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eens trainen. Bud traint de paarden elke
dag. Is het niet voor de marathonwagen,
dan wel in de paardenbak of voor de ploeg
op het land in de Eng. Je kan wel zeggen:
‘Sinds Bud niet meer melkt, ademt hij nog
meer paard dan daarvoor’. 

Voorbereidingen
Er zitten veel voorbereidingen vast aan
het deelnemen aan deze wedstrijden. De
dag ervoor worden, na het wassen van de
paarden, de manen van de paarden inge-
vlochten. De benen worden opgeschoren
en de staart verzorgd. De dag zelf bete-
kent vroeg opstaan, alles moet in de vee-
wagen geladen worden. Men wil twee uur
voor de wedstrijden aanwezig zijn. De
karren moeten gelost worden. Erik zet de
paarden op scherp (dubbel beslag) zodat
ze goed grip hebben op de ondergrond.
Het is de bedoeling om de paarden lekker
ontspannen voor de kar te krijgen.
Paarden merken het heel snel als de koet-
sier zelf zenuwachtig is. Tenslotte alles
nog eens controleren, aanmelden dat je
aanwezig bent, en klaar bent om aan het
evenement deel te nemen. 

Lammert van Geurt Vos 
De vader van Thea, Lammert (van Geurt
Vos) is ruim zestig jaar geleden begonnen
met deelnemen aan dit soort wedstrijden.
Ook de twee overleden broers van Thea,
Lammert en Cor, waren er volop mee
bezig. Thea doet zelf al meer dan veertig
jaar mee. Haar zoon Erik ging al met zijn
opa mee vanaf zijn tiende jaar. Vader
Lammert was zelf nooit verder gekomen
dan een tweede plaats. Hij zei daar zelf
ooit over: ‘Wat had ik graag een keer het
Wilhelmus voor mij horen spelen.’ Vader
Lammert heeft het jammer genoeg zelf
niet mee mogen maken, maar zijn dochter
Thea en zijn kleinzoon Erik hebben dat
samen wel bereikt. Zo zie je maar weer dat
een oud gezegde ook hier weer opgaat,
namelijk: ‘Wat de ouderen zaaien, zullen
de jongeren oogsten.’ Samen hebben ze in
de loop van de jaren al vijftien titels naar
de Langeweg 3 meegebracht. Ook aan de

toekomst wordt gewerkt, want Ashley
Hoonhorst gaat altijd mee naar het con-
cours. Niet alleen om te helpen, maar ook
om zelf mee te doen. Zij doet dat bij de
damesnummers. Kortom, er zitten nog wel
meer titels aan te komen in de toekomst. 

Echte dorpsmensen
Wij mogen blij zijn dat we dit soort men-
sen in ons dorp hebben. Bij wat er ook te
doen is in het dorp is de familie De
Gooijer aanwezig. Niet alleen om te fees-
ten, maar ook als het nodig is om te hel-
pen om de vele evenementen in ons dorp
mede mogelijk te maken. Familie De
Gooijer, Blaricum is blij met jullie.

Frans Ruijter

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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In de maand augustus hing er een groot
spandoek aan de deeldeuren van
Langeweg 3 met de tekst ‘Stal de
Gooijer weer landskampioen.’ Dit trekt
natuurlijk direct de aandacht van veel
mensen. Ook wij van hei & wei konden
amper onze nieuwsgierigheid bedwin-
gen en wilden ook wel eens het naadje
van de kous weten.

Dat ze bij de familie De Gooijer goed met
paarden kunnen omgaan weet het hele
dorp. Bud kom je vaak tegen op de fiets
met twee paarden aan de hand. Of hij is ze
aan het trainen op de hoek Bergweg-
Huizerweg. Bij bijna het hele gezin De
Gooijer druipt de paardenliefde ervan af.

Landstitels 
Mijn eerste vraag aan zoon Erik en zijn
moeder Thea was dan ook: ‘Hoe en waarin
zijn jullie nu landskampioen geworden?’ Ik
kreeg keurig uitleg. Er is in Nederland één
vereniging in de tuigpaardensport. Vanaf
Koninginnedag organiseert deze vereniging
wedstrijden door het hele land. Degene die
minimaal vijf maal bij de eerste negen ein-
digt, plaatst zich voor de districtskampioen-
schappen. Het districtskampioenschap voor
tweespannen, waaraan Erik deelnam, werd
dit jaar op 1 augustus jl. in Oldebroek
gehouden. Erik werd hier kampioen. Thea
deed bij de dames mee in het enkelspan. Dit
districtkampioenschap werd op 8 augustus
jl. in Hellendoorn gehouden. Thea werd
hier ook kampioen. De drie hoogstgeplaat-
sten van beide onderdelen mochten naar de
landskampioenschappen op 22 augustus jl.
in Ermelo. Zij moesten daar hun krachten
meten met de negen best geplaatsten uit de
drie andere districten. Dit alles om het
landskampioenschap van de Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportbond, in de
categorie basissport, in de wacht te slepen.
Dit betekent dat je deze sport niet beroeps-
matig mag uitoefenen. 

Jury 
Men moet zich eerst opstellen. Hier wordt
door keurmeesters gekeken of men geen
ongeoorloofde middelen gebruikt. Men
wordt ook op het tuig beoordeeld. De jury
bestaat uit twee beoordeelaars en een arbi-
ter. Dan moeten de deelnemers twee maal
rechtsom voor de jury langskomen.
Daarna twee maal linksom, dit om te laten
zien dat er goed van hand gewisseld
wordt. Als iedereen geweest is wordt de
uitslag bekendgemaakt. In Ermelo gingen
na de eerste ronde zes deelnemers door
naar de tweede ronde. Vanuit die tweede
ronde werd Erik landskampioen. Bij de
dames werd Thea reservekampioen. 

Trainen
Hoe komt het dan toch, dat je zover in de
deze tak van sport komt, vraag ik me af.
Het antwoord kwam bijna tegelijk uit
meerdere monden. Trainen, trainen en nog

Blaricums
Nieuws

‘Wonen & Spelen’ is de nieuwe naam
van Fa. Oversteegen, woning- en meubel-
stoffering aan de Huizerweg 5. Eveline
Viertelhauzen blijft de woninginrichting
doen, Hans verkoopt voornamelijk Lego
en heeft zich gespecialiseerd in de losse
minifiguren van Lego. 

WOZ-tarieven (percentages) zullen voor
2010 ongewijzigd blijven. Bron: begro-
tingsvoorstel 2010.

De gemeentelijke begroting 2010 is slui-
tend. De te verwachten opbrengsten uit de
nieuwbouwprojecten zijn geheel buiten de
begroting gehouden, evenzo in de meerja-
renraming tot en met 2013. Deze begro-
ting wordt behandeld in de raad op 3
november.

Open huis van het BEL-kantoor op 19
september jl. werd door ca. 2000 inwoners
van de BEL-gemeenten bezocht. Er waren
diverse activiteiten georganiseerd. Het
meest werden de gesprekken met ambte-
naren en bestuurders gewaardeerd.

Verordening beeldbepalende en -onder-
steunende panden is door de raad op 22
september vastgesteld, aan de hand van de
voorselectie door deskundige Van der Pol.
Voor het einde van het jaar hoopt de wet-
houder tot een uitgewerkt plan met een
‘redengevende omschrijving’ van deze
panden te komen. De betreffende bewoners
zullen in de gelegenheid worden gesteld te
reageren (zienswijzen, bezwaar).

Startershypotheek   
De prijs van woningen waarvoor starters
geld bij de gemeente kunnen lenen is ver-
hoogd van 265.000 naar 350.000 euro (is
gekoppeld aan het normbedrag van de
Nationale Hypotheekgarantie) waarmee
32 te koop staande Blaricumse woningen
binnen het bereik gekomen zijn van star-
ters. Het aanbod daarvoor was beperkt tot
slechts vijf woningen. 

Bomenstructuurkaart Blaricum is op
22 september vastgesteld. Met een ruime
raadsmeerderheid. Voor alle hoofdroutes
is de bestaande situatie vastgelegd en zijn
er wensen voor extra boombeplanting c.q.
aanpassing in verwerkt. Tevens werd toe-
gevoegd dat de bomen in blad daadwerke-
lijk zorgen voor een geluiddempend
effect.

Koninklijke 
aandacht voor

Sporttop-
postzegels

Op 31 augustus jl. heeft prins Willem-
Alexander uit handen van onze dorps-
genoot Jochem Uytdehaage, voormalig
topschaatser en tweevoudig winnaar
van Olympisch goud in Salt Lake City,
het ingelijste postzegelvel ‘Sporttop:
aandacht voor talent’ ontvangen. Bij de
overhandiging waren Ger Jacobs, com-
mercieel directeur van TNT Post – de
hoofdsponsor van Sporttop – en het
turntalent Anthony van Assche aanwe-
zig. De overhandiging vond plaats op
De Eikenhorst in Wassenaar, thuis bij
de prins van Oranje.

Vooral leuk is dat de prins Sporttop een
mooi initiatief vindt en daarom ook graag
de postzegels officieel in ontvangst wilde
nemen. Jochem is trots dat hij een eigen
Sporttop-postzegel heeft. Op de postzegel
staan vijf koppels mentor & talent afge-
beeld, waaronder oud-volleyballer Bas van

de Goor en zeilster Lobke Berkhout. De
postzegel is te koop sinds dinsdag 25
augustus jl. en loopt bijzonder goed.
Jochem Uytdehaage is initiatiefnemer van
de Stichting Sporttop. Uit eigen ervaring
weet hij dat de weg naar de top lang is. Hij
ontmoet regelmatig sporttalenten die hun
top niet halen. Gebrek aan de juiste bege-
leiding is een veel voorkomende oorzaak.
Dat was voor hem aanleiding om Sporttop
op te richten, met als doel jonge, potentieel
Olympische sporttalenten te helpen op weg
naar hun top. De talenten worden begeleid
door (ex-)topsporters die hieraan vrijwillig
hun medewerking verlenen. Uytdehaage
zelf is de mentor van Anthony van Assche. 
Prins Willem-Alexander is zowel persoon-
lijk als professioneel een gepassioneerd
sportfanaat. Hij draagt het initiatief van
Jochem Uytdehaage een warm hart toe en
was dan ook graag bereid het postzegelvel
‘Sporttop: aandacht voor talent’ in ont-
vangst te nemen.
Anthony van Assche zal demonstraties
geven tijdens het jubileum 100 jaar
Vlugheid & Kracht op 7 en 8 november
2009. Zie de Dorpsagenda onder
Evenementen. 

Daniëlle Mouissie

Historische
Kring Blaricum
na jaar weer
terug aan de
Brinklaan

(bericht Historische Kring Blaricum)

Na een jaar in een tijdelijk onderkomen aan
de Kerklaan gehuisvest te zijn geweest, is
de Historische Kring Blaricum weer terug
aan de Brinklaan 4a te Blaricum. Het nieu-
we gebouw, dat staat op de plaats van de
voormalige zoutloods, ziet er fraai uit en
biedt de HKB voldoende mogelijkheden de
activiteiten voor de toekomst veilig te stel-
len. Hoewel de inrichting en de afwerking
nog wel de rest van dit jaar in beslag zullen
nemen, zijn bezoekers van harte welkom.
Iedere zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Het ligt in de bedoeling het pand begin vol-
gend jaar, als alles klaar is, feestelijk in
gebruik te nemen. 

Egonomie

‘Zorg jij wel goed voor jezelf?’ Ik hoor
het mijn moeder nog zeggen toen ik op
kamers ging in de grote stad. Welke
moeder heeft aan haar uitvliegende
kroost niet dezelfde opdracht – want dat
was het – tot grote ego-zorgzaamheid
niet toegevoegd? Alle moeders, alle-
maal. Het was goed bedoeld en kon
geen kwaad. Aan dat laatste begon ik te
twijfelen door de toenemende hoeveel-
heid berichten over de graaiende
bestuurders. Die waren toch ook jong
geweest en door hun moeder met deze
opdracht op stap gestuurd? Prof. dr.
Lans Bovenberg deed er nog een schep-
je bovenop toen hij onlangs schreef:
‘Deze crisis laat het failliet zien van de
ego-economie, waarin mensen hun
eigen kortetermijnbelang stellen boven
dat van de ander. Economie, politiek en
cultuur zijn omlaag getrokken door de
zwaartekracht van de kortetermijnwinst
op financieel en electoraal gebied.’
Allemaal oud-kinderen die teveel onder
moeders invloed stonden? Gelukkig
had mijn vader mij destijds ook nog iets
anders toegevoegd: ‘Jong, overal waar
te voor staat is niet goed.’ Dus, ook als
je vader niet teveel aan het woord komt,
luister wel naar hem. Het kan onze eco-
nomie redden. 

Sybert Blijdenstein

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d

035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl

  

Late bloei en beginnende herfst in het plantsoen aan de Piepersweg

G.v.d.W.

Van de redactie

Erik de Gooijer met Olievier en Zwieber:
landskampioen

Stal de Gooijer is kampioen

Thea de Gooijer kampioen

Jochem Uytdehaage, Prins Willem-
Alexander en Anthony van Assche

Foto: S.B.
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BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
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Industrie

Centr. verwarming

Aanmaakmaterialen
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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

Mevrouw De Joode, wethouder
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting
en Openbare Werken is heel gelukkig
met het renoveren en opplussen van de
flats aan Viersloot, Hallehuis, Karre-
kamer en ’t Schaar door woningcorpo-
ratie Het Gooi en Omstreken. De
appartementen zijn/worden gemoder-
niseerd, toegankelijk gemaakt voor rol-
stoelen en voorzien van een lift.
Daarnaast worden 28 appartementen in
de huursector gebouwd op de bestaan-
de flats.

De wethouder vindt het geheel een gewel-
dige investering van de woningcorporatie.
Het is een enorme impuls voor de kwali-
teit van het hart van de Bijvanck. Dat kan,
aldus de wethouder, niet genoeg gezegd
worden. De driekamerappartementen zijn
in eerste instantie bestemd voor woning-
zoekende inwoners vanaf 55 jaar uit
Blaricum. Uit het woningbehoeftenonder-
zoek 2008 bleek duidelijk behoefte bij
senioren om te verhuizen.

Daar heb je er weer zo een: een prach-
tige Blaricummer waar je tenminste
drie volle hei & wei’s aan zou kunnen
wijden... dat is Peter van Rietschoten. O
zeker, iedereen kent hem wel, want hij is
altijd overal te vinden. Rustig op zijn
fiets door het dorp peddelend, met een
scherpe blik ziet hij alles. Zijn werkter-
rein omvat tegenwoordig drie podia:
‘Oog op Blaricum’, ‘Lenslog’ – straatfo-
tografie met observatie van mensen
overal vandaan – en ‘Oog op Laren’. 

Hij is geweldig maatschappelijk betrokken
en ziet niet alleen alles en iedereen, hij
fotografeert dat ook met grote toewijding.
Humoristisch vaak, ook kritisch. Hoe hij
dat mevrouwtje fotografeerde in haar SUV,
die zo nodig op de stoep moest parkeren!

‘De straat is mijn studio’
Fotograferen is zijn grote liefde – vanaf
zijn veertiende liep hij al dag en nacht
rond met zijn camera – en van zijn hobby
maakte hij inmiddels dagwerk. ’t Aardige
is dat hij er ook een bescheiden beetje
mee verdient en bovendien zelf heel
bescheiden is.
Peter werd geboren in Bussum in 1949,
‘zat’ op het Willem de Zwijger(lyceum) en
later op een kostschool in Hoogezand. Na
school: militaire dienst, waar hij straf- en
streeploos uit is afgezwaaid. Hij wilde ver-
volgens ‘van alles’, School voor
Journalistiek, architectuur, rechten, econo-
mie: het werd het laatste en hij studeerde in
1979 aan de Universiteit van Amsterdam af.
En toen aan ’t werk. Van alles. Bij
Wessanen, bij de Bijenkorf, bij een advies-
bureau. Eind 1984 kwam hij naar Blaricum.
Heerlijk dorp, heerlijk huis. In 1992 gehele
overstap naar journalistiek/tekstschrijven.
Door de internetmogelijkheden, de websi-
tes, bereikt hij een groot gebied. Fotograaf
en journalist is tezamen een prachtige com-
binatie. Wie een computer heeft kan er ein-
deloos van genieten.
Hij fotografeert maar het is intussen
‘beeld en woord’ geworden, want zijn
onderschriften zijn dikwijls bijzonder.
Soms kort en bondig, geven ze een extra

Barneveld
Zaken 90 jaar

Dit jaar bestaat Barneveld Zaken in
Bussum, sponsor van hei & wei, 90 jaar.
Het familiebedrijf heeft zich ontwik-
keld tot hét woonwarenhuis van ’t Gooi.
Een kwalitatief hoogwaardig assorti-
ment (topmerken) én een goede service.
Om het jubileum te vieren staat bovendien
een aantal voordeelacties gepland, in
samenwerking met bekende leveranciers.

Familiezaak
Oprichter Jan-Willem Barneveld startte in
1919 samen met zijn familie met het touw-
splitsen in de woonkamer. Dit vakman-
schap thuis werd kort daarna een ‘tech-
nisch bureau’ en groeide uit tot de huidige
familiezaak. Inmiddels geeft de derde
generatie Barnevelds (Jitske Roselaar-
Barneveld, woonachtig in Blaricum) lei-
ding aan het bloeiende bedrijf. De naam
Barneveld Zaken dateert uit 1947, toen de
onderneming uitgebreid werd met een win-
kel in huishoudelijke artikelen. Het pand
werd steeds verder uitgebreid en verbouwd
tot de huidige royale zaak, op de hoek van
de Huizerweg/Noorderweg in Bussum.

Indrukwekkend assortiment
De grote winkeloppervlakte en het
indrukwekkende assortiment zijn aan de
buitenkant nauwelijks af te zien. De virtu-
ele rondleiding op de website geeft al een
beter beeld. Maar bij een bezoek aan de
winkel gaat er echt een wereld open. De
mensen van Barneveld Zaken, als deskun-
dige gidsen, wijzen de klant graag de weg
door de verschillende afdelingen waar je
van alles vindt wat je nodig hebt of wat je
al een tijdje zoekt – en vaak ook meer.

Erkend leverancier
De afdelingen Kookwinkel, Gedekte tafel,
Interieur, Mode, Persoonlijke verzorging,
Cadeauartikelen en Luxe- en Badkamer-
accessoires bieden een keur aan hoog-
waardige artikelen op hun gebied. 

De inkopers van Barneveld Zaken zijn
constant op zoek naar de laatste trends.
Uit alles spreekt de generaties lange erva-
ring en de grote liefde voor de producten.
Niet voor niets is Barneveld Zaken erkend
leverancier van topmerken als Villeroy &
Boch, Alessi, Schott Zwiesel, Koninklijke
Van Kempen & Begeer, Le Creuset,
Brabantia en Magimix, waarvan de leve-
ranciers zich bereid hebben verklaard om
mee te doen aan een aantal aantrekkelijke
acties om het 90-jarig jubileum op te luis-
teren. Acties die in de aankomende weken
zowel in de media als op de website
www.barneveldzaken.nl worden aange-
kondigd. Adres: Huizerweg, 
hoek Noorderweg in Bussum, 
tel. 035-6919157. 

S.B.

Elephant Song
revisited
(ingezonden reactie)

Recent, in de juli/augustus uitgave van hei
& wei, las ik het artikel van Tiny de Wit
over haar herinneringen met de ‘Elephant
Song’. Misschien is het nog aardig te ver-
melden dat de tekst van deze song
geschreven werd door (ex)dorpsgenoot
Gregor Frenkel Frank en later is herschre-
ven door Roger Woods. De muziek is
gecomponeerd door dorpsgenoot Hans
van Hemert. Dat dit tot stand kwam door
het niet komen opdagen van Frank Sinatra
op het Grand Gala du Disque (jaar weet ik
niet meer). Toen werd als relatief onbe-
kende zanger Kamahl uitgenodigd, die
heden ten dage nog steeds optreedt met als
grootste succesnummer die ‘Elephant
Song’!

Frank Wegman, oud-Blaricummer

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

Historische 
kledingshow 
‘Van wieg tot

graf’
(bericht Historische Kring Blaricum)

Op vrijdag 30 oktober wordt de kleding-
show ‘Van wieg tot graf’ door de
Klepperman van Elleven, in samenwer-
king met de Historische Kring Blaricum,
in het Vitusgebouw te Blaricum gegeven. 

De folkloristische dansgroep De Klepper-
man van Elleven viert dit jaar haar 75-
jarig bestaan. Doelstelling van de groep is
door middel van dans, demonstratie (oude
landbouw) gebruiksvoorwerpen en kle-
dingshow de historie levendig te houden.
In januari had deze groep de jaarlijkse dis-
trictvergadering met als hoogtepunt o.a.
de presentatie van het jubileumboek ‘Te
Laren op de dom’ met vooraf een kleding-
show. Alles werd getoond van de kleding
rond 1900, letterlijk alle kleding, namelijk

van wieg tot graf. Om de inwoners van de
BEL-gemeenten ook te laten genieten van
deze historische kleding, organiseert De
Klepperman van Elleven in samenwerking
met de drie historische BEL-kringen een
showavond in iedere gemeente. Waarvan
de eerste op 30 oktober in het Vitusgebouw
te Blaricum zal plaatsvinden.
Op deze avond zal de historische kleding
door de leden van de dansgroep worden
getoond en geeft Nico Perdijk uitleg over
wat zij dragen. Tijdens de show worden ook
verschillende dansen uitgevoerd. Toegang
is gratis; de show begint om 20.00 uur.

Werckpaert
krijgt € 5.800
voor lustrum
(ingezonden mededeling)

Zorgboerderij ’t Werckpaert vierde op
zaterdag 29 augustus jl. haar vijfjarig
bestaan. Rotaryclub Laren-Blaricum had
een feestmiddag georganiseerd vol dieren
knuffelen, huifkarritten, spelen in het hooi
of de zandbak, plaatsnemen achter het
stuur van een heel ander werkpaard
(namelijk een rode Ferrari), leren een koe
melken en ter afsluiting een barbecue. De
opkomst was boven verwachting en
gelukkig werkte het weer mee. Dankzij de
opbrengst van eerdere acties en de barbe-
cue kon er een bedrag van € 5.800 worden
overgedragen aan Nico de Jong en
Margriet van ’t Klooster. Bestemd voor
het bouwen van een verwarmde kleed-
ruimte in de kantine en het uitbreiden van
de keuken, die te klein is geworden voor
de tien hulpboeren en de vrijwilligers.
Wie meer wil weten over de zorgboerderij
kijkt op de website (zie pagina 6).

Dat is ook goed voor de doorstroming. Er
komen woningen vrij voor jonge gezin-
nen. Nu blijkt, mogelijk onder invloed van
de veranderde omstandigheden, dat men
aarzelt om te verhuizen. Mevrouw Pelsma
van de woningcorporatie vertelt dat 7 van
de 12 opgeleverde sociale huurapparte-
menten direct zijn verhuurd aan 55-plus-
sers. Van de 7 vrijesectorhuurwoningen
zijn inmiddels de meeste toegewezen. 
De corporatie is druk bezig met het aan-
bieden van de andere appartementen aan
degenen die zich gemeld hebben. Soms
blijkt, bijvoorbeeld doordat gezinsom-
standigheden zijn gewijzigd of dat men
andere woonruimte heeft gevonden, dat
aanvankelijk gegadigden bij nader aan-
zien afhaken. Maar het gebeurt volgens
mevrouw Pelsma ook dat in het begin de
belangstelling niet zo groot is, maar dat,
als er eenmaal woningen gereed zijn
gekomen en men bij elkaar op de koffie
komt, de animo ineens toeneemt.
Het is een bekend feit dat 55-plussers
honkvast zijn en er moeite mee hebben
om weg te gaan uit het vertrouwde huis
waarin ze jarenlang geleefd hebben.
Misschien zijn er, aldus mevrouw Pelsma,
ook geïnteresseerden die willen wachten
op de appartementen met vrij uitzicht aan
’t Schaar, die begin 2010 gereedkomen.
Afhankelijk van de voortgang van de
werkzaamheden wordt in oktober in de
Woonbode op de gebruikelijke wijze
geadverteerd met de laatste appartemen-
ten aan ’t Schaar.

Adrie van Zon

dimensie aan het beeld. Dat kan ook niet
anders, want van huis uit is hij journalist
en speelt hij niet alleen met beelden maar
ook met woorden.

‘Zelf oordelen en concluderen’
Iemand zei: ‘Met van die indrukwekkende
foto’s maakt hij soms heel lelijke dingen
mooi, die foto van die afschuwelijke brand
bij de oude boerderij van de Fa. Wed. Vos
bijvoorbeeld, die was als foto echt gewel-
dig, met zelfs die bloem, die in een hoekje
nog stond te bloeien.’ Het is zorg en toewij-
ding die hij in zijn werk legt, ‘verbindingen
tussen het zien’, die aansluiten bij het
gevoel. Hij vertelt: ‘Toen ik met De
Blaricummer, dat geschreven ‘blaadje’
bezig was, werd ik een soort schoolmeester,
een strenge dikwijls. Nu ik in beelden werk
laat ik ook alles zien, maar men moet zelf
oordelen en een conclusie trekken. Een jon-
gen hakt meedogenloos een eik om, vernielt

hem echt. Je kunt op de foto zelf bepalen
hoe akelig dat was.’ Sinds kort is hij gestart
met ‘Oog op Laren’. Ook daar is in beeld
veel te vertellen: het oude antieke Laren,
het extravagante van nu, de zucht om een
verlengstuk van de P.C. uit Amsterdam te
zijn. Al die types die naar Laren komen om
gezien te worden. Nou, als iemand ze ziet,
dan zal dat vast en zeker Peter van
Rietschoten zijn... Voor een mens die altijd
zijn camera bij zich heeft is de wereld een
unicum... en Blaricum is een super start-
punt. Zijn werk zien? Kijk op www.oogop-
blaricum.nl, www.lenslog.nl en www.oog-
oplaren.nl. Elke dag weer nieuwe foto’s.

Aty L.S.

Appartementen (28) 
in Blaricum Bijvanck

Historische klederdracht

Foto:Bierlaagh

In de wolken met de derde woonlaag

Foto:S.B.

Peter van Rietschoten: 
‘beeld en woord’

Peter van Rietschoten Foto:S.B.



Oranjeweitje
Het Oranjeweitje is al jarenlang een ont-
moetingsplek wanneer er iets te vieren
valt in het dorp. De naam ‘Oranjeweitje’
is ooit bedacht door een ereburger van
Blaricum, namelijk Aty Lindeman-
Strengholt. Het werd daarvoor het ‘wei-
tje naast de N.H. kerk’ genoemd. Omdat
er in het dorp meerdere weitjes zijn,
bedacht Aty de naam ‘Oranjeweitje’. Zij
heeft ook het naambordje onthuld tij-
dens de Volksspelen. Dit gebeurde mid-
den jaren tachtig van de vorige eeuw. 

Hieronder laat ik wat festiviteiten de revue
passeren, die daar in al die jaren hebben
plaatsgevonden. Wellicht ben ik niet volle-
dig; er zullen daar vast ook nog wel zaken
hebben plaatsgevonden die aan mij voorbij
zijn gegaan. Om aan te geven hoe belang-
rijk dat stuk ‘gras’ op de hoek Torenlaan,
Bussummerweg en Noolseweg voor
Blaricum is, heb ik het op papier gezet. 

Koninginnedag 31 augustus 1922 
Het terrein werd lang geleden al gebruikt
voor allerlei festiviteiten. Op de bijgaande
foto, die ik van Ellen Schöne kreeg, is dat
duidelijk te zien. Op deze foto staan, rechts
van de boog, de latere wethouder Onno
Schöne, zijn broer Benno en hun tante. Wat
opvalt is dat er veel werk van gemaakt werd
in die tijd. Dit alles om elk feest wat er
gevierd werd luister bij te zetten. Ondanks
het feit dat men het op financieel gebied in
die tijd niet breed had in Blaricum. Het
dorp bestond toen hoofdzakelijk uit wat we
nu noemen ‘autochtonen’.

Gemeentehuis 
In de jaren zestig pakten zich donkere wol-
ken samen boven het Oranjeweitje. Men
had namelijk het plan opgevat om hier een

nieuw gemeentehuis te bouwen. Het
gemeentehuis aan de Torenlaan 20 werd
namelijk te klein. Er zijn destijds zelfs teke-
ningen voor gemaakt. Maar de huisvesting-
problematiek voor de ambtenaren werd
opgelost door op verschillende plaatsen in
het dorp te gaan zitten. Er werd ruimte
gevonden aan de Dorpsstraat 2. Hier woon-

de voor die tijd het ‘hoofd gemeentewer-
ken’. Nu is het de woning van de beheerder
van De ‘Blaercom’. Ook de woning
Dorpsstraat 8, op de hoek van de
Middenweg, werd voor de ambtenaren als
kantoor ingericht. De gemeenteontvanger
zat al in een noodgebouw achter op het ter-
rein van Torenlaan 20. Dit gebouwtje is in
1974 verhuisd naar het Sportpark
Oostermeent om de duivenvereniging een
eigen onderkomen te geven. Later werd
Noolseweg 1 (van de familie Dorius) ook
nog voor de ambtenaren aangekocht.
Gelukkig is het plan om het Oranjeweitje te
gebruiken voor een nieuw gemeentehuis
niet doorgegaan. In 1974 gingen alle amb-
tenaren naar het toen net aangekochte pand
‘Nederheem’ aan de Torenlaan 50. 

Bevrijdingsfeesten
Op 5 mei 1955 vierden we in Blaricum het
feit dat Nederland tien jaar daarvoor bevrijd
was. Ter gelegenheid daarvan werd er een
mooie feestkrant uitgegeven. Daarin stond
vermeld wat er allemaal te doen zou zijn en
op welke locatie. De meeste activiteiten
zouden plaatsvinden op het feestterrein. De
plaats van dit feestterrein, stond in de feest-
krant als volgt omschreven:
‘Het feestterrein is gelegen tussen de
Hervormde kerk en het gemeentehuis’. Het
gemeentehuis was toen nog, zoals hierbo-
ven al omschreven, gevestigd op Torenlaan
20. Leuk is ook om te vermelden dat hier-
onder stond: ‘Men begeve zich NIET op de
Hervormde Begraafplaats en men plaatse
aldaar zeker geen fietsen’.

Kermis
Eind jaren vijftig of begin jaren zestig van
de vorige eeuw heeft eenmalig de kermis
op het Oranjeweitje gestaan. Daarvoor was
de kermis op de Naarderweg hoek
Bierwegpaadje. Aangezien het bezoek aan
de kermis daar drastisch terugliep, dacht

men op het Oranjeweitje de zaak nieuw
leven in te kunnen blazen. Dit lukte maar
ten dele. De Hervormde Kerk had er nogal
moeite mee dat er zoveel herrie gemaakt
werd, zo dichtbij het kerkhof. 

Kort daarop kwam burgemeester Tydeman
met het idee om de kermis midden in het

dorp te houden. Diezelfde burgemeester
was eerder al, in 1959, feestelijk ingehaald
op het Oranjeweitje. Ik zat toen op de Sint
Bernardusschool. Samen met de leerlingen
van de openbare school hebben wij de bur-
gemeester en zijn vrouw daar toegezongen,
en op die manier werden zij welkom gehe-
ten. Er was een vlonder gebouwd aan de
kant van Torenlaan 20, waar het gemeente-
huis gevestigd was. Op die vlonder stonden
alle notabelen van Blaricum. 

Acrobatiek 
In de jaren zestig van de vorige eeuw, stre-
ken er acrobaten neer op het Oranjeweitje.
Dit waren niet zomaar acrobaten, maar kun-
stenaars op motoren. Zij reden, op een paar
meter hoogte, over speciaal gespannen
kabels. Ook werden er met die motoren
sprongen gemaakt over mensen. Deze men-
sen werden vanuit het publiek gevraagd om
op de grond te gaan liggen. De motor nam
een aanloop en via een soort schans vloog
hij dan over de liggende personen. De span-
ning werd natuurlijk steeds verder opge-
voerd. Eerst een sprong over vijf mensen,
de volgende sprong over zeven of acht men-
sen. Ik kan me niet herinneren of het wel-
eens fout ging. Als kind vond ik dit gewel-
dig, want er gebeurde iets bijzonders in het
dorp. Als klap op de vuurpijl werd er met
een motor door een brandende hoepel gere-
den, en over personenauto’s gesprongen.
Hier werd nog weken over nagepraat in het
dorp. 

Avondvierdaagse
In de jaren zestig was het Oranjeweitje de
verzamelplaats voor de avondvierdaagse.
Vaak werd toen de laatste avond in Huizen
gelopen. Bij het oude gemeentehuis van
Huizen werd dan door de burgemeesters van
Huizen en Blaricum het defilé afgenomen.
Later is de avondvierdaagse verhuisd naar
het LFC-terrein aan de Smeekweg in Laren.

Braderie
De Blaricumse middenstanders hebben er in
de jaren zeventig van de vorige eeuw ook
nog verschillende keren een meerdaagse
braderie gehouden. Hiervoor werd een grote
tent neergezet. Bijna alle middenstanders
deden hieraan mee. Ook verenigingen wer-
den in de gelegenheid gesteld om hun club
bij het publiek aan te prijzen. Het bruiste die
dagen van levendigheid. Het hart van het
dorp klopte dan op het Oranjeweitje. Men
liep vanuit het dorp al pratend met elkaar
ernaartoe. Er werd in de tent wat gedronken,
gegeten en gerookt. Dat mocht toen nog
gewoon. Wanneer je de tent binnen kwam
rook je de sigaren- en sigarettenrook, ver-

mengd met de lucht van alles wat er
gekookt, gebakken of gebraden werd. 

Bevrijdingsjubilea 
Vele malen heeft men met de lustrumvie-
ring van de bevrijding het Oranjeweitje als
middelpunt gebruikt. In de beginjaren werd
het aangedaan door de vele praalwagens die
toen meereden in een optocht door het dorp.
Later werd er een grote tent neergezet, waar
zelfs met vele ingezetenen gezamenlijk ont-
beten werd, nadat het bevrijdingsvuur was
ontstoken. Dit bevrijdingsvuur werd vanuit
Wageningen in alle vroegte in een estafette-
loop door een groep Blaricumse ‘atleten’
naar Blaricum gebracht. 

Rabobank
In de jaren tachtig werden er door de
Rabobank Blaricum plannen ontwikkeld
om op het Oranjeweitje een nieuw bankge-
bouw neer te zetten. Aan de Huizerweg was
men volledig uit het bekende jasje gegroeid.
Wat mogen we blij zijn dat de bank snel op
deze schreden terugkwam en het pand aan
de Huizerweg daardoor geworden is wat het
nu is. Gelukkig was er weer een ‘aanval’ op
deze voor Blaricum bijzondere plek afge-
slagen.

Activiteiten rond de kermis
Al tientallen jaren wordt er op de maandag
van de kermis de keuring van de versierde
paardenaanspanningen gedaan. Tot voor
kort voorafgegaan door de keuring van de
versierde fietsjes. Het is elk jaar weer een
lust voor het oog, wat voor ideeën er leven in

het dorp en hoe inventief men daar vervol-
gens uiting aan geeft. De zondag vóór de
kermis ronkten de Solexen daar vrolijk rond.
Daarvandaan werd er een soort puzzeltocht
door de hele omgeving afgelegd. Elke keer
als zij terug kwamen op het Oranjeweitje,
moest er een opdracht worden afgewerkt.
De meest komische thema’s werden er
bedacht. Het mag niet onvermeld blijven dat
Bert Smit hier de grote motor achter was.
Hij wist zijn omvangrijke team van vrijwil-
ligers te motiveren en te stimuleren op een
onnavolgbare wijze. Nadat Bert het om
gezondheidsredenen rustiger aan moest
doen, heeft de Oranjevereniging deze taak
naar zich toegehaald. De dag is nu anders
van opzet: de Solexen zijn nog van de partij,
maar de versierde fietsjes zijn van de maan-
dag naar de zondag voor de kermis ver-
huisd. Op deze wijze krijgen ze meer aan-
dacht en ruimte. Ook mogen de Blaricumse
verenigingen zich op deze dag presenteren.

Volksspelen
Op de woensdagmiddag van de kermis

organiseren de brandweer en de Oranje-ver-
eniging al tientallen jaren, de volksspelen.
Wat begonnen is als mastklimmen en touw-
trekken, is uitgegroeid tot een regionale
happening, waarbij water centraal staat. In
de jaren zestig en zeventig werd er ook nog
een stoelendans met bromfietsen om de tra-
ditionele kuil gehouden. De benzinedam-
pen, die veroorzaakt werden door veel gas
geven en maar heel zachtjes rijden, waren
zeker niet goed voor de deelnemers. Maar
niemand had het daar toen over, het was op
en top volksvermaak. De laatste jaren wordt
er een thema gekozen, dat actueel is in het
dorp. Daaromheen worden de hindernissen
voor de handicaprace bedacht. 

Dag van het Werkpaard
Sinds 2000 wordt in de tweede helft van
september de ‘Dag van het Werkpaard’
gehouden op het Oranjeweitje en op de
akkers aan de Noolseweg. De organisatie
mag zich ook verheugen in een nog steeds
toenemende belangstelling. Alle facetten
van het oude boerenbedrijf worden op deze
wijze in ere gehouden. Een grote groep fan-
tastische vrijwilligers zet zich hiervoor in.
Het Oranjeweitje is dan omgetoverd in een
groot ouderwets boerenbedrijf, waar ieder-
een gezellig kletst en wat drinkt. Waar de
tijd heeft stilgestaan, zie je de bezoekers op
zo’n dag ‘onthaasten’. Ook het golfspekta-
kel, wat sinds een paar jaar door het dorp
trekt, doet het Oranjeweitje aan. Het weitje
wordt ook gebruikt wanneer de paardenaan-
spanningen een tocht door het Gooi maken;
er wordt daar dan even gerust en wat gege-
ten en gedronken. 

Ik heb ongetwijfeld niet alle festiviteiten
genoemd in dit verhaal, maar dat neemt niet
weg dat het Oranjeweitje van grote sociale
maatschappelijke waarde is voor het dorp
Blaricum en onze buurdorpen. Ook opval-
lend is dat er van verschillende kanten, om
wat voor reden dan ook, steeds ‘aanvallen’
zijn gedaan op het Oranjeweitje. Dan heb
ik nog niet eens het feit genoemd dat ze
pakweg tien jaar geleden door een steden-
bouwkundige hebben laten onderzoeken
hoe het terrein ‘opgeleukt’ kon worden.
Men wilde het bijna helemaal gaan bestra-
ten. Gelukkig is dit, ondanks het vele geld
dat deze plannen hebben gekost, niet door-
gegaan. Laat dit terrein lekker zoals het is,
natuurlijk wel lekker opgeknapt, maar met
gewoon gras. Dan zal het tot in lengte van

jaren zijn nut voor Blaricum kunnen blijven
bewijzen. Laten we hopen dat we nog lang
met z’n allen daarvan mogen genieten. 

Frans Ruijter

Oranjeweitje in 1922

Feestweek 2009

Piet de Jong en Gijs Rigter tijdens de
keuring versierde sjezen 2008

Foto:F.R.

Foto:S.B.

‘Ik zal het zelf wel moeten aankaarten,’
veronderstelt Henk Eggenkamp als hij
het heeft over zijn naderend afscheid van
het bestuur van de Blaricumse Brand
Verzekeringsmaatschappij ofwel de
Blaricumse Onderlinge. Op 15 augustus
is hij zeventig jaar geworden en dat is de
leeftijd waarop een bestuurslid wordt
verondersteld af te treden. Maar ja, een
nieuwe bouwdeskundige vind je niet één,
twee, drie.

Honderd en negen jaar bestaat de
Blaricumse Onderlinge inmiddels. Het ver-
zekerd kapitaal is zo’n 300 miljoen euro,
verdeeld over 600 klanten. Of juister: leden,
want wie zijn huis of inboedel verzekert bij
de Blaricumse Onderlinge is automatisch
lid. Vijftien jaar geleden werd aannemer

Henk Eggenkamp gevraagd toe te treden tot
het bestuur. Op basis van het besef dat zijn
knowhow op bijvoorbeeld het terrein van de
bouwtechnische regelgeving goud waard is.
Met plezier kijkt hij terug op die vijftien
jaar. ‘Wij kennen onze klanten, komen zelf
meteen langs bij brand of inbraak. Als
iemand hier op een kind wijst en zegt “Dat
is er een van Vos” zie ik aan de gelaatstrek-
ken meteen van welke Vos. Kleinschalige
zaken wikkelden we altijd zelf af. ‘Dat

scheelt veel in de kosten. Alleen als er spra-
ke is van twijfelachtige claims komt er een
deskundige van buiten. Je moet natuurlijk
wel in je eigen omgeving kunnen blijven
leven!’

Interessante zaak
Gevraagd naar een voorbeeld van een inte-
ressante zaak, noemt hij onmiddellijk de
Postiljon in Laren waar sprake was van een
nieuwbouwbrand. ‘Er was sprake van hout-
skeletbouw,’ licht hij toe. ‘Daarin was een
open haard gemonteerd. Daardoor werden
de bouten veel te heet, zo ontstond er brand
in de spouwmuur. Samen met de verzeke-
ring van de buren is de oorzaak toen uitge-
zocht. Dat was technisch heel interessant.
Met een ondertoon van trots vermeldt Henk
Eggenkamp dat de Blaricumse Onderlinge
zich in al zijn kleinschaligheid zonder pro-
blemen handhaaft tussen de grote maat-
schappijen. ‘Vroeger had ieder dorp zijn
Onderlinge, maar velen zijn opgegaan in
Univé Verzekeringen,’ zegt hij. ‘Laren en
Eemnes zijn een aantal jaren geleden gefu-
seerd en kwamen vervolgens terecht bij
Univé. Er is bij ons onlangs een officieel
onderzoek gehouden. Hoe sta je ervoor,
waar moet je naar toe? Daar kwamen we
heel goed uit. Het bewees dat het zin heeft
op onze kleinschalige wijze door te gaan. In
verhouding tot de grote maatschappijen
kunnen wij lage premies hanteren.’
Dat Henk Eggenkamp een man is van de
lange adem, is duidelijk voor iedereen die
weet heeft van zijn zestig jaar durende car-
rière als voetballer van BVV ’31. Bijna
twintig jaar speelde hij in het eerste team!
En zo’n achttien jaar maakte hij deel uit het
vrijwillige Blaricumse brandweerkorps.
‘Dat was eens per week oefenen,’ kijkt hij
terug. ‘We zijn nog landskampioen

geweest.’ Op de vraag om dat te specifice-
ren, wordt een zwaar tinnen bord getoond
waarop het jaartal 1990 prijkt.

Hidde van der Ploeg

woordig ‘een uitdaging’ noemen... Er zaten
geen spatborden en cabine op. Dit gaf met
het rijden in de regen het nodige ongemak,
bijvoorbeeld als ze helemaal naar de
Hilversumse Meent moesten om te melken.

Deze problemen werden door Bertus van
den Bergh, de bekende dorpssmid, als een
uitdaging gezien en netjes opgelost.

McCormick
Er is met de A-Ford verschillende jaren
door de familie De Gooijer gereden. Totdat
in de jaren zestig door Bertus van den
Bergh de McCormick trekker in Blaricum
werd geïntroduceerd. Dit ging natuurlijk
niet zonder slag of stoot. De meeste boeren
deden al het werk nog met paarden. De
mechanisatie deed schoorvoetend zijn
intrede in het boerenleven. De Blaricumse
boer moest mee in de vaart der volkeren.
Bertus had de taak, die soms best ondank-
baar was, om de boeren trekker te leren rij-
den. Een trekker reageert nu eenmaal niet
op kreten zoals: “Ho peerd!” of “Vurt
peerd!” Nu moesten er handelingen verricht
worden, en soms wel twee tegelijk. Dit leid-
de in die jaren tot mooie en vermakelijke
taferelen in het dorp. Zo gebeurde het nog
wel eens dat er hier of daar een trekker in
een heg belandde. Maar in 1961 kochten ze
bij Jan de Gooijer ook een McCormick.

Nico de Gooijer is de man die ervoor
zorgt dat elke maand duizend (!) exem-
plaren van de hei & wei op plaatsen
komen te liggen waar veel mensen
komen. Hij doet dit zeer plichtsgetrouw,
en heel milieubewust op de fiets. 

Nico is een zoon van Jan de Gooijer en Aal
de Graaf. Zij woonden op Singel 18, daar
waar nu nog twee zusters van Nico, Jopie en
Corrie wonen. U kunt het huis op de hoek
van de Meentweg niet missen, want in de
zomer staan de fuchsia’s je werkelijk toe te
lachen in al hun schoonheid. Nico is
getrouwd met zijn steun en toeverlaat,
Johanna, van wie de meisjesnaam ook De
Gooijer is. Zij hebben twee kinderen en vier
kleinkinderen. 

Trekkers
Zoals u op de bijgaande foto’s al ziet, was
de familie De Gooijer vooruitstrevend. In

het begin van de jaren vijftig kochten zij al
een trekker, een A-Ford. Deze werd gekocht
bij Otto van Vulpen in Leersum. Er was
alleen een klein probleem, wat we tegen-

Deze trekker is nu nog in het bezit van
Nico. Hij is nog steeds gestald op Singel 18.

Dorpse activiteiten 
Nico rijdt er geregeld de mest van de paar-
den van zijn zuster Corrie mee weg. Ook
wordt de McCormick gebruikt om de
muziek te vervoeren tijdens de grote rondrit
van de versierde aanspanningen op de
maandag van de kermis. Vaak wordt hij ook
gebruikt bij het inhalen van Sinterklaas en
tijdens de lampionnenoptocht voorafgaande
aan het grote vuurwerk bij ‘Rust Wat’ op de
zaterdagvond voor de kermis. 

Op de foto’s
Op de ene foto staat Nico achter het huis
aan Singel 18. De paardenmest ligt heden
ten dage nog steeds op diezelfde plaats. Op
de andere foto rijdt Nico in de Huizer Engh,
ter hoogte van de Kalkzandsteen-fabriek
‘Rijsbergen’, waar u rechts achter hem de
zenders van Huizen ziet. Deze zenders zijn
in het eind van de vijftiger jaren gesloopt.
De hele zenderwijk en de Phohi-flat in
Huizen herinneren daar nog aan. Op de

rotonde aan de Randweg bij de steenfabriek
zijn enkele replica’s neergezet. Deze zijn
van metaal gemaakt, in tegenstelling tot de
originele, die van hout vervaardigd waren.
Toch geeft dit een goed beeld van zoals het
vroeger was. 

Frans Ruijter

De lange adem van 
Henk Eggenkamp

Henk Foto:S.B.
Nico met de A-Fordtrekker op Singel 18

Nico met de A-Fordtrekker in de Huizer
Engh

Nico op zijn Mc Cormick

Nico de Gooijer Janzn
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betekende dat de bluswaterkuip makkelij-
ker en op meer plaatsen gevuld kon wor-
den. Toen in 1938 een echte brandweer-
wagen werd aangeschaft, werd de hand-
spuit en de daarbij behorende bluswater-
kuip overbodig. 

St. Vituskerk 
De bluswaterkuip werd in een verloren
hoekje neergezet, wachtend op een tweede
leven. Nu zouden we hem op Marktplaats
neerzetten, om te kijken wat we er nog
voor zouden krijgen. De kuip kreeg een
hele andere rol toebedeeld. De koster van
de St. Vituskerk (Lammert Vos) vroeg of
hij de overbodige kuip mocht lenen. Daar
was geen bezwaar tegen, maar de vraag
was waarvoor hij hem dan wel wilde
gebruiken. Het antwoord was even kort
als simpel, als ‘wijwaterton’. 

Wijwaterton 
Wat is een wijwaterton? De Blaricumse
bevolking bestond vroeger hoofdzakelijk
uit  katholieken, maar de bevolkingsop-
bouw is nu zo gemêleerd, dat enige uitleg
wel noodzakelijk is. Een wijwaterton is
een houten ton waar wijwater in kan.
Wijwater is water dat door een priester is
gewijd. Het wordt in de katholieke kerk
onder andere gebruikt om te dopen. Dit
gewijde water konden de gelovigen dan
halen uit de wijwaterton op paaszaterdag,
in het portaal van de kerk onder de toren.

loos dit zinvolle werk doet.’
Op dit moment ziet het bestuur er als volgt
uit: Paul Nobelen, voorzitter, Mariëtte
Gillis, secretaris, Loek Raven, penning-
meester, Anneke van ’t Hull, Frans Ruiter
en Terese Loman, bestuursleden. Zij allen
proberen het geld van het Gemeenschaps-
fonds op een zo goed mogelijke manier te
besteden. 
Iedereen uit Blaricum die een leuk idee
heeft dat zinvol is voor de gemeenschap kan
een subsidieaanvraag doen. Dit kan alleen
schriftelijk. Via de website kunt u een aan-
vraagformulier downloaden. Aanvragen
voor een individuele ondersteuning, die een
project dat de overheid zou moeten onder-
steunen, of die een commerciële achter-
grond hebben komen niet in aanmerking.
Op dit moment is de financiële situatie
goed. Toch maakt Paul zich zorgen over de
toekomst van het fonds. En om die reden
zijn hij en het bestuur op zoek naar nieuwe
donateurs. Het doet er niet toe hoe groot het
bedrag is 10, 20, 50 en 100 euro of hoger,
alles is welkom. Het banknummer van het
Gemeenschapsfonds Blaricum is Rabobank
10.34.94.359 te Blaricum. Adres: Postbus
83, 1260 AB Blaricum. 
E-mail: 
info@gemeenschapsfondsblaricum.nl,
website 
www.gemeenschapsfondsblaricum.nl.

Conny Rector 

de brand gereden. In de bluswaterkuip
werd, met behulp van emmers, water
gegooid. Dit water kwam, voordat er
waterleiding in Blaricum was, uit de
dorpspomp. Deze stond in de ‘kruiskuil’
aan de Brinklaan hoek Fransepad. Of het
water werd uit poelen, moddergaten of
een sloot gehaald. Dit water werd door de

handbediende pomp op de brand gespo-
ten. Het hoeft verder geen betoog dat als
het eenmaal brandde, er ook geen redden
meer aan was.

Waterleiding
In de twintiger jaren van de vorige eeuw
kwam er waterleiding in ons dorp. Op
deze leidingen werden ook kranen
geplaatst, die de brandweer mocht gebrui-
ken om branden mee te blussen. Het
begrip ‘brandkraan’ was geboren. Dit

Open Atelier Route Blaricum 2006, plaat-
sten we een tent voor een volksfeest tijdens
het 75-jarig bestaan van BVV ’31, betaal-
den de drukkosten van het jubileumboek
voor het 25-jarig bestaan van de Historische
Kring Blaricum, plaatsten we twee AED-
apparaten ten gunste van het 50-jarig jubi-
leum van de EHBO Blaricum, lieten we
twee keer kerstpakketten vullen, die nog
bijgevuld werden door Albert Heijn (de
heer Ton) en C1000 (Jan Driessen) voor
mensen die het hard nodig hebben. Uitgifte
vond plaats via de twee kerken in ons dorp.
Verder fourneerden we nog nieuwe authen-
tieke werkkleding voor de Dag van het
Werkpaard en hielpen we imkersbond
Laren-Blaricum met het inzaaien van een
voerakker voor insecten. 
Bij de verkiezing en huldiging van de vrij-
williger van het jaar stelt ons fonds  € 750,–
voor de winnaar en € 250,– voor een jonge-
re winnaar ter beschikking. Geld dat
besteed moet worden aan het doel dat de

winnaar voordroeg voor de uitverkiezing
van de vrijwilliger van het jaar.
Op dit moment zijn er plannen om eenmaal
per jaar een legpenning uit te reiken aan een
persoon die heel veel voor Blaricum heeft
gedaan. Als vrijwilliger natuurlijk. Net zo
vrijwillig als het bestuur van ons
Gemeenschapsfonds, dat geheel belange-

Hoe de oude
bluswaterkuip

weer terugkwam
bij de 

brandweer
Het gebeurt iedereen wel een keer in zijn
of haar leven, dat je iets uitleent en het
nooit meer terugziet. Zo hoeft het niet
altijd te gaan. Het komt ook voor dat je het
uitgeleende onverwachts, terwijl je de
moed al had opgegeven of omdat je het
gewoonweg al helemaal vergeten was dat
je het al lang miste, weer terugziet. Dat
laatste is van toepassing op de bluswater-
kuip (zie foto). 

Bluswaterkuip
Wat is nu een bluswaterkuip? Deze werd
gebruikt om bluswater in te doen, dat
daarna door middel van een handbediende
pomp op het vuur kon worden gespoten.
Deze brandweermaterialen stonden, op
handkarretjes gestald, in het schuurtje
achter het voormalige raadhuis aan de
Tweede Molenweg (zie foto). Bij een
brandmelding werd dit ‘wagenpark’ naar

Eerste lustrum
Gemeenschaps-
fonds Blaricum

Op 23 december 2009 bestaat het
Gemeenschapsfonds Blaricum vijf jaar.
Destijds gestart door enkele ruimhartige
donateurs met het doel om financiële
ondersteuning te geven aan projecten die
de kwaliteit van de samenleving in
Blaricum bevorderen en de onderlinge
band versterken.

Is het fonds bij monde van zijn bestuurders
in dit streven geslaagd? Hei & wei ging op
bezoek bij de huidige, sinds kort, voorzitter
Paul Nobelen, die ook eens voorzitter van
hei & wei was. Hij is de langstzittende in
het bestuur en bekleedde voorheen de func-
ties van secretaris en penningmeester. Hij is
dus van alle markten thuis en weet als geen
ander wat de eisen zijn die voor een aan-
vraag uit het fonds nodig zijn. Zo moeten
het concrete projecten zijn die bedoeld zijn
voor de gehele Blaricumse bevolking of een
deel ervan. Ook moeten zij bijdragen aan
verbetering van de leefbaarheid en samen-
hang van Blaricum en voor minimaal 50%
al op een andere wijze gefinancierd zijn.
Ook een tweede keer voor hetzelfde project
doneren is niet het streven, alleen bij hoge
uitzondering. Behoudend omgaan met de
verkregen gelden is het devies van het
bestuur. En dus wordt elke aanvraag streng
bekeken en moeten de aanvragers aan ver-
schillende eisen voldoen. 
De vraag doet zich dan voor: wat voor
goede en leuke projecten zijn er in de afge-
lopen jaren dan wel mede gefinancierd door
het Gemeenschapsfonds? 
Paul: ‘We hebben al heel wat gedaan. Een
selectie daaruit omvat de volgende projec-
ten. Zo plaatsten we billboards voor de

Vele parochianen kwamen dan, gewapend
met flessen, om wijwater te halen voor het
gebruik in en om hun eigen huis. Thuis
werd het gebruikt om in wijwaterbakjes te
doen die vaak bij een kruisbeeld hingen.
Ook werd het gebruikt als een priester een
nieuwe woning kwam inzegenen. Het vee
werd er ook mee gezegend, om het te
behoeden tegen ziekte en dergelijke. Als
het onweerde werd een palmtakje gedoopt
in wijwater en werd er kwistig mee
gesprenkeld in huis, in de hoop dat de
bliksem het huis niet zou treffen. Dus om
voldoende wijwater in voorraad te hebben
was de oude bluswaterton uitstekend
geschikt. 

Waterdicht
Lammert de koster had alleen een pro-
bleem. De kuip is van hout en als hij niet
nat is, krimpen de duigen van de kuip en

Blaricum-Laren. Een record aantal van
114 oldtimers verscheen ’s ochtends aan
de start. 
De rally door het Gooi begon met een
bezoek aan De Stichtse Hof in Laren waar
de bewoners, buiten gezeten, genoten van
de oldtimers toen deze daar zelfs een spe-

ciaal rondje draaiden. Daarna ging de
tocht verder naar de prachtige lunchloca-
tie op kasteel Nijenrode in Breukelen. 
Intussen was om één uur in het hartje van
Blaricum de dorpslunch begonnen, die
mogelijk gemaakt was door Blaricumse
en Larense detaillisten. Aan grote tafels in
gezellige tenten zaten bijna 150 mensen
ontspannen bijeen te genieten van allerlei
heerlijke gerechten en een goed glas wijn.
De jeugd leefde zich uit in de Schoolstraat,
op skelters en op een springkussen. 
Voor deze dag waren, voor het vijfde jaar
op rij, ongeveer 60 sherpa’s met een oldti-
merbus uit Baarn opgehaald. Eerst lunch-
ten zij met z’n allen in restaurant De
Tafelberg. Daarna reden zij met de antie-
ke bus een gedeelte van de rallyroute, ech-
ter in tegenovergestelde richting om zo de
oldtimers te kunnen bewonderen op hun
weg terug naar Blaricum. De aankomst
van de oldtimers en de daaropvolgende
jurybeoordeling vonden plaats onder
grote belangstelling. Het publiek stond
rijen dik rond de muziektent, waar de start
en de finish waren. De daarop volgende

Old Timer
Festival 2009 in

Blaricum
Op zondag 13 september jl. werd,
alweer voor de tiende keer, het jaarlijk-
se Old Timer Festival gehouden. Dit
feestelijke tweede lustrum was als voor-
heen georganiseerd door de Lions Club

is hij niet meer waterdicht. Maar Lammert
was niet voor één gat te vangen. Een paar
weken van tevoren gooide hij de kuip
gewoon in de vijver van de pastorie. De
duigen zogen zich vol met water en er was
van een lekke kuip geen sprake meer. Dit
is jaren zo gegaan. Totdat het gebruik van
wijwater door de parochianen drastisch
terugliep.  

Kuip weer terug naar de brandweer
Nog vele jaren heeft hij ongebruikt in de
schuur achter het kapelletje op de begraaf-
plaats gelegen. Totdat ik laatst iemand op
bezoek kreeg die vroeg naar die bluswa-
terkuip. Met een telefoontje naar Henny
de koster (zoon van Lammert) werd dui-
delijk dat hij hem eigenlijk wel weer
graag kwijt wilde. De dag daarna heb ik
de kuip opgehaald, onder dankzegging
voor het keurig bewaren. Want de eerlijk-
heid gebiedt te zeggen dat als hij niet bij
de kerk terechtgekomen was, hij allang in
of op de vuilnisbelt gelegen had. 

Moraal
Moraal van dit verhaal: er komt best wel
eens wat terug als je het uitleent. Wat je
aan de katholieke kerk uitleent komt
terug, ook al is het na ruim vijftig jaar.
Wie weet wat er nog eens gebeurt met de
Dorpskerk; komt hij ooit nog weer eens in
katholieke handen?

Frans Ruijter

prijsuitreiking werd op een bijzonder
enthousiaste en spontane wijze verricht
door Blaricums burgemeester, mevrouw
Joan de Zwart-Bloch, en door het jurylid
Ruud ter Weijden. 
De veiling om 16.30 uur bracht ongeveer
9.000 euro op. Samen met de bijdragen van
de vele sponsors en de inschrijfgelden van
de 114 deelnemers, werd het ook dit jaar
weer mogelijk om 40.000 euro aan de vier
geselecteerde goede doelen uit te keren.
Dit waren de Ngaleku Childrens Centre
Foundation, de Wings of Support, de
Stichting Solar Cooking Nederland en de
Sherpa-organisatie, die elk een cheque van
10.000 euro in ontvangst mochten nemen. 
De uitslagen, de vele mooie foto’s en de
lijst met de zo gewaardeerde sponsors zijn
te vinden op de website www.lions-otf.nl,
onder ‘Nieuws’. De dag was een groot
succes!

Sybert Blijdenstein

Oude brandspuithuisje

Foto:Brandweer

Bluswaterkuip en brandpomp

Foto:Brandweer

Tweede roman van Jeroen van Baaren

Echte televisie!

‘Televisieproducent zoekt vrouwelijke
kandidaten voor een vernieuwend en
grensverleggend programma. Ben jij
getrouwd, heb je kinderen en vraag je
je wel eens af of je onmisbaar bent? Is
de rijkdom van een gezin voor jou vol-
doende of ga jij dit jaar nu eens écht
multimiljonair worden? Reageer dan
met een uitgebreid cv!’
Zo begint het nieuwe boek van Jeroen
van Baaren (46), Blaricum. Het verhaal
speelt zich af in het televisiewereldje, dat
Van Baaren als televisieproducent en
scenarioschrijver als geen ander kent. 

Het programma waar het boek om draait
is een realityshow waarbij de deelneem-
ster achttien miljoen euro kan verdienen
door zich dood te laten verklaren en ver-
volgens het gedrag te voorspellen van
haar rouwende en van-niets-wetende
gezinsleden, terwijl deze heimelijk door
vierentwintig camera’s bespied worden. In
werkelijkheid een onmogelijk format.
Maar wat als televisieprogramma in de
echte wereld een stap te ver is, kan in de
roman Echte televisie wel. Dat is het voor-
recht van de romanschrijver en daar maakt
Van Baaren dankbaar – en onderhoudend
– gebruik van. 

Schrijven doe je voor jezelf
Het boek leest als een scenario. Niet ver-

wonderlijk, want Van Baaren is ook als
scenarioschrijver succesvol. Samen met
Ronald Giphart schreef hij de Net 5-serie
De co-assistent. Een serie over de ervarin-
gen van een co-assistente in het zieken-
huis, gebaseerd op de columns van Anne
Hermans in de NRC. Toch gaat zijn voor-
keur uit naar het schrijven van romans,
vanwege de veel grotere vrijheid die een
auteur daarbij heeft.

‘Scenarioschrijven kan echt iedereen
leren,’ is zijn stellige overtuiging. ‘Een
scenario moet voldoen aan een aantal
vaststaande gegevens met betrekking tot
de opbouw, verhaallijn en spanningsop-
bouw. Er zitten heel veel wetmatigheden
in. Voor De co-assistent schreven we bij-
voorbeeld altijd 40 scènes. Geen 39, ook
geen 41, maar 40 precies. Dat werkte. Bij
een roman heb je dat houvast veel minder.
Dat maakt het moeilijker, maar ook span-
nender en bevredigender.’
Gewend aan aantallen van honderddui-
zenden kijkers bij televisieprogramma’s,
zijn de cijfers in de boekenwereld wel
even wennen. Een eerste oplage van 800-
1200 is voor debutanten heel gebruikelijk,
dus dat Van Baaren van zijn eerste boek
3500 exemplaren verkocht mag heel goed
genoemd worden, maar staat in geen ver-
houding met de gemiddeld 600.000 kij-
kers van De co-assistent. ‘Schrijven doe
je vooral voor jezelf,’ concludeert de
auteur dan ook. ‘Maar ik vind het wel het
allerleukste wat er is!’

B.O.O.S.
Min of meer toevallig rolde Van Baaren

het televisiewereldje binnen. Als eerste-
jaars rechtenstudent in Utrecht werkte hij
een paar uur per week als diskjockey bij
een radiopiraat en schreef hij in een blaad-
je over radiozenders. Op grond van die
twee zaken (‘Weet iets van radio en kan
nog schrijven ook.’) werd hij gevraagd om

mee te werken aan het blad Countdown
Magazine en niet veel later aan het televi-
sieprogramma Countdown van Veronica.
Een televisiecarrière was begonnen. Na
Countdown maakte Van Baaren het suc-
cesvolle kinderprogramma B.O.O.S. met
Bart de Graaff, waarvoor de makers in

Amerika zelfs een Emmy-nominatie kre-
gen. Na een aantal jaren als freelancer
gewerkt te hebben, besloot Van Baaren
samen met een vriend een eigen televisie-
productiebedrijf op te zetten, 625 TV
Producties. 

In 2005 stapte hij uit dit inmiddels zeer
succesvolle bedrijf, zodat er ruimte kwam
om zich toe te leggen op schrijven. In
2007 leverde dit een eerste roman op, Vijf
wraken, nu gevolgd door Echte televisie.
Overigens heeft Van Baaren het televisie-
wereldje nog niet helemaal de rug toege-
keerd: hij adviseert nog bij verschillende
televisieprogramma’s en nog afgelopen
zomer was hij te zien als jurylid in het
BNN-programma Sterretje gezocht. 

Echte televisie?
Het realityprogramma uit het boek is
uiteraard verzonnen. De hoofdpersoon
noemt het grensverleggend, de meeste
mensen om hem heen grensoverschrij-
dend. Dat is een discussie die in de echte
televisiewereld ook regelmatig terugkeert.
Van Baaren weet nog dat hij bij het eerste
jaar van All you need is love werkte en de
hele Nederlandse samenleving over de
makers heen viel. ‘Schaamteloze exploita-
tie, uitbuiting en sensatiezucht werd ons
verweten, terwijl het nu gewoon een braaf
programma is, waar niemand problemen
mee heeft. En denk aan de discussies
rondom Big Brother en De Gouden Kooi.
We raken snel gewend aan dingen, de nor-
men schuiven steeds iets verder op. Wil je
daar als tv-maker overheen, zul je weer
iets schokkender moeten verzinnen. Dat is

wat de hoofdpersoon in mijn boek doet,
met alle gevolgen van dien.’ Jeroen van
Baaren benadrukt het nog maar eens:
‘Natuurlijk is het vergezocht. Zo’n format
is onmogelijk... daarom moet je er maar
niet gek van opkijken als het over een paar
jaar op tv te zien is.’

Wie wil weten hoe het verhaal afloopt: het
boek Echte televisie van Jeroen van
Baaren ligt sinds begin oktober in de
boekwinkel (ISBN: 978 90 5759 2096). 

C.H.

Jeroen van Baaren

Paul Nobelen, voorzitter

Foto:P.v.R.

Blaricummers Jean Jacques François en
Romy de Roo op de Porsche Dieselmaster
uit 1960.

Foto:S.B.

Opnieuw 
vrijwilligersavond

in Blaricum 
(gemeentelijke mededeling)

Vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers
in Blaricum
Op donderdag 19 november 2009 zal er
opnieuw een vrijwilligersavond worden
gehouden in het gemeentehuis, waarvoor
alle Blaricumse vrijwilligers zijn uitgeno-
digd. Doel is om het belang van vrijwilli-
gerswerk te benadrukken en alle vrijwilli-
gers uit Blaricum, die stilletjes achter de
schermen zoveel draaiende houden, eens
extra in het zonnetje te zetten. Wij willen
alle vrijwilligers in Blaricum van harte uit-
nodigen om bij deze avond aanwezig te zijn.

Vrijwilliger van het jaar 2009
Tijdens deze avond zal de vrijwilliger van
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waar de overzichtstentoonstelling met een
representatief werk van alle deelnemers
plaatsvond, was het beide dagen bomvol.
Velen maakten gebruik van deze over-
zichtstentoonstelling om zo hun keuze te
bepalen aan welke kunstenaars een
bezoek zou worden gebracht. De opening
op vrijdag 11 september, verricht door
burgemeester Joan de Zwart-Bloch, was
een muzikaal en bloemrijk feest. Ook vele
inwoners uit Blaricum hadden gehoor
gegeven aan de uitnodiging. Bij de
Aspergeboerderij werden op beide dagen
door kinderen uit geknipte en geplakte
materialen originele beestjes gemaakt. De
Stichting Kunst en Cultuur Blaricum zal
deze traditie zeker voortzetten!

Ria Bulten-van der Mik

‘Allen komme, neit vergete.’ Met deze
tekst werd al weken lang op een paard
van strobalen aan de Torenlaan de
Blaricumse Dag van het Werkpaard aan-
gekondigd. En iedereen kwam, niemand
was het vergeten. Duizenden mensen
bezochten op de zonnige zondag van 20
september het Oranjeweitje en de akkers
aan de Noolseweg. 

Voor een dag werd hier het boerenleven van
ver voor de oorlog nagespeeld. Op het
Oranjeweitje was een boerenerf verrezen.
In de keuken werd de zaterdagmiddag
nagespeeld, kinderen moesten aan het werk,
matten kloppen, schoenen poetsen, klom-
pen witten. 
Twee boeren begeleidden het werkpaard
Gerrit om met de grijper het hooi omhoog
te hijsen, waardoor de hooiberg steeds vol-
ler werd. Perfect werd er nagespeeld hoe de
EHBO vroeger functioneerde toen er een
spelend kind uit de hooiberg was gevallen.

Blaricums
Gemengd Koor

25 jaar
Jubileumconcert op 22 november (de exacte
jubileumdatum) om 15.30 uur, o.l.v. Lex
Barten, in de St. Vitus kerk, m.m.v. het
Naardens Kamerorkest, sopraan Anke Smits,
mezzo-sopraan Annemieke Jansen en alt
Juliëtte de Leede. Uitgevoerd worden o.a.
werken van Mozart (Te Deum, 2e deel uit het
pianoconcert KV 414), Vivaldi (Gloria), en
liederen van o.a. Elgar en Mendelssohn.
Entree: € 12,50 p.p. Kaarten: vanaf 22 okto-
ber in De Blaercom en in de Blaricumse
Boekhandel. Info: www.bgk-koor.nl.

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

Torenhof
Prot. diensten: elke 1e en 3e woensdag
v.d. maand om 10.00 uur.
Kath. diensten: elke 2e en de 4e, en
event. 5e woensdag v.d. maand om 9.30
uur. Iedereen is welkom!

Jubileum 25
jaar Cuno

Lavaleije pastor
Ter gelegenheid van dat jubileum hebben
parochianen ruim € 5.000 gestort, die
door Cuno en Mia bestemd zijn voor
Oxfam Novib. Er waren rond 450 mensen
op de receptie in het Vitusgebouw en in de
kerk. Het was net zo vol als bij een kerst-
nachtmis! Oxfam Novib: 
www.oxfamnovibpaktuit.nl

Voor pure
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bezoek
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Een echte rijdende brancard uit 1930 kwam
eraan te pas. Het vers gebakken brood uit de
houtgestookte oven had gretig aftrek. Ook
kon het publiek verse borstplaat en specu-
laas kopen. De soldaten kwamen bivak vra-
gen, een officier die zich te hoog in rang
vond om tussen de koeien te slapen en in de
bedstee mocht overnachten, moest het
bekopen met een lijf vol vlooien! Bijzonder

was ook de demonstratie van sport- en
gymnastiekvereniging Vlugheid & Kracht.
In ouderwetse rokjes en broeken gestoken
lieten de dames en heren van deze club zien
hoe het turnen er honderd jaar geleden uit-
zag, en hoe het clublied destijds klonk.  
Het kinderplein was uitgebreid met een
kegelbaan en tolstraat, ook een echte pop-
penkast uit 1900 was paraat – de kinderen
stonden in de rij om de voorstellingen uit de
poppenkast te kunnen zien.
Je kon met je gezin op de foto gezet worden
in originele kleding, die te leen was gege-

ven door de Historische Kring van
Blaricum. Alle 145 medewerkers liepen in
ouderwetse werkkleding rond. Leuk was
het om te zien hoeveel publiek zich voor
deze dag óók in boerenkleding had gesto-
ken. De basis van de dag, de wedstrijd tus-
sen de teams bestaande uit paard en wagen
en vier boeren, is dit jaar weer gewonnen
door Bud de Gooijer. Dit team wilde revan-
che en dat is gelukt. De fel begeerde ploeg-
prijs is voor het tweede jaar achtereen
gewonnen door het team van Theo Makker
uit Eemnes. Op de boeldag werden veel
spullen uit de erfenis van Pummetje (Jan
Rigter) geveild. Gerard Loman, de veiling-
meester, wist keer op keer weer een anek-
dote over deze bijzondere man te vertellen.
De beroemde gouden zinken emmer van
Blaricum werd dit jaar met afmijnen
geveild, wat 502 euro opleverde. Blij is de
organisatie met de vele vrijwilligers en
sponsoren, want zonder hen zou de
Blaricumse Dag van het Werkpaard geen
vervolg kunnen hebben.

Uitslag raadspel:
1. melkkoker 
2. plasemmer/pispot 
3. haak om muur om te trekken 

(brandweer) 
4. bomenhaak 
5. halster werkpaard 
6. gifspuit 
7. muuranker 
8. aardappel 
9. stelring 
10. ophangijzer voor de hooiberg

De verrassingsmand is gewonnen door
R.T.H. Calis uit Eemnes.

Ria Roest

Cardiologische
kliniek in de
Kloosterhof 

De Kloosterhof biedt binnenkort weer
medische zorg en verzorging, zoals
vroeger de nonnen dat ook al deden. Op
27 oktober 2009 zal de officiële opening
plaatsvinden van St. Antonius
Cardicare Blaricum. In deze nieuwe,
moderne cardiologische kliniek aan de
Kloosterhof worden patiënten opgevan-
gen en onderzocht in een comfortabele
en gastvrije omgeving. 

Cardicare is onderdeel van de afdeling
Cardiologie van het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein. Dit ziekenhuis
kent een lange traditie in de behandeling
van hart- en vaatziekten en staat bekend
om de toepassing van de nieuwste tech-
nieken. Met een enthousiast team van top-
specialisten, verpleegkundigen, parame-
disch personeel en gastvrouwen wil
Cardicare deze hoge kwaliteit op het
gebied van cardiologische zorg dicht bij
de patiënten in Blaricum en omringende
dorpen brengen. 

Afspraak binnen 48 uur
Het is voor eerst in Nederland dat een zie-
kenhuis en een afdeling samen een zelf-
standig cardiologisch centrum opzetten.
Voor patiënten heeft het grote voordelen.
Natuurlijk is de sfeer in de nieuwe kliniek
ontspannen en aantrekkelijk, maar
belangrijker is dat een patiënt die contact
opneemt vaak nog dezelfde dag kan wor-
den geholpen. De wachttijd is nooit langer
dan 48 uur. 

Behandelplan binnen twee uur
Ook een pluspunt is de uiterst efficiënte
aanpak. Een consult bij Cardicare zal niet
langer dan anderhalf tot twee uur duren.
In die tijd wordt de patiënt snel en vak-
kundig door de juiste specialisten onder-
zocht. Alle noodzakelijke onderzoeken
worden direct uitgevoerd met behulp van
de meest geavanceerde apparatuur. De kli-
niek beschikt over een volledig ingericht
laboratorium. ECG’s en echo’s kunnen
direct gemaakt en beoordeeld worden. In
een speciale ruimte kunnen inspannings-
testen worden uitgevoerd. In een afslui-
tend gesprek zet de cardioloog alle resul-
taten helder op een rij en stelt hij samen
met de patiënt een behandelplan op. 

Open dag 14 november a.s.
Blaricummers en natuurlijk ook andere
geïnteresseerden zijn van HARTE wel-
kom op de Open Dag op zaterdag 14
november a.s. van 10.00 tot 15.00 uur. Op
deze dag kan men de apparatuur en ruim-
ten bekijken, vragen stellen aan de specia-
listen, worden rondleidingen gegeven en
reanimatietechnieken gedemonstreerd.

St. Antonius Cardicare Blaricum,
Kloosterhof 4, 1261 WK Blaricum,
035- 5394420. 
Website: www.antoniuscardicare.nl.

Karin Maas

Lustrum Atelier
Route Blaricum
Zaterdag 13 en zondag 14 september ston-
den voor de vijfde keer de ateliers en daar-
mee de 26 kunstenaars en exposanten uit
Blaricum weer in de belangstelling. En
die hebben ze gekregen! 
Op zaterdag was de opkomst wat minder
dan vorig jaar, terwijl op zondag de

bezoekers van heinde en ver kwamen toe-
stromen. De ateliers konden zich op zon-
dag gelukkig prijzen met zo’n 120 tot 150
bezoekers. Wat is het toch heerlijk om je
te laten inspireren door de tentoongestelde
werken en de enthousiaste kunstenaars!
Door het wat mindere weer op zondag
waren velen met de auto gekomen. Van de
fietsroute werd echter ook veel gebruik
gemaakt. In de Blaricumse Dorpskerk,

Ajaxhelden op
nieuw 

kunstgrasveld 
Oude glorie van Ajax 
bij feestend BVV ’31 

Op zaterdag 26 september om 14.00 uur
werden door wethouder Ben Lüken de drie
nieuwe voetbalvelden van BVV ’31 offi-
cieel geopend. Aansluitend werden honder-
den blauwe en gele ballonnen (de clubkleu-
ren) opgelaten, vrolijk kleurend tegen de

Blaricum even 100 jaar terug in 
de tijd op de Dag van het Werkpaard 2009

strak blauwe lucht. Na veertig jaar gespeeld
te hebben op de velden van sportpark
Oostermeent waren die hard aan vernieu-

wing toe. In de afgelopen zomer zijn de drie
nieuwe velden aangelegd, waarvan één van
kunstgras. Op dat veld volgde, na een wed-
strijd van de bengels, om drie uur de match
van de dag: het eerste elftal van BVV ’31
tegen de mannen van ‘Lucky Ajax’, een
team van beroemde oud-spelers van Ajax.
De jongens en meisjes uit de F-teams bege-
leidden de twee elftallen het veld op. Het in
grote getale aanwezige publiek smulde van
de nog steeds superieure voetbaltechniek
van oud-grootheden als Dennis Bergkamp,
John van ’t Schip, Sjaak Swart, Aron Winter
en Fred Grim. De wedstrijd eindigde met 7-
2 in het voordeel van Lucky Ajax. Na
afloop was er uitgebreid tijd voor foto’s en
handtekeningen. De middag werd afgeslo-
ten met een gezellige barbecue voor alle
leden van BVV ’31.

S.B.

Inbreng 
rommelmarkt 

Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u
kunt uw goederen weer inbrengen, vanaf 
nu voor de Rommelmarkt 2010, die tradi-
tiegetrouw plaatsvindt op de Blaricum-
merie op Koninginnedag. U kunt uw spul-
len brengen naar Rie Rigter, Eemnesser-
weg 4, Blaricum.
Groot meubilair, zitbanken, koelkasten,
matrassen e.d. gelieve u niet te brengen.

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

Foto: S.B.Op de Tafelbergheide

Foto:S.B.Terug in de tijd...

Foto:S.B.Herfst op de Tafelbergheide

De nieuwe hartkliniek

Foto:S.B.

Kinderkunst met Marcella Schoenmaker
in de aspergeboerderij

Foto:S.B.

De Ajax-helden van weleer

Foto:P.v.R.

Door Ab Mouissie ontworpen landhuis in
Blaricum (Zie hei&wei 331, juli/augustus
2009; het onderschrift liep over de foto)

het jaar 2009 gekozen worden. Ook zal er
een aanmoedigingsprijs uitgereikt worden.
Deze prijs is bedoeld voor vrijwilligers
onder de 25 jaar die nu al veel vrijwilligers-
werk doen en die deze aanmoedigingsprijs
goed kunnen gebruiken dan wel verdienen.
Wij willen alle vrijwilligers in Blaricum
van harte uitnodigen om bij deze avond
aanwezig te zijn. De avond zal van 20.00
uur tot ongeveer 22.30 uur duren.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch
contact opnemen met de Gemeente
Blaricum (035 7513 158) of mailen naar
marja.brandjes@belcombinatie.nl.



Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

de Specht
Boom-, en 

Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

Telefoon  035 - 531 02 09
B.g.g  035 - 694 73 53

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Diensten in het weekend: 
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en Com-
munieviering. 
Op 1 en 15 november 
Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.

Bijzonderheden:
Zondag 1 november 11.00 uur 
VieringAllerheiligen
m.m.v. koor Sint Cecilia.
Maandag 2 november
Allerzielen, gedachtenis van alle overle-
den gelovigen.
- 19.00 uur: Rozenkransgebed.
- 19.15 uur: Viering van Allerzielen
m.m.v. het koor Sint Cecilia.
Na afloop: lichtjes op de graven.
Woensdag 4 november 10.00 uur 
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Woensdag 11 november 18.00 uur 
Sint Maarten: Optocht.
We starten voor de kerk en lopen met onze
lampionnen door de straten. We eindigen
in de tuin van de pastorie en delen wat we
meegebracht hebben.
Zondag 15 november 11.00 uur
Viering m.m.v. Timeless.

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-kan-
toor: Zuidersingel 1-5, Eemnes, tel.
7513111. Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening: te weten het Loket Burgerzaken,
Vergunningen en Handhaving, het BEL-
ambtenarenapparaat en de BEL-raadzaal.
Zie ook: www.blaricum.nl en www.bel-
combinatie.nl. 
Servicemeldpunt: (voormalig Meldpunt
Openbare Ruimte) met speciaal formulier
via www.belcombinatie.nl of tel. 035-
7513131 van 8.00-16.00 uur. 
November 2009
Rondetafelgesprekken 
Dinsdag 17 november in De Blaercom,
Schoolstraat 3. Vanaf 19.30 uur de eerste
twee gesprekken en mogelijk later volgen-
de gesprekken. Agenda: zie website
gemeente. Aanmelden bij de griffier, tel.
7513231 of griffier@blaricum.nl.
Raadsvergaderingen
Dinsdag 3 november om 17.00 uur
Begrotingsraad in het BEL-kantoor te
Eemnes. Stukken ter inzage vanaf 20
oktober en op de website.
Dinsdag 24 november om 20.00 uur in
het BEL-kantoor te Eemnes. Stukken ter
inzage en op de website vanaf vrijdag 6
november. 

Familieberichten
Geboren:
19-08-2009 Isa Lien Hildebrand
19-08-2009 Stijn Philippe Hildebrand
22-08-2009 Thijn Christiaan Prummel
26-08-2009 Sacha Tabak
01-09-2009 Bowe Herman Eisse 

van Meurs
17-09-2009 Rock Case Dann Peterse

Getrouwd:
04-09-2009 Henk Derk Veldhuis, en:

Fannie Adriana Jacoba
Walvius

18-09-2009 Wouter Simon, en: Johanna
Luksemburg

Overleden:
sept. 2009 Johannes Martinus Kuijl,

geboren 1926
05-09-2009 Petronella (Nel) Elizabeth

Bosman,  
geboren 25-11-1926

Kopij
Hei &Wei is voor en door Blaricummers
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
december nr. 335:

30 okt.; verschijnt 26 nov.

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.
Website: www.vitusblaricum.nl.

Zondag 1 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 8 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Avondmaalsdienst.
Zondag 15 november 10.00 uur
Ds. A.W. Berkhof, Ermelo.
Zondag 22 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Gedachtenisdienst.
Zondag 29 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.

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. Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Zon op en onder: op 1 november om 7.35
resp. 17.11 uur en op 1 december om 8.26
resp. 16.31 uur. 

Dorpsagenda

in het oude dorp. De Sint wordt begeleid
door de Pietenband.

GEZONDHEID EN WELZIJN
Collecte Kankerbestrijding Blaricum:
de jaarlijkse collecte bracht € 9.147,60 op,
meer dan in 2008! KWF-afdeling
Blaricum bedankt alle gulle gevers, de vrij-
willigers en de bereidwillige collectanten. 
Nationale Oogcollecte (Stichting
Oogfonds Nederland en Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt) van 30 november
t/m 12 december. Collectanten en organi-
satoren gezocht. Ten behoeve van 600.000
mensen met een visuele beperking. Info:
Carmen Epskamp, Kemphaan 15, tel.
6938269 en www.oogcollecte.nl.
Opgeven: 030-2617119 en 
info@oogcollecte.nl.
MS collecte Blaricum: van 23 t/m 28
november. Collectanten gezocht voor elk
maar twee uur collecteren. Opgeven: tel.
010-5919839. Info: 
www.nationaalmsfonds.nl. 

DIVERSEN 
Pasfoto’s: dichtbij huis. Pasfoto Laren,
Zevenend 33C. Open: dinsdag t/m vrijdag
9.00-17.00 uur en zaterdag 9.00-
13.00 uur. Tel: 533 6815, 
www.pasfotolaren.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.
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 (Apple),
niet op donderdagochtend. Onder de
Bogen 1, Laren.
Basketbalvereniging Eem ’78, ook leden
uit Blaricum, zoekt nieuwe spelers en een
trainer voor heren 1. Vier jeugdteams (jon-

N.B. Waar verwezen wordt naar een web-
site kunt u deze vinden in de rubriek
‘Lokale Websites’ ook op deze pagina. 

EXPOSITIES 
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 31 janu-
ari 2010, ‘Geloven’, thematentoonstelling
over spiritualiteit in de kunst. Zomertuin
11, Hamdorff-complex, Laren. Website.
Singer Museum, Laren: t/m 7 januari
2010 schilderijen van Anton Mauve. T/m
6 december ‘Couleur Locale’, de bijzon-
dere kunstcollecties van de BEL-gemeen-
ten. Info: website en tel. 5393950.

EVENEMENTEN
100 jaar Vlugheid & Kracht: op zater-
dag 7 en zondag 8 november worden twee
Gala Dineravonden gehouden in sporthal
De Biezem in Laren, in aanwezigheid van
de burgemeesters en wethouders van de
BEL-gemeenten. Op 7 november zal de
voorzitter van het NOC, Erica Terpstra, de
avond openen en ook bijwonen. Op beide
avonden zullen de beste turners van V & K
(w.o. Nederlands kampioen Sjoerd van
Veldhuizen, 9 jr.), de topturnster/acrobate
Renske Endel en Nederlands kampioen
meerkamp Anthony van Assche spectacu-
laire demonstraties geven. Website.
Hollandse Avond op zaterdag 7 november
van 21.00-01.00 uur in het Vitusgebouw.
Organisatie: Stichting Vrienden van de
Korenbloem. Informatie en aanmelden via
de website.
Wijnproeverij op vrijdag 20 november
vanaf 19.00 uur door BlaricumPromotie.
Alleen deelname op voorinschrijving, bij
Hotel Restaurant Bellevue, Huizerweg 11.
Gelimiteerde deelname. Website.
Intocht St. Nicolaas op zaterdag 21
november om 12.00 uur bij De Malbak
(Bijvanck) en 14.30 uur bij de muziektent

gens en meisjes vanaf 8 jaar) en één seni-
oren herenteam. Trainen vrijdagnamiddag
en -avond. Spelen zaterdag. Contact:
Corrie Hermans, tel. 5316755.

BIBLIOTHEEK
Huizen/Laren/Blaricum. Huizen: Plein
2000 1, tel. 5257410. Laren: St. Janstraat
27a, tel. 5382612. Voor entree(prijs) en
reserveren zie de website. Laren en
Huizen. T/m 20 nov.: ‘Nederland Leest
‘Oeroeg’ van Hella Haasse’, superlees-
clubavonden en filmvertoning ‘Oeroeg’.
Huizen. Hele maand: kunstuitleen; t/m
18 nov.: Schilderijententoonstelling van
bewoners Stichtse Hof; 28 okt. 17.00-
19.00 uur: lezing Prof. dr. Christine van
Broeckhoven over o.a. Alzheimer; 2 nov.
19.30-21.30 uur: voorlichtingsavond
‘Huiselijk geweld’; 7 nov. 10.30-15.30
uur: de ‘Dag van de Kunstuitleen’; 11
nov. 10.30-12.00 uur: lezing ‘Vrouwen in
de Kunst van de 19e eeuw’ door de
Volksuniversiteit; 18 nov. 10.45-12.00
uur: inloopochtend thema Alzheimer met
Alzheimer Ned., afd. Gooi; 27 nov.:
20.00-22.00 uur: lezing Lucie Mosterd
over thema ‘loverboys’. Laren. 29 okt.
14.00-17.00 uur: voorlichtingsmiddag
‘Ouderenmishandeling’; 29 okt. 20.00-
22.00 uur: ‘Anton Mauve’, lezing door
Emke Raassen. 5 en 19 nov. 19.30 uur,
Biblioscoop. Op 10 nov. 20.00-22.00 uur:
Rudi van Dantzig, lezing over Sonia
Gaskell. Op 18 nov. 14.30 uur: KidsBios,
verfilmd jeugdboek. De Warrekam op 15
nov. 15.00 uur: documentaire Festival
Laren. 
Bibliotheek-aan-huis kan, bij mobili-
teitsproblemen. Voorwaarde: lid zijn of
worden. Info: Nelly Brand of Ineke van
Paridon, tel. 5257410 of mail
nbrand@bibliotheekhlb.nl.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Lokale Websites
(zie ook de diverse advertenties)

www.
6fm.nl (radio 6 FM)
Belcombinatie.nl (BEL-gemeenten)
bel.amnesty.nl
bibliotheekhlb.nl (bibliotheek)
blaercom.nl (buurthuis)
blaricum.nl (gemeente Blaricum)
blaricummermeentmakelaars.nl
blaricumpromotie.nl (evenementen)
dagvanhetwerkpaard.nl
dooyewaardstichting.nl (kunst)
fietsgilde.nl (fietstochten)
galeriebiancalandgraaf.nl
ganaargooienvechtstreek.nl (toerisme)
gemeenschapsfondsblaricum.nl
heienwei.nl (dorpsblad)
imkersverenigingblaricum.nl
infocentrumggz.nl (geest.gezondh.zorg)
itsb-laren.nl (studiebegeleiding)
kunstencultuurblaricum.nl (Atelier Route)
laardercourant.nl (LC de Bel: archief)
lions-otf.nl (oldtimer festival)
mee-ugv.nl (gehandicaptensteun)
naarden.nl (archief Stad & Lande)
oogopblaricum.nl (dorpsfoto’s)
parkinson-vereniging.nl.net.
reddingsbrigadeblaricum.nl
singerlaren.nl (singermuseum)
speelotheekspelevanck.nl (speelgoed)
swobel.org (zorg, pc-helpdesk etc.)
tgvleden.nl (thuiszorg en cursussen)
volksuniversiteitlaren.nl
vlierhove.nl (galerie)
vlugheidenkracht.com (turnvereniging)
vriendenvandekorenbloem.nl (evenementen)
werckpaert.nl (zorgboerderij)

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


