
Happy Gifts 
For 

Happy Kids

sponsors

de eregalerij Van

hoofdsponsors en sponsors

Handbalvereniging

sDs’99 tien jaar

In 1999 ontstond SDS’99 uit een fusie
tussen de Blaricumse Handbalvereniging
BSV en de Larense handbalvereniging
HV-Laren. Het jubileumfeest vindt plaats
op zaterdag 29 augustus a.s. op de prach-
tige accommodatie van SDS’99 op het
Sportpark Oostermeent, Schapendrift,
tegenover nummer 2. Deze dag krijgt ook
de sfeer van een reünie, dus als u nog oud-
leden kent van BSV of HV-Laren, infor-
meer ze dan over dit jubileumfeest. 
Info: Ed Lagarde, voorzitter, e-mail: 
eduardo@tiscali.nl.

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

32e jaargang

nr. 332

september 2009

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

P        

Van de redactie

tegen de kop, uiteraard onze bejaarde
commensaal ontziend. Die maakte van
de verwarring bij het slagschip uitste-
kend gebruik (wat een samenwerking!)
om nogmaals zijn tanden in de vijande-
lijke wolbaal te zetten. Rollebollend
ging de tweede ronde in, een paar meter
verder op, waar ik niet meer bij kon.
Kort daarna volgde de definitieve charge
van Vosje. Het slagschip had er genoeg
van en schoot, achtervolgd door Vosje,
over de schutting. Later, met een hou-
ding alsof er niets gebeurd was kwam
onze bejaarde vechtjas weer binnen.
Geeuwend ging hij naast me op de bank
liggen. Alleen zijn bebloede, van drie
extra rafels voorziene oortjes getuigden
van de slag bij IJsland. De Bismarck was
gezonken.

Sybert Blijdenstein

Blaricums

Nieuws
Torenhof en Johanneshove hebben beide
drie sterren (van de maximaal vier)
behaald met het hoge niveau van hun gast-
vrijheidzorg. Inspecteurs van het keur-
merk van instellingen hebben beide hoven
zeer positief beoordeeld. Dit is vermeld in
het boek De Sterrengids. De bewoners en
de medewerkers zijn hier bijzonder trots
op. 

Ab plug, directeur van de Openbare
Basisschool Bijvanck, heeft op 26 juni
feestelijk afscheid genomen van de school
waar hij vanaf 1979 werkzaam was. Zijn
vrouw Tineke nam, ook na 30 jaar,
afscheid van de peuterspeelgroepen van
deze school. ‘We gaan nu samen lekker
genieten,’ aldus Ab Plug. Het schoolplein
kreeg de naam van Plug. 

De gemiddelde huizenprijzen in Blaricum
zijn, in vergelijking met 2008, met 18,5%
gedaald, hiermee de grootste daler in de
Gooi en Vechtstreek (min 15,2%).
Landelijk zijn de prijzen met 3,6%
gedaald. Dit volgens ABF Valuation o.b.v.
kadastrale gegevens. Het NVM komt, met
een andere methodiek, tot een daling van
10% voor het Gooi. De woningmarkt in ’t
Gooi herstelt zich momenteel enigszins. 

De Nieuwe Blaricumse partij (NBp) en
Blaricums Belang (BB) van Liesbeth
Boersen en respectievelijk Bea
Kukupessy-Rokebrand gaan na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2010
samen in één lokale partij, De Blaricumse
Partij (DBP). Beiden hebben nu elk één
raadszetel (van de 13). Programmatisch
zien ze grote overeenkomsten en verwach-
ten ‘meer kwaliteit door werkverdeling,
waardoor meer aandacht aan dossiers.’
Voor Boersen wordt dit haar vierde poli-
tieke partij.  

Albert Heijn Blaricum wil elke zondag
van het jaar open zijn, tussen 16.00 en
20.00 uur. De eigenaar Rien Ton heeft een
bezwaarschrift ingediend tegen het niet
verlenen van deze avondwinkelvergun-
ning door de gemeente. Uitspraak in
augustus.

Radio 6FM heeft jaarlijks recht op 36.000
euro van de vier gemeenten in zijn zend-
gebied. Dit is nu definitief geworden door
de wijziging van de Mediawet. Voorheen
werden de rijksgelden geheel of gedeelte-
lijk door Laren, Blaricum en Huizen vast-
gehouden. Alleen Eemnes betaalde alles
door. 

Bestemmingsplan Villagebieden.
Hiertegen zijn door zes partijen, waaron-
der de Stichting Karakteristiek Blaricum
(meer groen en openheid, minder verste-

Zorgboerderij

viert 

eerste lustrum
Zorgboerderij 't Werckpaert bestaat vijf
jaar. Dat wordt op zaterdag 29 augustus
2009 gevierd met een feestje voor groot
en klein. Om 15.00 uur begin huifkarritten
en allerlei andere activiteiten, dieren-
knuffelen en van 16.30-19.00 een BBQ.
Alles georganiseerd door Rotaryclub
Laren-Blaricum i.v.m. project zorgboer-
derij. Entree: € 15,- (volwassenen) en €
10,- (kinderen tot 12 jr.), waarvoor BBQ-
menu met gratis drankje. Opbrengst
bestemd voor een verwarmde kleedruimte
naast de kantine en uitbreiding van de
keuken. Snel opgeven bij Nico en
Margriet (i.v.m. inkoop), tel. 5310076 of
e-mail simon.marijkedikstaal@planet.nl.  

Er is geen enkel kledingstuk dat zo 
sterk op de kleren van de keizer lijkt 
als de mantel der liefde

Sybert

Erik Beelaerts

van Blokland

overleden
Op 14 juli jl. overleed, geheel onver-
wacht, op 64-jarige leeftijd, onze dorpsge-
noot, Jonkheer Mr. S. Erik Beelaerts van
Blokland. Hij had naam gemaakt in de
bankwereld en stond bekend om zijn
maatschappelijke betrokkenheid en zijn
warme persoonlijkheid. In zijn moderne
opvattingen over corporate governance
stond de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid van ondernemingen centraal. Na
een jarenlange carrière als Investment
Banker, bij onder meer Pierson Heldring
& Pierson, leidde hij tot 2003 de UBS
Investment Bank Nederland. In 2003 trad
hij aan als voorzitter van de raad van com-

(Vervolg op pagina 2)

Bismarck

We hebben een hoogbejaarde, rode
kater, Vosje. In 1994 naar ons overge-
stapt van de boerderij van wijlen onze
buurman Lammert Vos. Hij slaapt meer
en meer. Soms denken we dat hij de pijp
aan Maarten zal geven, maar dan
opeens... wordt de krijgsheer in hem
wakker. Vergeten is het bejaardenverval.
Opgeschud wordt de oude rafelige bont-
jas en worden de klauwen gescherpt. Op
een koele zomeravond hoorden we, bin-
nen gezeten, opeens buiten een door
merg en been gaand gekrijs. U kent dat
wel, kattengevecht op leven en dood.
Belangstellend ging ik kijken, denkend
dat Vosje ergens in huis lag te slapen.
Hij laat de tuin namelijk meer en meer
aan andere katten over. Maar, in de
grauwende, klauwende, krabbende en
bijtende kluwen van kattenmaterie ont-
waarde ik onze oude schriele kater,
uiterst agressief in gevecht gewikkeld
met een, inmiddels op de rug gevloerde,
veel grotere, jongere kat, een soort slag-
schip. Ik dacht dat Vosje zich schrome-
lijk overschat had en kwam hollend te
hulp met een bezem en gaf, in een korte
gevechtspauze, de indringer een duw

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d

035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl

  

Op het land tussen Bijvanck en Oude Dorp is het (nog even) genieten van deze prach-
tige paarden van dorpsgenoot Mariska Borsen. (Foto: Peter van Rietschoten)

S.B.

maker. Vlugheid & Kracht (100 jaar)
geeft een unieke turnpresentatie. Er zijn
kinderspelletjes uit het begin van de vori-
ge eeuw. Het Gooisch Poppentheater geeft
voorstellingen op het Kinderplein. Voor
volwassenen is er weer het raadselspel
van oude gebruiksvoorwerpen. Rond
16.30 uur is er de boeldag, de veiling van
ouderwetse, ingebrachte voorwerpen. Het
slotstuk is de gouden zinken emmer van
Blaricum. Voor informatie (en foto’s van
voorgaande jaren) zie 
www.dagvanhetwerkpaard.nl, of bel Ria
Roest, 06-28824064.

Stad en lande ruiters

Op zaterdag 26 september is een open
dressuurwedstrijd voor ruiters en op zon-
dag 27 september een twee-onderdelen-
wedstrijd voor menners. Alles op ’t Harde.
Opgeven en informatie bij het wedstrijds-
ecretariaat, mw. Ans Fokker, tel.
5240085, e-mail: je.fokker@ziggo.nl.
Algemene informatie over Stad en Lande
Ruiters secretaris Carla Toes, tel.
5250834, en op  
www.stadenlanderuiters.nl.

Blaricums Open Golf &

Country Toernooi

Op zondag 27 september vindt dit toer-
nooi voor de 11e keer plaats in het oude
dorp, met 18 holes in en rond het oude
dorp, op boerenerven, weilanden en stuk-
ken groen. Voorop staat gezelligheid,
maar de golfregels van de Nederlandse
Golffederatie zijn van toepassing, aange-
vuld door Local Rules. Het bezit van een
golfvaardigheidsbewijs is vereist. De
route is duidelijk aangegeven. Er wordt
gespeeld in flights van vier personen.
Afslag: 11.00 uur op alle holes gelijktij-
dig. Start, finish en prijsuitreiking vinden
plaats in het Vitusgebouw aan de
Kerklaan 10. Deelname door een beperkt
aantal golfers. Voor informatie en opge-
ven zie www.blaricumpromotie.nl.

keer (tweede lustrum) in hartje Blaricum,
bij de muziektent, het Old Timer Festival.
De opbrengsten, voornamelijk uit
inschrijfgelden en sponsorbijdragen, gaan
weer naar een aantal goede doelen en
stichtingen: Ngaleku Childrens Centre
Foundation, Wings of Support, Stichting
Solar Cooking Nederland en de Sherpa
Organisatie. Naast vele sponsoren is de
nieuwe hoofdsponsor, voor de komende

drie jaar, vermogensbeheerder
Dresdner VPV. Deelnemers
kunnen kiezen tussen sport-
klasserit (verhoogd wedstrijd-

element), toerrit (meer ontspannen) en
nieuwe categorie: oldtimers van vóór
1950 (o.a. snelheidsbeperking). Lunch
voor deelnemers op passende, sfeervolle
locatie. Programma: 9.30 uur aankomst
oldtimers, 11.30 uur start rally, 13.00 uur
dorpslunch, 15.30 uur terugkomst eerste
oldtimers en 17.00 uur prijsuitreiking. Voor
toeschouwers: hele dag allerlei activiteiten,
inclusief vele kraampjes met hapjes en
drankjes. Voor informatie en inschrijving
voor rally en/of dorpslunch zie: www.lions-
otf.nl.

Blaricumse Dag van het

Werkpaard

Op zondag 20 september,
vanaf 12.00 uur op het
Oranjeweitje en nabijgelegen
weilanden aan de Noolseweg

wordt alweer voor de negende keer deze
dag gehouden. Geheel weer in de sfeer
van vervlogen tijden. Diverse teams strij-
den met hulp van hun werkpaarden om de
begeerde wisseltrofeeën. Teamopdrachten
zijn met de hand dorsen, ploegen, een ver-
rassingsopdracht en ouderwets hooi stape-
len. Er is een bakker actief met een histo-
rische bakoven. Er wordt op ouderwetse
manier de was gedaan. Er is een histori-
sche keuken, een groentetuin met histori-
sche gewassen, een smid met ouderwets
smeedwerk en een manden- en klompen-

EVENEMENTEN iN sEpTEMBER

Atelier Route Blaricum

Op vrijdag 11 september wordt
in de Dorpskerk aan de
Torenlaan om 16.00 uur de
feestelijke opening verricht

van de vijfde Atelier Route Blaricum (eer-
ste lustrum) door burgemeester Joan de
Zwart-Bloch. Alle inwoners van Blaricum
zijn daarbij van harte uitgenodigd. In de
Dorpskerk is een grote overzichtstentoon-
stelling van werk van de dertig
Blaricumse kunstenaars, die op zaterdag
12 en zondag 13 september in het oude
dorp van 11.00 tot 17.00 uur hun ateliers
openstellen voor het publiek. In 
de brochure, te verkrijgen in boekhandel,
winkels, horeca, informatiekraam (bij
muziektent) en kerk, is alles te vinden:
wie, wat en waar, evenals de lokale spon-
soren die de route mogelijk hebben
gemaakt. Voor kinderen zijn er in de
aspergeboerderij (Angerechtsweg 11)
leuke creatieve bezigheden en is er door
het dorp een spannende speurtocht geor-
ganiseerd. Er is een fietsroute uitgezet,
met aan de Polweg weer de gezellige thee-
schenkerij: opbrengst voor het goede doel.
Info: www.kunstencultuurblaricum.nl.

Kerk en Kunst expositie

Op zaterdag 12 en zondag 13 sep-
tember van 12.00-17.00 uur zijn in de
Dorpskerk aan de Torenlaan in de
Consistoriekamer 10 werken van Bla-
ricumse kunstenaars en werk uit
Blaricums privébezit te bewonderen, die
in het afgelopen jaar in het kader van
‘Kerk en Kunst’ geëxposeerd zijn in de
kerk. Deze expositie valt samen met de
grote overzichtstentoonstelling van de
Atelier Route Blaricum in de overige
kerkruimte. Zie boven. Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Oldtimer Festival 

Op zondag 13 september organiseert
Lions Club Blaricum Laren voor de tiende

Clubhuis SDS ‘99



Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

www.vogelinterieurs.nl

(Graag na telefonische afspraak)

    

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

bedekt en onteerd is, omdat er voortdu-
rend geschreeuw en andere vormen van
overlast zijn.

Roeien met korte riemen
Omwonenden hebben er direct veel last
van. Een van hen vertelt dat hij gemiddeld
twee keer per week de politie belt, maar
het probleem blijft bestaan. ‘Meer blauw

op straat’ lijkt gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Vanuit het openbaar bestuur valt
te horen dat de regionaal georganiseerde
politie een prioriteitenlijstje heeft en dat
er voor Blaricum een deel van de beschik-
bare menskracht mag worden gebruikt.
En omdat het de politie naar verluidt veel
moeite kost om ook het korps Gooi en
Vechtstreek op sterkte te houden, is het
roeien met de riemen die niet erg lang
zijn. Plus dat als Blaricum per se zou wil-
len dat er meer surveillance komt, dat dit
ten nadele zal gaan van de andere politie-
taken.

Opties
Neemt niet weg dat het bijzonder irritant
is als men ’s avonds in het Pieperspark
een groepje jongelui ziet en de volgende
dag wordt gemeld dat er weer houten bal-
ken van een bank met grof geweld zijn
losgetrapt of een boom met een bijl is
bewerkt. Het valt te prijzen dat de
gemeente al eerder heeft besloten om
flink wat lage struiken te verwijderen of
uit te dunnen. Zo kan er inderdaad wat
meer sociale controle vanaf de omliggen-
de wegen plaatsvinden. Tegelijkertijd is
daardoor het monument duidelijker ‘in

‘Behoud en beheer’, dat is de kern van het
nieuwe bestemmingsplan Bijvanck. De
bestaande situatie is het uitgangspunt. Er
mocht dus geen spectaculaire presentatie
verwacht worden op de informatieavond
De Malbak op 9 juni jl. Een aantal van het
honderdtal Bijvanckers in de zaal zag dat
anders.

Die onverwacht grote opkomst moet een
eerste signaal geweest zijn voor wethou-
der Ruimtelijke Ordening Ineke de Joode
en haar secondanten: beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ontwikkeling Dianne
Boelmans en Ingrid de Feijter, projectlei-
der ruimtelijke planning van adviesbureau
RBOI. 
Bij de derde dia in de presentatie van De
Feijter volgde het tweede signaal. Het
getoonde kaartje van de Bijvanck mar-
keerde een nieuwe oostgrens voor het
nieuwe bestemmingsplan. Uitgelegd werd
dat de Stichtseweg – straks primair
bestemd voor Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (HOV) – nu bij de Blaricummer-
meent hoort. 
Dat was tegen het zere been van een groot
aantal van de aanwezigen die volgens de
circulerende flyer ‘grote gevolgen voor
ons woon- en leefklimaat’ vrezen. Vooral
omdat geen uitsluitsel kon worden gege-
ven waar die grens nu precies gaat lopen,
bleven de opgetrommelde belanghebben-
den bezig met dit aspect. De wethouder
stelde vast het onderwerp HOV niet in
deze bijeenkomst thuishoorde, maar wan-
trouwig en halsstarrig kwam de zaal er
telkens op terug.

Gezondheidscentrum
Uiteindelijk kwamen toch ook nog andere

probleempark
Een van de bijzondere plekken in
Blaricum is het pieperspark. Mooi gele-
gen bij de protestantse Kerk is een natuur-
lijke en geordende tegenhanger van het
altijd wat rommelige Oranjeweitje en
eigenlijk ook het logische thuis van het
Herdenkingsmonu-ment. Netjes onder-
houden door de mannen van de gemeente-
lijke buitendienst en kloeke drager ook
van wat de vier seizoenen zoal aan groei
en bloei en tooi en toon te bieden hebben.

Velen kunnen er naar eigen inzicht aan
recreatie doen. Op een bankje een boekje
lezen of zitten in de zon, de kinderspeel-
hoek voor kids en koters, de jeu de bou-
les-baan, het grasveld voor een potje 
voetbal of een juichende gymles door kin-
deren van de OBB en de Bernardus. 
Heel jammer is het dat het park in toene-
mende mate een no go-zone is geworden,
een plaats waar je aan het einde van de
middag en ’s avonds maar liever niet
komt. Omdat hangjeugd op het monument
brallend bier zit te hijsen en te blowen,
omdat ze het parkmeubilair slopen, omdat
er overal kapotte flessen, lege wietzakjes
en gebruikte condooms liggen, omdat er
recent voor de lol (…) een 19 jaar oude
eik is omgehakt, een majestueuze kastan-
je ernstig is beschadigd en het oorlogsmo-
nument met uitgerukte planten en struiken

maken. Zo raakte ik met hem aan de praat,
kort na de begrafenis van zijn neef Jan
Rigter Lzn. Deze Jan Rigter, die ook aan
de Eemnesserweg woonde, maar op num-
mer 4, werd op een ouderwetse manier
gedragen naar de St. Vituskerk door per-
sonen die hij zelf had uitgekozen. Ik zei
tegen Jantje: “Nu ben jij de oudste Jan
Rigter in Blaricum.” Jan beaamde dat en

keek heel bedachtzaam. We spraken over
de keurige wijze waarop zijn neef Jan
gedragen was en ik vroeg hem: “Jantje,
hoe wil jij eigenlijk naar de kerk gebracht
worden na je dood?” Nu was het de
gewoonte van Jantje om elke vraag met
een wedervraag te beantwoorden. Daarop
maakte hij nu ook geen uitzondering. Zo
vroeg hij mij dan ook: “Hoe had jij
gedacht?” Een beetje verbouwereerd, ant-
woordde ik: “Jantje, je kist doen ze op je
melkkarretje, ze zetten hem vast met de
door jezelf gedraaide touwen en ze rijden
je zo het middenpad in naar het altaar.”
Jantje antwoordde met karakteristieke
lach: “Dat moeten ze maar doen.”

Begrafenis
De gezondheid van Jantje ging steeds ver-
der achteruit. Met de kerst van 2008 viel
hij en brak zijn heup. Na de operatie in het
ziekenhuis ging hij voor revalidatie naar
Theodotion in Laren. Ook daar had hij het
weer naar zijn zin. Maar Jantje voelde zijn
eind naderen. Op zondag 12 juli 2009
overleed hij op 87-jarige leeftijd. Op vrij-
dag 17 juli 2009 werd hij begraven, zoals
afgesproken op zijn melkkarretje. 
Jan zijn eigen woorden waren: 

Arm en rijk, mooi en lelijk
Voor God zijn ze allemaal gelijk
En boven kunnen ze iedereen 
gebruiken

Blaricum is weer een stukje historie kwijt-
geraakt. Wij wensen de familie veel sterk-
te toe.

Frans Ruijter

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

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

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

Singel 3, 1261 XP  Blaricum

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

in memoriam Jan

Rigter Gzn.

‘pummetje’

Jantje werd geboren op 8 februari 1922
als eerste zoon uit het huwelijk van Gerrit
Rigter Jzn. en Betje Koppen. Na Jantje
werden er nog drie kinderen geboren,
namelijk Elly, Truus en Gijs. Omdat
Jantje de oudste zoon was, werd hij de
boer. Zo ging dat in die tijd. De meisjes
zouden wel trouwen, zo was toen de
gedachte. De andere zoon moest maar
ander werk zoeken. Elly is nooit getrouwd
en tot haar dood is zij bij Jantje gebleven.
Eerst op de boerderij aan de Eemnesser-
weg 15, later in een seniorenwoning aan
de Scheimel. Truus trouwde met Jaap
Heerschop (zoon van Giel Heerschop).
Zij gingen wonen in Nigtevecht. Gijs
trouwde met Jopie Koot en vond werk bij
de Balatum in Huizen.

Belofte
Op zijn sterfbed zei vader Gerrit tegen
Elly, Truus en Gijs: “Houden jullie Jantje
een beetje in de gaten, want hij zal wel
niet zo oud worden.” Jantje was door zijn
fysieke gesteldheid wat beperkt in zijn
mogelijkheden. Dus was het noodzakelijk
dat er hulp geboden werd door de familie-
leden. Dit hield in dat met name Gijs,
zodra hij thuis was van de fabriek, zijn
handen uit de mouwen stak. Dit om
ervoor te zorgen dat het boerenbedrijf van
Jantje goed bleef draaien. Vader Gerrit
kon op dat moment ook niet vermoeden
dat Jantje zijn twee zusters en zelfs zijn
broer zou overleven. 

Verhuizing
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw
werd de boerderij verkocht aan de
gemeente Blaricum, die hem later over-
droeg aan de toen net opgerichte
Agrarische Stichting Blaricum. 
Jantje en zijn zus Elly gingen wonen in de
Bouwvenen aan de Scheimel. Voor Jantje
werd er een stukje grond vrijgemaakt,
achter op het terrein van de boerderij aan
de Eemnesserweg 15. Dit was te bereiken
via de Kruislaan. Hierop kon hij dan wat
groente verbouwen en op die manier werd
voorkomen dat hij niet zou wegkwijnen
achter de bekende geraniums in de
Bouwvenen. Op dat terrein werd tevens
een schuur voor hem gebouwd. Hier kon
hij een andere hobby van hem, namelijk
touwen draaien van stro-touwtjes, uitoefe-
nen. Eerst op de fiets en later lopend ging
hij er bijna elke dag naar toe. Toen de bur-
gemeester eens bij Jantje kwam kijken
hoe hij erbij zat in die schuur, zag zij een
bed staan. Ze zei: “Maar Jantje, je mag
hier niet slapen hoor.” Jantje antwoordde
ad rem: “Neen burgemeester slapen niet,
maar liggen wel toch?” 

Wedervraag
Met Jantje kon je makkelijk een praatje

missarissen van Deloitte. Daarnaast was
hij voorzitter van de raad van commissa-
rissen van De Goudse Verzekeringen NV,
was hij voorzitter van de Stichting
Preferente Aandelen TKH NV en
bestuurslid van Stichting Preferente
Aandelen Koninklijke BAM Groep en
ICT NV. Daarnaast vervulde hij ook tal
van maatschappelijke functies, zoals het
voorzitterschap van Vrienden van de
Hermitage, het vicevoorzitterschap van
het Bestuur van het Prins Bernard
Cultuurfonds en van de Algemene Loterij
Nederland. Ook was hij secretaris/pen-
ningmeester van het Helen Dowling
Instituut (research en zorg voor kankerpa-
tiënten en hun naasten). Vanaf deze plaats
wenst de redactie van ‘hei & wei’ zijn
vrouw, kinderen en familie veel sterkte toe
met de verwerking van dit grote verlies.

S. B.

beeld’ gekomen 
– ook daar zal niemand bezwaar tegen
hebben. Maar het probleem (vandalise-
rende hangjongeren in het park) is hier-
mee niet opgelost. Eigenlijk is het wel
begrijpelijk dat er plannen bestaan om tot
een particuliere parkbewakingsdienst te
komen. Wellicht kan het ook helpen als de
gebruiksregels van het park worden aan-
gescherpt. Bijvoorbeeld: inrijverbod voor
brommers, geen gebruik van alcohol en
drugs en na zonsondergang verboden om
zich in groepen groter dan vier personen op
te houden. Er zullen ongetwijfeld nog wel
andere en betere opties zijn: in ieder geval
hoort de optie ‘niets doen’ daar niet bij.

Peter van Rietschoten

Meten 

met twee maten
(ingezonden brief)

Hei & wei is een gezellig dorpsblad met
lezenswaardige artikelen over leuke
gebeurtenissen en interessante mensen. In
het laatste nummer (juli/augustus 2009,
no. 331) is echter onder een wollige deken
van mooie woorden een wat zurig artikel
verschenen van de Stichting Verdediging
Karakter Woonomgeving Schapendrift,
Anton Mauvelaan en Eemnesserweg
Blaricum. Blaricum is een mooi dorp met
veel mooie plekjes. Vaak heel rustig gele-
gen. Maar als je aan doorgaande wegen
woont, is dat nu eenmaal anders. Zeker als
daar ook nog een paar aantrekkelijke, voor
iedereen toegankelijke locaties aan liggen. 
De deelnemers van de Stichting willen wel
graag zelf lekker eten en fotosessies hou-
den bij Rust Wat, maar voor anderen moet
dat genieten toch wel beperkt blijven.
Schaatsen: erg leuk, maar niet met velen.
Enthousiaste initiatieven om meer gebruik
te maken van die fantastische locatie:
vooral in de kiem smoren. Doe het maar
bij een ander in de buurt, maar niet bij ons.
Toch even de hand in eigen ‘stichtings’-
boezem: rijden de deelnemers van de

thema’s rond het nieuwe bestemmingplan
aan de orde. Zo benadrukte Ineke de
Joode aan de hand van een desbetreffende
vraag uit de zaal ‘dat het gezondheidscen-
trum kiest voor blijven op de huidige
plek.’
Zoals te verwachten viel in relatie tot
behoud en beheer, blijft veel bij het oude.
Duidelijk werd dat de gemeente veel wijs-
heid zal moeten meebrengen om te vol-
doen aan de zeer variabele wensen van de
Bijvanckers als het gaat om uitbreiding
van parkeerplaatsen in relatie tot behoud
van ook de kleinere groenstroken. Ook
werd door de zaal ongenoegen uitgespro-
ken over ‘wildgroei’ van aanbouw bij
woningen ‘ten koste van de gemeenschap’
en het door de gemeente gedogen van
‘enorme schuttingen’. Zelfs de term 
claustrofobisch viel in relatie tot de wijze
waarop sommige bewoners bij woningen
met een tuin aan de straatzijde – zoals bij-
voorbeeld op De Dam – hun domein heb-
ben afgeschermd. ‘Je weet volstrekt niet
wat er achter zo’n schutting allemaal
gebeurt,’ motiveerde de spreekster die
claustrofobisch introduceerde, haar dubi-
euze bezorgdheid.
‘U bent er tegen, maar anderen hebben ze
juist neergezet,’ raakte wethouder De
Joode aan de scheiding der geesten binnen
de wijk. Zij beloofde een ‘zorgvuldig pro-
ces’ en nodigde de aanwezigen uit om na
de vergadering in te tekenen voor deelna-
me aan een klankbordgroep die één en
ander gaat bekijken. In januari/februari
2010 kan het ontwerp bestemmingsplan
vervolgens ingezien worden en volgen er
inspraakavonden.

Hidde van der Ploeg

(Vervolg pagina 1: 
Erik Beelaerts van Blokland overleden)

Jan met melkkarretje op de
Eemnesserweg in 1987

De 19-jarige eik (Foto: Peter van Rietschoten)

Wijziging grens bestemmingsplan

Bijvanck centraal in discussie

(Vervolg op pagina 4)



Op 27 april 1978 wordt de oprichtingsak-
te van Stichting Dorpsblad Blaricum gete-
kend bij notaris Bakker in Bussum. De
oprichters zijn Marc Schröder en Thera
Weller-Sluis. Doelstelling: “Het uitgeven
van een dorpsblad voor de inwoners van
de gemeente Blaricum, handelend over
het heden, het verleden en de toekomst
van Blaricum, alsook over hetgeen daar-
buiten van bijzonder belang voor
Blaricum was, is en zal zijn of kunnen
zijn, waarbij per uitgave de keuze van
onderwerpen zo veelzijdig en evenwichtig
mogelijk geschiedt, en, in geval over enig
onderwerp in het dorp verschillen van
inzicht en opvattingen bestaan, de ver-
schillende meningen op zo evenwichtig
mogelijke wijze in het blad tot uiting
komen.” Voorts treedt er een redactiesta-
tuut in werking, opgesteld door stichtings-
bestuur en de redactie samen. In dat sta-
tuut worden bovenstaande stichtingsdoel-
stellingen en bestuurstechnische zaken
nader uitgewerkt. Aan deze oprichtings-
akte is veel werk voorafgegaan. 

Het eerste uur 
In hei & wei no. 1 van mei 1978 is te
lezen: “In het bestuur van de Stichting
Dorpsblad Blaricum hebben zitting: Jan
Cees de Graaff, Marc Schröder, Vera
Vlasman-Brenninkmeijer en Cees Vos. De
eerste aanzet tot de oprichting van een
nieuw Blaricums dorpsblad is gegeven
door Jan van Campen Sr., de samensteller
van het initiatiefcomité waaruit – na aan-
vulling met vrijwilligers via een algemene
oproep – het stichtingsbestuur, de redactie
en een team van medewerkers zijn voort-
gekomen. Op grond van deze eerste aan-
zet heeft de Stichting Jan van Campen
gevraagd als erelid in het bestuur te willen

plaatsnemen.” De eerste redactie bestaat
uit Peter Bos (lay-out), mw. E.J.M.
Fennis-Kraus (redactiesecretariaat), Rolf
Kok (illustraties), Jan Litjens, J.P. van
Ophem, Wilma Treffers-van Zuylen,
Thera Weller-Sluis en Aty Lindeman-
Strengholt. Daarnaast zijn er medewer-
kers waarvan sommige regelmatig en
andere incidenteel redactionele bijdragen
of andere werkzaamheden zullen leveren.
Deze medewerkers zijn: Ans van Driel-
Schipperijn – agenda activiteiten en eve-
nementen, Jan Juffer, architect – bouw-
kundige onderwerpen, Aty Lindeman-
Strengholt en Ina Frenk-Scheer (‘Atina’)
– ‘Ons kent Ons’, bewoners- , bejaarden-
en jeugdrubrieken, R. Roborgh –
Bijvancknieuws, Pim Veenboer – R.K.
Kerkberichten, Nel van Weijdom
Claterbos – natuur. De drukker is Jaap van
Gestel & Zn. Laren (1978-1992), Frisch
Drukkerijen B.V. te Amsterdam (1992-
1994), Joep van Gestel / Drukteam-Laren
(1994-2000) en JM2 / Machiel van Meurs
(2000-heden).

Het eerste nummer nieuwe stijl
In de eerste hei & wei ‘nieuwe stijl’ (zie
foto) staan o.a. ‘De spelregels van hei &
wei’ met daarbij een cartoon met de
opmerking “Il est souvent difficile de con-
tenter Dieu et tout le monde,” daarmee de
weg vrijmakend voor de mogelijkheid dat
niet elke lezer tevreden gesteld zal kunnen
worden. Hoe terecht gebleken. In “Toch
weer een dorpsblad” verhaalt Jan van
Campen (overleden in 1989) hoe het tot
de wederopstanding is gekomen. Er is een
welkomstbrief van de burgemeester en er
zijn stukken over Inspraak rond het
Warandepark, de Muziektent en het
Verkeersbeleid. Er is de rubriek ‘Ons kent
Ons’, en de Agenda van het dorp.
Inhoudelijk sluit het blad aan bij Tussen
hei en wei. De omslag vertoont maande-
lijks afwisselend een foto, tekening of
schilderij. De namen van de redactieleden
worden steeds vermeld. 

Ontwikkelingen 1978-2009
De eerste nieuwe hei & wei (1978) bestaat
uit, in uitgeklapte staat, twee grote bladen,
dubbelzijdig bedrukt en in het midden
gevouwen en geniet (zie foto). Acht pagi-
na’s van 30 x 21 cm van elk 4 kolommen.
Het wordt voor verzending nog een keer
dubbelgevouwen. Om het te lezen moet je
het openvouwen. Nogal ingewikkeld. In

Piet Niks, zelfs nu nog (!) hun bijdrage
leveren, uit liefde voor het dorp en zijn
inwoners. Omdat ‘Tussen hei en wei’ in
feite het dorpsblad is waaruit de huidige
‘hei & wei’ rechtstreeks is voortgekomen,
is het vanzelfsprekend dat daarmee
begonnen wordt. 

TUSSEN HEI EN WEI
(1970 t/m jan 1977)
In januari 1970 verschijnt het eerste
maandelijkse exemplaar, met een voor-
woord van burgemeester Map Tydeman.
Het heeft de vorm van een boekje (23 x 15
cm), identiek aan ‘De Spuut’, met 20
bladzijden en een omslag. Huis aan huis
verspreid. Een doornummering, zoals nu,
bestaat nog niet. Elke jaargang is genum-
merd van 1 t/m 11. Het verschijnt elke
maand, met uitzondering van de maand
juli. Net als nu. 
De eerste eindredactie bestaat uit de grote
initiatiefnemer Jan Frenk, dominee W.J.H.
Baart, H.D.A. Remmer en B.J. Straatsma.
Redactie en administratie: Jan Frenk
(1970-1972) en Lous Anema-Koper
(1973-1977). Henk Tammerijn: adverten-
ties. Redacteuren die er later bij komen:
Nel van Weydom Claterbos en Jan
Litjens. In het laatste jaar, 1976, volgen
nog M. Boots en Thera Weller-Sluis.
Regelmatige (gast)schrijvers zijn: Gijs
Calis, R. Post, Hans Geervliet, Jan van der
Vlis, Piet Comello en Joep Vos. De omsla-
gen (zie foto) zijn van Geert Coenders
(schets), Annemarie Bitter (tekening),
Jeroen Coenders (tekening), H.J.G.
Oversteegen (ets), Jaap Dooyewaard
(3 jaargangen: schilderij), Erik Vermey
(heidefoto) en H. Sander (boerderijfoto).
De inhoud betreft interviews, historische
stukken, ingezonden brieven (‘Lezers
schrijven’), programma’s en evenemen-
ten, boekbesprekingen, anekdotes,
(reis)verhalen en extra veel ruimte voor
mededelingen van de gemeente (1/3) en
voor de stukken van de N.H. kerk en de
R.K. kerk St. Vitus. 
De kosten worden gedekt uit gemeente-
subsidie, uit 34 advertenties en uit een bij-
drage van de kerken. Deze kosten lopen
van 1970 enorm op: van ƒ 12.000 naar 
ƒ 30.000 in 1977. Oorzaken: het grote
aantal nieuwbouwadressen in de Bijvanck
en de zeer sterke inflatie. Maar er rijst nog
een probleem: gebrek aan redactieleden.
Dit leidt in 1976 tot het volgende redac-
tionele bericht in het novembernummer:
“EINDE TUSSEN HEI EN WEI: In janu-
ari 1977 zal het laatste nummer van Hei
en Wei (opvalt dat hier het ‘Tussen’ al
weggelaten is. Red.) verschijnen. Dit
besluit heeft de gezamenlijke redactie
moeten nemen, daar het onmogelijk is
gebleken om, ter vervanging van de vijf
opstappende redactiemedewerkers, een
nieuw team uit Blaricums burgerij te vin-
den. Deze definitieve streep onder Hei en
Wei opent echter wel de mogelijkheid
voor initiatieven tot het oprichten van een
ánder Blaricums blad, onder eigen vlag en
verantwoordelijkheid, met een eigen vorm

en met alle voordelen die aan een frisse,
nieuwe start verbonden kunnen zijn. Dus
steekt u de hoofden eens bij elkaar… wie
weet wat eruit rolt.” In totaal zijn er 74
nummers verschenen. 
Meer dan een jaar, van 1 januari 1977 tot
1 mei 1978, komt er geen dorpsblad uit.
Een gemis dat Jan van Campen Sr. – in
1978 de initiatiefnemer van de doorstart –
later omschrijft: “Je dacht er nooit aan,
maar telkens als je het blad in de brieven-
bus vond was er toch weer een blijde her-
kenning.” 

De huidige ‘hei & wei’

Door Sybert Blijdenstein, 
huidig eindredacteur 

inleiding
De beschrijving van de geschiedenis van
hei & wei kan niet beter ingeluid worden
dan met het stuk ‘proficiat’ uit het hei &
wei nummer 235 van oktober 2000,
‘Jubileum Hei & Wei 30 jaar’, geschreven
door oud-burgemeester Anneke Le
Coultre-Foest:

“Toen ik in het voorjaar van 1973 tot bur-
gemeester van Blaricum werd benoemd,
was ik blij dat er een dorpsblad was,
‘Tussen hei & wei’. Hierin stonden alle
wetenswaardigheden van het dorp ver-
meld, zodat ik mij na een paar jaargangen
te hebben doorgekeken, snel thuis voelde.
Zo vergaat het nog steeds vele nieuwe
Blaricummers die hier komen wonen. Zij
voelen hoe uniek ons dorp is. Niet dat er
niet regelmatig gekrakeel was. Politieke
partijen wilden maar al te graag meer
invloed op het blad uitoefenen. Daarvoor
was het blad niet opgezet. Er werden dus
extra eisen gesteld, anders geen subsidie.
De gemeente kan in het blad al haar
nieuwtjes kwijt en heeft daarnaast een
grote groep vrijwilligers die zich voor
niets inzet om ons dorp informatie en
warmte te geven die een gemeenschap
nodig heeft. Zonder hei & wei geen dorps-
huis, geen historische kring, geen voorzie-
ningen in de Bijvanck.” “De zelfstandig-
heid van Blaricum kon alleen met de
steun van hei & wei tot een overwinning
in de Eerste Kamer leiden. Dit alles maakt
hei & wei uniek.”

De ‘roots’
Deze geschiedschrijving over hei & wei,
het blad – ‘door, voor en over
Blaricummers’ – gaat ver terug, tot vóór
1970. Er is te lezen hoe het blad zich ont-
wikkelde en wat daarbij kwam kijken. Het
vertelt over de mensen, die er vanaf het
eerste uur bij betrokken waren, het moge-
lijk hebben gemaakt, gekoesterd, en er in
moeilijke tijden voor gevochten hebben. 
Evenwel op de inhoud, die hier en daar
wel wordt aangestipt, wordt niet dieper
ingegaan. Omdat dit te ver zou voeren in
dit kader. Een inhoud, bestaande uit de
ontelbare kleurrijke stukken, mededelin-
gen en interviews (1970-2009), is voor
een ieder steeds toegankelijk in het
archief van hei & wei, en in de vele parti-
culiere verzamelingen. Ook zijn 111 his-
torische stukken uit hei & wei, geschreven
door onze oud-redacteur, wijlen Jan
Rigter Lambzn., gebundeld in diens boek
‘Dorpsherinneringen’, uitgegeven in 2001
door de Historische Kring Blaricum. 
Het is een blad ontstaan door particulier
initiatief, dat wordt uitgegeven door de
Stichting Dorpsblad Blaricum. De
geschiedenis van hei & wei gaat meer dan
38 jaar terug, en zelfs meer dan 43 jaar,
rekening houdend met de drie daaraan
voorgaande, vergelijkbare bladen ‘DE
SPUUT’ ‘MAANDBLAD BLARiCUMsE

pAROCHiEGEMEENsCHAp’ (1965), in
mindere mate ‘DE DROST’ ‘Drie maan-

delijks t ijdschr ift aangeboden aan de

Inwoners van de gemeenten Laren-Blaricum-

Eemnes’ (1966), maar vooral met ‘TUS-
SEN HEI EN WEI’ ‘ALGEMEEN

MAANDBLAD VOOR BLARiCUM’ (1970).
Terugkijkend ontwaren we in de scheme-
ring van het dichtbije verleden een lange
rij van mannen en vrouwen, allen vrijwil-
ligers, jong en oud, allen sterk gemoti-
veerd en gepassioneerd. Mensen die kor-
tere, of langere tijd bijgedragen hebben.
En waarvan enkelen, zoals Aty
Lindeman-Strengholt, Adrie van Zon en

nummer 4 komt bovenaan het opengevou-
wen gedeelte ‘wei & hei & wei & hei’ te
staan, met in een blokje de redactiegege-
vens. In maart 1980 (no. 9) wordt de naam
’hei & wei’ ‘dorpsblad voor Blaricum’.
Het bestaat uit vier of zes (indien inlegvel)
pagina’s van 32 x 50 cm. In januari 1981
(no. 18) wordt de naam etc. omlijnd en in
een kleur geplaatst. Deze basisopmaak is
in feite nog steeds van kracht. De namen
van de redactieleden verhuizen naar het
colofon op de achterpagina. Het blad
wordt uitgebracht in zwart-wit (ook de
foto’s), met steunkleur. Alleen enkele
kerstnummers hebben een grote kleuren-
foto op de voorpagina. Het blad verschijnt
definitief helemaal in kleur medio 2007.
De foto’s komen nog beter uit. Ook de
advertenties kunnen nu in kleur. De oplage
is gestegen van 4000 in 1978 tot 4500 nu. 
Van oktober 2005 tot september 2006
werkt hei & wei samen met Radio 6 FM
aan een radioprogramma voor een maan-
delijkse Blaricumse rubriek van één uur,
die zes maal per maand herhaald wordt.

Door te groot tijdsbeslag wordt er na een
jaar mee gestopt. 
In december 2005 komt de hei & wei web-
site op internet. Bouwer en webmaster is
redacteur, corrector en archivaris Satyamo
Uyldert – die het archief overgenomen
heeft van Eric Jan Bulten (overleden in
2005). Tevens kunnen alle hei & wei edi-
ties vanaf mei 2004 er op gelezen worden.
De site wordt rond 4000 keer per jaar
bezocht. De advertenties krijgen er een
verhoogde attentiewaarde door. 
De nummering van het blad is 1 (mei
1978) doorlopend tot nu 332 (september
2009). Aanvankelijk fluctueren de jaar-
gangen van 5 tot 22 (!) nummers. Dit is
verwarrend. Tot en met de tiende jaargang
(eind 1987) zijn er 106 nummers versche-
nen, d.w.z. 11 nummers per jaar. M.i.v.
januari 1988 houden de jaargangen gelijke
tred met het kalenderjaar. Het aantal edi-
ties blijft steeds 11 per kalenderjaar. In
2007 krijgen per vergissing twee edities

dezelfde maand- en nummervermelding.
Het zijn de edities van juni (rood) en die
van juli/augustus (blauw) waarin in beider
kop ‘nr. 308 juni 2007’ vermeld wordt. Dit
wordt in het daaropvolgende september-
nummer 310 vermeld. 
De huis aan huis verspreiding loopt in de
beginjaren met vallen en opstaan. Het
grootste deel wordt verzorgd door de PTT

/ TPG / TNT. De rest wordt door een
medewerker over 24 distributiepunten ver-
deeld. Dit aantal is inmiddels, als gevolg
van nieuwe regelgeving in 2008, opgelo-
pen tot zo’n 1000 exemplaren, door hei &
wei zelf te verspreiden. Een zware klus die
tegenwoordig maandelijks geklaard wordt
door Nico de Gooijer, op zijn fiets, van de

Bijvanck, naar Tergooi en Eemnes!
Vrijwel overal worden de bladen binnen
een paar dagen meegenomen. 

De financiering: gemeente en adverteer-
ders
De grootste uitgaven zijn van begin af aan
die van de drukker en van de huis aan huis
verspreiding (PTT, TPG, TNT). De groot-
ste inkomsten vormen de gemeentesubsi-
die en de adverteerders. Later (vanaf
1996) komen daar de sponsoren bij. De
jaarrekening is al 38 jaar lang elk jaar weer
sluitend, zij het vaak met grote inspannin-
gen. Het zwaartepunt van de inkomsten is
in de loop der jaren sterk verschoven. Van
1978 tot 1995 zijn de kosten voor meer
dan 70% gedekt door gemeentesubsidie,
waarbij een eventueel overschot in minde-
ring wordt gebracht op de volgende subsi-
die. De subsidie betreft bedragen tussen 
ƒ 25.000 (1978) en ƒ 30.000 per jaar
(1995). De gemeente krijgt daarvoor een
halve pagina voor haar berichten. Uit een
enquête in februari 1995 blijkt dat alle
1200 ondervraagden vinden dat de hei &
wei moet blijven, evenals de subsidie van
de gemeente. Op 22 november 1995
besluit de gemeenteraad echter de subsidie
in vier jaar met ƒ 5.000 per jaar af te bou-
wen tot ƒ 10.000. Door acties naar de
inwoners met bijdrageverzoeken en naar
de gemeente, wordt het tekort gedekt. De
gemeente bevriest in 1997 de subsidie
‘voorlopig’ op ƒ 19.600. Succesvol wor-
den hoofd- en later subsponsors (motto:
“uit liefde voor het blad en het dorp”)
geworven. De namen daarvan worden
vanaf mei 1996 prominent geplaatst boven
in de kopbalk en vanaf 2004 in een lange
kolom rechts op de voorpagina: de erega-
lerij. De ruimte voor kopij slinkt. De statu-
taire 40%-grens (aan advertentieruimte)
wordt iets overschreden. Maar hei & wei
redt het. In 1999 verlaagt de gemeente
haar voorlichtingsbijdrage (was subsidie:
nu nieuw contract) naar ƒ 15.000, met
indexatie. In 2005 kondigt het college van
B en W onverwacht aan de bijdrage 
(€ 7.600) geheel stop te zetten en haar 27
jaar lange gemeenteberichten geheel te
beëindigen. Een door hei & wei uitge-
werkt aanbod om voor gemeentelijke
mededelingen (o.a. de kostbare brochures
over de projecten) gebruik te maken van
haar goedkopere inlegvellen in kleur,
tegen een lager tarief, wordt afgewezen.
De gemeenteraad – het dorpsbelang van
hei & wei onderkennend – besluit toch een
subsidie te verstrekken, groot € 5.000. Hei
& wei neemt wel de gemeentelijke ont-
wikkelingen verkort op in de rubriek
Blaricums Nieuws. Ze mogen niet ontbre-
ken. De gemeente maakt wekelijks
gebruik van de Laarder Courant de BEL,
waarvan de bezorging hapert. Momenteel
worden door de gemeente, in overleg met
bestuur en eindredactie van hei & wei, de
mogelijkheden van een hernieuwde
samenwerking onderzocht.
Redactie, medewerkers en bestuur: een

eregalerij

De geschiedenis van ‘hei & wei’, het

Blaricums dorpsblad

Tussen Hei en Wei (1970-1977)

De eerste hei & wei, no. 1, mei 1978

Hei en Wei jaargang 2, nr. 8, februari 1980

Jaargang 3, nr. 19, februari 1981

Jaargang 2, nr. 9, maart 1980

(Vervolg z.o.z.)



Ees, Piet Niks, Jan Noorda, Linda
Eggenkamp, Conny Rector, Corryn de
Vrieze-Brandenburg, Rob Tammerijn,
Carla de Mos, Isabella Schouten, Ada
Keizer, Rob Molenaar, Mies Brouër,
Cornelie Andreae-Rotbarth, Hennie
Lamaker, Wim van der Veer, Linda
Knufman, Ina Schaafsma, Dorine Borgers,
Mariëlle Bakker en de hierna vermelde
huidige redactieleden en schrijvende
medewerkers. 

Het stichtingsbestuur Dorpsblad Blaricum
(1978-2009)
Voorzitter: Jan Cees de Graaff (1978-
1983), Frits Le Coultre (1983-1991),
Herman Unger (1992-1996), Ollo den Tex
(1996- 2000), Paul Nobelen (2000-2004),
Huub de Klerk (2004-2007) en Pim Baljet
(2007-heden).
penningmeester: Marc Schröder (1978-
1982), Frederik Breitenstein (1982-1984),
Jan van der Harst (1984-1986), Flip
Diderich (1987-1990), Frans Baltussen
(1990-1994), Ton Huisman (1994-1998),
Floris Eijffinger, (1998-2002), Pim Baljet
(2002-2006) en Rist Brouwer (2006-
heden). 
secretariaat: Vera Vlasman-Brennink-
meijer (1978-1988 en 1992-1995),
Dieneke de Graaff-Viehoff (1989-1992),
Lucy Kingma (1995-1999), Mariëtte van
der Spek (1999-2003) en Jacqueline
Gesink (2003-heden).
Erelid: Jan van Campen (1978).

incidentele schrijvers en medewerkers
De notabelen van het dorp (burgemeester,
dominee en pastor), Cees Vlasman, Sjaak
Kok, Dieneke de Graaff-Viehoff, Sjaantje
van Zon, Bert Lintmeijer, Maarten van
Weel, Ans Zaal, Annie Pairoux, Bert
Berkhof, Lucie Kingma, Cuno Lavaleije,
Stef Nieuwenhuizen, Wilma Treffers, Eric
Jan Bulten (ook archivaris), Mariëtte v.d.

Dank
Joep Vos: ‘Aannemer Van Spanje, die
extra dingen deed, zijn wij zeer erkente-
lijk. Ook degenen die mee hebben gedaan
aan het vele werk in eigen beheer zijn wij 
dankbaar.’

Adrie van Zon

Blaricummermeent

Makelaars

Eindelijk gaat er dan gebouwd worden op
de Blaricummermeent! Prachtige plan-
nen, mooie ontwerpen, leuke slootjes,
Blaricumse heggetjes, duurzame materia-
len... het ligt allemaal klaar en het wach-
ten is op de eerste paal. Er is veel belang-
stelling getoond op de informatiebijeen-
komsten vorige jaar, maar in juni was er
veel daadwerkelijke kopersbelangstelling.
Er kan vanaf nu dan ook gekozen en
gekocht worden. Veel Blaricummers, die
nog noodzakelijkerwijs elders wonen
maar toch zo vreselijk graag op
Blaricumse grond willen wonen, hebben
geduld getoond en dat geduld wordt
beloond. Ze kwamen in grote getale zich
aanmelden!

De eerste fase,  circa 90 woningen, die
gepland is in Nieuw Blaricum, werd ont-
wikkeld door Blauwhoed. Het betreft 
15 rijwoningen rondom een heuse Boom-
gaard, acht vier-onder-een-kap rietgedek-
te woningen, rietgedekte tweekappers,
maar ook tweekappers en vierkappers met
een leien dakbedekking evenals een aantal
riante, moderne vrijstaande woningen,
alle met de bijzondere architectuur van
M3 en Casanova Hernandez.

Het bijzondere aan dit plan is bovendien,
dat het verkocht gaat worden door een
unieke samenwerking van vier Blaricumse
Makelaarskantoren: Wester Campagne 
en van Breemen Makelaars, De Jong
Strankinga Ronk Makelaars, Van Gooische
Huize Makelaars en Madeline Lindeman
Makelaardij, samenwerkend onder de
naam: De Blaricummermeent Makelaars.
Geïnteresseerden kunnen de informatie
bekijken op www.blaricummermeent
makelaars.nl. Men kan bovendien bij één
van deze kantoren vrijblijvend informatie
inwinnen en brochures afhalen. 

Binnenkort komt er een mooi stukje
Blaricum bij: Nieuw Blaricum. Prachtige,
moderne en ruime eengezinswoningen,
later de  appartementen, waar ook zo’n
grote behoefte aan is, en dit alles op een
mooie, landelijke locatie, onze
Blaricummermeent. Ook wordt er een
klein jachthaventje ontwikkeld en is er 
straks ruimte voor milieuvriendelijke,
kleinere bedrijven, heel gunstig gelegen
bij de A27... Het zal nog even duren voor-
dat het woon-/werkdorp de Blaricummer-
meent de echte Blaricumse sfeer en uit-
straling zal hebben, maar er wordt door
alle partijen hard en enthousiast aan
gewerkt! 

Madeline Lindeman

Bos, E.J.M. Fennis-Kraus, Jan Litjens,
Rolf Kok (cartoons en tekeningen 1978-
2004!), J.P. van Ophem, Wilma Treffers-
van Zuylen, Thera Weller-Sluis, Aty
Lindeman-Strengholt (erelid), Henk
Trampusch, Piet Comello (erelid), Jan van

der Vlis, Nora Dwars-Riedel, Saskia Vos-
Verhoef, Piet Bronius, Trudy van Norren-
Enderberg, Onno Schöne, Hans Schöne-
van der Leck, Evert Greefkes, Adrie van
Zon, Jos Weller, Yvonne Born-Bult,
Menno Ongering, Jan Rigter Lambzn.
(erelid), Vincent Saalbrink, Ria Vlak-
Gerretzen, Ans van Driel-Schipperijn, Jan
Juffer, Pim Veenboer, Nel van Weijdom
Claterbos, Ger Lugtenburg, Renée
Behrtel, Erik van den Elsaker, Vera
Vlasman-Brenninkmeijer, Lizzie van
Pabst, Cees de Vlieger, Berthie van der
Harst, Libert Kooij-v.d. Kolk, Ria van

se andere werkzaamheden verricht. Alles
bij elkaar voor ongeveer 10.000,- euro.
Het bestuur is, aldus de voorzitter, de
gemeente dankbaar en is zeer tevreden
met de nieuwe eigendomsconstructie.

inkomsten
De gekozen oplossing brengt wel met zich
mee dat er geen structureel gemeentelijke
subsidie meer is. Hierdoor is de kring aan-
gewezen op de contributies en donaties.
Een aantal leden heeft gevolg gegeven

aan de oproep van de voorzitter, begin dit
jaar, om het bedrag van de contributies
eerder te voldoen en zo mogelijk iets extra
te betalen in verband met de nieuwbouw.
‘Nu we geen subsidie van de gemeente
meer krijgen zijn we voortaan aangewe-
zen op de contributies van 13,50 euro van
onze 600 leden, op donaties en bijdragen,’
aldus de voorzitter. 
Hierbij speelt ook een rol het verouderd
ledenbestand.  Kort na de oprichting van
de Historische Kring op 14 mei 1982  zijn
er veel Blaricummers lid geworden. Het
aantal leden van het eerste uur begint ech-
ter snel te verminderen. ‘Nu we voortaan
op onszelf zijn aangewezen hebben we
dringend nieuwe leden nodig. We zullen
hiervoor via een huis-aan-huisblad dit jaar
nog een actie op touw zetten.’

inrichting
De begane grond met een oppervlakte van
70 m2 is bestemd voor tentoonstellingen
en de historische huiskamer. Beneden in
de kelder is een zelfde ruimte voor opslag
met een klimaatbeheersingssysteem. Een
gigantische klus om alles te archiveren en
op te bergen.
Boven is er ruimte (40 m2) voor documen-
tatie, foto’s en administratie.

Opening
Als alles volgens planning verloopt is de
opening in november of december a.s.,
met een speciale tentoonstelling. Het tij-
delijk onderkomen bij de Sint Bernardus-
school moet 1 september a.s. zijn ont-
ruimd. 

Omdat hei & wei door die vele jaren heen
is gedragen door vele toegewijde mensen,
mogen hun namen hier niet ontbreken.
Voor zover dat mogelijk was is de opsom-
ming chronologisch, vanaf 1978 tot 2009.
Het is in feite de eregalerij van hen die
door de jaren heen hei & wei mogelijk
hebben gemaakt en maken. Ook een ver-
antwoorde historische weergave vraagt
om een zo volledige mogelijke opsom-
ming. Hierbij wordt in de volgorde van
groepen uitgegaan van het globale uren-
beslag per maand, zonder daarbij af te
doen aan het vele werk dat door iedere
groep geleverd is en wordt.  

De eindredacteuren
Jan Cees de Graaf (1978-1988), Adrie van
Zon en Vera Vlasman (1988-1990), Vera
Vlasman (1991), Maarten van Weel
(1991-1992), Aty Lindeman-Strengholt
en Piet Niks (1992-1996), Peter van
Rietschoten (1996-1997), Conny Rector
(1997-2004) en Sybert Blijdenstein
(2004-heden).

De redactie 
Gemiddeld worden per redacteur acht
stukken per jaar geschreven en blijft
iemand zeven jaar redacteur. Sommigen
echter blijven 10 tot 15 jaar of langer. De
langst functionerende redactieleden zijn
Aty Lindeman-Strengholt (1970-heden /
erelid hei & wei en ereburger Blaricum),
Adrie van Zon (1980-heden) en Piet Niks
(1992-heden). Doorstroming naar de
(incidenteel) schrijvende medewerkers
vindt vaak plaats als iemand de redactie
verlaat. Genoemd worden hierna de men-
sen die daadwerkelijk regelmatig geschre-
ven hebben of op deze wijze anderszins
hebben bijgedragen. 

schrijvende redactieleden vanaf 1978 
Jan Cees de Graaf, Jan en Ina Frenk, P.

Stichting ook niet in grote auto’s, die op
andere plaatsen in het dorp verkeersstag-
natie geven? Zelf hebben zij toch ook
bezoekers die ’s avonds laat hard pratend
en luid toeterend vertrekken?  En was de
voorzitter zelf niet één van de eersten, die
die prachtige Schapendrift verziekte met
foeilelijke en levensgevaarlijke paaltjes in
de berm, en daarmee het parkeren naar
zijn buren verplaatste?
Ik hoop dat ‘hei & wei’ een gezellig
dorpsblad blijft en dat Blaricum een dorp
blijft van leven en laten leven, waar nog
veel nieuwe initiatieven zullen ontstaan,
die door iedereen gesteund worden. 

G.J. Bon, Meentweg 43, Blaricum

(Noot redactie: een brief met een soortge-
lijke strekking ontvingen wij ook van de
heer R. Wiegers, waarin hij zich tevens
kritisch uitliet over dhr. B. Eijpe van het
actiecomité, dat de tijdelijke Malbak eind
oktober gesloten wil zien. Omdat Wiegers
brief verschenen is in de Gooi en Eemlan-
er, hebben wij bij deze voorrang gegeven
aan bovenstaande brief van de heer G.J.
Bon. Verder heeft dit onderwerp voldoen-
de aandacht gekregen en is de discussie
gesloten.) 

Vol trots leidt voorzitter Joep Vos me rond
in het nieuwe gebouw achter/naast de tot
appartementen verbouwde voormalige
boerderij van de Historische Kring aan de
Brinklaan.
Monumentenzorg vond dat de nieuwbouw
er uit moest zien als een boerenschuur,
behorende bij de oude boerderij uit 1628.
Binnen zie je dat ook aan de houten zol-
dering met balken met houten pen- en gat-
verbindingen.

Geschiedenis
In 2000 belegde de gemeente een bijeen-
komst met de Historische Kring en de
andere bewoners van het pand aan de
Brinklaan/Dorpsstraat om te praten over
de renovatie van het dak. Daar bleef het
bij tot 2006 toen toenmalig wethouder Jan
Heybroek het overleg opnieuw opstartte.
Dit leidde uiteindelijk tot een ontwerpplan
van architect Roselaar waarin veel wen-
sen van de kring werden verwerkt.
Wethouder Rob Posthumus gaf begin dit
jaar het startsein voor de bouw.

Financiën
‘Jullie mogen er niet aan tekort komen’
waren de woorden van Jan Heybroek. Die
uitspraak heeft ertoe geleid dat grond en
gebouw op 29 april jl. voor een symbo-
lisch bedrag aan de Historische Kring in
eigendom werden overgedragen. De kring
heeft zelf de vloertegels laten leggen, het
binnenschilderwerk gedaan en nog diver-

Spek, Anneke de Beukelaar, Gerbe van
der Woude, Els de Graaf, Anneke
Bruggeman-Mulder, Tjerk Visscher en
Nico de Gooijer. 

Huidige redactie: Sybert Blijdenstein
(eindredacteur en fotograaf), Ria Bulten
(notulist), Christa Hogenkamp, Karin
Maas, Daniëlle Mouissie (ook versprei-
ding), Hidde van der Ploeg, Conny
Rector, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert
(ook correctie en webmaster), Jan
Willems, Tiny de Wit en Adrie van Zon.

Huidige medewerkers: Aty Lindeman-
Strengholt, Corryn de Vrieze-Brandenburg,
Linda Eggenkamp (allen schrijvers), Peter
van Rietschoten (schrijver en fotograaf),
Gerbe van der Woude (fotograaf), Piet
Niks (eindcorrectie), Nico de Gooijer
(verspreiding) en Anneke Bruggeman

Lang leve de

‘techniek’?
is dat wel zo, moeten we echt blij zijn met
alle techniek van tegenwoordig? in veel
gevallen is dat vast wel zo, maar soms kan
het behoorlijke stress opleveren, zoals ons
een tijdje geleden overkwam...

Vandaag is het de zesde dag... zal mij
benieuwen of er vandaag inderdaad
iemand zal komen om ons weer met de
buitenwereld te verbinden. Al zes dagen
geen tv, geen radio, geen internet en ook
geen telefoon... Wat voel je je dan van de
buitenwereld afgesloten, wanneer je (in
ons geval) een combipakket van Ziggo
hebt. Vaak genoeg zie je klachten over
Ziggo via het programma Radar en dan
wordt er vervolgens door iemand van die
maatschappij gezegd dat ze het heel ver-
velend vinden dat er zoveel gedupeerden
zijn, maar dat er aan gewerkt gaat worden
om alles zo snel en goed mogelijk op te
lossen... En dan denk je dat het nog
gemeend is ook!
Niet dus, zoals kort geleden hier het geval
was. Op woensdag viel ineens alles uit,
geen verbinding meer met de kabel.
Gebeurt wel eens vaker, maar later op de
dag komt het meestal wel weer goed.
Toen er nog geen ondergrondse kabel
was, had je ook wel eens last van uitval,
die o.a. veroorzaakt kon worden door
atmosferische invloeden. Maar... via de
ondergrondse kabel zou er een veel betere
ontvangst zijn, werd ons keer op keer ver-
zekerd. Geen bovengrondse antennes
meer, dus ook niet meer op de daken.
Hoefde allemaal niet meer! Klonk mooi...
Casema was destijds hier in Blaricum en
omgeving de kabelexploitant en inder-
daad, het werkte best goed. Totdat Ziggo
de boel ging overnemen... Deze maat-
schappij kan het kennelijk allemaal nog
steeds niet aan en laat je daarom bij een
storing rustig dagenlang wachten!
Vandaag, de zesde dag dus, eerst maar
weer eens mobiel gebeld, of er nu einde-
lijk iemand zou komen om de boel te
repareren en ja hoor, we waren ingepland
voor ergens in de ochtend.
Je hebt gewoon huisarrest, want je durft
nergens heen. Uiteindelijk kwam hij hal-
verwege de ochtend. Maar blij als ik was,
kon ik het toch niet opbrengen vriendelijk
te zijn, want zes dagen wachten is wel erg
lang (ook al zat er een weekend tussen).
Helaas moest de monteur het ontgelden,
wat natuurlijk niet eerlijk was, want hij
kon ’t ook niet helpen. Maar ja, je zult
maar last van stress hebben... Na een
kwartiertje werk was alles weer aangeslo-
ten. Er was een doos kapot en die zat hier
in huis.
“Het lag dus niet aan Ziggo” volgens de
monteur. En of ik dat er, als er dan toch
een brief naar Radar ging en aan de
ombudsman (zoals ik hem had beloofd!),
dan even bij wilde zeggen... Nou, bij deze
dan, misschien nog aan Radar of de
ombudsman, maar nu vast via onze ‘hei &
wei’... Als we helemaal van Ziggo afkon-
den... Graag... vandaag nog... Maar jam-

(abonneeverzending).

Tot slot
Hei & wei is springlevend. Het blad wordt
graag en goed gelezen. Het bereikt alle
inwoners van het dorp. En velen daarbui-
ten. De financiën zijn op orde. Er is een
wachtlijst van adverteerders, en aan spon-
soren (‘uit liefde voor het dorp’) is geen
gebrek. Het blad is geëvolueerd in de loop
der jaren tot de huidige vorm en inhoud,
die beide voortdurend met een kritisch oog
bekeken en verbeterd worden door een
steeds professionelere redactie. De stijl
van schrijven, de verschillende onderwer-
pen, de lay-out en de foto’s zijn een veel-
kleurige weerkaatsing van de verschillen-
de facetten van de schitterende diamant
die Blaricum heet en die maandelijks
gekoesterd wordt door zo’n 25 vrijwilli-
gers. Hei & wei is een blad met een verle-
den, een heden en een toekomst. Het is een
blad met een ijzersterk netwerk en is diep
geworteld in de Blaricumse samenleving.
Kortom, het is in de loop der jaren een stuk
van de Blaricumse identiteit geworden. 

Bronnen 
Bestuursarchief Stichting Dorpsblad
Blaricum
Redactiearchief hei & wei 
A lle exemplaren van ‘hei & wei’ en
’Tussen hei & wei’ 
Exemplaren van ‘De Spuut’ en ‘De Drost’
Gesprekken met (oud)redacteuren, 
-medewerkers en -bestuursleden

Foto’s
Wilt u de foto’s van de pagina’s van de
afgebeelde oude exemplaren van hei &
wei uitvergroten om ze te kunnen lezen
dan kan dat via de afbeeldingen van deze
editie op onze website www.heienwei.nl. 

mer genoeg is deze maatschappij wel de
kabelexploitant van Blaricum en omge-
ving, dus ben je er ten dele wel aan gebon-
den. Maar ‘service’...?
Gelukkig konden wij tijdelijk Digitenne
lenen van familie die met vakantie ging en
zijn er mobiele telefoons in huis. Maar
wat als je die niet hebt en ziek bent of
gehandicapt? Dan ben je toch maar mooi
van de buitenwereld afgesloten, want het
helpt je niet of er twee, of meerdere tv’s of
radio’s in huis zijn. Toch maar weer terug
naar de vertrouwde transistorradio en tv
met antenne?

Tiny de Wit

Kwetsbaar

natuurstukje!
(ingezonden brief)

Graag wil ik een lans breken voor een
stuk kwetsbare natuur in onze nabije
omgeving. Ik woon op de Schapendrift
vlakbij de sportvelden, die aan de zuid-
oostkant omzoomd zijn met grote, inmid-
dels volwassen bomen. Er loopt een van-
ouds bekende holle weg met eiken en
struikgewas. Er stond en staat het laatste
zelfgebouwde huis van de meubelmakerij
en timmerman De Gooyer, die vroeger
door die bomen heen tot ver, en misschien
wel tot het IJsselmeer, konden kijken. De
oudere bewoonster mevrouw De Gooyer
vertelde me er wel eens over. Het ziet er
nu wel wat verwilderd uit, maar juist daar
kan de natuur dan zijn gang gaan en vormt
dit het geheel een groen bastion en een
toevluchtsoord voor spechten, uilen,
vleermuizen, buizerds en een groot aantal
zandvogels zoals de grote en zanglijster,
mezen, putters, boomklevers, boomkrui-
pers, goudvinken en nog veel meer.
In onze tuinen genieten wij mede van
deze rijke variatie! We hebben hier ook de
groene en bruine kikker en egels, en het
fluitenkruid vond zijn weg naar onze tui-
nen. Bovendien vormen deze bomen een
goede en natuurlijke geluidsbarrière tegen
het toenemende verkeer en fijnstof van de
dichtbij gelegen snelweg. Onlangs zijn er

tientallen bomen gekapt en het verschil in
geluid was direct merkbaar. Er circuleren
nu plannen voor huizenbouw en verplaat-
sing van de sportaccommodatie, zelfs een
enquête doet de ronde, maar over de
bomen wordt helemaal niet gerept! Of ben
ik een roepende in de woestijn? Ik kan dat
nauwelijks geloven! 

Anneke de Beukelaar-Reiling 
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(Vervolg pagina 2: 
Meten met twee maten)

Mooi nieuw onderkomen Historische

Kring

De voorzitter bewondert de schouw 
(ontworpen en uitgevoerd door Stef
Nieuwenhuizen) die met muur en al werd
overgebracht van de oude behuizing naar
het nieuwe pand. 

foto P.v. Rietschoten
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dankzij die ingreep uiteindelijk taal uit
1500, 1800 en via de verbindende tekst
van Historische Kring Blaricum het jaar
2000.
Toentertijd is verkrijgbaar bij de
Historische Kring in het nieuwe onderko-
men aan de Brinklaan (of mogelijk nog op
het tijdelijke adres Kerklaan 16).
Openingstijden: zaterdag 14.00 tot 16.00
uur en op donderdag van 20.00 tot 21.00
uur. U hebt dan meteen de gelegenheid
kennis te maken met de vele activiteiten
van de Historische Kring Blaricum.

sport- en Gymnastiekvereniging
Vlugheid & Kracht Laren Blaricum is de
enige gymnastiekvereniging  in Laren en
Blaricum en werd al in 1909 opgericht.
Dit jaar bestaat deze enthousiaste en nog
immer springlevende vereniging dus 100
jaar!

De leden komen inmiddels uit het hele
Gooi. Wie heeft er niet op gymnastiek
gezeten... De vereniging heeft nationale
bekendheid en kent individuele topspor-
ters bij turnen, die zelfs meedoen aan lan-
delijke wedstrijden van de KNGU. Bij
Vlugheid & Kracht traint wellicht het
jong oranje van de turnsport! Zoals Sjoerd
van Veldhuizen (9 jaar) die op het

Om het jaar doet beeldhouwer Els de
Graaf mee aan de Blaricumse Atelier
Route. Op 12 en 13 september is het de
derde keer dat zij het publiek zal ontvan-
gen in haar atelier en beeldentuin op de
Capittenweg 40.

Gastvrijheid, gekoppeld aan een gedreven
toelichting bij haar, in deze omgeving fraai
getoonde werk. Het zijn aspecten die
bezoekers die bij vorige gelegenheden
langskwamen zich zullen herinneren. Het is
de situatie die opnieuw mag worden ver-
wacht. Met als voorlichtend extraatje een
film over het gieten van brons. Els de
Graaf: “Dat is nog steeds de techniek die
ook al in het oude Egypte werd toegepast.”
Rond de eeuwwisseling werd haar huidige,
ruime atelier gebouwd. Vervaagd is de her-
innering aan de periode daarvoor toen Els ’s
winters in een vervallen en half open
schuurtje zo warm mogelijk uitgedost stond
te hakken met als enige getuigen kouwelij-
ke vogels en huiverende veldmuizen.

‘Leren kijken’
Het is een beeld dat zijzelf oproept als we
haar carrière nalopen. Op school aan-
dachttrekkende prestaties bij de tekenles.
Als huisvrouw opnieuw tijd vinden voor
die hobby. Dan een jaar tekenles van
Netty Brugman, ook bekend als poppen-
speelster. En daarna het jaar 1982 waarin
zij de lessen aan de Gooise Academie
voor Beeldende Kunst ervoer als een
breekpunt. “Toen leerde ik kijken,” vat zij
de ervaring samen die haar de weg wees
naar een aandachttrekkende carrière.
Veelzijdigheid in de keuze van materialen
is een van haar kenmerken. Hout, brons
en aluminiumcement, somt zij op. En als
het om het werken met steen gaat, heeft
zij een uitgesproken voorkeur voor hard-

studeren. Later, in Grimbergen kreeg ik
nog de eigenlijke priesteropleiding. Die
duurde nog eens zes jaar. 

in de abdij: de aanvangsjaren
De rector van het college in Gemert was
een Norbertijn, Folkert Brouwer. Die man
had contacten met de toenmalige prelaat
van Grimbergen, E. de Winde. In
Grimbergen hadden ze toen te weinig
kandidaten, in Nederland was er blijkbaar
een overvloed aan priesterroepingen, en
zo zijn vanaf 1956 verschillende studen-
ten van Gemert naar Grimbergen geko-
men. Onze priesteropleiding speelde zich
uitsluitend binnen de muren van de abdij
af. We waren er met een twaalftal fraters.
Les kregen we van leraren die naar
Grimbergen kwamen, vaak uit andere
Norbertijnenabdijen, maar ook uit
Dendermonde en Bornem. Ons leven was
veel strenger geregeld dan tegenwoordig.
Acht keer per dag kwamen we in de kerk
samen voor het koorgebed. Om half vijf ’s
morgens stonden we op en om vijf uur
begon de ochtenddienst. Behalve de ‘bui-
tenheren’, die pastoor waren en buiten de
abdij woonden, leidden de Norbertijnen
toen een meer contemplatief leven. Dat is
echter in de loop van de jaren helemaal
veranderd.

pastorale taken in Humbeek en op
Verbrande Brug 
Ik ben priester gewijd in 1965, na mijn
derde jaar theologie. Ik was toen, vanwe-
ge mijn late intreding, al 28 jaar. In

Blaricum in de St. Vitus heb ik toen, zoals
dat destijds de gewoonte was, als ‘zoon-
priester’ de eerste mis gelezen. Een bui-
tengewoon plechtig en feestelijk gebeuren
voor het hele dorp. Daarna heb ik nog een
jaar pastorale stage gedaan in Antwerpen.
In 1968 kregen ze in Humbeek een nieu-
we pastoor, Jan Lauwers, en ik werd zijn
helper. Van 1980 tot 1987 kreeg ik een
gelijkwaardige opdracht op Verbrande
Brug. Pastoor was daar Gaston Van den
Eede. Ik mag wel zeggen dat ik altijd in de
beste verstandhouding met hen beiden
heb samengewerkt. Ik voel me ook beter
in een dienende functie dan in een echt
leidinggevende opdracht. 

pastoor en aalmoezenier
Vanaf 1987 was ik gedurende tien jaar
pastoor op de Borgt. Maar ik ben altijd in
de abdij blijven wonen. Ik had daar trou-
wens ook nog een aantal andere taken.
Nadien volgden nog tien jaar in de rust-
huizen van het Heilig Hart en Ter Biest.
Daarmee zijn we nu voorbij aan mijn 70
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verjaardag. In Ter Biest ben ik nog steeds
aalmoezenier, maar ik ga dat ook stilaan
afbouwen. Ze wisten me in de loop der
jaren trouwens nog voor allerlei kleine
opdrachten op andere plekken te vinden.
Een tijd lang stond ik zelfs bekend als de
‘dekenale 900’. Bij noodgevallen konden
ze me altijd oproepen. 

Voetbal
In mijn geboortedorp was ik aangesloten
bij RK BVV, de Rooms Katholieke
Blaricumse Voetbal-Vereniging. Die club
bestaat nog altijd, alleen is ze niet meer
RK. Ik ben altijd voetbalfan gebleven. Tot
voor enkele jaren trok ik met confrater
Stefaan Verstraeten, de pastoor van
Nieuwenrode, naar alle thuismatchen van
Anderlecht. Maar vooral in mijn
Humbeekse periode was ik actief bij het
voetbal betrokken: ik was medewerker bij
de plaatselijke club. Als omroeper bij de
thuismatchen was het mijn opdracht de
samenstelling van de elftallen af te kondi-
gen. 

in de abdij: op rijpere leeftijd
Als ik geen priester was geworden, dan
was ik toch niet in de bouw, maar in de
financiële sector terechtgekomen. Dat
hadden ze in de abdij ook gemerkt, en dus
hebben ze me al gauw de zorg voor het
economaat en de boekhouding toever-
trouwd. Daar ben ik vandaag de dag nog
mee bezig en blij mee. Tussen 1976 en
1997 was ik ook prior, hoofd van de con-
fraters binnen ‘het slot’, zoals dat toen
heette. De prior is de tweede man, na de
abt, hij draagt nogal wat verantwoorde-
lijkheden, maar kan voor moeilijke pro-
blemen wel terugvallen op de abt en de
raad. De ideale plek voor iemand die,
zoals ik, niet zo graag op de voorgrond
komt. Spreken in ’t openbaar, en dus ook
preken, is nooit mijn sterkste punt
geweest. De dienende functies zijn, zoals
gezegd, mijn sterkte.

De jaren van wijsheid
De ontwikkeling van de kerk heb ik met
spijt moeten volgen. We hebben zoveel
zien aftakelen. Maar het stemt me niet
meer zo droevig. In de loop der jaren heb
ik heel wat vorming gevolgd. Ik ben daar-
voor onder andere te rade gegaan bij
‘Marriage Encounter’ en bij vormingen
van ‘PRH’ dat staat voor ‘personnalité et
relations humaines’. Dat zijn twee metho-
des van persoonlijke of relationele vor-

ming die door priesters, leken en een
Franse broeder ontwikkeld zijn. Ik had dat
nodig om me zelf  beter te leren kennen,
en om, vooral schriftelijk, te kunnen en
durven uitspreken wie ik ben en wat ik
voel. Ik heb ook veel gelezen over bijna-
doodservaringen. Ik ben niet bang voor de
dood maar zie uit naar het Leven.
Pater Bart nodigt ons allen uit om op zon-
dag 30 augustus, om 10.00 uur de eucha-
ristieviering bij te wonen waarin we de
Heer danken voor een halve eeuw wonen
en werken bij de Norbertijnen van
Grimbergen.

HSw

Voor pure
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en lifestyle-
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bezoek

www.healthproducts.nl

steen en doleriet. ‘Eerlijke steen,’ is haar
kwalificatie voor dat weerbarstige materi-
aal. Het toelichten van intenties, metho-
den en voorkeuren gaat haar makkelijk af.
Nooit zal ze nalaten een geïnteresseerde
uit te nodigen haar werken aan te raken,

de vorm met de hand na te lopen. “Zo
beleef je de sensatie van gevoel en har-
monie die erin verborgen liggen.”
Filosofisch zijn nogal eens haar uitgangs-
punten. In ons gesprek komt de volmaakt-
heid van de cirkel ter sprake, in relatie tot
de tekortkomingen van een ovaal vlak.
Harmonie, balans, Yin yang, het Ohm-
teken en de drie-eenheid laten zich niet
wegdenken. En over de ongekende aspec-
ten van de ruimte in relatie tot het driedi-
mensionale kunstwerk zijn we niet snel
uitgepraat. “In een sculptuur is de lege
ruimte even belangrijk als volume,” teken
ik bijvoorbeeld op. “In essentie is de
sculptuur het innemen van ruimte afgeba-
kend door vormen.”

Hidde van der Ploeg

Observaties van Jacobus Craandijk
(1834-1912)

De doopsgezinde
predikant Jacobus
Craandijk (1834-
1912) wandelde
heel Nederland
door.
Tussen 1875 en
1884 publiceerde hij zeven delen
Wandelingen door Nederland met pen en
potlood. Natuurlijk dringt zich de vraag
op: hoeveel aandacht besteedde hij aan
Blaricum?
In het zomernummer van Toentertijd, het
tijdschrift van de Historische Kring
Blaricum, wordt het antwoord op die
vraag uitvoerig uit de doeken gedaan. Niet
ten onrechte, want Jacobus had Blaricum
hoog in het vaandel. 
‘En zijn wij de dennen daar vóór ons
genaderd, dan opent zich tusschen hun
stammen aan ’t einde van den weg een
heerlijk gezigt op het dorpje Blaricum,
met zijn huizen en boomen en zijn beide
torentjes daar boven, en daarachter
wederom een uitgestrekte vlakte…’
Dat is een citaatje uit deel vier van zijn
Wandelingen waarin Craandijk met de
kort daarvoor aangelegde spoorlijn naar
Bussum is gereisd om het Gooi grondig te
verkennen. Het Nederlands van de predi-
kant vergroot nog de charme van zijn
complimenten voor ons dorp. Wat dacht u
bijvoorbeeld van: ‘Hier werkt alles mede,
om een tafereel te vormen, dat ik niet zou
aarzelen het schoonste van ons land te
noemen en dat met menig wijdvermaarde
plek in het buitenland de vergelijking niet
behoeft te vreezen.’
Die Nederlandse taal wordt nog mooier
als Craandijk in zijn ijver het natuur-
schoon van het Gooi te benadrukken zelf
gaat citeren uit het werk van priester
Lambertus Hortensius die er nog een
schepje bovenop doet. Het artikel bevat

Atelier Route 2009 

Het eerlijke steen van Els de Graaf

Van Noord-Holland 

naar Vlaams-Brabant
(ingezonden interview)

Wandelingen met pen en potlood

Jubileum Vlugheid & Kracht
Nederlandse Kampioenschap turnen 
op 6 en 7 juni maar liefst drie me-
dailles behaalde: goud, zilver en brons!  
Er vinden het gehele jaar lustrumactivitei-
ten plaats, de eerstvolgende is een heuse
Reünie party op zaterdag 26 september,
15-18 uur, Molenweg 3, Laren.
Aanmelden is nog mogelijk bij
info@vlugheidenkracht.com. 
Gezocht: oud-leden. Geef ze aan ons op.
Vlugheid & Kracht kent sportieve moge-
lijkheden voor alle leeftijden, op alle
niveaus en biedt onderdak aan verschil-
lende disciplines, van kleutergymnastiek,
bodyshape, volleybal en gymnastiek tot
turnen, op zowel recreatief als topsportni-
veau. Hierbij staat plezier in de sport altijd
voorop! Ook de uitstekend verzorgde
demonstraties in de wijde omtrek oogsten
altijd veel bijval en geven een goed beeld
van wat er zoal geleerd wordt.
Gymnastiek is een perfecte basis voor
alles. Op de Uitmarkt, op 13 september in
Laren en op 20 september in Blaricum op
de Dag van het Werkpaard, zullen er
demonstraties plaatsvinden. 
Neem een kijkje op de site 
www.vlugheidenkracht.com en mail naar
simone.vierstra@planet.nl.

Een halve eeuw geleden, op 10 augustus
1959, kwam Blaricummer Bart Krijnen in
het Vlaamse Grimbergen aan. Zijn vader
Bertus Krijnen bracht hem daarheen,
samen met zijn inmiddels overleden con-
frater Marius Rooyakkers. Op 30 augustus
2009, tijdens de viering van 10.00 uur,
vindt in de abdij van Grimbergen de dank-
bare herdenking plaats van de vijftigste
verjaardag van Bart’s inkleding. Een
moment in zijn leven om bij stil te staan.
We laten daarom hierna graag Bart aan het
woord over zijn 50 jaar van ‘leven en wer-
ken’, dat vooral gecentreerd is in deze
abdij der Norbertijnen.

Erfgooiers
Ik ben afkomstig van Blaricum, een
gemeente in het Gooi. Tegenwoordig is
dat een streek waar vooral rijke burgers
wonen in chique villa’s, maar wij waren
‘Erfgooiers’, wij behoorden tot de oor-
spronkelijke bewoners, die indertijd het
recht hadden van vader op zoon de
bebouwbare gronden te gebruiken en te
beheren. Protestanten zijn weliswaar in de
meerderheid in het Gooi, maar onze fami-
lie was van huis uit rooms-katholiek. Ik
was in mijn jeugd misdienaar in de 
St. Vitusparochie, zong bij het kerkkoor
en was lid van de scoutinggroep 
St. Franciscus. De plaatselijke kapelaan
heeft me toen door zijn predicaties erg
weten te boeien. Die man is echt belang-
rijk geweest voor mijn priesterroeping. 

Op school
Mijn vader Bertus, begonnen als timmer-
man, had zich opgewerkt in de bouwsec-
tor. Voor mij had hij een loopbaan in
dezelfde sector op het oog. Ik volgde
daarom de mulo (meer uitgebreid lager
onderwijs) en op mijn 17
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jaar ging ik aan
de slag in een architectenbureau. Maar
inmiddels had ik meer zin gekregen om
priester te worden. Daarvoor moest je
Latijn kennen. Dus trok ik voor vijf jaar
naar de Latijnse school in Gemert,
bestemd voor ‘late roepingen’. Ik was
toen 18 jaar, mijn medestudenten waren
16 tot 40 jaar. We verbleven daar in ‘kost-
huizen’, waar we met een tiental studen-
ten woonden om er te eten, te slapen en te

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl
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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

Els de Graaf

Foto: P.v.Rietschoten

De jeugdleden van V&K

Bart Krijnen

Bart Krijnen in de Abdijgang

Bart en Norbertinessenzuster Agatha
Rigter uit Oosterhout (ook uit Blaricum)

Een glimlach is een licht dat  in 
het venster van het gezicht te zien is 
en aangeeft dat het hart thuis is

Ada Keizer



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. 
Op 6 en op 20 september 
is er  Kindernevendienst.
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 2 september 10.00 uur 
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zondag 20 september 9.45 uur 
Viering m.m.v. Timeless.

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.

Kerkdienst

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

Kerkdiensten

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

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.

!

            • Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
                  • Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
          • Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort
                      Voor nieuwste aanbiedingen: www.siertuincentrumcalis.nl

Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01 • calis-siertuin@kpnplanet.nl

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 Loket Burgerzaken,
Vergunningen en Handhaving, het BEL-
ambtenarenapparaat en de BEL-raadszaal. 
Zie ook: www.blaricum.nl en 
www.belcombinatie.nl. 
servicemeldpunt: (voormalig Meldpunt
Openbare Ruimte) met speciaal formulier
via www.belcombinatie.nl of tel. 035-
7513131 van 8.00-16.00 uur. 
september 2009
Rondetafelgesprekken
Dinsdag 15 september 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 22 september om 20.00 uur in het
BEL-kantoor te Eemnes. Stukken ter inzage
en op de website vanaf vrijdag 4 september.

histkringblaricum (Historische Kring)
imkersverenigingblaricum
itsb-laren (studiebegeleiding)
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)
speelotheekspelevanck (speelgoed)
swobel.org (zorg, pc-helpdesk etc.)
tgvleden (thuiszorg Gooi & V.)
vlierhove (galerie)
.nl

Familieberichten
Geboren:
26-05-2009 Juliette Helena ter Haar
27-05-2009 Rijk Godfried Vermeulen
08-06-2009 June Jara ter Meulen
11-06-2009 Merel Evelyne van Midden
25-06-2009 Carola Hanna Vons
08-07-2009 Juliano Francisco Damario 

Stap
10-07-2009 Merel Elisabeth Christina 

Jola Pleging
13-07-2009 Xander Smit
14-07-2009 Veerle Kortekaas
19-07-2009 Sofie Vlinder Bakker

Getrouwd:
15-05-2009 Johannes Everardus Bakker

en Pem Alice Loor
22-05-2009 Vincent Hagen en Marloes 

Haas
12-06-2009 Marcus Antonius Steenbeek

en: Saskia Nauta
03-07-2009 Robert-Jan Vos en Jonina 

de Kruijf

Overleden:
07-05-2009 P. (Piet) G.M. van Riet, 

geboren 23-02-1931
08-06-2009 Johanna (Ankie) Timothea 

Maria Rokebrand, 
geboren 21-10-1943

08-06-2009 Hendrikus Hubertus Puijk, 
geboren 07-09-1934

20-06-2009 Lamberdina (Ans) Cornelia 
Rozendaal-Sparnaay, 
geboren 08-07-1921 

03-07-2009 Wil Machielse- 
van Middelaar, 
geboren 01-02-1943

06-07-2009 Frits Wijbrandus 
Willibrordus Rokebrand, 
geboren 11-11-1945

12-07-2009 Jan (Pummetje) Rigter 
Gzn., geboren 08-02-1922

14-07-2009 Siebren Erik Beelaerts van 
Blokland, 
geboren 14-01-1945

20-07-2009 Erik C.W.M. Heslenfeld, 
geboren 1929 

22-07-2009 Hannie Proost-van den 
Berg, geboren 06-01-1919

23-07-2009 Petrus (Piet) Leonardus 
Hillen, geboren 08-11-1924

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 beoor-
deling van de redactie. 
De redactie behoudt zich het recht voor
teksten in te korten.

DEADLINE KOPIJ
voor het oktoberno. 333:

28 augustus a.s.!
(verschijnt 24 september a.s.)

Kopij inleveren bij de eindredactie, 
zie colofon. 

Lokale websites

www.
belcombinatie (BEL-gemeenten)
bel.amnesty
bibliotheekhlb
blaercom (buurthuis)
blaricum (gemeente Blaricum)
blaricummermeentmakelaars
blaricumpromotie 
dagvanhetwerkpaard
dooyewaardstichting
fietsgilde (regio fietstochten)
galeriebiancalandgraaf
ganaargooienvechtstreek (toerisme)
heienwei (dorpsblad)

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.
Zondag 13 september 10.00 uur
Mevrouw Ds. N. Walet – Kooy,
Amersfoort.
Zondag 20 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Avondmaalsdienst.
Zondag 27 september 10.00 uur
Mevrouw Ds. R.J.K. Veenstra,
Maartensdijk.
Zondag 4 oktober 10.00 uur
Ds. K. Blei, Haarlem.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). Ook
tijdens de zomervakantie is er kinderop-
vang. De jeugdkapel voor jongeren van
12-18 jaar komt één maal per veertien
dagen bijeen 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

5316849 en www.zielsveel.nl.
Amazone Body & Mind: in De Blaercom.
Pilates Combi lessen, combinatie van
yoga en de Pilates methode (ondersteund
door fysiotherapeuten) voor betere hou-
ding, souplesse en spierkracht. Ben Fit
programma: in twaalf weken, met per-
soonlijke coach. Bewust bewegen, vol-
doende ontspanning en gezonde voeding.
Info: www.amazonebodyandmind.nl.
Mee-ugv/Trefpunt NAH, Waterstraat 2,
Huizen, bijeenkomst op 9 september van
14.00-16.00 uur voor mensen met niet
aangeboren hersenletsel en begeleiders.
Info: Lokale Websites.
infocentrum GGZ: op 7 oktober themabij-
eenkomst over autisme in Theater
Achterom in Hilversum. Op 10 en 11
oktober de film, met discussie, The Black
Balloon in Filmtheater Hilversum. 
Info: www.infocentrumggz.nl of consu-
lent Martha de Boer, tel. 6216009.

CURsUssEN & DiVERsEN
Tgvzorg / Computercursussen: ‘Kennis-
maken met de computer’ en ‘Internet en e-
mail’. Beide in zes lessen. Botterstraat 55,
Huizen. Ook diverse andere nieuwe cur-
sussen. Info: Lokale Websites en tel.
6924495. 
Zaaien, oogsten en smullen uit eigen

Dorpsagenda
(Voor instellingen met een herhaald aan-
bod van diensten en producten wordt  ver-
wezen naar de betreffende website in de
rubriek Lokale Websites op deze pagina.)

EXpOsiTiEs 
Gezondheidscentrum Bijvanck, Hooi-
brug 9, t/m 30 september expositie van
acrylschilderijen van Leontine Smit. Info:
www.leontinesmit.nl en
www.esplanada.info. 
Torenhof: tot medio september werk van
eigen tekenclub, daarna, tot eind oktober
schilderijen van Ans de Boer. Open: elke
dag 10.00-16.00 uur. 
Galerie Bianca Landgraaf, t/m 26 septem-
ber ‘Landschat’, landschapschilderijen,
Zomertuin 11, Hamdorffcomplex, Laren.
Info etc.: Lokale Websites. 
singer Museum, Laren: 15 september t/m
7 januari 2010 schilderijen van Anton
Mauve. Info etc.: Lokale Websites of tel.
5393950.

GEZONDHEiD EN WELZiJN
Cursus zelfhypnose: door Bernhard
Ligtenberg (hypnose- en regressiethera-
peut) op 14, 21 en 28 september en 5 okto-
ber van 19.30-22.00 uur. Kosten € 75,-.
Windvang 10. Info en aanmelden: tel.

smultuin: vier herfst- en winterwork-
shops door Claudia Reina op 14 oktober,
4 november, 2 december en 13 januari van
10.00-12.00 uur in De Hilt in Eemnes.
Info: www.smultuin.nl. Opgeven:
www.volksuniversiteitlaren.nl.
Fietsgilde ’t Gooi rijdt weer tochten dit
jaar. Info: Lokale Websites.
Bibliotheek Huizen/Laren/Blaricum.
Bibliotheek Huizen, Plein 2000 1, tel.
5257410 en Bibliotheek Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612. Voor activitei-
ten, zie de Agenda en Lokale Websites, 
e-mail: info@bibliotheekhlb.nl.
Cinema Torenhof: elke 1e en 3e zondag
van de maand gratis filmmiddag om 15.00
uur, voor iedereen. Zaal open 14.30 uur.
Info: tel. 06-54664598.
speel-O-Theek spelevanck: speel-Goed-
Koop! Levensboom 2, Bijvanck, ingang
bij de Spelevanckpeuterschool. Open:
woensdag 15.00-16.30 uur en zaterdag
9.30-11.30 uur. Voor € 12,- per jaar is uw
kind al lid. Zo vaak het wil speelgoed uit-
zoeken. Een tweede of volgend kind uit
één gezin is extra lid voor enkele euro’s.
Uitleenperiode drie weken. Leengeld €

0,50 per artikel, ongeacht grootte. Alle
soorten speelgoed. Regelmatig nieuw.
Info: Lokale Websites.

r.K.      parochie 

st. Vitus Blaricum

Ook voor wespennesten!

Zon op en onder: op 1 september om 6.51
uur resp. 20.27 uur, op 1 oktober om 7.40
uur resp. 19.17 uur. 


