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Blaricum heeft

nieuwe 

huisvesting

Sinds eind april 2009 rukt het vrijwilli-
ge brandweerkorps van Blaricum uit
vanuit haar nieuwe vestiging aan de
Singel 15a in Blaricum. De oude kazer-
ne aan de Verbindingsweg 13 voldeed
niet meer aan de steeds hoger worden-
de eisen die tegenwoordig aan een
moderne kazerne gesteld worden. Ook
de bereikbaarheid van de Bijvanck was
vanuit de locatie aan de Verbindings-
weg niet optimaal te noemen.

Regionalisering
Voordat het zover was, heeft het heel wat
voeten in de aarde gehad. Er waren veel
adviezen en goede argumenten nodig om
een ieder ervan te overtuigen dat de nood-
zaak dringend aanwezig was om tot nieu-
we huisvesting te komen. Maar een verde-
re professionalisering, was met de vor-
ming van de regio niet meer af te wenden.
Sinds 1 januari 2009 is het korps Blari-
cum namelijk met de korpsen van Laren,
Huizen, Naarden, Bussum, Hilversum,
Wijdemeren, Muiden en Weesp op-
gegaan in de Regio Gooi en Vechtstreek.
Het korps Blaricum wordt nu ook aange-
duid als Brandweer Gooi en Vechtstreek
post Blaricum.

Singel 15a
In de kazerne aan de Singel beschikt het
korps nu over een modern, eigentijds en
functioneel gebouw, dat aan alle eisen, die
van hogerhand zijn opgelegd, ruimschoots
voldoet. Een ruime stalling voor de voer-
tuigen en ruime en lichte werkplekken
voor het kantoorpersoneel. Ook beschikt
het over moderne uitgeruste werkplaatsen.
Zowel de werkplaats van de ademluchtbe-
scherming alsmede de algemene werk-
plaats voldoen aan de laatste eisen. Er is
een mooie instructieruimte en voldoende
ruimte om de bluskleding op te bergen.
Ook kan men douchen na een uitruk of
oefening. Daarnaast is er nog een gezelli-
ge ruimte ingericht om eventueel na te
kunnen praten en te kunnen ontspannen. 

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
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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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Auxilia 

100 jaar!
Niet te geloven! Ineens is ze toch écht
honderd jaar. Zuster Auxilia van Gils,
Zuster Dominicanes bij de congregatie
van Dominicanessen van Neerbosch in
Nijmegen.

En het was feest, en hoe! Medezusters
hadden werkelijk alles gedaan om het een
absoluut heel bijzondere dag te maken. Te
midden van vele familieleden en gasten
zat Auxilia te stralen en niets van alle
vreugde ontging haar. Ze zag er prachtig
uit met mooie haartjes en een knalrood
jasje, en ook daarvan genoot ze duidelijk.
Uiteraard was er een mooie eucharistievie-
ring om mee te beginnen, en vervolgens
genoot iedereen van lekkere koffie en een
groot stuk slagroomtaart. En weer later
een prachtig diner. Cadeaus in overvloed,
en bijna verlegen hoorde ze alle loftuitin-
gen aan die over haar uitgestrooid werden.

Marietje van Gils, geboren in 1909 in de
mooie boerderij aan de Langeweg – naast
Budje de Gooyer – in een lekker groot
gezin. Vader was ‘bovenmeester’, zo heet-
te dat in die tijd, en de jonge Marietje
voelde zich ook aangetrokken tot het
onderwijs.

Kweekschool dus. Ze was nog heel jong
toen ze voor de klas kwam te staan. Ze
werkte als ‘juf’ op verscheidene stand-
plaatsen, o.a. in Nijmegen, waar ze ook is
toegetreden in de Congregatie van de
Zusters Dominicanessen. Terug in haar
geliefd Blaricum heeft ze zich ruim 40
jaar voor het goede onderwijs ingezet.
Half Blaricum heeft bij haar leren lezen
en schrijven. Zo oud als ze nu is schrijft ze
haar brieven in een meer dan keurig hand-
schrift en een fout zal je nooit en te nim-
mer tegenkomen.
In haar jonge jaren droeg ze de gebruike-
lijke ‘habijt’. Toen ze die later aflegde en
gewoon in burgerkleding liep – zoals vele
medezusters – was ze daar best heel blij
mee en een tikje ijdel ook!

Na haar pensionering ging ze absoluut
niet niksen. Ze gaf enthousiast lessen
steno en typen, hielp immigranten met
Nederlandse taallessen en zette voor de
Paters Joop en Jan Calis en Pater Nijsten
in Suriname een heel speciaal fonds op
voor hun liefdevolle ontwikkelingswerk.
Ze woont nu in Nijmegen, waar ze liefde-
vol verzorgd wordt, maar ze heeft een
enkel keertje toch wel echt heimwee naar
ons dorp, haar geboortedorp. En welke
echte Blaricummer kan dat niet heel goed
begrijpen?

Aty  Lindeman-Strengholt

Blaricums

Nieuws

Nieuw raadslid. Sylvia Roest is op 2 sep-
tember jl. geïnstalleerd als nieuw raadslid
van de CDA fractie. Zij is de opvolger van
vertrekkend raadslid Rob Sapasuru op
(zie interview hei & wei no. 311, okt.
2007).  

Gemeentelijke website in de top 100. De
gemeente Blaricum staat met haar nieuwe
website, gelanceerd op 2 september 2009,
rond nummer 80 van de 441 gemeentelij-
ke websites. De site, waarbij rekening is
gehouden met de wensen van de inwo-
ners, valt op door zijn sterk verbeterde
toegankelijkheid, overzichtelijkheid, vol-
ledigheid en actualiteit. Compleet met
vergunningsaanvragen en - afgiftes. Ook
formulieren kunnen afgeprint worden.  

De tijdelijke Malbak hoeft niet afgebro-
ken te zijn per 28 oktober 2009, zoals het
Bewonerscomité Huisvesting Malbak dat
eiste, maar per 17 mei 2010. Op 1 sep-
tember jl. is het collegebesluit hiertoe
unaniem door de raad bevestigd. De maxi-
male termijn van vijf jaar ging niet in op
28 oktober 2004, de datum van afgifte
bouwvergunning, maar op 17 mei 2005,
de daadwerkelijke aanvang van de bouw.
Dit blijkt uit jurisprudentie van de Raad
van State en uit de verklaring bij de recht-
bank d.d. 17 februari 2005, onder toenma-
lig wethouder Boersen. De tussentijdse
planningsbijstelling was door de bouwer
niet aan wethouder Posthumus meege-
deeld. Omdat de nieuwe Malbak per 1
september 2010 opengaat, zal er een
oplossing gezocht worden voor de zomer-
activiteiten.

BVV ’31 opent

nieuwe 

sportvelden met

Lucky Ajax
(ingezonden medeling)

Het is alweer 78 jaar geleden dat BVV ’31
werd opgericht. Veertig jaar geleden ver-
huisde de club naar de huidige locatie, het
Sportpark Oostermeent aan de Schapen-
drift. Deze zomer zijn er twee nieuwe vel-
den aangelegd, waaronder één kunstgras
trainings- en wedstrijdveld, compleet met
hekwerk en verlichting. Op zaterdag 26
september a.s. vindt vanaf 14.00 uur de
officiële opening plaats door wethouder
Ben Lüken. Daarna wordt er een wedstrijd
door de bengels gespeeld. De ‘klapper’
van de middag is de wedstrijd tussen BVV
1 en Lucky Ajax, samengesteld uit beken-
de oud-Ajax-spelers, die ook handtekenin-
gen zullen uitdelen en mee op de foto
gaan. Deze middag wordt, net als tijdens
het 75-jarig jubileum, wederom een gezel-
lig reüniemoment. Iedereen is van harte
welkom bij BVV ’31 op 26 september a.s.

Bijvanck weer geheel voor het
Blaricumse korps
Nu de kazerne van de post Blaricum
gevestigd is aan de Singel 15a, wordt de
uitruk naar de Blaricumse Bijvanck weer
in zijn geheel verzorgd door onze post.
Sinds oktober 2007 werd in de avond,
nacht en in de weekenden, door de brand-
weer Huizen naar de Bijvanck uitgerukt.
Dit kwam omdat een onderzoek had uit-
gewezen dat de brandweer Huizen op
deze tijdstippen eerder in de Blaricumse
Bijvanck kon zijn dan het korps Blaricum.
De brandweer Huizen rukte uit vanuit de
nevenpost die gevestigd is aan ’t Merk
hoek Bovenmaatweg. Maar zoals zo vaak
is de realiteit weerbarstiger dan onderzoe-
ken en bleek dat nu het korps van
Blaricum aan de Singel 15a zit, er op zijn
zachtst gezegd van een tijdswinst vanuit
de nevenpost Huizen geen sprake meer is.
Hiermee is de brandweerzorg van de
Blaricumse Bijvanck weer in vertrouwde
handen van het Blaricumse korps geko-
men.

Het korps, post Blaricum
Op de onderstaande foto staat het voltalli-
ge korps afgebeeld. Van links naar rechts:
Clemens Borsen, Dennis van Kraaij, Jaap
Ruijter (postcommandant), Frans v.d.
Veen, Jeroen de Vries, Iso Blokdijk,
Lambert Borsen, Hilbert v.d. Bergh,
Roland Vos, Alexander Lanphen, Gerard
Lanphen, Johan Bakker, Lambert Vos,
Joost Schaapherder, Loe v.d. Borgh, Olaf
de Schouwer, Frans Ruijter, Cor van
Kessel (medewerker preventie), Martijn
Lagarde, burgemeester Joan de Zwart,
Wouter Kroon, Pem Alice Loor, Jethro
Venema, Hans van Riet, Wijnanda Vos
(administratief medewerkster), Bas Eek,
Pieter v.d. Zwaan, Cees v.d. Brink, Erik
Brouwer en Nico de Jong.

Officiële opening en open huis 
Op vrijdag 25 september 2009 wordt de
kazerne aan de Singel 15a officieel ge-
opend door burgemeester Joan de Zwart.
De dag daarna, op zaterdag 26 september,
is er van 12.00 uur tot 16.00 uur gelegen-
heid voor een ieder om het gebouw te
bezichtigen.

Frans Ruijter

Domino’s en pauwenveren

U kent dat vast wel. Die enorme, ver-
sierde hallen. Op de uitgestrekte vloer
honderdduizenden staande dominoste-
nen, in de mooiste patronen, soms in
waaiervorm en zelfs op verschillende
niveaus. Als de eerste steen omvalt
begint het. Het domino-effect. Rijen
vallen om, als een modeltrein voortra-
zend. Het kan er prachtig uitzien. Soms
loopt het ergens vast. Dan gaat het
ergens anders door. Groot gejuich. Hoe
meer stenen er plat gaan, hoe meer suc-
ces. Massa-amusement.
Nu beleven we ook iets soortgelijks. De
domino-economie. Te voelen in een
ieders portemonnee. Wereldwijd. Geen
amusement meer. Integendeel. Kleine
drama’s, grote drama’s. Minder geld.
Minder kopers. Minder verkopen.
Minder omzet. Minder winst. Geen
winst. Klein verlies. Groot verlies.
Sluiting. Werkeloosheid. Het ene bedrijf
kegelt het andere om. Is je bedrijf
gezond en heb je even geld nodig?
Lastig, lastig, lastig. Geld is er wel.
Spaargeld van anderen. Maar je kan er
niet bij. Banken hebben hun billen
gebrand en zitten op hun blaren. Die
moeten eerst genezen. Zo raakt de boel
muurvast, worden de gezonden ziek.
Komen alle stenen plat te liggen? Game
over? Gelukkig zitten we niet in de
jaren dertig, waar dat wel gebeurde.
Ook wereldwijd. De overheden sprin-
gen nu bij. Garanderen geld. Aan ban-
ken en bedrijven, direct of indirect.
Garanderen woningbouw. Garanderen
gemeenten. Betalen werklozen. Zo
blijft de basis van de economie draaien.
Het grootste deel. We kunnen onze
levensbehoeften betalen. Soms zelfs
nog een extraatje. Maar dat de super-
luxe dingen, waarmee je zo lekker kunt
pronken, even wat minder gaan, dat
moeten we maar accepteren. Met een
pauwenveer kun je ook niet roeien. Die
moet je nu maar in je achterste steken.
En daar hebben we allemaal even geen
oog voor. 

Sybert Blijdenstein

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d

035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl
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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

Kees Vos hoefde niet lang na te denken
aan wie hij zijn alom bekende winkel-
pand op de hoek Huizerweg/Meentweg
zou verhuren. Hij kreeg twaalf reacties.
Zijn voorkeur ging uit naar onderne-
mers die het ook als winkelpand zouden
gaan gebruiken. En dat was nou juist
wat stylist en ontwerper Erik Gutter
(40) en Sven Smit (40) van plan waren.

Geruisloos gingen ze open, die zaterdag
op 16 mei 2009. Eindeloos was er
gesjouwd, gebouwd, behangen en geverfd
om op tijd alle meubels, lampen en acces-
soires op zijn plek te krijgen. Maar het
resultaat is er dan ook naar. Bij binnen-
komst weet je niet wat je ziet. De ene
schitterende zit- en eethoek na de andere
vult de ruimte, aangevuld met wel of niet
design stoelen, lampen, kleine meubels en
reusachtige cactussen. 
Ook op de eerste etage gaat dit zo door, en
weer daarboven is er een ruimte voor het
ontwikkelen van interessante accessoires.
Heel prettig die ruimte daarboven, want
voorheen – al zo’n 15 jaar – werkte Erik
vanuit zijn huis aan de Driftlaan. Kopers
zijn meubelzaken, warenhuizen, bloemis-
ten etc. Op de vraag of er door hen uit-
sluitend met designmeubelen gewerkt
wordt zegt Erik: ‘We maken niet per se
designinterieurs. Wel hebben wij design-
meubelen en -voorwerpen in huis, zoals je
kunt zien.’

Erik vertelt verder: ‘Al 15 jaar richt ik
zowel zakelijke als particuliere ruimten
in. Maar voor mijn klanten ontwerp ik bij-
voorbeeld ook vazen en decoraties. Ik heb
nu een collectie bedacht en gemaakt met
mijn persoonlijke smaak als enig leidraad.
Alles wat ik bedenk past in mijn eigen
huis. Soms maak ik dingen die harmonië-
ren en soms zoek ik juist een schreeuwend
contrast. Daarom zijn deze kleine collec-

conclusie kwam dat ‘mode niet meer in
was’. Vanuit de gedachte dat het er op
enig moment toch van moest en zou
komen, bewaarden Duburg en Van der Tol
het ruwe materiaal van foto’s, negatieven
en aantekeningen. En vervolgens speelde
het toeval een opmerkelijke rol. Rixt liet
haar materiaal een keer slingeren bij
ArtEZ en toen zij het terugvond zat er een
notitie op of degene van wie dit materiaal
was zich wilde melden bij ArtEZ Press,
dat weleens kennis wilde maken met de
eigenaar van dat bijzondere materiaal. Er
werd overeenstemming bereikt. De pro-
ductie werd hervat, wat in feite betekende
dat het hele arbeidsproces opnieuw moest
worden doorlopen. De keerzijde was dat
ArtEZ in de vernieuwde productie een
belangrijke rol speelde. De lay-out werd
een afstudeerproject van de leerlingen
Margot Wolters en Cindy van der Meijden
en de beide auteurs konden bijvoorbeeld
beschikken over de fotoapparatuur van de
academie. Zo ontstonden een Nederlandse
en een Engelse uitgave.

Serene uitgave
‘Wij dachten aan een serene uitgave,’ kijkt
Annette Duburg terug op het totale pro-
ces. ‘En Cindy en Margot zijn daarin
grandioos geslaagd.’ Wie het werk ter
hand neemt kan die conclusie alleen maar
beamen. De full colour mogelijkheden

de tuin van de Vituskerk ligt er keurig
maar verlaten bij. Geen wonder. Iedereen
is in het Vitus ter ere van de jubilerende
pastor Cuno Lavalije. Even verderop biedt
Joost Wester ons bij de aspergeboerderij
een sateetje aan. Ik sla mijn eerste eagle!
De zon schijnt volop en de stemming in
onze flight zit er goed in. 

De veestapel van de zorgboerderij staat
veilig achter het hek. Hier de jaarlijkse
witte wijnproeverij en een competitie met
de pro. Zijn deskundig geplaatste bal stui-
tert drie meter uit de richting. Willems
belandt naast de vlag. Euforie! Een prijs!
Over het Fransepad naar de Meentzoom
voor de longest drive. Die slaan wij niet.
Het is reuze gezellig bij de sponsorstand.
Moeilijk om weg te komen. Nico de Jong
sommeert ons op de tractor en rijdt de gol-
fers over ’t Harde. De dames mogen voor-
op. In de wagen klinkt vrolijk gezang.
Hole vijftien en zestien zijn onoverzichte-
lijk: bebossing en bunkers. Maar er is
gelukkig wel een Dixi-toilet. Dat is ook
belangrijk op zo’n dag! Midden op de
heide een lustrumcadeautje en wéér een
glaasje wijn. De concentratie wordt wat
minder. Het plaatsen lastiger. De vlag van
zestien is verdwenen. Een speurtocht op
de Woensberg, die met dertien meter
boven NAP een onoverkomelijke hoge
berg lijkt. Een berg! In Blaricum! Wat
wonen we toch mooi. 

Via de smalle fairway bij de begraaf-
plaats komen we op de Huizerweg. Bij
McGregor een par drietje en een leuke
verrassing. Voor de muziektent schenkt
Willem Koetsveld korenwijn met haring.
Of was het andersom? We zijn de tel kwijt
maar zijn helemaal bijgepraat. De laatste
loodjes. Onder escorte van echtgenotes en
familie wandelen we naar Moeke
Spijkstra, hole negentien: vijf meter chip-
pen in een netje. Mislukt. Een streepje. De
spirit is eruit. Op de allerlaatste hole bij
het monument rest ons een glaasje
Proseco. We toasten op de vriendschap en
wandelen terug naar het Vitus voor de
prijsuitreiking. De Longest Drive en de
Neary verdienen een eerlijke benoeming.
De toernooileiding verloot de overige aan-
trekkelijke prijzen. De sfeer in het Vitus is
fantastisch. Iedereen voelt zich winnaar.
Moe, maar voldaan wandel ik naar huis.
Wat een geweldige dag! 

Karin Maas

inmiddels zelf al jaren les aan ArtEZ
Academie Arnhem. Annette woont in
Blaricum, houdt zich nu vooral bezig met
het ontwerpen van sieraden en is bijvoor-
beeld ook voorzitter van de commissie die
verantwoordelijk is voor de jaarlijkse
Atelierroute van de Stichting Kunst en
Cultuur Blaricum.

De eerste versie van het boek sneuvelde
twintig jaar geleden omdat de uitgever in
een laat stadium van de productie tot de

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

Zondag 27 september a.s. organiseert
de Stichting Promotie Blaricum het 11e
Golf en Country toernooi. In 2008 had
ik het genoegen om met twee gezellige
Blaricummers het lustrumparcours
langs engen, heide, en boerenerven te
lopen. Een jaar later zit die stralende
dag nog vers in mijn geheugen. 

Golf & Country in Blaricum is meer dan
alleen golf in een prachtig dorp.
Traditiegetrouw start het toernooi met
koffie en cake in het Vitusgebouw. Hier
maken we kennis met onze partners voor
één dag: John en Willem. Ze hebben er zin
in! ‘We houden het wel gezellig hè
dames?’ 
Gunshot om 11.00 uur. Wij starten op hole
vier op het Oranjeweitje. Mijn eerste bal
verdwijnt in een hoge hulsthaag. Op vijf
slaat een dame af met haar driver. Hard.
Veel te hard. Haar bal belandt bij de spon-
sorstand op hole vier. Direct wordt zij op
de spelregels gewezen: in de tas slechts
chipper, putter en ijzer zeven of negen.
Intussen worden wij verwend met sushi
van de Red Sun. ‘Sake? Zullen we dat wel
doen?’ Budje de Gooijer brengt ons in
zijn huifkar naar ‘Rust Wat’. Voordat we
afslaan, op hole zes, met waterhindernis,
bezwijken we voor een glaasje rosé en een
smakelijk zalmhapje. Slechts drie ballen
belanden op het eiland. Opluchting: we
houden de voeten droog in het bootje. 

Tegenover het tolhuisje een par vier. Met
mijn negen bereik ik gemakkelijk de
green aan de overzijde van het weiland.

De paarden achter het schrikdraad nege-
ren ons volledig. Een wankel bruggetje
verbindt de green met de Achter Capitten.
Op de Schapendrift moeten we met een
klomp afslaan. Lastig. Maar amusant!
Hole negen op het Wingerdterrein is min-
der amusant. Een grote bunker met hon-
dendrollen en onkruid. Bah! De green in

Op de volgende Buchmesse presenteren
ArtEZ Press en uitgeverij d’jonge
Hond het onlangs verschenen boek van
Annette Duburg en Rixt van der Tol:
Moulage, Kunst en Vakmanschap in
Modevormgeving. In eigen land was de
eerste druk van het werk in korte tijd
uitverkocht. 

Moulage (afgietsel) staat in dit verband
voor driedimensionaal vormgeven aan
kleding. De stof wordt met spelden op een
paspop vormgegeven waardoor het ont-
werp onmiddellijk zichtbaar wordt. Het
levert inzichten en ideeën op die bij het
tekenen van een patroon niet onmiddellijk
voor de hand liggen. Daarover zijn de
auteurs het eens. Het idee om deze metho-
diek in historisch perspectief te plaatsen

en (beeldend) toe te lichten
ontstond zo’n twintig jaar
geleden. Rixt van der Tol
was destijds een leerling van
Annette Duburg bij de
Amsterdamse modeacade-
mie die in die tijd Charles
Montagne heette. Zij geeft

ties niet in een woord samen te vatten.
Ieder half jaar presenteer ik mijn nieuwe
ontwerpen. Die zijn dan voor een beperk-
te periode te koop, voor het seizoen dat
daarop volgt. De collectie wordt een half
jaar later aan de winkels uitgeleverd. Ik
houd geen voorraad aan. Wie van mij iets
wil hebben, haalt daarmee iets exclusiefs
in huis. Een aantal ontwerpen houd ik aan
als basiscollectie omdat ik daarmee altijd
kan werken. Je ziet ze dan ook in meerde-
re collecties terug. Enkele namen waarmee
we veel samenwerken zijn o.a. voor meu-
bels Minotti, l’Abbate en Flexform, voor
lampen Serge Mouille en voor behang
Timorous Beasties. Want behang is weer
in. Vooral op één wand met veelal grote
motieven. In de loop van de 15 jaar heb-
ben we veel inrichtingprojecten gehad
waarbij wij nauw samenwerkten met de
architect. Ons laatste project was een
onder Monumentenzorg vallend kantoor-
pand, dat terugveranderd werd in woon-
ruimte. Dat is iets geweldigs geworden.’
Al hun creativiteit konden ze er in kwijt.

Hun wens is dat meer te doen. Ontwerpen
en inrichten. Maar laat dat niemand weer-
houden om de woonwinkel StudioErik-
Gutter binnen te stappen. Je kunt daar
terecht voor een cadeautje van 10 euro tot
een bank van 10.000 euro. En wat dat
leuke grijze olifantje voor de winkel bete-
kent? Erik: ‘Dat is een geheimpje, dat we
graag onthullen aan de bezoekers van

onze winkel.’ De winkel is open van dins-
dag t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur,
zaterdag van 10.00-17.00 uur, en op
afspraak. Adres: Huizerweg 2, 1261 AW
Blaricum, tel. 5311111, 
e-mail info@erikgutter.nl, website:
www.studioerikgutter.nl. Een aanwinst
voor het dorp!

Conny Rector

komen ingetogen tot hun recht. De talloze
foto’s bieden optimale informatie en de
toelichtende teksten vervullen op die 250
pagina’s hun in omvang bescheiden, maar
adequate taak. Potentiële lezers bleken die
mening te delen, want tijdens de eindexa-
menpresentatie van Margot en Cindy,
waar een tweetal dummy’s met een
beperkte inhoud ter inzage lag, noteerden
vele kijkers meteen het ISBN-nummer dat
jammer genoeg nog een fake nummer
was.
Er is tot nog toe niet veel gepubliceerd
over dit onderwerp. De techniek moest het
hebben van mondelinge overlevering. Ten
behoeve van hun onderzoek in de geschie-
denis van de Moulage bezochten Annette
en Rixt onder meer het archief van het
Louvre. Dat mode voor de mens al heel
lang van groot belang is blijkt ook uit de
tijd dat het korset de lichaamsvorm domi-
neerde. IJdeltuiten lieten zich al ontdoen
van hun zwevende ribben. Een operatie
die nog steeds niet aanbevelenswaardig is,
maar in de negentiende eeuw levensbe-
dreigend was.

Hidde van der Ploeg

Moulage, Kunst en Vakmanschap in
Modevormgeving (2e druk); 39,95 euro;
ISBN (Nederlands) 978-90-89100-86-3;
(Engels) 978-90-89100-87-0

Blaricums 

Open Golf & Country Toernooi
(een verslag van een bijzondere dag)

Moulage: 

driedimensionale modevormgeving

StudioErikGutter

Erik en Sven

Foto: P.v.R

StudioErikGutter

Foto: P.v.R

bij Rust Wat

Annette Duberg

Foto: P.v.R
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Zaterdagochtend 15 augustus
ONGEZADELD RINGSTEKEN
PONY’S
1 .  Kelly Brouwer, 2 . Kim Limburg, 
3 .  Michelle Jansen
Bestgaande pony: Lotte de Jong
ONGEZADELD RINGSTEKEN
PAARDEN
1 .  Jolanda Martens, 2 . Noortje Poppe, 
3 . Aske Blom
Bestgaande paard: Annefleur Schotman
Zaterdagmiddag 15 augustus
KERMISVOETBALTOERNOOI
1 .  TNT, 2 . LTV de Bijvanck, 3 .Bijvanck,
4 .  Veteranen BVV ’31, 5 . d’Ouwe Tak,
6 . Oude Dorp, 7 . BLTC, 8 . Politie
Schutterstrofee: Daan van Straten (TNT)
Fai r-Pl ay  Cup: Oude Dorp
Minst gepasseerde doelman: Mark Vos
(TNT)
Zondag 16 augustus
KEURING VERSIERDE FIETSJES
Categorie 0 t/m 5 jaar:
1 .  Suze Faber (Chinees),  2 . Tijn en Lian
Verdooren (politieman en boef),  
3 . Maurice Worsteling (boertje met leven-
de have)
Categorie 6 t/m 12 jaar:
1 .  Anne Heiwegen (Fabeltjeskrant),  
2 .  Abbygail te Broekhorst (Pippi Langkous),
3 . Mees de Boer (brandweerman)
SOLEXTOERTOCHT
Winnaars eindspel: Teus Dorresteijn.
Winaars toertocht: Groep Bunschoten/
Spakenburg
Leukste aankleding: Groep Michael
Jackson. Pechprijs: Damian en Bodean
van Loo
Maandag 17 augustus
KEURING VERSIERDE AANSPAN-
NINGEN PONY’S
Bloemversiering/Cor Vosbeker:
1 .  Eline Geurs en Sanne Post,  2 . Rik
Hilhorst en Robin, 3 . Maaike Wiggerts en
Adrine
Originaliteit/Anton van Kloosterbeker:
1 .  Anton en Iris van den Bergh,  2 . Jessie
Groenestein en Robin,  3 .  Paulien Hagen
en Kristel Kos
Landbouwstijl: 
1 .  Marieke Rigter en Marieke,  
2 .  Wies ter Weijden en Aniek
Meest smaakvolle combinatie/Aty Linde-
mantrofee:
Anton en Iris van den Bergh
KEURING VERSIERDE AANSPAN-
NINGEN PAARDEN
Bloemversiering/Adrie van Zonbeker:
1 . Bud en Thea de Gooijer,  2 . Sjaak van
Lochem en Thijs Verhoef,  3 . Jan de Jong
en Chantal Roest
Originaliteit/Burg. De Winterbokaal:
1 .  Mirjam en Ashley Groenestein,  
2 . Marjolein Waarlé en Patricia Vos,  
3 . Annemiek van Schaik en Judy de Jong
Landbouwstijl:
1 .  Nico de Jong en Miriam van ’t
Klooster,  2 . Rob Wiggerts en Bruno
Splint,  3 . Kees Werkhoven en Marian
Hilhorst
Meest smaakvolle combinatie/Bob
Aninktrofee:
Nico de Jong en Miriam van ’t Klooster
Maandagmiddag 17 augustus
RINGSTEKEN AANSPANNINGEN
PONY’S 
1 .  Eline Geurs en Sanne Post,  2 . Maaike
Wiggerts en Adrine,  3 . Nathalie en
Jessica Arends
Bes tg aande po ny : Maaike Wiggerts
met pony Wilma
RINGSTEKEN TRANSPORT/BAK-
FIETSEN
1 .  Linda Eggenkamp en Robert Eijpe,  
2 .  Bart Steenbeek,  3 .  Annemiek en
Marita Steenbeek
Meest originele combinatie/Klaas Vos-
trofee:
Stef Boersen en Irene Rebel (Mexicaanse
griep)
RINGSTEKEN AANSPANNINGEN
PAARDEN
1 . Wim van Eijden en Aske Blom,  
2 . Bud en Thea de Gooijer,  3 .  Mirjam en
Ashley Groenestein
Bestgaande paard/Frans Elbersbokaal:
Bud de Gooijer met Olivier
Woensdagmiddag 19 augustus
TOUWTREKKEN HEREN
1 . De ploeg met de lange naam die niet op
de beker past, 2 .  Zuidereind,  
3 .  Hoveniersbedrijf Michiel van Klooster
met clown Bassie als anker
TOUWTREKKEN DAMES 
1 .  De Oude Wijven,  2 .  Gebr. Van der
Heiden,  3 .  Bij mekaar geraapt zooitje.
HANDICAPRACE / Frans
Ruijterbeker:
1 .  Stephanie Lanphen en Paul Raven,  
2 .  Rozemarijn van den Brink en Stef
Boersen, 3 .  Lia van den Akker en Marco
George
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Frans (47) en Marja (46) Wassenaar
zijn sinds 1 maart 2004 de trotse eige-
naren van bovenstaande winkel aan
Torenlaan 8 te Blaricum. Ze kunnen
zich met recht de enige warme bakker
in de BEL-gemeenten noemen. Was de
zaak in de tijd van Van Boheemen al
een prettige zaak, Wassenaar heeft de
afgelopen vijf jaar natuurlijk zijn eigen
stempel gedrukt op de winkel door deze
te verbouwen, het assortiment te ver-
groten en de kwaliteit van zowel brood
als banket te verhogen.

Het valt niet altijd mee om elke werkdag
om drie uur ’s nachts op te staan en vrij-
dag en zaterdag nog veel vroeger. Toch
gaat Frans daar heel soepel mee om. 
’s Middags gaat hij een paar uurtjes naar
bed, daarna voelt hij zich weer fit. Zo kan
hij er ’s avonds zijn voor zijn vrouw en
twee zonen (19 en 12 jaar) en voor de
administratie. Door dit alles maakt hij wel
weken van 70 tot 80 uur, maar daar draait
hij zijn hand niet voor om. Het prettige is
dat hij zich helemaal aan het bakken kan
wijden, want Marja runt de winkel en de
aansturing van het personeel. In totaal
hebben zij 16 medewerkers, die samen 9
fulltimebanen vervullen.

Met de paplepel
Het brood- en banketbakkersvak is Frans
met de paplepel ingegoten. Zijn vader had
in Laren op de Naarderstraat een zaak, en
een filiaal in Eemnes. Het begon voor
Frans met op zaterdag helpen in de bakke-
rij. Na de lagere school ging hij de vakop-
leiding doen. Ruim 18 jaar werkte hij
samen met zijn vader.

Curaçao
Tot er in 1992 een advertentie in het vak-
blad stond waarin een manager werd
gevraagd voor twee bakkerijen met 45
man personeel op Curaçao. Frans: ‘Na
overleg met Marja solliciteerde ik en na
een half jaar was ik aangenomen en ver-
trokken wij.’ Na de vraag ‘Waarom

Samen werken

bij de 

voedselbank
(ingezonden brief)

Begin 2008 zijn mijn man en ik na een
afwezigheid van meer dan 30 jaar weer
naar Nederland teruggekeerd. In
Blaricum vonden we ons plekje. Het
was best weer even wennen in
Nederland. Maar nu, na iets meer dan
een jaar hier, zijn we toch heel blij en
hebben we een prettig levensritme
gevonden.

Zo rond de Kerst vorig jaar besloten mijn
man en ik om iets te doen voor families
die het allemaal wat minder hadden dan
wij. Wij klopten aan bij het gemeentehuis
in Blaricum met de vraag of men daar
misschien families wisten voor wie wij de
feestdagen wat prettiger zouden kunnen
maken. Helaas kon men ons niet verder
helpen maar raadde men ons aan de socia-
le dienst in Huizen te bellen. Dat hebben
we gedaan. Maar ook daar konden zij ons
geen namen geven, dit in verband met de
privacy van de betrokkenen. Het advies
daar was de Voedselbank in Huizen te bel-
len. Wij wisten niet dat er een voedsel-
bank was, maar we hebben gebeld en aan-
geboden om iets te doen of te geven. De
voedselbank had mensen nodig die kon-
den helpen met het klaarmaken van de
bijna 200 voedselpakketten die elke week
uitgedeeld worden.

Twee weken voor Kerst zijn we er samen
gaan werken, en we werken er nu nog
steeds, twee dagen per week. Er komt heel
wat bij kijken om bijna 200 families te
voorzien van pakketten met voedsel.
Huizen is een distributiecentrum voor de
voedselbank en verzorgt pakketten voor
Hilversum, Soest, Baarn, Weesp en
Huizen. Elke week is het weer spannend
of er genoeg verse groenten en fruit zullen
zijn en wat er verder in het pakket moet.
Ook het magazijn moet zorgvuldig bijge-
houden worden vanwege de verloopdatum
van de producten.

Ook de voedselbank merkt dat de aanvoer
van voedsel terugloopt vanwege de finan-
ciële malaise. Er zijn enorm veel lieve
ondernemers hier in de buurt waar mijn
man en ik elke week spullen mogen opha-
len. Het is ongelooflijk wat we toch maar
weer elke week krijgen: bevroren maaltij-
den, soepen, vlees, vis, groenten en nog
veel meer, alles is zo welkom. Onlangs
hebben we nog wat ondernemers gebeld.
Zowel in Blaricum als in Laren zijn er

initiatief van het Erfocentrum en het
Erasmus Medisch Centrum. Op deze site
krijgen aanstaande moeders en vaders aan
de hand van een individuele vragenlijst
informatie over eventuele risico’s. 
Er zijn op dit moment in Nederland al kin-
derwensspreekuren van verloskundigen
en ook binnen de ziekenhuizen zijn steeds
meer mogelijkheden voor meer gespecia-
liseerde preconceptiezorg. Folders en ver-
dere informatie moeten duidelijk zicht-
baar aanwezig zijn in wachtkamers van
artsen, gezondheidscentra, apotheken en
specialisten.

Hoe reageert de medische wereld hier-
op?
Alle medische beroepsgroepen moeten
preconceptioneel leren denken. Dat bete-
kent dat ze zich moeten realiseren dat een
vrouw in de vruchtbare leeftijd, die bij
hen in behandeling of in de zorg is, zwan-
ger kan worden. Een eventuele ziekte of
de behandeling ervan kan dus een risico
vormen voor die zwangerschap. Dit kan
besproken worden in een preconceptio-
neel consult.

Hoe moet dit worden gefinancierd?
De meeste betrokken deskundigen en
medische beroepsgroepen zijn het er
inmiddels over eens dat preconceptiezorg
van groot belang is. De minister zal uit-
eindelijk moeten beslissen.

Wat geeft de voldoening in je werk?
Het geeft veel voldoening om betrokken
te zijn bij een ontwikkeling die de kans op
de geboorte van een gezond kind doet toe-
nemen

Na preconceptiezorg komt de concep-
tiezorg. Aan wie de volgende tien vra-
gen?
Dat hangt ervan af. Wil je echt veel infor-
matie over de bevruchting en eventuele
problemen, dan kun je kiezen voor een
fertiliteitsarts, een gynaecoloog die gespe-
cialiseerd is in voortplantingsgeneeskun-
de. Anders een gynaecoloog of een ver-
loskundige.

Corryn de Vrieze

(Eerste bijdrage in de reeks ‘Het ontstaan
en de ontwikkeling van het leven’)

Websiteseeing
Laarder Courant de Bel

Op de website van de Laarder Courant de
Bel (www.laardercourant.nl) treffen we
op de homepagina niet alleen het laatste
nieuws aan, maar ook diverse ingezonden
berichten over activiteiten, zoals work-
shops en lessen. Zo ben je sneller op de
hoogte van wat zich in onze buurt afspeelt
dan door het bladeren door de papieren
versie. Op dit alles kan worden gere-
ageerd, en lezers kunnen ook hun bijdrage
leveren in de verschillende fotoalbums in
de rubriek Kiek, dan wel hun mening
leveren door ‘eens’ of ‘oneens’ aan te
klikken onder de kop Stelling om vervol-
gens te lezen hoe de meningen verdeeld
zijn. Ook is er een koppeling naar een
lokale vacaturekrant, en kan er naar
bedrijven in de buurt worden gezocht via
de site Ilocal. Beide gaan ervan uit dat je
in Laren woont, maar de laatstgenoemde
weet nog niet welk Laren je bedoelt.
Onder verschillende tabbladen zijn rubrie-
ken te vinden als Zakelijk, Sport, Wonen,
Auto, Uitgaan en Agenda, waarvan de
laatste ook zelf kan worden aangevuld.
Heel handig is de zoekfunctie die niet
alleen in alle rubrieken, maar ook door het
hele archief van de website lijkt te zoeken,
vanaf februari 2008. Al met al een site die
regelmatig raadplegen waard is, en waar-
van de ontvangst zekerder is dan die van
de papieren versie.

S.U.

Zon op en onder: op 1 oktober om 7.40
resp. 19.17 uur en op 1 november om 7.35
resp. 17.11 uur.   

Tien vragen aan Elsbeth van Vliet-
Lachotzki, arts/beleidsmedewerker
VSOP, de Alliantie voor erfelijkheids-
vraagstukken, en medisch adviseur van
het Erfocentrum, het Nationale Kennis-
en Voorlichtingscentrum Erfelijkheid,
Zwangerschap en Medische Biotech-
nologie.

Waarom deze preconceptiezorg?
Dankzij de vooruitgang op het gebied van
medische wetenschap, biotechnologie en
genetica hebben we veel geleerd over de
ontwikkeling van het ongeboren kind. Een
abnormale ontwikkeling van het embryo
of afwijkingen bij de aanleg van de
placenta (moederkoek) kunnen leiden tot
ontwikkelingsproblemen bij het ongebo-
ren kind. Ook op latere leeftijd kunnen
hierdoor ziekten ontstaan, zoals suiker-
ziekte en hart- en vaatziekten.

Wat is nu het doel?
Het belangrijkste van deze preconceptie-
zorg is maatregelen nemen vóór de
bevruchting. Dit in het belang van de
gezondheid van de aanstaande moeder en
haar kind.

Aan welke maatregelen denk je dan?
Sommige maatregelen zijn gericht op aan-
staande ouders. Dan denk ik aan de leef-
wijze zoals voeding, roken, alcoholge-
bruik of geneesmiddelen. Voor de vrouw
is het van wezenlijk belang om extra foli-
umzuur in te nemen, waar je tenminste
een maand voordat je zwanger bent mee
moet beginnen!

Maar foliumzuur zit toch in ons voed-
sel?
Het zit o.a. in brood, groenten, zuivelpro-
ducten en fruit. Als je gevarieerd eet, krijg
je voldoende foliumzuur binnen. Maar
aan het begin van je zwangerschap heb je
extra foliumzuur nodig. Het eten van veel
voedingsmiddelen met foliumzuur is dan
niet genoeg. Extra foliumzuur verkleint de
kans op een aantal ernstige aandoeningen
bij de baby. Zoals een baby met een ‘open
ruggetje’ of een ‘open schedel’. Juist
deze eerste twaalf weken zijn cruciaal!
Zie ook www.slikeerstfoliumzuur.nl.

In de preconceptiezorg speelt erfelijk-
heid natuurlijk ook een rol?
Wij als VSOP, een koepel van patiënten-
organisaties, houden ons al bijna dertig
jaar bezig met preconceptiezorg. Dit van-
uit een leemte die ouders van kinderen
met erfelijke en aangeboren aandoeningen
constateerden, en nog constateren. Tijdige
informatie biedt mensen keuzemogelijk-
heden die ingrijpende gezondheidsproble-
matiek bij het kind en de moeder kan
voorkomen. Maar ook is het belangrijk
om te beseffen dat wat we ook doen, erfe-
lijke en aangeboren aandoeningen lang
niet altijd voorkomen kunnen worden.

Hoe bereik je aanstaande ouders?
Voorlichting geven is natuurlijk een eerste
vereiste. Zelf ben ik betrokken geweest bij
de ontwikkeling van de website
www.zwangerwijzer.nl, een gezamenlijk

Heggetjes...?
(ingezonden brief)

Waar zijn de leuke, groene Blaricumse
heggetjes gebleven?
Soms zie ik ze nog wel eens, ergens in het
oude Dorp, rondom een vriendelijk huis-
je... Heggetjes die jaarlijks, en beslist vóór
Sint Jan, zorgvuldig geknipt en gesnoeid
worden en waar overheen men dan vaak
een gezellig babbeltje maakt. Maar
helaas... bijna geen heggetjes meer rondom
de Blaricumse huizen, maar hagen, groene
muren... zo hoog, dat het huis erachter niet
meer zichtbaar is. Jammer!
Afstandelijk... zelfs ’n beetje onvriendelijk.
En dát terwijl we in zo’n gezellig dorpje
wonen, waarin iedereen elkaar toch wel
een beetje kent en men elkaar ook altijd
vriendelijk groet.
Is het misschien een overweging voor die-
genen, die achter die hoge hagen wonen,
om er eens een stukje van af te knippen,
zodat we ook eens naar u kunnen zwaaien
en uw mooie huis ook een beetje kunnen
zien? U bent tenslotte toch ook Blaricum-
mer met hart en ziel? Dat kan niet anders!
Daarom woont u hier toch? 
Dat Blaricum de laatste jaren meer op een
doolhof lijkt dan op dat vriendelijke, lan-
delijke dorpje zoals ik dat sinds 1962 ken,
vind ik vreselijk jammer. En ik niet
alleen!
Bekijkt u dat nu eens van de andere kant...
van de straatkant! Wie weet zwaaien we
dan volgende keer naar elkaar! Als echte
Blaricummers! Leuk, toch?
Met vriendelijke groet van 

Madeline Lindeman

P.S. Wie kent de oorspronkelijke ‘Hagen-
verordening’ nog?

Curaçao?’ komt het verbazingwekkende
antwoord. ‘Ik ben daar geboren en geto-
gen. Op mijn twaalfde zijn we vertrokken
naar Nederland. Voor mijn ouders een
terugkeer. Voor mij niet. Het was iets dat
ik toen niet echt leuk vond. Al mijn
vriendjes moest ik achterlaten. En toen ik
in 1992 de kans kreeg terug te keren naar
mijn geboorte-eiland heb ik die met beide
handen aangegrepen, geweldig!’ Toch
gingen ook zij in 1998 weer terug naar
Nederland, naar Blaricum. De reden was
simpel maar heel belangrijk: de scholing
van hun twee zonen. Het bleek dat het
onderwijs op Curaçao, bij gebrek aan
geld, te minimaal was geworden. 

Troubleshooter
De Hema zocht in die tijd een ervaren
manager, die in staat was ontstane proble-
men in diverse filialen aan te gaan en op te
lossen. Frans solliciteerde en werd snel
aangenomen. Zo werkte hij als trouble-
shooter in Barendrecht, Haarlem en
Amersfoort, en zette hij in Almere een
nieuwe centrale bakkerij op. Hij groeide
in zijn banen, en zijn leiderscapaciteiten
werden steeds duidelijker.

Eigen zaak
Een goede baan is niet te versmaden. Toch
bleef er nog altijd de wens van een eigen
bedrijf.
Toen eind 2003 duidelijk werd dat de win-

‘Waarvan akte’

Hoe vaak zal onze Blaricumse notaris
mr. S.M.S. Bosse dit al hebben moeten
concluderen als er weer een belangrijke
akte gepasseerd is? Of misschien zegt
hij het wel helemaal niet, want hij komt
in ons gesprek geenszins over als een
formele en ambtelijke persoon. In
tegendeel: zijn rustige formulering en
zijn duidelijke uitleg van wat het werk
van een notaris is, en wat dat allemaal
inhoudt, is eerder wat informeel en
voor een buitenstaander heel goed te
begrijpen. 

De Blaricummer Maarten Bosse raakte in
zijn studententijd, als student Nederlands
recht aan de Universiteit in Groningen,
bijzonder geïnteresseerd in het ambt van
notaris toen hij als vakantiehulp op een
notariskantoor kwam te werken. Hij ging
zich daarna specialiseren in het notarieel
recht en behaalde daarin zijn titel. 

In 1992 werd de jonge mr. Bosse bij
koninklijk besluit benoemd tot notaris met
als standplaats Blaricum. Tot dan toe was

ondernemers die ondanks deze financiële
crisis hebben bijgesprongen. Dank aan
AH Laren en Blaricum, dank Van Mossel,
dank Organic Foods Laren en dank Salon
Elegance. Het is hartverwarmend! Uw
inzet is echt super, en ik kan u zeggen dat
de mensen (en wij ook!) zo dankbaar zijn
als we de pakketten uitdelen. Dat wilde ik
u toch via deze weg even laten weten.

Rosan Janssen-Daalmeijer, 
tel. 5381226

kel van Van Boheemen ter overname
stond, aarzelden Frans en Marja geen
moment om deze kans voor het starten
van een eigen bedrijf aan te pakken. Het
zou wel veel harder werken worden voor
beiden, maar baas in eigen zaak is natuur-
lijk het mooiste wat er is. Op 1 maart 2004
startten zij met al het aanwezige perso-
neel, iets wat hogelijk gewaardeerd werd. 
In de loop der tijd breidde Frans het assor-
timent van zowel brood als banket uit. Iets
wat het klantenbestand belangrijk heeft
doen toenemen. Zo levert hij o.a. aan vrij-
wel alle horecaondernemingen in de regio
en maakt hij, of de andere drie bakkers die
hij in dienst heeft, op verzoek taarten met
foto-opschrift of een of ander thema.

Een rondgang door de bakkerij laat een
redelijk geautomatiseerde bakkerij zien.
Een machine om deeg te kneden en twee
grote ovens met een bakprogramma. Eén
druk op de knop zorgt ervoor dat het deeg
er na verloop van tijd als brood uitkomt.
Maar toch komt veel neer op handwerk.
Frans: ‘Het leukste vind ik het maken van
marsepein, chocoladewerk en bruidstaar-
ten. Ook heb ik een oud recept van mijn
vader voor het maken van speculaas, en
onze oudejaarsoliebollen bevatten naast
de gebruikelijke ingrediënten ook stukjes
appel en kaneel. Of ik nog wensen heb
voor de toekomst? We zijn heel content
zoals het bedrijf loopt. We hebben onze
stek gevonden. Gelukkig merken we niet
echt wat van de crisis en hopen dat het
ook niet zal gebeuren. Wel hebben we het
plan om een website te maken met het
tonen van alle soorten (bruids)taarten die
er mogelijk zijn. Daarnaast willen we de
ramen van de bakkerij naar de straat open
maken en voorzien van ruiten, zodat klan-
ten en passanten het bakproces en ons
ambachtelijk werken kunnen gadeslaan.’

Wassenaar Brood & Banket Bakkerij, die
subsponsor is van hei & wei (zie voorpa-
gina rechts), is geopend van maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op zater-
dag van 7.30 tot 16.00 uur. Aan de
Torenlaan 8 te Blaricum. Tel. 035-
5383354, 
e-mail: bakkerij.wassenaar@planet.nl.

Conny Rector

er in Blaricum geen zelfstandig notaris-
kantoor geweest, zodat hij als eerste echte
Blaricumse notaris hieraan invulling kon
geven. Hij maakte deel uit van de maat-
schap ‘Moulijn Netwerk Notarissen’ dat
kantoor houdt in Huizen. Maar van het
begin af aan hield Maarten Bosse kantoor
in Blaricum, in het voormalige politie- en
postkantoor aan de Huizerweg 9. Hoewel
er geen grote glimmende, koperen adres-
plaat naast de voordeur hangt is er toch
achter die voordeur een ruim opgezet
notariskantoor te vinden, waarin er voor
iedereen die behoefte heeft aan een juri-
disch advies een luisterend oor is. 

Een notaris stelt zich onder andere tot
doel mensen te helpen bij het regelen van
hun eigendomsrechten, het opmaken van
(ver)koopcontracten bij het (ver)kopen
van een huis of ander onroerend goed, het
opmaken van testamenten en het afgeven
van een verklaring van erfrecht na overlij-
den, waarmee nalatenschappen geregeld
en verwerkt kunnen worden. Om dit alles
goed te kunnen doen is kennis van zaken
en ervaring erg belangrijk. Daarom zal de
notaris de vele wijzigingen in de wetge-
ving en in de rechtspraak voortdurend
moeten blijven bestuderen. Hij zal veel
tijd moeten blijven besteden aan studie en
bijscholing. Maar ook het bewaren van de
akten en de minuten – zoals de verschil-
lende originele exemplaren wel worden
genoemd – is een belangrijke taak voor de
notaris en zijn personeel.

Daarnaast is Maarten Bosse ook lid van de
Landelijke Veilingcommissie, die er op
toeziet dat het verkopen van onroerend
goed, zoals op een huizenveiling, volgens
de regels verloopt. 
Terloops wijst hij er in ons gesprek op dat
het opmaken van een testament niet alleen
maar zaak is voor rijke mensen, die iets
voor zichzelf willen regelen. Een testa-
ment, zo zegt hij, is er juist om achterblij-
vende mensen, de erfgenamen, te helpen
zodat de regeling van de overgang van
eigendommen goed kan verlopen. Het zou
te wensen zijn dat iedereen een testament
zou laten opmaken. Om daarmee in de toe-
komst veel problemen en moeilijkheden te
voorkomen! Hij spreekt uit ervaring.

Voor dergelijke en nog veel meer advie-
zen is een gesprek met een notaris een
heel goede zaak. En dat daartoe ook de
mogelijkheid in Blaricum bestaat, in de
persoon van mr. S.M.S. Bosse, notaris te
Blaricum, zal voor de inwoners van
Blaricum van groot nut kunnen zijn. Voor
informatie zie de website www.moulijn.nl
of bel 5248989.

Jan Willems

Preconceptiezorg is een must! Wassenaar Brood- &

Banketbakkerij

Elsbeth van Vliet, arts

Frans Wassenaar

Foto: P.v.R

Notaris Bosse

Foto: P.v.R
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dag om in ijskoude rillingen. Een andere
buur ging zijn heg knippen/snoeien. Op
zich alleen maar te prijzen, want dat zou-
den veel meer mensen eens op tijd in
Blaricum moeten doen. Dan werd
Blaricum weer een klein beetje hoe het
vroeger was. Alleen werd hier het knip-
sel/snoeisel, dat vrijkwam van de boven-
kant en van een stuk van de zijkant van de
heg, pardoes aan de kant bij de veront-
waardigde buren gedeponeerd. 

Met elkaar
Hagen die op erfafscheidingen staan, zijn
in principe van twee partijen. Wat is er

Een uit de hand gelopen hobby, zo is het
eigenlijk begonnen. Gerrit en Annemiek
Zwart hebben beiden al hun leven lang
een voorliefde voor mooie, antieke spul-
len. Van huis uit meegekregen –
Annemieks moeder had een antiekwin-
kel – en later zelf verder ontwikkeld.
Vanaf het begin van hun huwelijk rich-
ten ze hun huis in met mooie kasten en
tafels die ze zelf vinden op veilingen en
markten, en zonodig ook zelf restaure-
ren. In de loop der tijd verzamelen ze
een hoop kennis over verschillende
spullen en de stijlperiodes waaruit ze
komen. En zo begint het: ze worden
eens om advies gevraagd door vrien-
den... en nog eens... en door vrienden
van vrienden. In het jaar 2000 wordt
het officieel: de hobby is uit de hand
gelopen, Annemiek begint Annemieks
winkeltje, voor in- en verkoop van
antiek.

Een echt winkelpand heeft Annemieks
winkeltje niet. Ze werkt vanuit het woon-
huis aan de Tweede Molenweg. Haar
mooie antieke stukken zijn regelmatig te
zien op verschillende beurzen en fairs.
Daar richt Annemiek dan – met advies van
Gerrit – een soort huiskamer in met hun
mooiste spullen, aangekleed met bijvoor-
beeld antieke glaasjes, of servies. ‘Je moet
de mensen laten zien wat mogelijk is, hoe
het er thuis uit zou kunnen zien.’ Mensen
die geïnteresseerd zijn, kunnen op
afspraak altijd even een kijkje komen
nemen in de opslagruimte bij het huis,
waar de spullen staan tussen de beurzen in. 

Betaalbaar
Hollandse en Engelse spullen uit de 17e
en 18e eeuw, daar houden Annemiek en
Gerrit zelf het meeste van. De meeste
spulletjes in Annemieks winkeltje komen
dan ook uit die tijd en die landen:
(buffet)kasten, kabinetten, secretaires,
(was)tafels. Maar ook kleinere spullen
zijn er te vinden bij Annemiek: kleine
kastjes, schrijfdozen, glazen, vazen,
bestek, wat zilverwerk, schilderijen. ‘Al
vanaf 7,50 euro kun je hier slagen, een
cadeautje vinden voor elke gelegenheid,’
zegt Annemiek. ‘We proberen het echt
betaalbaar te houden. Voor ons is het
vooral een geliefde bezigheid, we houden
van mooie spullen en we willen tevreden

Op een dag verscheen er een man in het
dorp die eikels wilde kopen, voor één euro
per stuk. Omdat er veel eiken in het dorp
stonden verzamelden de dorpelingen snel
vele eikels. Een week later kocht de man
al die eikels voor een euro per stuk. Over
een week zou hij weer terugkomen, en
twee euro per eikel betalen. Opnieuw
begonnen de dorpsgenoten eikels te verza-
melen. Lastig, want het waren er al min-
der. De man verscheen een week later,
betaalde twee euro per stuk en verklaarde
over een week vijf euro  per stuk te zullen
betalen. Er waren bijna geen eikels meer
in het dorp. Met veel moeite lukte het nog
wat te vinden. De man verscheen weer
precies op tijd en betaalde vijf euro per
stuk. Over een week zou hij weer terug-
komen en dan twintig euro per eikel beta-
len. Maar helaas, er was geen eikel meer
te vinden in het dorp. De volgende dag
verscheen er een andere man, met een
grote zak vol eikels op zijn rug. De dorpe-
lingen vroegen hem meteen of ze alle
eikels van hem konden kopen. Dat kon,
voor vijftien euro per stuk. Ze schraapten

hun laatste centen bij elkaar en kochten de
grote zak vol met eikels. In spanning
wachtten ze op de terugkeer van de eerste
man. Maar die kwam niet meer, nooit
meer. Ze waren al hun geld kwijt geraakt.
Het enige dat achterbleef was een grote
hoeveelheid eikels. En zo, dames en
heren, werkt de beurs. 

S.B.

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

klanten.’ Gerrit vult aan: ‘Antiek hoeft
ook helemaal niet duur te zijn. Voor dui-
zend euro kun je hier al een kast kopen.
Een kast uit de meubelzaak kost dat ook
zomaar. Als je die na een paar jaar weg-
doet, hou je niets over, maar een antieke
kast behoudt altijd zijn waarde.’ 
Ze zijn er beiden van overtuigd dat antiek
in geen enkel interieur misstaat, ook niet
in hele moderne interieurs. Als je maar het
goede stuk erbij zoekt! Annemiek helpt
zonodig graag daarbij, en geeft met liefde
advies over de inrichting en styling.

Een klein ventje in de etalage
Annemiek is een Amsterdamse van
geboorte, opgegroeid in Middelie (tussen
Hoorn en Edam), maar Gerrit is geboren
en getogen Blaricummer. Het huis aan de
Dorpsstraat waar nu Toebosch Antiques
zit is zijn geboortehuis. De familie Zwart
woonde er boven de winkel die ze daar
hadden, IJzerhandel De Smidse. ‘De
oudere dorpsbewoners zullen dat nog wel
weten,’ zegt Gerrit. ‘Als mijn moeder in
de winkel stond, zat ik vaak in de etalage
te spelen.’ ‘Een schattig klein ventje met
blonde krulletjes,’ vult Annemiek lachend
aan. ‘Dat was Gerrit.’
Niet alleen is Gerrit in Blaricum geboren
en heeft hij hier vrijwel zijn hele leven
gewoond, hij heeft ook altijd in het dorp
gewerkt. Bijna 40 jaar was hij in dienst bij
Garage Van Mill aan de Torenlaan. Nadat
eigenaar Gerard van Mill afgelopen win-
ter op 82-jarige leeftijd kwam te overlij-
den, werd de garage gesloten. ‘Spijtig, ja,’
zegt Gerrit. ‘Ik heb een goede tijd daar
gehad. Het was een mooie plek, midden in
het dorp en Gerard van Mill was altijd
zeer betrokken bij zijn klanten. Dat is
tegenwoordig wel eens anders.’ Gelukkig
heeft Gerrit inmiddels een nieuwe baan
gevonden: in augustus begint hij als con-
ciërge bij de school op het AZC Crailo.
En natuurlijk gaat hij in zijn vrije tijd
graag met Annemiek mee naar veilingen
of markten, want die hobby, waarmee
‘Annemieks winkeltje’ begonnen is, is net
zo goed Gerrits hobby als die van
Annemiek. 

‘Annemieks winkeltje, voor inkoop, ver-
koop en restauratie van antiek’ is (op
afspraak) te bezoeken aan de Tweede
Molenweg 31, Blaricum. Vanaf eind sep-
tember 2009 is een deel van Annemieks
antiek te bewonderen in de etalage aan de
Torenlaan 12 B. Verder is ‘Annemieks
winkeltje’ regelmatig te vinden op beur-
zen en fairs. Twee maal per jaar houdt
‘Annemieks winkeltje’ open huis. Wilt u
daarvan op de hoogte blijven? Geef u
naam door aan Annemiek Zwart en t.z.t.
krijgt u een uitnodiging toegezonden.
Telefoonnummer: 035-5311552.

C.H.

Verschil in

buren
Als je in ons mooie dorp woont ben je
over het algemeen omgeven met buren.
De een heeft er maar een, de andere
misschien wel meerdere. Gelukkig zijn
alle buren verschillend, dat maakt dit
dorp juist zo uniek. Maar soms is het
ook heel confronterend, als de verschil-
len heel groot blijken te zijn. 

Konijnenhok
De ene buur vroeg eens aan zijn buurman:
‘Heb jij toevallig voor een korte periode
een konijnenhok voor mij te leen?’ Het
toeval wilde dat de buurman er nog een
over had, dat best voor een half jaar
gemist kon worden. Zo zie je maar weer,
‘een goede buur is beter dan een verre
vriend’. Na een half jaar kwam de buur
het geleende hok opgeschilderd en met
een prachtige bos bloemen terugbrengen.
Iedereen blij en tevreden. Zo ga je in
Blaricum met elkaar om. 

Van korte duur
Dit warme gevoel sloeg in de loop van de

Annemieks winkeltje

Crisis op de beursleuker dan de hoogte en de breedte van de
heg met elkaar te bespreken en te bepa-
len? Nog mooier is het als je dan samen
gaat knippen. Dit bevordert zeker de cohe-
sie in de buurt. Dit was vroeger namelijk
heel gewoon in ons dorp. Met de komst
van steeds meer ‘nieuwe’ mensen in het
dorp, is het wel eens goed de ‘oude’
gewoontes weer eens onder de aandacht te
brengen.

Frans Ruijter

Inbreng 

rommelmarkt 
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u
kunt uw goederen weer inbrengen, nu
voor de Rommelmarkt 2010, die traditie-
getrouw plaatsvindt op de Blaricummerie
op Koninginnedag. U kunt uw spullen
brengen naar Rie Rigter, Eemnesserweg
4, Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet
te brengen.

Klas van juffrouw Van Akkeren (Bernardus, 1967)

De namen behorend bij deze foto
In de hei & wei van mei 2009, nummer 329, stond deze klassefoto maar gedeeltelijk afgebeeld, en kleiner. Het artikel ging over
Greetje Lanphen en Annemarie de Jong. Beide zijn nu woonachtig in respectievelijk Zweden en Amerika. Alle namen, op één na,
zijn met behulp van velen achterhaald. Hieronder staan de namen en de adressen waar de kinderen woonden op het tijdstip dat deze
foto werd gemaakt in juni 1967. 

Van links naar rechts:

Zittend op de grond: 1 . Nico van Galen (Huizerweg 26),  2 . Agnes Elbers (Kerkpad 17),  3 . Frank van Blaricum (Tweede
Molenweg 11),  4 . Marc Brosschot (Tweede Molenweg 30),  5 . Bernadette Kok (Windvang 18).

Gehurkt: 1 . Gerard Vos (Schapendrift 32),  2 . Mona Lucardi (Kerkpad 15),  3 . Henk Borsen (Langeweg 15),  4 . Mirjam Raven 
(Fransepad 17),  5 . Sjaak van Lochem (Middenweg 13), 6. Robbie Borsen (Kerkpad 5),  7 . Harry Loman (Singel 3),  8 . Hans Raven
(Fransepad 17).

Zittend: 1 . Richard de Leeuw (Tweede Molenweg 28),  2 . Tonny Krijnen (Dotterbeemd 6),  3 .  Greetje Lanphen (Meentweg 37),
4 .  Paul Loman (Singel 3),  5 . Marcel de Jong (Windvang 9), 6. Henk Tempelaars (Singel 10),  7 . Thomas Wiegers (Windvang 33),  
8 . Agnes Borsen (Schapendrift 47),  9 . Els Rabbelink (Ludenweg 9),  1 0 . Hans Raven (Dotterbeemd 10),  11 . Annemarie de Jong
(Fransepad 13).

Eerste rij staand: 1 . Marcel Jacobs (Ruyschendael 6),  2 . Pauline Boersen (Schapendrift 35a),  3 . Frank Calis (Korte Molenweg
3),  4 . Maaike de Veen (Meentzoom 3),  5 . Hans van Riet (Fransepad 15), 6. Joep Sertons (Meentzoom 3),  7 . Paul Kemper
(Windvang 13),  8 . Huub Maas (Fransepad 19),  9 . Paul Bollebakker (Deisel 4),  1 0 . Jos van Delft (Bergweg 40),  11 . Erik van
Hurne (Korte Bergweg 3).

Bovenste rij staand: 1 . Henk v.d. Bergh (Fransepad 3),  2 . Sanneke v.d. Zwaan (Oude Renbaan 27),  3 . Erik Puijk (Ruyschendaal
3),  4 .   Marcel de Bree (Ruyschendaal 18),  5 . Letty de Graaf (Dotterbeemd 1), 6. Eugene Derksen (Capittenweg 36a),  7 . Jeroen
Tijdink (Naarderweg 30),  8 . Greet van Dijk (Kerkpad 13),  9 .  Monique de Sain (Deisel 2),  1 0 .  Lia Veenboer (Naarderweg 34),
11 . Liesbeth Heerschop (Melkweg 7),  1 2 .  Ria Heerschop (Windvang 15). En daarnaas t: juffrouw Van Akkeren.

Met dank aan al diegenen die hebben geholpen om, op één na, alle namen te achterhalen. 
Frans Ruijter

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

Annemiek en Gerrit

Foto: C.H.

Haag en snoeisel

Foto: P.v.R

Foto: S.B.



Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

de Specht
Boom-, en 

Groenverzorgingsbedrijf

Blaricum

Telefoon  035 - 531 02 09

B.g.g  035 - 694 73 53

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00 uur
(Let op: de aanvangstijd van de zondags-
viering verandert!!)
Eucharistieviering of Woord en Com-
munieviering. 
Op 18 oktober 
is er Kindernevendienst.
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.

Bijzonderheden:
Zondag 4 oktober 11.00 uur 
Gezinsviering m.m.v. Sint Vitus kinder-
koor.
Woensdag 7 oktober 10.00 uur 
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Donderdag 8 oktober 19.15 uur
Marialof in de oktobermaand.
Zondag 1 november 11.00 uur 
Viering van Allerheiligen.
Maandag 2 november Allerzielen
De gedachtenis van alle overleden gelovi-
gen.
19.00 uur Rozenkransgebed.
19.15 uur Viering van Allerzielen.

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.

!

            • 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, Vergun-
ningen en Handhaving, het BEL-ambtena-
renapparaat 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. 

Oktober 2009
Rondetafelgesprekken 
Dinsdag 13 oktober in De Blaercom,
Schoolstraat 3. Vanaf 19.30 uur de eerste
twee gesprekken en mogelijk later vol-
gende gesprekken. Agenda: zie website
gemeente. Aanmelden bij de griffier, tel.
7513231 of griffier@blaricum.nl.
Raadsvergadering 
Dinsdag 27 oktober om 20.00 uur in het
BEL-kantoor te Eemnes. Stukken ter inza-
ge en op de website vanaf vrijdag 2 oktober.

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

Familieberichten
Geboren:
30-06-2009 Deniz Emre Andre

Parlakkalay
05-08-2009 Scott Elliot Fokker
21-08-2009 Julius Joep van der Bijl

Overleden:
aug. 2009 Romke van Dijk, 

geboren 1918
aug. 2009 Louis ten Kroode, 

geboren 1928
aug. 2009 Marco de Groot, 

geboren 1968
18-08-2009 Elbertus (Bert) Wilhelmus

Krijnen, 
geboren 02-02-1931 

28-08-2009 Nicolaas van der Krogt,
geboren 14-01-1931

Getrouwd:
25-05-2009 Arnold Fokko Muller en

Mary Anne Snel

60 jaar getrouwd: 
23-08-2009 Feep en Corry van der

Heijden

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 2009
november nr. 334: 

25 sept.; verschijnt 22 okt.
december nr. 335:

30 okt.; verschijnt 26 nov.

Kerkdienst 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!

Zondag 4 oktober 10.00 uur
Ds. K. Blei, Haarlem.
Zondag 11 oktober 10.00 uur
Ds. J. de Klerk, Utrecht.
Zondag 18 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 25 oktober 10.00 uur
Mevrouw D. Aantjes-van Oort, Lopik.

De Dorpskerk Kinderkerstmusical 2009
Het is nog vroeg, maar op 19 en 20
december a.s. willen we voor iedereen
weer een grootse Kinderkerstmusical
opvoeren in de kerk. De bedoeling is dat
alle kinderen uit Blaricum hieraan mee
kunnen doen. Heb je ambitie? De leeftijd
van de deelnemers is 6-16 jaar. Of wilt u
als ouder meehelpen in de organisatie?
Wie meer informatie wil kan contact
opnemen met Mieke Bleys, tel. 5384674.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De
jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar
komt één maal per veertien dagen bijeen
in Dorpshuis De Blaercom. Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

dorpsagenda

Colofon

Eindredactie, vormgeving en productie:

Sybert Blijdenstein 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of aan
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hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Black Balloon’ in Filmtheater Hilversum.
Info: website en consulent Martha de
Boer, tel. 6216009.
TGV-zorg: Cursus ‘Eerste hulp aan kin-
deren’ op 28 september, 5 en 12 oktober
van 19.30-22.00 uur. Van Riebeeckweg
50, Hilversum. 
MS collecte Blaricum: van 23 t/m 28
november. Collectanten gezocht voor elk
twee uur collecteren. Opgeven: tel. 010-
5919839. Info: www.nationaalmsfonds.nl.

DIVERSEN & CURSUSSEN
Beurs kinderkleding & speelgoed: in De
Malbak op vrijdag 2 en zaterdag 3 okt.
Inbrengen spullen op vrijdag 2 okt. 9.15-
12.00 uur. Tweedehands en outlet zomer-
kleding (maat 50 t/m 176), baby/kinderar-
tikelen en speelgoed. Op ander tijdstip
brengen? Bellen. Opbrengst: 75% voor
klant, 25% goed kinderdoel.
Vrijwilligster gevraagd als coördinator
van de beurs. Opgeven en/of informatie?
Bel Elly van Blarcum, 5254667 of Klara
Keijer 06-46213322.
Aquarellessen: in De Malbak, door
Marlous Eerden (Zilveren Kei), voor
beginners en gevorderden, tien lessen voor
twee groepen (elk 10 personen); vanaf 6
oktober elke dinsdag van 10.00-12.30 uur
of van 20.00-22.30 uur. Opgeven: tel.
5250807, docart@worldonline.nl.
TGV-zorg: cursussen ‘Kennismaken met
de computer’ en ‘Internet en e-mail’.
Beide in zes lessen. Botterstraat 55,
Huizen. Ook diverse andere nieuwe cur-
sussen. Info: tel. 6924495 en website. 
Zaaien, oogsten en smullen uit eigen
smultuin: vier herfst- en winterworkshops
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: zie website. 

N.B. De ontbrekende websites kunt u vin-
den in de rubriek ‘Lokale Websites’ op
deze pagina. 

EXPOSITIES 
Torenhof: tot eind oktober schilderijen
van Ans de Boer. Open elke dag van
10.00-16.00 uur.
Galerie Bianca Landgraaf, 3 t/m 11
oktober ‘Korte Ontmoeting: Anneke
Elhorst’, solopresentatie met aanwezig-
heid van de kunstenaar. Stillevens en land-
schappen in groot formaat. Zomertuin 11,
Hamdorffcomplex, Laren. Info: website.
Singer Museum, Laren: t/m 7 januari
2010 schilderijen van Anton Mauve, t/m 6
december ‘Couleur Locale’, de bijzondere
kunstcollecties van de BEL-gemeenten.
Info: website en tel. 5393950.

GEZONDHEID EN WELZIJN
Shiatsu en stoelmassage: vingerdruk-
massage op energiebanen in het lichaam.
Geeft algehele ontspanning. Ook op uw
werkplek, aan huis, in winkels, op festi-
vals etc. Duur massage: één uur. Info: Ien
van Uum, De Staken 40, 1261 LD
Blaricum, tel. 5244549 en 06-24965227,
e-mail ienvanuum@planet.nl.
Amazone Body & Mind: in De
Blaercom. Pilates Combi lessen. Info:
www.amazonebodyandmind.nl.
De Herenkamer: avondwerkgroep ‘Man-
nenwerk’, gespreks- en verdiepingsgroep,
één donderdagavond per maand, van
19.45-22.00 uur, 10 avonden, door Body
Mind Wellness Instituut, Frank Numan
(42). Tel. 035-8889760 / 06-46189339,
secretariaat.bmwi@casema.nl.
Infocentrum GGZ: 7 oktober, 15.00-
19.00 uur, themabijeenkomst autisme in
Theater Achterom in Hilversum. Op 10 en
11 oktober de film, met discussie, ‘The

Nieuw: Reisbureau Carina & Desiree
Travel Counsellors. Aangesloten bij
Travel Counsellors (GB). Info en contact
www.travelcounsellors.nl/carina.desiree,
tel. 5313080. 
Fietsgilde ’t Gooi rijdt weer tochten dit
jaar. Info: zie website.
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.
PC Helpdesk (S.W.O.-BEL): dinsdag
t/m vrijdag 10.00-12.00 uur en 14.00-
16.00 uur, woensdag 19.00-21.00 uur
(Apple), niet op donderdagochtend.
Onder de Bogen 1, Laren.

BIBLIOTHEEK 
Huizen/Laren/Blaricum. Huizen: Plein
2000 1, tel. 5257410. Laren: St. Janstraat
27a, tel. 5382612. In Huizen en Laren: 7
t/m 17 okt. Kinderboekenweek ‘Aan
tafel’; 23 okt. start campagne Nederland
leest Oeroeg; Laren: 30 sept. 20.00-22.00
uur litteraire ontmoeting, nadere aankon-
diging volgt; 1 en 15 okt. 19.30 uur
Biblioscoop; 7 okt. Poppenkast; 21 okt.
14.30 uur Kidsbios; 29 okt. Oudermis-
handeling. Huizen: 10 okt. snoepjes-
workshop en opening Atelierroute; 12
okt. 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur
OV-chipkaart-introductie; 21 okt. in-
loopochtend rond Varen in Frankrijk; 22
okt. workshop Kunst op schoot; 24 okt.
‘Nacht van de Nacht’ lezing Govert
Schilling (sterrenkundige); 28 okt. lezing
prof. Dr. Christine v. Broeckhoven (her-
senziekten, o.a. Alzheimer); 28 okt. start
expo. ‘Schilderijen bewoners Stichtse
Hof.’ Hele maand: kunstuitleen. Info /
kaarten bestellen: www.bibliotheekhlb.nl,
e-mail info@bibliotheekhlb.nl. 

r.K.      parochie 

st. Vitus Blaricum

Ook voor wespennesten!

Lokale Websites
www.
6fm (radio 6 FM)
belcombinatie (BEL-gemeenten)
bel.amnesty
blaercom (buurthuis)
blaricum (gemeente Blaricum)
blaricummermeentmakelaars
blaricumpromotie 
dagvanhetwerkpaard
dooyewaardstichting
fietsgilde (fietstochten)
galeriebiancalandgraaf
ganaargooienvechtstreek (toerisme)
heienwei (dorpsblad)
imkersverenigingblaricum
infocentrumggz
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.)
volksuniversiteitlaren
vlierhove (galerie)
.nl


