach-
ten: namelijk van operazangeres Gré
Brouwenstijn en van Jan des Bouvrie, 
met wie hij jaren zou samenwerken. Toen
volgden de eerste restauraties en kwamen
opdrachten binnen om landhuizen te ver-
bouwen. Nuttig, want hij leerde daarbij de
bouwstijlen kennen van de verschillende
Gooise architecten. 

Altijd Bloemen
Op 1 augustus 2005 startten Christiane
Calis en Jelle Hoekstra hun zaak ‘Altijd
Bloemen’ aan de Dorpsstraat 9d te
Blaricum. Nu bijna vier jaar later is hei
& wei nieuwsgierig hoe het hen vergaan
is.

Vanaf het begin is de winkel goed ontvan-
gen in het dorp. Naast de winkelverkoop
meldden er zich al snel een stel klanten
die een abonnement wilden, en ook met
de kerst werd een goede omzet gereali-
seerd. Een abonnement houdt in dat er
wekelijks bij de klant thuis, of in zijn of
haar bedrijf, een vers boeket bloemen
wordt gebracht. Dit boeket kan eventueel
ook voor de helft met kunstbloemen wor-
den gemaakt. De kunstbloem huur je, en
wordt na afloop weer teruggenomen.

en kan er zelf weer veel beter tegen. Even
‘bijgetankt’ en wanneer er dan een leuk
sms’je volgt en onze zoon later op de dag
met een prachtige bos bloemen thuiskomt,
weet ik het zeker... ooit zal het weer goed
komen. 

Tiny de Wit

(Vervolg pagina 2: ‘The elephant song’)

Albert Mouissie ontwerper in harmonie

wei, die we sinds kort veranderd hebben
in een subsponsoring (zie voorpagina
rechts, red.). We hebben een grote klan-
tenkring opgebouwd, waar we bij een deel
heel regelmatig over de vloer komen. Dat
geeft een binding, zozeer dat we bij spe-
ciale gelegenheden van hen kleine
cadeautjes krijgen zoals chocola of een
flesje wijn. Alhoewel we niet in Blaricum
wonen, voelen wij ons wel heel erg wel-
kom en opgenomen door de mensen in het
dorp. En wat de toekomst betreft: we gaan
lekker door met z’n tweetjes, zoals we
deden. Met het geven van goede service,
uitstekende kwaliteit en een bijna altijd
bereikbaar zijn. En wat betreft de winkel-
verkoop, ook voor het kopen van één roos,
kan men blijvend de winkel instappen!”

‘Altijd Bloemen’ is geopend op maandag
van 16.00-18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag
van 9.30-18.00 uur en zaterdag van 9.00-
17.00 uur. 
Het adres is Dorpsstraat 9d, 1261 ES
Blaricum. Tel. 035-5315703, fax. 035-
5381680, e-mail info@altijdbloemen.nl.

Conny Rector

Jeugdteam F1
van BVV ’31

naar 
de eerste klasse

Met het behalen van de eerste plaats in
de tweede klasse van de najaarscompe-
titie promoveerde F1 van de Blaricum-
se voetbalvereniging BVV ’31 voor de
voorjaarscompetitie naar de eerste
klasse. Een bijzondere prestatie, want
nooit eerder in de historie speelde een

In 1977, op 38-jarige leeftijd, vestigde hij
zich – inmiddels getrouwd en met twee
kinderen – als zelfstandig architect in
Blaricum, gekozen vanwege het dorpska-
rakter en de landelijke omgeving. Hij 
restaureerde meer monumenten o.a. in
Naarden-Vesting. Daar bouwde hij, net als
in Muiden en Amsterdam, nieuwe wonin-
gen in klassieke stijl. Daarnaast ontwierp
hij steeds vaker landhuizen, waarbij hij in
zijn werk de meeste affiniteit begon te
voelen met de architect Van Uchelen. Met
hem hield hij tot diens dood contact. 
Treffend antwoord op onze vraag wat het
gevolg is als je als architect, om commer-
ciële redenen, de wisselende trends steeds
volgt: “Dat wringt, dat wordt geen positie-
ve bijdrage aan de omgeving, dat wordt
een huis dat opvalt als een man in een
knalgeel pak tussen tien mannen in een
blazer.”

Zorgen om Blaricum
“Wat het dorpskarakter van Blaricum
betreft maak ik mij zorgen om het behoud
daarvan. Zo zijn er bouwactiviteiten op
plaatsen in het dorp die naar mijn mening
gevoelig liggen. Bijvoorbeeld de moderne
villa’s bij de St. Vituskerk. Persoonlijk zou
ik daar huizen in de stijl van de jaren der-
tig neerzetten, geheel in lijn met de omge-
ving. Zo verbaas ik mij erover dat de poli-
tiek het eens is over het behoud van het
do r pska rak t e r,
maar dat de bouw-
plannen dit poli-
tieke standpunt,
voor mijn gevoel,
niet geheel onder-
steunen.” Ab gaat
het nu, wat zijn werk betreft, rustiger aan-
doen – pensioen wil hij dit niet noemen –
zodat hij tevens meer tijd zal hebben om
zijn eigen huis te restaureren!

Sybert Blijdenstein

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

Ab Mouissie 

Christiane Calis S.B.

Villa ontworpen door
Ab

Francis Velu met Zappa



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 9.45 uur
Eucharistieviering of 
Woord en Communieviering. 
In juli en augustus
is er geen Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.

Bijzonderheden:
Zondag 12 juli
11.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het Byzantijns koor uit Enschede
(EKBB).
Zaterdag 15 augustus
Feest van Maria-Tenhemelopneming.
17.00 uur: Eucharistieviering.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. Tel. 035-
53 83153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl.

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-
raadzaal. 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. 

Juli / augustus 2009
I.v.m. zomerreces tot september geen
rondetafelgesprekken en raadsvergade-
ringen

Kerkdienst
Bijvanck

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

Wie altijd met de beide voeten op de grond
blijft staan komt nooit 
een stap vooruit

Familieberichten
Geboren:
24-04-2009 Igor de Graaf
05-05-2009 Pien Wammes
08-05-2009 Veerle Anna Louise de

Groot
Getrouwd:
09-05-2009 Johannes Everardus

Bakker en Pem Alice
Loor

09-05-2009 Bart (B.J.) Bölger en
Mink (M.W.) Roelants

Partnerschapsregistratie:
18-05-2009 Bart-Jan Smit, en:

Wendy Kamerman
50 jaar getrouwd:
14-05-2009 echtpaar Brandsen-van

den Brink, Windvang 1.
Overleden:
07-04-2009 Piet (P.G.M.) van Riet,

geboren 23-02-1931
15-05-2009 Geertje Mensink, 

geboren 1926
16-05-2009 Nico Rigter, 

geboren 26-09-1936

Kerkdiensten
Torenhof

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

Lokale websites 
www.
bibliotheekhlb
blaercom (buurthuis)
blaricumpromotie 
dagvanhetwerkpaard
dooyewaardstichting
galeriebiancalandgraaf
heienwei (dorpsblad)
kunstencultuurblaricum (Atelier Route)
laardercourant (LC de BEL archief)
lions-otf (Oldtimer Festival)
mee-ugv (gehandicaptensteun)
naarden (Archief Stad & Lande)
oogopblaricum (dorpsfoto’s)
parkinson-vereniging.nl.net.
reddingsbrigadeblaricum
singerlaren (Singermuseum)
tgvleden (Thuiszorg G & V)
vlierhove (Galerie)
.nl

Kopij
Heeft u iets te melden over uw club, 
vereniging, evenement of andere zaken in 
Blaricum of heeft u als Blaricummer
(elders) iets meegemaakt dat de vermel-
ding waard is (uiteraard ter beoordeling
van de redactie)? Laat het ons weten. Bij
voorkeur per e-mail aan de redactie: 
redactie@heienwei.nl. Niet meer dan
150 woorden. Eventueel met bijpassende
foto. Verkorte opname ervan in de 
Dorpsagenda kan ook, naar keuze van de
redactie. 
Reacties op hei & wei-artikelen worden
alleen geaccepteerd als deze voorzien zijn
van volledige naam en adres. Plaatsing is
uiteraard afhankelijk van de beschikbare
ruimte en is steeds ter beoordeling van de
redactie. 
De redactie behoudt zich het recht voor
teksten in te korten.

DEADLINE KOPIJ
voor het september.no. 2009:

31 juli a.s.!
(verschijnt 27 augustus 2009)

Kopij inleveren bij de eindredactie, 
zie colofon. 

Zon op en onder: op 1 juli om 5.23 uur
resp. 22.03 uur, op 1 augustus om 6.01 uur
resp. 21.30 uur en op 1 september om 6.51
uur resp. 20.27 uur.

Zondag 5 juli 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 12 juli 10.00 uur
Ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen.
Zondag 19 juli 10.00 uur
Mevrouw Ds. P.J. Viveen-Molenaar,
Nijkerk.
Zondag 26 juli 10.00 uur
Ds. J. Smit, Huizen.
Zondag 2 augustus 10.00 uur
Gastpredikant.
Zondag 9 augustus 10.00 uur
Mevrouw Ds. P. Barnard,
Oosterend/Texel.
Zondag 16 augustus 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 23 augustus 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 30 augustus 10.00 uur
Drs. F. Bouwen, Voorburg.
Zondag 6 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Startzondag
M.m.v. de Dorpskerk Cantorij.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). Ook tij-
dens de zomervakantie is er kinderopvang. 
De jeugdkapel voor jongeren van 12-18
jaar komt één maal per veertien dagen bij-
een in Dorpshuis De Blaercom, behalve
tijdens de zomervakantie. Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.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: Peter v. Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe v.d. Woude
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

september, 11.00-17.00 uur, in het oude
dorp. Zie ook ‘Lokale websites’.
Old Timerfestival: zondag 13 september
9.30-17.00 uur bij de Muziektent. 
Zie ook ‘Lokale websites’.
Dag van het Werkpaard: zondag 20 sep-
tember vanaf 12.00 uur op het Oranje-wei-
tje. Zie ook ‘Lokale websites’.
Blaricum Golf & Country: zondag 27
september in het oude dorp. Zie ook ‘Lokale
websites’.

EXPOSITIES 
Torenhof: expositie van werk van 
de Blaricumse schilderes Marianne
Blijdenstein-Piël. Organisatie in handen
van de Kunstcommissie Torenhof, Brigitta
van Dam en Lydia Loenen. Open elke dag
tussen 10.00 en 16.00 uur. 
Galerie Bianca Landgraaf, Zomertuin
11, Hamdorffcomplex, Laren: t/m 26 juli
jubileumexpositie (35 jaar) ‘Landschat,
het landschap in het verleden, heden en
toekomst’. Met Carla Kleekamp, Pär
Strömberg, Walter Francia, Gerard
Redoulès en Mieke Pontier. Openings-
tijden: via ‘Lokale websites’. 
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. Verkoopexpositie Kunstenaarsvereni-
ging Laren Blaricum t/m 30 augustus 2009.
Info: tel. 5393950, en ‘Lokale websites’.

GEZONDHEID EN WELZIJN
Parc-Inn: Waterstraat 2, Huizen, inloop-
middag voor Parkinsonpatiënten en hun

(I.v.m. ruimtegebrek wordt voor instellingen met
een herhaald, groot aanbod van diensten etc. ver-
wezen naar de betreffende website in de rubriek
‘Lokale websites’, op deze pagina.) 

EVENEMENTEN etc.
Feestweek (Oranjevereniging): zaterdag
15 t/m woensdag 19 augustus. Info: Frans
Elbers / Oranjevereniging, tel. 06-
55702577. 
Zaterdag 15 augustus: om 10.00 uur
Ringsteken ongezadelde paarden en
pony’s, op ’t Ziekenweitje aan de
Meentzoom. Om 13.00 uur aanvang
Kermisvoetbaltoernooi op velden BVV
’31. Om 20.00 uur bij ‘Rust Wat’ aan de
Schapendrift, optreden band Brother
Sister. Om 20.45 uur start lampionnenop-
tocht bij Melkweg, hoek Verbindingsweg.
Om 22.00 uur bij ‘Rust Wat’ groots vuur-
werk. 
Zondag 16 augustus: Oranjeweitje,
Torenlaan, om 12.30 uur start toertocht
voor Solexen. Om 13.00 uur keuring ver-
sierde fietsjes en daarna presentatie
Blaricumse Verenigingen. Om 16.00 uur
Veiling. 
Maandag 17 augustus: om 9.30 uur,
Oranjeweitje, keuring versierde aanspan-
ningen. Om 13.30 uur, Kerklaan, ringste-
ken met versierde aanspanningen.
Woensdag 19 augustus: om 13.30 uur,
Volksspelen op ’t Oranjeweitje i.s.m. de
brandweer, touwtrekken en handicapraces. 
KERMIS (oude dorp): maandag 17 t/m
woensdag 19 augustus. 
Atelier Route: zaterdag 12 en zondag 13

mantelzorgers, elke 3e donderdag v.d.
maand van 14.00-17.00 uur. Info: tel.
5265272 (mw. V.d. Heijden), 5267803
(dhr. Versteeg) en 5258222 (dhr. Van
Esterik: Parkinson Patiënten Vereniging).
Zie ook ‘Lokale websites’.

CURSUSSEN & DIVERSEN
Rechtswinkel Hilversum (ook voor
Blaricummers), tijdelijk verhuisd naar
Versa Welzijn aan de Larenseweg 30,
Hilversum. Per 1 september weer op het
oude adres, Herenstraat 22a, Hilversum.
Geopend maandagavond van 19.30-21.30
uur, donderdagochtend van 9.00-11.30
uur en zaterdagochtend in de oneven
weken van 9.30-12.00 uur. Zie ook 
www.rechtswinkelhilversum.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. Zie
de Activiteitengids of kijk op de website.
Jaarverslag 2008: 330.000 bezoekers, 28%
inwoners is lid. Digitale nieuwsbrief: 3.000
ontvangers. Website: 21% meer bezoekers.
Kunstuitleen: 50 nieuwe leden. Etc. 
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!

Centrum oude dorp: zonder auto’s...

SB. 


