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boom. Dit mooie monument, als eerbe-
toon aan de Erfgooiers, hebben we nu nog
als een blijvende herinnering. Het origi-
neel in hout staat in het voorportaal, onder
de toren van de Dorpskerk aan de
Torenlaan, en de exacte kopie daarvan, in
brons gegoten, staat in het hart van het
oude dorp bij de muziektent. 

Zoeker
Als je aan Gerardus vroeg: ‘Wat doe je
eigenlijk?’ dan antwoordde hij: ‘Ik ben
een volgeling van de meester.’ Hij was
altijd op zoek naar de betekenis van iets
dat een ander gecreëerd had. Zo zocht hij
ook naar de betekenis van met name het
werk van Rembrandt. Om zich nog meer
te verdiepen ging hij naar Londen, om
daar een kunststudie te volgen in het
British Museum en in de National Gallery.
Gerardus woonde eigenlijk overal, maar
voelde zich niet snel ergens echt thuis. Dit
in tegenstelling tot zijn broers en zusters,
die wel echte ‘honkvaste’ mensen zijn. Zij
hebben Gerardus altijd, zoveel als moge-
lijk, geholpen om zijn doel te bereiken.
Iets, waar hij hen steeds zeer erkentelijk
voor was. 
Na zijn leven van omzwervingen kwam
hij in 2005 op 73-jarige leeftijd in
‘Torenhof’ wonen. Dat vond hij maar
niets. Leven en geleefd worden met al die
regeltjes in dat huis, dat was aan hem niet
besteed. In de eetzaal zat hij vaak met
propjes in de oren tegen al het lawaai om
hem heen. Als je hem wilde spreken dan
deed hij grijnzend eerst de propjes eruit.

Amsterdam
Omdat hij dit jaar meer verpleging nodig
had, ging hij weer naar Amsterdam. Daar
had hij immers al meer gewoond. Maar nu
ging hij naar het verpleeghuis Beth
Shalom. Daar is hij in de vroege ochtend
van zondag 18 oktober gestorven. Op
donderdag 22 oktober werd hij, na de uit-
vaartplechtigheid, begraven bij zijn
ouders op het kerkhof, naast de St.
Vituskerk. De kerk waarin hij tientallen
uren had gezeten om de Piëta na te teke-
nen, die voor in de kerk staat. Steeds ont-
waarde hij weer iets anders, dat in zijn
ogen nog mooier mocht of moest. 

Fiets gestolen
Mijn eigen ervaringen met Gerardus zijn
ook talrijk. Een daarvan wil ik u niet ont-
houden. Het was in het begin van de jaren
zeventig. Hij zat een keer op een zater-
dagavond in café d’Ouwe Tak, onder de
klok van het biljart. Niets liever deed hij
dan mensen te observeren en dat via zijn
handen aan het papier toe te vertrouwen.
In die tijd was zijn fiets gestolen. Voor
Gerardus was dat geen probleem, want hij
zei dan: ‘Als degene die mijn fiets gesto-
len heeft, hem maar harder nodig heeft
dan ik, dan vind ik dat niet erg.’

Bunker en nat een pak
Gerardus woonde toen in genoemde bun-
ker op de Meent. Dat was vanuit d’Ouwe
Tak toch nog wel een heel eind lopen. Het
was al donker en de bunker stond aan de
Gooise zomerkade, rechts van waar nu het
bruggenhoofd van de Stichtse brug

Fa. Wed. B. Vos
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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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Gerardus was het vierde kind van het uit
twaalf kinderen bestaande gezin Lanphen.
Vader Geurt Lanphen en moeder
Gijsbertha Calis, die van oorsprong uit
Laren kwam, woonden met het hele gezin
aan het Fransepad. Opmerkelijk was dat
iedereen uit dat gezin na de lagere school
meteen een vak ging leren om zo snel
mogelijk aan het werk te kunnen. Het was
destijds in de meeste grote gezinnen een
pure noodzaak om aldus zo snel mogelijk
de kosten mee te kunnen betalen. Maar
zoon Gerardus had zijn zinnen op heel iets
anders gezet. Hij had een hart dat hem in-
fluisterde: ‘Je wilt kunstenaar worden.’ En
dat was heel wat, toen!

Edelsmid
Gerardus ging werken in een atelier in
Utrecht als ciseleur. Hier leerde hij met
kleine steekbeiteltjes mooie dingen te
maken (ciseleren) in edelmetaal. Daarna
ging hij naar de Rietveldacademie, waar
hij slaagde als gediplomeerd edelsmid. De
kosten van deze opleiding werden geheel
gedragen door zijn ouders, wat een presta-
tie van formaat genoemd mag worden.

Beeldhouwer 
Maar Gerardus wilde meer. Hij ging naar
de Rijksacademie voor Beeldende Kunst.
Zijn doel was beeldhouwer te worden.
Daarbij had hij een heel sterk geloof. Zo
ging hij in 1959 op voettocht naar
Lourdes. Zijn moeder, die hem altijd
onvoorwaardelijk steunde, was blij en
dankbaar toen hij weer heelhuids thuis
terug was. In 1977 ging hij voor de twee-
de maal te voet naar Lourdes. 
In 1970 begon hij zijn eigen atelier, in de
bunker in de polder op de Oostermeent.
Deze bunker was gelegen aan de oude
kustlijn van de voormalige Zuiderzee, die
toen al IJsselmeer heette. Het was een
overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog.
De bunker was gebruikt als observatiepost
voor schietoefeningen van de Duitse
krijgsmacht. Op deze stille plek vond hij
de rust die hij in het dorp Blaricum zo ont-
beerde.
In 1970 kreeg hij hier de opdracht om de
Erfgooiersboom te maken. In hei & wei
no. 287 van juli/augustus 2005 staat een
uitgebreid artikel over de Erfgooiers-

Blaricums
Nieuws 

Slagerij Stut tweemaal bekroond tijdens
de Internationale Slavakto Vakwedstrijden
in september jl. met Goudkwaliteit voor
zijn Saltimbocca kalfsrollade en achterham. 

Blaricumse Ondernemers Vereniging
BOV schonk op zondag 11 oktober het
GNR een nieuwe informatiezuil, tijdens
een grote bijeenkomst (wandeling en bor-
rel) op de Tafelberg. 

BEL-kantoor in Eemnes op 7 oktober
officieel geopend door de commissarissen
van de Koningin van de provincies Utrecht
en Noord-Holland.

Fair Trade lintje op 2 oktober uitgereikt
aan Blaricummer Ko de Veen, vrijwilliger
Wereldwinkel, door de Larense wethouder
Patriek Kerkhoff. 

Malbak (tijdelijk) neemt maatregelen
tegen overlast voor omwonenden: geen
verhuur meer voor feesten en partijen en
geen streetdancegroepen. Afspraken met
band en koor. 

Woningprijzen ’t Gooi stabiliseren in 3e
kwartaal. Woningprijzen gemiddeld
335.000 euro. Aantal verkopen 562, gelijk
aan 2e kwartaal. Doorstroming tot
200.000 euro, van 200.000 tot 900.000
euro afnemend. Daarboven stille markt.
Kwart woningen langer dan een jaar
onverkocht. 

Waterwoningen in Blaricummermeent.
Gedeputeerde Staten blijft bij zijn eerder
besluit tot toestemming aan de gemeente.
‘Vrienden van het Gooi’ hebben dit bij de
Kroon voor vernietiging voorgedragen op
gronden die niet alle feitelijk juist zijn. 

Blauwe zone in Blaricum in 2010. 
Maximaal één uur parkeren. Langparkeer-
ders op Oranjeweitje (parkeerplaatsen
aangelegd), op vergrote parkeerplaats bij
Bellevue en langs Bergweg. AH Blaricum
heeft al blauwe zone op eigen parkeer-
plaats.

Blaricums onroerend goed voor WOZ
op 2,6 miljard euro gewaardeerd. OZB-
aanslag 2010 (peildatum 1 jan. 2009) wijkt
niet af van die van 2009. Indien grote ver-
hogingen, kan ambtshalve vermindering.
Totale OZB-opbrengst 3,7 miljoen.

Blaricums veiligheid op 8 gewaardeerd
door de regiopolitie; 2009 vergeleken met
2008 valt overall gezien gunstiger uit dan
doelstellingen. Daling: auto-inbraken van
123 naar 98, aangiftes huiselijk geweld
van 29 naar 21. Woninginbraken stijgen
van 59 naar 71 (prognose). 

Algemene begraafplaats wordt uitgebreid
met 1000 graven, 80 kindergraven en 285
urnengraven, in drie boskamers. In te kappen
sparrenbos naast akkers Blaricummer Eng.
Waardevolle bomen blijven staan. Aanleg in
2010. Natuurverlies wordt gecompenseerd.
Verhoogde tarieven voor niet-
Blaricummers doen toeloop niet afnemen.

Strategische visie gemeente 2030 wordt
vastgesteld. Betreft visie identiteit en
fysieke structuur. Onderdeel van wettelij-
ke structuurvisie. Ondermeer: behoud
kleinschaligheid, groen, karakteristieke
panden, leefbaarheid etc. 

Lezing 
Historische
Kring 

Op dinsdag 1 december zal de heer W.
Eggenkamp een lezing houden voor de
Historische Kring. Spreker is oud directeur
van Stadsherstel Amsterdam, een  organi-
satie, die als doelstelling heeft het verwer-
ven, restaureren, onderhouden en beheren
van  monumentale panden in Amsterdam
en omgeving. Deze activiteiten zullen  het
onderwerp zijn van zijn lezing, die plaats
vindt op dinsdag 1 december a.s. in het
nieuwe pand van de Historische Kring aan
de Brinklaan 4a, aanvang 20.00 uur. Entree
voor niet/leden € 2.50.

begint. Er was nog geen Bijvanck, geen
A27, en de polder aan de overkant was
nog maar net droog gevallen. Omdat hij
geen fiets meer had boden Piet ter
Weijden en ik aan hem thuis te brengen. Ik
had nog maar net een auto, mijn eerste,
een heuse Simca 1000. Gerardus aan-
vaardde ons aanbod en wij reden hem het
duister in, naar de bunker. Maar met de
auto konden we niet helemaal bij de bun-
ker komen. Er was nog een fiks aantal
meters te voet te gaan, door het donkere
open land. Wij stelden hem dan ook voor:
‘Gerardus, wij schijnen je met de koplam-
pen in de rug, dan kan je zo veilig naar de
bunker lopen.’ Omdat het pad daar nogal
drassig was, had hij er planken neerge-
legd, zodat je met droge voeten de bunker
kon bereiken. Zo gezegd, zo gedaan.
Gerardus bedankte ons en stapte uit en
ging op pad. Piet en ik praatten nog even
wat en keken hem na. Opeens was
Gerardus uit het beeld verdwenen.
Volgens ons kon hij de bunker helemaal
nog niet bereikt hebben. Wij sprongen de
auto uit om te kijken waar hij gebleven
was. Tot onze grote schrik zagen we twee
benen uit een sloot steken. Krachtdadig
trokken we hem eruit en brachten wij hem
naar de bunker. Op de plank lag wat klei,
waarop hij was uitgegleden. Zo goed en
kwaad als het ging hebben we hem in bed
geholpen. Toen zijn we weer richting ‘de
bewoonde wereld’ gegaan. De volgende
morgen gingen wij, zoals toen gebruike-
lijk was op de zondag, naar de kerk om de
mis van elf uur bij te wonen. En, wat hoor-
den we opeens achter ons? ‘Jongens nog
bedankt.’ Gerardus was, helemaal lopend,
vanuit de bunker naar de kerk gekomen! 

Rust
Een mooie, typerende uitspraak van
Gerardus was: ‘Een dronk is een zit
waard.’ Hier wilde hij mee aangeven, eens
even de tijd te nemen voor jezelf. Iets wat
tegenwoordig, in deze jachtige wereld,
nog wel eens wordt vergeten.
Na een bewogen leven, waarin hij altijd op
zoek was naar rust, hopen we dat hij deze
nu gevonden heeft. Ondanks dat hij niet
altijd begrepen werd, mag de familie
Lanphen er trots op zijn dat zij zo’n ‘mar-
kant buitenbeentje’ in haar midden heeft
gehad. Met als bewijs hiervan de mooie
Erfgooiersboom middenin het dorp!

Frans Ruijter 

Zon op en onder: op 1 december om 8.26
resp. 16.31 uur en op 1 januari om 8.48
resp. 16.38 uur. 

Ouder worden...
Poezen worden sneller oud dan wij. Die
halen ons in. Net als honden. Onze poes
is bijna twintig. Oud en bejaard. Steeds
eerder komt hij overdag om zijn eten
vragen. Hij is de tijd een beetje kwijt.
Het ingaan van de wintertijd heeft hem
helemaal op de verkeerde poot gezet. Al
rond theetijd mauwt hij om zijn avond-
eten. Vragend kijkt hij ons aan, terwijl
er drupjes uit zijn bek vallen. Spatjes op
de keukenvloer. Maar hij is zó ontzet-
tend lief. Onweerstaanbaar is zijn blik.
We zouden zijn levensklok willen ver-
tragen. 
Jong en strijdlustig nam hij ooit huis,
tuin en ons in bezit. In de loop der jaren
werd de felle vitale vechter een taaie
trage jager. Wittig is nu zijn rode, vlok-
kerige vacht. Een oude bontjas met veel
klitten. Hij kan die niet meer schoon-
houden. Kan er niet meer bij. Zijn rug
zit te ver. Gewillig laat hij zich kam-
men. Spinnend. Harde brokjes krijgt hij
niet meer door zijn keel. Zijn tanden
zijn deels verdwenen. Zacht voedsel
gaat nog. Eten doet hij bij beetjes. Als
een diner met vele gangen. Voorzichtig.
Een paar happen. Dan even op de ven-
sterbank. Wachten. Ervanaf. Terug naar
het bakje. Weer een paar happen. Weer
op de vensterbank. Zo gaat het uren
door. Als we naar bed gaan zit er nog
steeds wat in zijn bakje. Hij zit ernaast
en kijkt ons aan. Zijn ogen zakken een
beetje dicht. Hij wacht. Waarop? We
doen het licht uit en gaan naar boven.

Sybert Blijdenstein
Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d

035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl

  

Van de redactie

In memoriam Gerardus Lanphen
*17 mei 1932, † 18 oktober 2009

Foto: S.B.

De Kruiskuil in december

Gerardus werkt aan de Erfsgooiersboom
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teur van het Rotterdams Toneel. Arnoldi
ontleende zijn bekendheid aan rollen in
films als Morgen gaat het beter uit 1939
en bijvoorbeeld in het door Fons
Rademakers geregisseerde Als twee drup-
pels water (1963!) naar een boek van

Op 1 oktober jl. is de naam ‘Fa. Over-
steegen, woning- en meubelstoffering’,
aan de Huizerweg 5, tegenover de ijssa-
lon, officieel gewijzigd in ‘Wonen &
Spelen’. Eigenaren Eveline Viertel-
hauzen (45) en haar man Hans (48)
vonden dat het tijd was geworden om
deze verandering door te voeren. Ook
omdat zij geen familie zijn van de
Oversteegens.

86 jaar geleden
De winkel werd in 1923 door W.G.F.
Oversteegen (Wim sr.) – bekend van de
unieke etsen van het oude dorp Blaricum
– gestart als ‘Lijstenatelier en Verkoop
van Schilderijen’. Dit sloot goed aan bij
zijn artistieke werk. Zijn zoon Huub nam
de zaak over in de jaren vijftig en veran-
derde die in ‘woning- en meubelstoffe-
ring’. De stofferingswerkplaats was achter
Huubs woning aan de Middenweg. In de
jaren zestig kwam de zoon van Huub,
Wim in de zaak. Vader en zoon voerden
deze samen totdat Wim de zaak overnam,
en die ging voeren met zijn vrouw Willy.
Dat ging heel goed, totdat Wim zwaar ziek
werd. Beiden besloten in 1986 iemand in
dienst te nemen, om te helpen met het
werk. En dat werd Eveline, die inmiddels
haar opleiding woning- en meubelstoffe-
ring met goede cijfers voltooid had. Vrij
snel daarna, in 1987, stierf haar baas Wim
op de nog veel te jonge leeftijd (41).
Eveline ging door samen met Willy
Oversteegen. In 1992 kreeg Eveline het
aanbod van Willy om de zaak ‘Fa.
Oversteegen’ over te nemen. 

Administratiekantoor
Eveline en partner, Hans, die ze inmiddels
had leren kennen, aarzelden geen moment
en kochten de winkel. Ze trouwden en
Hans begon achterin de winkel een admi-
nistratiekantoor voor bedrijven. Hij en
zijn (inmiddels) twee assistenten (Michael
en Wessel) verzorgen boekhoudingen,
doen aangiftes en jaarrekeningen en assis-
teren indien nodig ook nog in de winkel!

Lego en postzegels
Als een soort hobby begon Hans daarnaast
ook in de winkel Lego te verkopen. Hiervan
had hij inmiddels een grote sortering opge-
bouwd. Zo heeft hij naast zakjes Lego – al
vanaf één euro – ook losse poppetjes en
minifiguren, welke ook te zien zijn op de
website www.losseminifiguren.nl.
Kinderen die geen dubbele willen, bren-
gen hun Lego-verlanglijstjes voor hun
verjaardagen naar de winkel, waar de lijst-
jes allemaal aan een pilaar worden gehan-
gen. Ook Hans’ tweede hobby, postzegels
verzamelen (Nederland), bracht hij in. Hij
startte met de verkoop van Nederlandse
zegels. En met veel succes. In de winkel
kan men kiezen uit een grote sortering
postzegels. En, heeft Hans het gezochte

De historie van
‘De Weitekorrel’
‘De Weitekorrel’ (Torenlaan 19), in
1902 door Rueter gebouwd als hut voor
de ‘Internationale Broederschap’ van
christenanarchisten, krijgt de aandacht
die het pand verdient in Toentertijd,
het blad van de Historische Kring
Blaricum.

De huidige bewoner ingenieur Roelof
Kots, verbouwde het huis in 1974. De hut
van acht bij acht meter liet hij uitbouwen
tot zo’n 135 vierkante meter. De voordeur
die (toen onbelemmerd door struweel) uit-
zicht bood op Laren, verplaatste hij naar
de linker zijkant.
Het huis kende opmerkelijke bewoners.
De internationaal bekende astrologe
Mellie Uyldert, die op 10 mei van dit jaar
op honderdjarige leeftijd overleed, werd er
in 1908 geboren. Van 1935 tot 1948
woonde Ko Arnoldi (1883-1964) er. Hij
was acteur, filmspeler en jarenlang direc-

10 december 
Dag van de

Mensenrechten
(ingezonden mededeling)

Kom ook naar de schrijfavond van
Amnesty International in Blaricum, dat
sinds 1961 actie voert voor de mensen-
rechten. Dat gebeurt onder andere door
het schrijven van brieven aan regerin-
gen die mensenrechtenactivisten opslui-
ten. En... dat werkt!

De vraag of Amnesty International heeft
geholpen de wereld te verbeteren, is niet
te beantwoorden. Wel wist Amnesty veel
te bereiken. Het aantal politieke gevange-
nen is minder geworden, en het vasthou-
den van mensen om politieke redenen is
ook niet meer aanvaardbaar. Gevangenen
komen vrij, doodstraffen worden herroe-
pen en de leefomstandigheden van gevan-
genen verbeteren. 
In veel landen is echter het niet berechten
van daders van martelingen een wijdver-
breid verschijnsel. Dit niet berechten
creëert een klimaat waarin een vrijbrief
wordt afgegeven om door te gaan met
martelingen en mishandelingen. Als
berechting al plaatsvindt wordt slechts een
zeer klein deel van de daders veroordeeld.
In gevallen dat een rechtszaak al succes-
vol is zijn daar vaak buitengewone exter-
ne omstandigheden voor nodig, zoals
massale media-aandacht of publieke ver-
ontwaardiging.

Wat kunt u doen?
Sinds 1996 organiseert de Amnesty-groep
Blaricum jaarlijks een schrijfavond. Deze
avond zal worden gehouden op 10 decem-
ber a.s. in De Blaercom te Blaricum,
aanvang 20.00 uur, opening door de
burgemeester, mevr. Joan de Zwart-
Bloch. De gemeente Blaricum treedt op
als gastheer. De Amnesty-groep zorgt
voor voorbeeldbrieven die gericht zijn aan
die instanties die verantwoordelijk zijn
voor het strafrecht. Tevens zijn er voor-
beeldbrieven aan staatshoofden en rege-
ringsleiders om hen te wijzen op wantoe-
standen in hun land die in strijd zijn met
de mensenrechten. Ook kunt u (kerst-
)groeten sturen aan gevangenen. De men-
sen van Amnesty Blaricum hopen dat u,
evenals voorgaande jaren, zult komen.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Jaap Westerink, contactpersoon
werkgroep Blaricum-Eemnes-Laren, tele-
foon 035-5387976.

Wilt u meer informatie over De Droom-
boom of de stichting financieel ondersteu-
nen? 
Kijk op www.stichtingdedroomboom.nl.

Daniëlle Mouissie

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.
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  KOMO-keur BRL 2506
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- 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

Blaricumse
Droomfair 2009

een geslaagd initiatief 
met een fantastisch opbrengst!

Op zondag 11 oktober organiseer-
de Stichting De Droomboom in het St.
Vitusgebouw op de Kerklaan de Droom-
fair 2009. En met succes. Het was een
supergezellige dag met als resultaat een
fantastische opbrengst die ten goede
van De Droomboom komt.

Wat is De Droomboom? 
Dit is een eind 2006 opgerichte stichting
voor kinderen met een autisme spectrum-
stoornis en/of een ontwikkelingachter-
stand. Deze stichting werkt via een inten-
sieve één op éénbegeleiding om kinderen
uit hun isolement te halen, met als uitein-
delijke doel om ze in te laten stromen in
het reguliere basisonderwijs. 
Wat is hier zo uniek aan? De Droomboom
hanteert bij dit proces de enige ‘evidence
based’ en in Nederland unieke ‘Applied
Behaviour Analysis’ methode (ABA).
Deze van origine Amerikaanse methode
wordt niet gesubsidieerd, en dat terwijl de
vraag naar meer begeleidingsplaatsen
blijft stijgen. De ouders betalen hun bij-
drage uit het daarvoor toegewezen PGB
(persoonsgebonden budget) en de rest –
zoals huisvesting en spelmateriaal – moet
uit fondsenwerving komen. Dus van spon-
sors en donateurs. Vandaar ook dit initia-
tief tot deze fancy-fair, met als doel een
mooie opbrengst waarmee de stichting
door kan groeien. 

De Droomfair
De dag begon om 12.00 uur met muziek
van de brassband door de straten van
Blaricum, gevolgd door een lovende
speech van wethouder Ben Lüken, die na
het aansnijden van de taart de Droomfair
officieel opende. De belangstelling was
groot, met naast ouders en familie ook
vele andere geïnteresseerden. Er was van
alles te beleven en te doen, voor jong en
oud(er). Een greep uit het programma:
verkoop van producten, beschikbaar
gesteld door sponsors of door kinderen
van De Droomboom, (stijl)dansdemon-
stratie, goochelaars, een spelletjescircuit
in de tuin van De Droomboom naast het
Vitusgebouw, en diverse optredens van
artiesten waaronder zanger Jamal, spelers
van het Huis van Anubis en de Brassboys. 

Opbrengst
De vele activiteiten en optredens zorgden
voor een ontspannen en gezellige sfeer.
Door de grote belangstelling voor de
artiesten liep het programma uit en werd
besloten de geplande veiling uit te stellen
naar een ander moment, mogelijk ergens
rond de kerst dit jaar.
Al met al kan de organisatie terugkijken
op een zeer geslaagde Droomfair met een
opbrengst van € 4.500! Maar deze
opbrengst zal nog hoger uitvallen als straks
de door BN’ers en sponsors beschikbaar
gestelde artikelen worden geveild.
Stichting De Droomboom wil dan ook
van deze gelegenheid gebruikmaken om
iedereen te bedanken die een bijdrage
heeft gedaan als sponsor, artiest of bezoe-
ker. ‘Er komt zeker een Droomfair 2010
en u bent allen van harte uitgenodigd,’
aldus directeur Esther Rabbe van De
Droomboom.

Willem Frederik Hermans. 
Van kunstenares/poppenmaakster Grietje
Kots (1905-1992) hadden we graag ver-
meld dat ook zij bewoonster was geweest
van ‘De Weitekorrel’, maar zij werkte
vanaf 1927 tot 1937 in het atelier ernaast,
dat door haar vader, Willem Kots, speciaal
voor haar zou zijn gebouwd. Dat pand
(‘De Raat’, Torenlaan 17) behoort ook
nog steeds tot het terrein (volgens de akte
van verkoop uit 1920: ‘57 are en 56 cen-
tiare’). Willem Kots kocht het in 1920 van
de toen nagenoeg ontzielde ‘Internatio-
nale Broederschap’. Ook de bakkerij van
de christenanarchisten die Willem Kots in
1906 al had overgenomen van theosofi-
sche bakker George Enzlin, behoort hier-
toe. Dat pand is nu opgedeeld in twee
woonhuizen: Torenlaan 21 en 23.

Toentertijd is verkrijgbaar bij de Histo-
rische Kring op het nieuwe adres aan de
Brinklaan. Openingstijden zaterdag 14.00
tot 16.00 uur en donderdag van 20.00 tot
21.00 uur.

Hidde van der Ploeg

niet dan zorgt hij dat het er binnen vier
weken wel is.

Gordijnen maken
Doordat mensen Eveline al zo lang ken-
den, ging na de overname het aanbod van
werk gewoon door. Daarover zegt ze: ‘Er
was geen verschil, behalve dan dat ik nu,
naast meubelstoffering, ook gordijnen
ging maken. Achterin de tuin heb ik een
groot atelier waar ik stoffeer en de gordij-
nen naai, met verschillende soorten naai-
machines.’ Hoe kom je er achter wat
iemand zoekt voor zijn of haar interieur?
Eveline lacht breed en zegt: ‘Het allerbe-
langrijkste is om goed naar de klant te luis-
teren en heel goed je eigen collectie te
kennen. Verder is het nodig een grote sor-
tering van stoffen te hebben en dat deze
sortering regelmatig vernieuwd wordt. Bij
mij gebeurt dat tweemaal per jaar. Als de
klant stof heeft uitgezocht, gaat er eerst
een klein staaltje mee naar huis om mis-
schien later vervangen te worden door een
grote lap, om zo te kunnen zien of het in
het interieur past. De stoffenmerken waar
ik mee werk zijn Romo, Kobe, Eijffinger
en Luxaflex. Want ook zonwerende raam-
bedekking kan in onze winkel besteld
worden. Als dit proces voltooid is en de
klant weet wat hij wil, dan moet er geme-
ten worden. Dat is iets wat ik altijd zelf
doe, want o wee als de gordijnen te kort
zijn of er te weinig stof voor die ene leuke
bank besteld is. Maar gelukkig is me dat
nog nooit overkomen!’ 

Toekomst
Gevraagd naar hun toekomstplannen zegt
Hans: ’We hebben het in Blaricum erg
naar onze zin. Het is een geweldig mooi
dorp. We voelen ons hier thuis, we horen
bij de dorpsgemeenschap. Onze dochter
Chantal (11) zit op de Bernardusschool.
Onze klanten komen dan ook bijna alle-
maal uit Blaricum. Uit de omliggende
gemeenten komen ook opdrachten, maar

‘Wonen & spelen’ 
de nieuwe naam van ‘Fa. Oversteegen, woning- en meubelstoffering’ 

Feesten!

Grietje Kots

Evelien en Hans voor hun winkel

Foto: P.v.R.

Foto: P.v.R.
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nodige kennis en ervaring over bezitten.
Hij wel. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. 
Maar we willen meer weten van Bart, de
mens achter het werk. Daar gaat het ook
om, in hei & wei. Als een waaier ontvouwt
zich zijn levensloop. Die blijkt verre van

saai te zijn. Bart is geboren (1968) en
getogen in Hilversum. In een gezin van
vijf, met een broer Arjan en een zus
Willemien. Barts loopbaan begint in de
bakkerij van zijn vader. Dat is in die tijd
de befaamde, rond 1900 door zijn groot-
vader opgerichte, Brood en Banketbak-
kerij Wildschut, hofleverancier. Met later
daarbij het vermaarde Paviljoen Wildschut
aan de Vreelandseweg. In de hoogtij wer-
ken er dertig mensen in ‘Wildschut’.
Begin jaren tachtig wordt de zaak door
zijn vader verkocht. Zijn kinderen kiezen
voor een andere loopbaan. 

Terug in de tijd. De jonge Bart (18) ver-
laat na anderhalf jaar het familiebedrijf en
gaat naar de slagersvakschool. Dat is de
tijd waarin hij ook werkt bij slager Harry
Stut in Blaricum, de vader van Paul. Van
koeien slachten tot de eindproducten in de
winkel. Een leuke tijd. Gezellig dorp.
Maar omdat hij hoort dat slagers door het
zware sjouwen bijna allemaal last krijgen
van hun rug, kiest hij na een jaar voor de
horeca. Eerst een tijd in Hilversum en
daarna in Zwitserland, waar hij Frans en
Duits leert en de kokopleiding volgt. Hij
wordt kok. Een vak dat hij trouwens ook
nu nog met liefde en tot grote vreugde van
zijn gezin thuis dagelijks nog uitoefent. 

Terug in ons land wordt hij in 1998
manager van het restaurant van bouw-
markt Nijhof in Baarn, waar zijn zusje
werkt op personeelszaken. Bart komt in
aanraking met een heel andere branche, de

Wie komend uit Laren, aan het eind
van de Torenlaan, rechtsaf de
Dorpsstraat inrijdt, waant zich eerst op
een pleintje. Daarna wordt het een
echte straat met een rijtje haaks gesitu-
eerde winkels aan de rechterkant.
Uiterst rechts in de hoek op nummer 6
zit achter een zeer verzorgde etalage
een opticien. 

Die bescheiden positie van het leuke pand
doet de grote kwaliteit die opticien Sabine
van Kleef in huis heeft niet vermoeden.
Naast gediplomeerd opticien en contact-
lensspecialist is zij lid van de Algemene
Nederlandse Vereniging van Contactlens-
specialisten (ANVC). Ruim zestien jaar
zit zij nu op deze plek. Daarvoor runde zij
een vergelijkbare winkel in Dortmund. De
in Duitsland geboren Sabine werd opge-
leid in Berlijn aan de Hogeschool voor
Optiek. Alles bij elkaar nam dat zo’n vijf
jaar in beslag, waarbij we de tussentijdse
verplichte praktijkvorming nog overslaan.
‘Mijn eerste baan daarna was bij een oog-
arts,’ kijkt Sabine terug. ‘Daar heb ik
geweldig veel ervaring opgedaan.’ De
conclusie dat die totale voorgeschiedenis
in schrijnend contrast staat tot de
Nederlandse situatie – waar iedereen zich
opticien mag noemen op basis van een
vestigingswet uit 1978 – moet ik vervol-
gens zelf maar trekken. Eén anekdote uit
ons lange gesprek geeft een indicatie, als
ze vertelt dat een sollicitante haar trots
noemde opticien te zijn, op basis van een
opleiding van één maand.

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

Exclusieve merken
Dat nauwgezet oogonderzoek bij haar
voorafgaat aan het kiezen van een bril,
behoeft geen uitleg. Door haar vaste klan-
tenkring wordt die persoonlijke benade-
ring gezien als één van haar sterkste 
punten. In haar oogmeetruimte hangt de
prestigieuze Zeiss Polatest. ‘Hiermee kan

ik veilig oogspierfouten ontdekken en ook
zien of iemand überhaupt beide ogen bij
het zien gebruikt.’ Voor de contactlenspas-
sing staat op een draaitafel een moderne
topograaf, die de vorm van het hoornvlies
in duizenden pixels afbeeldt. Daarnaast
staat een hoornvliesmicroscoop en een
oogdrukapparaat. Veel aandacht besteedt

zij aan kinderen die voor het eerst een bril
moeten gaan dragen. ‘De mens wordt
geboren met plus-ogen en groeit vervol-
gens door naar nul of naar min. Die laat-
ste ontwikkeling moet zo snel mogelijk
worden vastgesteld. Het is zo jammer als
dat pas gedaan wordt als er zich bijvoor-
beeld al een lui oog heeft ontwikkeld.’ Bij
het noemen van de collectie monturen die
zij aanbiedt kan ik opsommen: Lunor,
Giorgio Armani, Gucci, Prada, Oliver
Peoples, Lindberg Air Titanium (3 gram!),
Chopard en Calvin Klein.’ Ook ontwaar ik
monturen van buffelhoorn en goud, hand-
gemaakt, in iedere vorm. Sabine merkt
hierover op: ‘Ik verkoop ook monturen
van 40 euro, of een complete leesbril voor
75 euro, inclusief opmeting en het op
sterkte maken. Naast al die prachtige mer-
ken heb ik ook fraaie zonnebrillen in huis,
voor niet al te veel geld.’  

Brillen voor Afrika
Ook in Afrika houdt Sabine van Kleef
zich bezig met oogzorg. Dat doet zij
samen met Martin Leijnse van Photopter
Service. Die heeft in 2006 in Ghana een
Optical Center opgericht, verbonden aan
de St. Theresa Eye Clinic in Akim Akrosa.
Hier krijgen de mensen brillen aangeme-
ten, gemaakt van oude brillen die per
schip naar Ghana vervoerd zijn. Martin
Leijnse neemt deze persoonlijk aan de
kade in ontvangst om ze vervolgens zelf
naar de bestemming te brengen. Sabine
nodigt daarom graag iedere lezer uit oude
brillen, losse glazen en ook gehoorappara-
ten bij haar langs te brengen. 
Sabine van Kleef, brillen & contactlen-
zen, Dorpstraat 6, 1261 ET Blaricum, tele-
foon: (035)5316064.

Hidde van der Ploeg

Binnenbak 
voor Stad en
Lande Ruiters

Op een druilerige zondagmiddag afge-
lopen oktober streden ruiters en men-
ners met hun paarden en pony’s om de
titel ‘clubkampioen 2009’ van de Stad
en Lande Ruiters in Blaricum. Ondanks
het slechte weer toonden alle deelne-
mers ook tijdens deze derde wedstrijd-
dag een gezonde onderlinge wedijver,
en stonden wederzijds respect en voor-
al gezelligheid hoog in het vaandel. 

Alle leden, waaronder veel bekende
namen zoals De Gooijer, Loman,
Lanphen, Fokker, Bollebakker, Vos en
Raven, allen verwoede paardenliefhebbers
en fanatieke ruiters, strijden ieder jaar met
een eigen paard of pony om felbegeerde
trofeeën. Die zijn te winnen door de beste
score te behalen tijdens de drie onderlinge
wedstrijddagen op het terrein van de ver-
eniging en op ’t daarnaast gelegen Harde. 
Trots poseren op de foto de amazones,
Daisy Swinkels, Anouk Fhrese, Anita van
Zon, Marjolein Waarle en de menners
Harry Loman en Lianne Fokker met hun
dieren en de gewonnen bokalen een week
later voor de foto in hei & wei. Tijdens
deze fotosessie vertellen enkele gedreven
vrijwilligers over het wel en wee van onze
Blaricumse ruiterclub.

Enthousiasme
Stad en Lande Ruiters Blaricum is opge-
richt in 1957 en is aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie KNHS. De vereniging telt
ruim 200 leden en donateurs, die voorna-
melijk bestaan uit paarden- en ponyruiters
en menners met eigen paarden. Bij de ver-
eniging zijn drie onderdelen van de ruiter-
sport ondergebracht: dressuur, springen
en mennen. Er worden lessen gegeven op
recreatief en wedstrijdniveau. 
De evenementencommissie organiseert
met veel enthousiasme leuke onderlinge
en open wedstrijden. De organisatie van
de jaarlijks terugkerende samengestelde
menwedstrijden op ’t Harde is ook in han-
den van deze club. Ieder jaar komen ruim
zestig deelnemers naar Blaricum om te

was gaan genieten was de deal snel rond.
Zaterdag 29 augustus was de laatste werk-
dag en iedereen die in de winkel kwam
kreeg een leuk schort. Maar omgekeerd
betuigden de klanten hun grote dank door
tientallen bakjes en boeketten bloemen te
sturen, en vele flessen wijn en theaterbon-
nen. Per post kwamen stapels kaarten met
bedankjes en goede wensen voor de
komende jaren. Bedankjes voor al de 33
jaren waarin Tijmen en Hennie hun krach-
ten gaven om de zaak draaiende te hou-
den. Jaren waarin ze heel hard werkten en
waarin Henneke Kemper-Heil haar intre-
de deed. Een winkelkracht uit duizenden,
die van aanpakken wist en die 22 jaar zou
blijven. Jaren ook waarin prijzen werden
gewonnen voor de best gekookte lever- en
rookworst. Hun ham was legendarisch en
op de laatste dag sloegen de klanten nog
hele voorraden vlees en vleeswaren in
voor hun diepvriezer.

Met de paplepel
Het is geen wonder dat de slagerij zo goed
liep. Tijmen heeft het vak met de paplepel
ingegoten gekregen, omdat zijn vader ook
een slagerij had. Al heel jong hielp hij
mee in de winkel en deed na de lagere
school de slagersvakschool. Tijmen: ‘Ik
heb bij verschillende slagers gewerkt.
Daar kreeg ik de kans het vak verder uit te
diepen. Zo leerde ik bij een van mijn
bazen het slachten van de dieren. Toen ik
32 jaar was kregen we de mogelijkheid
om in de Bijvanck voor onszelf te begin-
nen. Een droom ging in vervulling. Na
ruggespraak met mijn vrouw besloten we
ervoor te gaan. Het was hard werken,
maar we kregen dat meer dan terug door
tevreden klanten.’ 

strijden om de bekende ‘Cor Vosbokaal’.
Om dit evenement te realiseren wordt er
een beroep gedaan op de inzet van alle
leden van de Stad en Lande Ruiters voor
diverse hand- en spandiensten. Voor nie-
mand een probleem. Het is gezellig en het
saamhorigheidsgevoel speelt een grote rol
in dit gezelschap.

Binnenbak en omheining zandplaat
Het terrein van de ruiterclub ligt aan de
Meentzoom, verscholen achter de voet-
balvelden. Nu nog hebben zij de beschik-
king over twee kleinere rijbakken en een
grote zandplaat. De vereniging hoopt ech-
ter spoedig uit te breiden. Na zo’n 20 jaar
discussie over bestemmingsplannen en het
verleggen van contourlijnen, is er einde-
lijk groen licht gegeven voor de bouw van
een binnenbak van 30 bij 70 m. Een bin-
nenbak biedt comfortabel onderdak voor
het paard en zijn berijder, zodat de lessen
ongeacht het weer, zomer en winter, door
kunnen gaan. Onder de overkapping is
ruimte voor degelijke opslag van materia-
len en mogelijk voor een accommodatie
voor toeschouwers.
Daarnaast is er dringend behoefte aan
omheining van de grote zandplaat, omdat
de KNHS die omheining verplicht stelt
voor het afnemen van een ruiterbewijs.
Mede door hoge afdrachten aan de KNHS
en de flinke exploitatielasten ontbreken
op dit moment de middelen voor deze uit-
breiding. De komende maanden trachten
bestuursleden en vrijwilligers van de Stad
en Lande Ruiters middelen te verkrijgen
door een beroep te doen op donaties van
de gemeente Blaricum, sponsoren en
leden. 
Heeft u vragen over deze vereniging? 
Kijk eens op de website 
www.stadenlanderuiters.nl of bel met de
voorzitter, Frank van Veen, 06-52333233
voor meer informatie. 

Karin Maas

Toekomst
En nu is de tuin onkruidvrij, ligt het gras
er gemillimeterd bij, zijn alle lang uitge-
stelde huisklusjes gedaan en is de omge-
ving per fiets goed verkend. Gevraagd
hoe deze vrijheid nu voelt zegt Hennie:
‘Ik vind het heerlijk, eindelijk kan ik eens
een keer oppassen op een van mijn drie
kleinzonen. En, vooral om op zaterdag
vrij te hebben, dat is geweldig.’ Tijmen
lacht en zegt: ‘Daar kan ik me volkomen
bij aansluiten. Tevens wil ik op deze
manier alle mensen die ons bij ons
afscheid zo verwend hebben, heel harte-
lijk dank zeggen. Het was een dag om
nooit te vergeten!’

Conny Rector

Lies de Goede 

Op 12 september jl. is onverwacht – op 61
jarige leeftijd – overleden Lies de Goede.
Zij werkte jarenlang als vrijwilliger in
verzorgingshuis Torenhof, waar ze zeer
geliefd was. Ze zorgde ervoor dat vele
bewoners thee en koffie kregen. Lies laat
bij hen een lege plaats achter. Ze wordt
zeer gemist en de bewoners van Torenhof
denken met warme gevoelens aan haar
terug. 

A.L.S.

De Hilversumse ondernemer en vak-
man (en adverteerder in hei & wei)
Bart Wildschut (40) is een druk bezet
man. Hij heeft voor ons interview ’s
ochtends al een klant bezocht en moet
straks meteen door naar Baarn. Toch
neemt hij alle tijd voor ons, waarbij hij,
ondanks de volle agenda, een aangena-
me rust uitstraalt. Een net gemaakte
ontwerpschets laat hij ons zien. Voor
twee kastenwanden in een kleedkamer
in een huis in Blaricum, met aan beide
kanten schuin aflopende plafonds. Een
knap stukje binnenhuisarchitectuur.
Kastenwanden verzorgen in woonhui-
zen en kantoren is een puur specialis-
me. Een saai beroep? Welnee, uiterst
boeiend volgens Bart. ‘Geen enkele
schuifdeur is hetzelfde.’

Als hij aanbelt lijkt het even of we een
bekend gezicht zien. Hoe zit dat nou? Ja
hoor. Bart doet sterk denken aan Russel
Crowe, de filmster. ‘Dat zeggen er meer.’
Nu staat er geen film op het menu maar
een interview. Over hem en zijn werk. Dat
werk omvat maatwerk in inloopkasten,
kastenwanden en deuren in alle vormen,
maten en stijlen, in alle materialen, met of
zonder spiegels, met allerlei soorten glas
of zelfs met glas in lood. Woonwensen in
design. Modern of Retro. Topmerken als
Winia, Garobe, Parador en Austria. Hij
laat voorbeelden zien. Prachtig. Op de
millimeter nauwkeurig maatwerk. Van
ontwerp tot en met montage.
Er zijn maar weinig vakmensen die zich
daarin gespecialiseerd hebben en er de

dat zou wat ons betreft best wat meer
mogen worden.’ Eveline zegt daarop: ‘Ik
zie, ondanks de crisis, de toekomst roos-
kleurig in. We gaan door op de ingeslagen
weg. En daarom hebben we de naamsver-
andering doorgevoerd. Die is speels en
verwoordt duidelijk wat we beiden doen.
Wonen doe ik en Spelen doet Hans!’ Zo is
dat. 
Wonen & Spelen, Huizerweg 5, 1261 AR
Blaricum is geopend dinsdag t/m vrijdag
van 10.00-17.30 uur en zaterdag van
10.00-16.00 uur. Telefoon 035-5334133,
fax 035-5334131.

Conny Rector

Grote kwaliteit achter kleine pui
Hoogwaardige oogzorg bij Sabine van Kleef

Bart Wildschut  en slager Stut binnenhuis-bouwwereld. Het creatieve
daarin boeit hem enorm. Hij stapt over
van het restaurant naar de bouwafdeling,
met name de binnendeuren, parketvloeren
en schuifdeur- en inloopkasten. Daar leert
hij zijn huidige beroep. Zeven jaar doet hij
dat. In 2007 besluit hij voor zichzelf te
beginnen, gepokt en gemazeld in het vak.
Hij start aan de Vaartweg 21 in Hilversum
zijn eigen zaak, waar hij twee kleine win-
kelpanden bij elkaar getrokken heeft tot
winkel en toonzaal, ‘Wildschut Maatwerk,
maatkasten, schuifwanden, binnendeuren
en laminaat’ en waar altijd de koffie klaar
staat in origineel servies van Paviljoen
Wildschut. 
Wildschut Maatwerk is gevestigd aan de
Vaartweg 21 in Hilversum. Parkeren kan
voor de deur. Geopend iedere woensdag
t/m zaterdag. Koopavonden: op afspraak.
Kijk op www.wildschutmaatwerk.nl voor
meer inspiratie en informatie. Bel voor
een vrijblijvende afspraak tel. 622 07 12,
of ga langs en neem een kijkje in de
showroom. 

Sybert Blijdenstein

Stoppen 
met de slagerij: 
een grote 
verandering

Het is nu zo’n 3 maanden geleden dat
Hennie en Tijmen van der Roest hun sla-
gerij in de Bijvanck, Hooibrug 10, defini-
tief sloten. Een opvolger had zich aange-
diend en omdat Tijmen net van zijn AOW

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

Bart (rechts) met zijn broer Arjan voor
zijn winkel/toonzaal

(Vervolg pagina 2: ‘Wonen en spelen’)

De clubkampioenen. Voor de namen zie

Te midden van bloemen: Hennie, Tijmen
en Henneke (v.l.n.r.)



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 6 en 20 december 
Kindernevendienst.
Door de week: 
donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 2 december 10.00 uur 
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.
Zondag 13 december 15.00 uur
Kerstconcert met samenzang
m.m.v. Gemengd koor Sint Cecilia
en de Muziekvereniging Sint Jan Laren.
Donderdag 17 december 19.15 uur
Viering van bezinning en inkeer ter voor-
bereiding op Kerstmis. (Het verdere kerk-
dienstenrooster t/m eind januari komt in
het kerstnummer van hei & wei.)
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije, Kerk-
laan 19, 1261 JA Blaricum. Tel.: 035-53
83153. E-mail: stvitusblaricum@hetnet.nl.
Website: www.vitusblaricum.nl.

Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want u
kunt uw goederen weer inbrengen voor de
Rommelmarkt 2010, die traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op

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,
alle gemeentelijke dienstverlening, het
Loket Burgerzaken, Vergunningen en
Handhaving, het BEL-ambtenarenappa-
raat en de BEL-raadzaal. Zie ook:
www.blaricum.nl en 
www.belcombinatie.nl. 

Servicemeldpunt: (voormalig Meldpunt
Openbare Ruimte) met speciaal formulier
via www.belcombinatie.nl of tel. 035-
7513131 van 8.00-16.00 uur. 

Gemeenteraad december 2009
Rondetafelgesprekken: 
Dinsdag 8 december in dorpshuis De
Blaercom, Schoolstraat 3. Vanaf 19.30 uur
de eerste twee gesprekken en mogelijk
later volgende gesprekken. Agenda: zie
website gemeente. Aanmelden bij de grif-
fier, tel. 7513231 of griffier@blaricum.nl.
Donderdag 15 december extra Ronde-
tafelgesprek inzake de Strategische Visie
van 19.00 tot 20.10 uur in de raadzaal in
het BEL-kantoor te Eemnes. Stukken ter
inzage op de website.

Raadsvergaderingen:
Dinsdag 15 december om 20.15 uur in het
BEL-kantoor te Eemnes. Stukken ter inza-
ge vanaf 27 november en op de website.
Donderdag 17 december om 20.00 uur in
het BEL-kantoor te Eemnes. Onderwerp:
Strategische Visie Blaricum. 

Familieberichten
Geboren:
04-10-2009 Guido Johannes Arend

Alexander
03-09-2009 Johanna (roepnaam:

Hannah) Gijsbertha Maria
Christina Mulder

Getrouwd:
18-09-2009 Wouter Simon, en Maria

Hendrika Agnita Janszen

50 jaar getrouwd:
14-10-2009 Ton en Toos Sertons. Op

29-10-2009 bezocht door
burgemeester Joan de
Zwart-Bloch.

Overleden:
18-10-2009 Gerardus (Gradus) Maria

Lanphen, geb. 17-5-1932

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
kerst-/jan. nr. 336:

20 nov.; verschijnt 17 dec.

Koninginnedag. U kunt uw spullen bren-
gen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet
te brengen.

Zondag 29 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 6 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 13 december 10.00 uur
Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht.
Vrijdag 18 december 20.00 uur
Poëtisch Kerstconcert
m.m.v. Goylants Kamerkoor.
Zaterdag 19 december 19.00 uur
Kerstmusical voor de oudere kinderen.
Zondag 20 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 20 december 15.00 uur
Kerstmusical voor de jongere kinderen.
(het verdere kerkdienstenrooster t/m eind
januari komt in het kerstnummer van hei
& wei). 

Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). Ook
tijdens de schoolvakantie is er kinderop-
vang. 
De jeugdkapel voor jongeren van 12-18
jaar komt één maal per veertien dagen bij-
een in Dorpshuis De Blaercom, behalve
tijdens de schoolvakantie. Zie ook:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Dorpsagenda

aan medewerkers van NVA en MEE.
Noordse Bosje 45A, 1211 BE Hilversum
(MEE-gebouw). 
KIES spel- en praatgroep voor Kinderen
In EchtscheidingsSituaties (zie ook inter-
view in hei & wei 329, mei 2009) start
eind februari. Door twee coaches, gedu-
rende 8 weken, 1 uur per week. Opgeven:
Ida Demeris, idademeris@hotmail.com en
Gerda Franken, gjfranken@planet.nl. 

DIVERSEN 
Kerstboom uitzoeken op de akker, bij
Mariëlle Bakker en Sacha Knoop, ingang
Zandpad tussen Naarderweg 44-46, van
woensdag 9 t/m woensdag 23 december,
van 10.00-17.00 uur, alleen op woensdag,
vrijdag, zaterdag en zondag. Ook bomen
tot 1,5 meter kant-en-klaar in een pot bij
de Eurokraam, Angerechtsweg 11.
Informatie: tel. 538 71 38
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.
‘Madeline kookt!’Mediterrane kooklessen
& catering aan huis. Samen, ’s avonds van
18.00-22.00 uur, een viergangen diner
bereiden voor 6-8 personen, kosten € 50,-
p.p. ‘Een stressloos kerstdiner’. Madeline
Lindeman, Raadhuisstraat 1, Blaricum,
tel.06-53612339, www.madelinekookt.nl.
‘Onze smultuin’: een tuin- en smulboek
van Claudia Reina. Recepten,verhalen,
foto’s (ISBN 978 90 5956 313 1). Prijs
€ 17,95. Bij boekhandel, biologische win-
kel of tuingereedschappenwinkel. Zie ook
www.smultuin.nl.

N.B. De websites van onder genoemde
instellingen zijn te vinden in de rubriek
‘Lokale Websites’ op deze pagina. 

EXPOSITIES 
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 31 januari
2010 ‘Geloven – zien is geloven’, thema-
tentoonstelling over spiritualiteit in de
kunst. Zomertuin 11, Hamdorffcomplex,
Laren.
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.
Tel. 5393950.

CONCERT
Kamerorkest De Muziekkring (in 1964
opgericht; 20 strijkers, 10 blazers) concer-
teert op zondagmiddag 29 november om
15.00 uur in de Dorpskerk aan de
Torenlaan. Uitgevoerd worden werken van
Georges Bizet (delen uit de 1e en 2e
Carmen Suite) en van Claude Debussy
(Petite Suite). Toegang gratis.

GEZONDHEID EN WELZIJN
St. Antonius Cardicare Gooi en Vecht-
streek,Kloosterhof 4, 1261 WK Blaricum,
tel. 5394420. Cardiologisch onderzoeks-
en behandelcentrum incl. laboratorium;
gelieerd met St. Antonius Ziekenhuis,
Nieuwegein. Afspraak binnen 48 uur.
Vergoed door verzekeraars. Iedere werk-
dag geopend: 8.00-18.00 uur. 
Autisme Info Centrum: inloop elke vrij-
dag 9.00-12.30 uur. Uitwisseling van erva-
ringen met lotgenoten en vragen stellen

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. Op maandag
30 november, 14.00-16.00 uur themabij-
eenkomst ‘Genealogie en internet’. Onder
de Bogen 1, Laren.
Collecte Nierstichting opbrengst:
€ 6.204,85 in Blaricum. Alle gevers en
collectanten van harte bedankt. Collec-
teren volgend jaar? Bel Marijke Oort, tel.
5388277. 

BIBLIOTHEEK 
Huizen/Laren/Blaricum. Huizen: Plein
2000 1, tel. 5257410. Laren: St. Janstraat
27a, tel. 5382612. Voor entreeprijzen en
reserveren zie de website. Huizen: hele
maand, kunstuitleen; 27 nov. 20.00-22.00
uur, ‘Loverboys’, lezing door Lucie
Mosterd, auteur ‘Ik stond laatst voor een
poppenkraam’ over dochter Maria die in
handen viel van een loverboy. 16 dec.
10.30-12.00 uur, lezing Hedendaagse kunst
in Nederland door Volksuniversiteit.
Inloopochtend 10.45-12.00 uur, thema
‘Santiago de Compostela’, muzikaal ver-
haal Simone Awhina. Gratis. Laren: 3 en
17 dec. 19.30 uur Biblioscoop. 23 dec.
14.30 uur Kidsbios met Kerstfilm.
Bibliotheek-aan-huis kan, bij mobiliteits-
problemen. 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
www.
antoniuscardicare.nl (hartkliniek)
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
gemeenschapsfondsblaricum.nl
heienwei.nl (dorpsblad)
histkringblaricum.nl (historische kring)
imkersverenigingblaricum.nl
infocentrumggz.nl (geest.gezondh.zorg)
itsb-laren.nl (studiebegeleiding)
kiesvoorhetkind.nl (bij echtscheiding)
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 (feesten)
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,
Gerda Jellema, 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

Inbreng rommelmarkt 


