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aan een jong talent. Bob ten Hoope heeft
de 23-jarige altvioliste Elsbeth de Jong
uitgekozen, die tijdens de bijeenkomst in
het Singer optrad.

Leo Janssen noemde Bob ten Hoope in
alle opzichten onafhankelijk. De eigen
signatuur die hij als schilder en aquarel-
list, etser en tekenaar heeft ontwikkeld is
volstrekt uniek. Hij tekent het liefst in res-
taurants in het Gooi, zoals in ’t Bonte
Paard in Laren, en ‘Blandin’ en Café
‘Brun’ in Pont-en-Royans, waar hij iets
drinkt of voor het menu aanschuift.
Meestal met een schetsboekje op zak,
maar mocht dat niet het geval zijn, dan
tekent hij op een krant, een envelop of een

menukaart. Desnoods op het papieren
tafellaken.

Burgemeester Elbert Roest noemde Bob
ten Hoope een waardige opvolger van de
Larense School en een ambassadeur van
de Nederlandse schilders in Frankrijk. Hij
vond het een eer om Bob ten Hoope van-
wege zijn grote verdiensten de Koninklij-
ke Onderscheiding Ridder in de Orde van
Oranje Nassau op te spelden.

Oud-commissaris van de Koningin van
Utrecht, Jonkheer Beelaerts van Blokland,
noemt Bob ten Hoope een grenzeloos
bewogen man met een beweeglijk tempe-
rament. Bij zijn naakten voel je de eroti-
sche spanning, maar hij laat de persoon-
lijkheid bij degene die hij schildert. Het
leven blijft voor hem een avontuur, op
jacht met zijn penseel.

Bob ten Hoope, die nog steeds zijn atelier
heeft aan de Eemnesserweg in Blaricum,
reageerde kort maar krachtig: ‘Kunst is
wat je niet kan, en als je het eenmaal kunt
is het geen kunst meer’

Adrie van Zon

Fa. Wed. B. Vos

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

Net even 
anders!

www.rabobank.nl/noordgooiland
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dorpsblad voor Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.
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Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50
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Op 12 januari reikte wethouder Leo
Janssen in Singer de Jan Hamdorffprijs
van de gemeente Laren uit aan Bob ten
Hoope (89), beeldend kunstenaar. 

De jury noemt Bob ten Hoope: ‘Een schil-
dersicoon van ons dorp. Zijn oeuvre ver-
toont een scala aan onderwerpen en ver-
schillende stijlen. Levendige caféscènes,
naakten (zijn favoriete thema), portretten,
Franse landschappen, stadsgezichten en
stillevens. Wat de ‘álles schilder’ raakt zet
hij op papier of doek, in een dynamische
spontane ‘vrije stijl’ die varieert van wat
hij zelf noemt sur-sensualistisch tot
impressionistisch of expressionistisch.
Een fascinerend realistisch oeuvre dat
door zijn kleurrijke palet van zijn vele
levendige tableaus afspat.’ Tot zover het
juryrapport.
De Jan Hamdorffprijs bestaat uit een oor-
konde en een geldbedrag van 1000 euro.
De laureaat mag dit geldbedrag doorgeven

Frans Elbers
nationaal 

librekoning

Op 17 januari jl. won op de biljartkam-
pioenschappen in Lobith de alom bekende
Blaricummer Frans Elbers (51), speler
van De Bun uit Huizen, de nationale libre-
titel op de kleine biljarttafel, in de vierde
klasse. Frans verloor op het kampioen-
schap twee partijen en won er vijf. In de
laatste ronde sloeg hij toe. Tien punten
behaalde hij, en een moyenne van 2,30.
Zijn hoogste serie bedroeg zeventien ca-
ramboles, de op één na hoogste van het
toernooi. 
Zijn fans huldigden hem met het op hem
herschreven clublied. Op 26 januari jl.
werd hij door wethouder Janny Bakker
(Huizen) opnieuw gehuldigd. 
Op weg naar zijn nationale titel nam Frans
les bij Rodermond, een topbiljarter uit de
eredivisie. Ook trainde hij veel alleen.
Vaak door de ballen op het biljart in posi-
ties te leggen die hij nog niet beheerste.
Hij oefende dan net zolang totdat hem ook
dat lukte. Het juiste speelplan leidde hem
tot de nationale titel. Graag wenst de
redactie van hei & wei Frans van harte
geluk met dit geweldige succes! 

Sybert Blijdenstein 

Blaricum bezet
belicht

Gedenkboek Blaricum 
1940-1945

‘Ondergedoken onder de grond in een
dijk op een ‘‘toplocatie’’: bij Rust Wat’;
‘een tot woning verbouwde boerderij
aan de Melkweg gebombardeerd zon-
der in rook op te gaan (was dit een ver-
gelding?)’; ‘als wraakneming het huis
van Truus van Krimpen in de brand
gestoken’. Zomaar een willekeurige
greep uit de vele verhalen over een roe-
rige tijd in Blaricum: 1940-1945. 

Aty Lindeman-Strengholt, Adrie van Zon
en Gerbe van der Woude van het 4 mei
comité wilden een boekje uitgeven met
daarin de sedert l983 gehouden 4 mei her-
denkingstoespraken. En zoals het vaker
gaat met een gedachte: het groeit. Zij
benaderden Joep Vos van de Historische
Kring en Jan Greven van het Gemeen-
schapsfonds. Dit gezelschap komt nu met

Een bijzonder verkiezingsjaar

Het verkiezingsvirus waart weer rond in
Blaricum. De partijen roeren zich. De
één rustig, de ander met veel tamtam.
Ook als je de krant openslaat staren de
verkiezingen je aan. Zoals in de rubriek
Stem Lokaal van de Gooi en Eemlander
met koppen als Vliegen afvangen is uit
de mode (oh ja?), Iedereen springt op
de wagen die ... heet (nee, geen naam),
Eén debat is genoeg in Blaricum
(poging Laren mislukt) en zelfs Stem
niet op …! (nee, geen naam) etc. Al die
koortsachtige activiteit werkt aansteke-
lijk. Mijn vingers kriebelen, vooral als
je er een beetje doorheen kijkt. Maar...
hei & wei begeeft zich niet in het
gewoel van de dorpspolitiek. We willen
namelijk ook niet dat de politiek zich
bemoeit met wat wij schrijven. 
Oplossing? We laten gewoon de politici
zelf aan het woord in deze hei & wei.
Alle deelnemers bij elkaar, op één
kleurrijk inlegvel. Iedere deelnemende
Blaricumse partij presenteert zich. Met
informatie over wat de partij al dan niet
wil, doet of gedaan heeft. Op de foto’s
erbij ziet u ook de mensen, die u vast
voor het grootste deel wel kent. Klein
dorp. Eén grote familie. Maar let u ook
goed op, het is niet zomaar een verkie-
zingsjaar. In 2011 worden wij namelijk
door het Rijk beoordeeld op onze
bestuurskracht. Wordt die onvoldoende
bevonden, dan is een opgaan in een gro-
tere, andere gemeente een levensgrote
mogelijkheid. Wilt u dat niet? Kom dan,
als het even kan allemaal, stemmen!
Kies die bestuurders waarin u alle ver-
trouwen heeft. Kies kieskeurig, anders
woont u straks misschien in Huizen,
zonder te verhuizen. 

Sybert Blijdenstein

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 
Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl

  

Van de redactie

Winter 2010 in het centrum van Blaricum

Blaricums
Nieuws 

Dokter Christine Bon-Wiselius, dorps-
arts, in 1963 opvolgster van dokter
Gribling, is in de leeftijd van 98 jaar op
26 januari jl. overleden. Dokter Bon was
een begrip onder de Blaricumse bevol-
king. In het boek ‘Blaricum, Erfenis van
Gooiers’ vertelt zij over haar veelbewo-
gen leven en haar liefde voor Blaricum.
Hoofdstuk ‘Wat! Een vrouw als huis-
arts?’  

Cees Meijer, de slager van C1000 is op
30 januari jl., na ruim 30 jaar werkzaam
geweest te zijn als slager bij de C1000 in
de Bijvanck, met pensioen gegaan. Vele
klanten hebben op die feestelijke en
gedenkwaardige dag van hem afscheid
genomen. 

Gedichtendag 2010. Leerlingen van
groep 8 van KBS Bernardus droegen op
28 januari jl. hun op school, samen met
de dichter Gerard Beentjes, gemaakte
gedichten voor in Albert Heijn Blaricum
in aanwezigheid van burgemeester Joan
de Zwart.

De Schaapskooi is gesloten tot 25 april.
Het lammeren van de 40 drachtige ooien
gebeurt dit jaar geïsoleerd van het
publiek. Juist tijdens de geboorte van de
lammetjes kan de Q-koortsbacterie de
kop opsteken.   

AH mag open op zon- en feestdagen
van 16.00-20.00 uur, in ieder geval tot
einde van dit jaar. Aldus is besloten door
het college van B en W op basis van de
telefonische enquête en de verkeersme-
ting. 

Voorlopig nog geen blauwe zone.
Hiertoe heeft de raad op 26 januari jl.
besloten vanwege het (nog) ontbreken
van effectieve handhaving. De parkeer-
plaats langs de Bergweg met een strook
voor 25 auto’s haalde het ook niet. Meer
parkeerruimte bij Bellevue is wel
bespreekbaar. 

Sparrenboskap Algemene Begraaf-
plaats (zie ook Blaricums Nieuws, no.
337). Deze kap is ingetrokken door het
college van B en W in de raadsvergade-
ring van 26 januari 2010. De motie van
HvB, CDA en VVD dienaangaande werd
aangenomen. De motie NBP, BB en
PvdA om mogelijk uit te breiden naar de
aangelegen akker werd verworpen. 

Actiecomité Begraafplaats Blaricum
gaat door met zijn bezwaarschrift tegen
de provincie, die na jarenlang het spar-
renbos tot de ecologische hoofdstructuur
(EHS) gerekend te hebben, in 2009 dit
bos buiten de EHS plaatste en tot weide-
vogelgebied verklaarde. 

Bernardusgebouw. Voor alle vijf star-
tersappartementen hadden zich tot eind
januari jl. al veertien gegadigden gemeld.
Vier appartementen kosten 180.000 en
het vijfde 380.000 euro. Er is geloot. De
bouw van de appartementen en van het
gemeentehuis is in een vergevorderd sta-
dium.  

Kijk niet naar de fouten van anderen,
noch naar wat anderen hebben gedaan; 
sla acht op wat gij zelf hebt gedaan 
of verzuimd te doen. 

Boeddha

Inbreng
rommelmarkt

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

Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Verkiezingsavond
in nieuw 

gemeentehuis
Op woensdagavond 3 maart 2010 organ-
iseert de gemeente Blaricum een verkie-
zingsavond in het nieuwe gemeentehuis
aan de Kerklaan. Vanaf 21.00 uur is het
gemeentehuis open. Iedereen is van harte
welkom om hier de presentatie van de
voorlopige uitslagen van de gemeente-
raadsverkiezingen bij te wonen. Er staan
een hapje en een drankje klaar. Omdat de
stemmen met de hand geteld moeten wor-
den, worden de eerste uitslagen pas na elf
uur ’s avonds verwacht. Het nieuwe
gemeentehuis blijft open totdat alle uitsla-
gen van Blaricum bekend zijn.
N.B. Vergeet u niet als u gaat stemmen
een geldig identiteitsbewijs naar het
stemlokaal mee te nemen! 

(Vervolg: pagina 2)

S.B.

Bob ten Hoope 
krijgt de Jan Hamdorffprijs 

en wordt geridderd

Elbert Roest en Bob ten Hoope
PvR

Werk van Bob ten Hoope

Frans Elbers

PvR

wie vult 
dit vakje?
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Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit
Yolande Adriaansens

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
telefoon 06 26398561

 
  

   

 
  
 

  
  
  

 
  

   

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

www.vogelinterieurs.nl

(Graag na telefonische afspraak)

    

MIDDENWEG 15, TEL 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL 035-538 20 53
BLARICUM

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

Hoe blijft
Blaricum bij de

tijd?
Enige tijd geleden werd ik gebeld door
iemand van de BEL Combinatie. Nu zal u
zich waarschijnlijk afvragen: wat is de BEL
Combinatie? Dit zijn de ambtenaren die
werken in het BEL Combinatiekantoor in
Eemnes. Zij doen daar het werk voor de
drie BEL-gemeenten. Nu weer terug naar
dat bedoelde telefoontje... Hij vroeg of ik
wist van wie de klok is die bij het oude
postkantoor (nu notariskantoor) aan de
Huizerweg staat. Mijn antwoord was direct:
‘Van de gemeente Blaricum,’ maar als je er
meer over wilt weten dan moet je Jan Post
van het Fransepad maar even bellen.  

Oude Raadhuis
Jan Post wist te vertellen dat de betreffen-
de klok eerst had gehangen aan het toen-
malige raadhuis Torenlaan 1. Hij bedoelt
hiermee het ‘Oude Raadhuis’, waar nu
Gall & Gall een vestiging heeft. Dit is
namelijk raadhuis geweest van 1917 tot
1941. Tevens was het de ambtswoning van
de toenmalige gemeentesecretaris W.J.
Verploegen. Met dit gegeven toog ik naar
de Historische Kring, om er oude foto’s op
na te slaan om na te gaan of dit allemaal
klopte. Op verschillende oude ansichten,
waarvan er hier één is afgebeeld, zagen we
inderdaad de klok net voor de vlaggen-
mast aan de gevel hangen. Tevens valt op
deze foto op dat er boven de ingang een
schild hangt met het wapen van Blaricum.
Rechts naast de ingang was er een publi-
catiekastje waar ‘belangrijke zaken’ in
werden aan- of afgekondigd. 

Muziektent
Wat opvallend is, is dat bij de opening van
de muziektent in 1926 en op foto’s van
een paar jaar later, er nog geen klok aan de
gevel van het toenmalige raadhuis zat.
Hieruit zou geconcludeerd kunnen wor-
den dat de klok er in begin jaren dertig
van de vorige eeuw gekomen is. Nu is de
vraag: heeft deze klok nog lang op het
‘Oude Raadhuis’ gehangen nadat het
gemeentehuis verhuisd was naar
Torenlaan 25? Wanneer is hij daar wegge-
haald en verplaatst naar de Huizerweg? Is
dit meteen geweest of pas na de Tweede

Ons dorp 
wordt er niet 

mooier op
(ingezonden brief)

Er lopen nog veel te veel honden los in het
oude dorp van Blaricum, dat is een doorn
in het oog voor veel mensen, en kinderen.
Als een hond aangelijnd is dan kan de
baas hem of haar zijn behoefte laten doen
zoals hij dat wil, dan heb je dat in de hand.
Het zou zo moeten zijn, dat iedereen die
een hond heeft een bak in zijn tuin moet
zetten van een vierkante meter en 20 cen-
timeter hoog zodat eerst de behoefte
wordt gedaan. Ga dan pas wandelen. Dan
zou het een stuk schoner zijn in ons mooie
dorp en ook op onze deur- of automat en
op de schoolvloeren.

En dan zijn er nog de hobbypaarden, die
kunnen er ook wat van. Als je er op zit, en
je kijkt niet om, dan zie je het ook niet,
toch? Grote oppers midden op straat en
niemand ruimt het op.
Het is een leuke hobby, maar geeft een
bende op straat en fietspad.

Verder wil ik het hebben over de hagen in
ons dorp. Het is toch van de zotte dat alle
huizen en boerderijen verstopt zijn achter
de heggen. Terwijl het juist zo mooi kan
zijn, met een mooie tuin die gezien mag
worden, of niet soms? Als je mooi wilt
wonen, moet je het ook een ander laten
zien, dat is reclame voor ons dorp. De
heggen zijn veel te breed en ook veel te
hoog en levensgevaarlijk, vooral op kruis-
punten. De brandweer zou er wat van
moeten zeggen, als je over veiligheid
praat. Je kunt toch nergens meer passeren,
en de vuilniswagen moet vaak toeteren
om erdoor te kunnen. De mensen laten de
hagen niet knippen, maar aaien, dus 
er gaat niks meer af. Nee gemeente
Blaricum, er moet wat aan gedaan wor-
den.
Ik heb me laten vertellen dat tussen haag
en heg tenminste 20 centimeter ruimte
moet zijn, dus dan moet je planten op een
halve meter uit de weg. Want de haag
loopt uit. Kijk dan maar eens op verschil-
lende locaties in ons dorp, daar staan de
hagen tegen de weg geplant (Mosselweg,
Langeweg enz. enz.). Over een paar jaar
kan ook daar niemand meer door.
‘Landjepik’ noem ik dat.

En dan het parkeren, voor de zoveelste
keer. Het wordt te druk in Blaricum.
Allemaal van die grote bakken van auto’s.
Ze zijn levensgevaarlijk, maar dat beseffen
de eigenaren niet, ze moeten zo nodig
meedoen, anders tel je niet mee, menen ze.
Ga met de fiets boodschappen doen, met
zijtassen. Fietsen en tassen zijn ook in ons
dorp verkrijgbaar. En de kinderen naar
school brengen met de fiets of lopend?
Doen. Dat kan toch ook als de Sint in het
dorp is, omdat je dan daar niet mag parke-
ren. De kinderen moeten leren in het ver-
keer, en dat kan niet met de auto. Neem de
fiets of loop, het is veel gezonder, en het
zijn toch geen watjes?
Wij moesten ook lopen naar school en als
je van verder kwam mocht je met de fiets.
Geldt niet voor de kinderen die van ver
moeten komen, maar wel voor de kinderen
uit Blaricum. Parkeerprobleem? Opgelost.

Ons dorp is een mooi dorp en dat willen
we zo houden. Ons dorp is geen toeristen-
dorp zoals in het buitenland waar de win-
kels open moeten zijn op zondag voor de
toeristen. Één, de ijssalon, alla. Dat is wat
anders. Als je lekker bent wezen fietsen of
wandelen, heerlijk en gezellig, maar ver-
der is het van de zotte dat hier winkels
open moeten zijn op zondag!

Zo, er zijn nog veel meer dingen in
Blaricum die voor verandering vatbaar
zijn, maar dat bewaar ik voor een andere
keer. Je kan niet alles veranderen, er moe-
ten wensen overblijven. Ja toch??

Ab Elbers 

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

Ik zoek een lijn
Ik zoek een lijn met potlood of met pen,
dát maakt niet uit.

Ik zoek de grens van wat ik kan.
Ik zoek de grens van hoever ik kan gaan.

Ik zoek een lijn met potlood of met pen,
dát maakt niet uit.

Ik zoek de grens van wat anderen kunnen
Ik zoek de grens van anderen.

Ik zoek een lijn met potlood of met pen,
dát maakt niet uit.

Marieke van den Brink, 
groep 8 KBS Bernardus 

Niet eerlijk...
Ruben (net 4) komt heel laat de slaapka-
mer van z’n ouders binnen, die nog wak-
ker liggen.
‘Ik voel me eenzaam...’
‘Ik lig alleen in bed, en jullie met z’n
tweeën en dat is niet eerlijk!’
Hij kruipt in bed bij mamma en pappa en
die krijgen ’m er niet meer uit!

AvZ

een boek over het leven in Blaricum tij-
dens de bezetting. 

Zij hebben veel onderzoek gedaan in de
archieven van het NIOD, geluisterd naar
verhalen van Blaricummers en overal
gezocht naar bruikbare informatie om een
stukje geschiedenis van Blaricum uit de
doeken te doen. In Blaricum woonden in
die tijd circa 3700 mensen. Op het eerste
gezicht ging het gewone leven door, er
werd gevoetbald, mensen gingen naar de
kerk, kinderen gingen naar school, er
werd handel gedreven. 

Op diverse locaties in Blaricum speelde
de oorlog echter wel degelijk een rol.
Weinig mensen weten dat in de dijk, rond-
om de vijver van Rust Wat, joden onder-
gedoken zaten, dat de bekende schrijver
A.M. de Jong (Merijntje Gijzen) in zijn
huis aan de Prof. van Reeslaan in 1943
werd vermoord door Nederlandse SS’ers,
dat de klokken van de kerk gesmolten
werden voor Duitse kogels en dat hier in
Blaricum de voorbesprekingen voor de
uiteindelijke ondertekening van de Duitse
capitulatie plaatsvonden. 

Het enthousiaste groepje heeft allerlei
herinneringen en anekdotes op een mooie
manier samengebracht. Het boek valt te
lezen als een (fiets)route, het geeft
beschrijvingen van 27 plaatsen waar je
langs kunt gaan, afgewisseld met een
bloemlezing van de 4-meitoespraken. Het
boek gaat ongeveer 120 pagina’s tellen en
wordt opgesierd met vele foto’s en teke-
ningen. Voor zowel de jeugd als de vol-
wassenen die geïnteresseerd zijn in ons
dorp heeft het boek veel te bieden. Half
april komt het boek uit en zal het worden
aangeboden aan de burgemeester. 

Gerda Jellema

Wereldoorlog? We zijn erg benieuwd wie
dat nog weet.

Postkantoor / politiebureau 
We vermoeden dat de bedoelde klok toen
naar de Huizerweg bij het politiebureau en
postkantoor is verplaatst, nadat hij eerst
op een gietijzeren paal was gezet. In de
jaren tachtig van de vorige eeuw is het
gietijzeren exemplaar vervangen door een
modernere uitgave, die er nu nog staat (zie
foto). De gietijzeren paal heeft nog jaren
in een van de garageboxen gelegen 
van het gemeentehuis ‘Nederheem’,
Torenlaan 50. Later zal hij, vermoedelijk-
met de verhuizing van het gemeentehuis
naar het BEL Combinatiekantoor, ver-
dwenen zijn. 

Op tijd zetten
Toen in 1977 de zomertijd weer werd
ingevoerd in Nederland, moesten zowel de
klok van de N.-H. kerktoren, alsmede de
klok aan de Huizerweg door de gemeente
op de juiste tijd gezet worden. Dit gebeur-
de dan ook stipt op tijd (’s nachts om
02.00 uur) door de mensen van gemeente-
werken. De stroomtoevoer van deze klok
komt via dezelfde aanvoer die er ligt voor
de openbare straatverlichting. Dat deze
klok zijn doelmatigheid wat heeft verloren
komt ook door het feit dat we nu allemaal
een horloge hebben, anders fungeert onze
mobiele telefoon wel als zodanig. Hoe
anders was dit in de tijd toen de klok in
het dorp geplaatst werd. 

Historisch besef
Gelet op de lange geschiedenis die er
bestaat over deze klok, verdient hij het toch,
vanuit historisch besef, om weer gewoon op
tijd te lopen en daar ook op te blijven lopen.
Ik hoop dat er nog mensen zijn die er meer
over weten. Ik sta open voor elke nuttige
aanvulling over deze klok, die Blaricum
jaren bij de tijd heeft gehouden en dat hope-
lijk nog jaren zal doen. 

Frans Ruijter

(Vervolg: pagina 1 Blaricum bezet belicht)

tieve groep kunstschilders. 
Het boek begint met een beknopt over-
zicht van de rijke Nederlandse portrettra-

Op de tentoonstelling Portrettisten Nu
in Museum De Fundatie, op Kasteel
Nijenhuis te Heino bij Zwolle, worden
negentig werken geëxposeerd van der-
tig jonge en nog relatief onbekende
Nederlandse eigentijdse portretschil-
ders. Deze tentoonstelling wordt
gehouden ter gelegenheid van het ver-
schijnen van het boek Portretten van
Portrettisten van de kunsthistorici
Cathinka Huizing en onze dorpsgenoot
Harriet Stoop-de Meester. 

In het boek beschrijven de auteurs op
luchtige wijze het leven en het werk van
een aantal van de meest getalenteerde
hedendaagse actieve Nederlandse por-
tretschilders. Kunstenaars die vele prach-
tige portretten vervaardigen, zowel in op-
dracht, alsook in vrij werk. Geselecteerd
is op kwaliteit en diversiteit in stijl en in
materiaalgebruik. Hoewel het aantal lan-
delijke portrettisten van hoog niveau nog
veel ruimer is, hebben de auteurs zich
beperkt tot een kleinere, doch representa-

Gebombardeerde woning

In de kerk: de   bevrijding op de balk
GvdW

De klok op de huidige plek

F.R.

De klok aan het oude raadhuis

Rutger, door Annemarie Busschers

(Vervolg: pagina 5)

Portretten van Portrettisten 
(het nieuwste boek over de hedendaagse portretschilders)
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De politieke partijen die deelnemen aan de 
Blaricumse gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010

(dit inlegvel is financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Blaricum)

TEAM VVD

ZEKER NU!
www.vvd-blaricum.nl

Rob Posthumus - Ralf van Vegten - Margot Cornelis - Chantal van Kommer 
Frank Philips- Patricia Bijleveld - Peter Smit - Helena ter Haar - Rob Smeets 
Desiree Nelemans - Eric van den Broek - Dennis van Dalen - Hewal Rahimi 

Mariska Rienks - Jan-Carel Kingma - Elly Recourt - Dick Lammerts 
Hans van Haaps - Jan Heybroek - Anneke Le Coultre - Paul Dijkman

MET HART EN 
ZIEL VOOR 
ONS DORP VVD-Blaricum wil huizen bouwen in elke prijsklasse. Daarmee waarborgen wij een 

evenwichtige groei in ons dorp. Dat is belangrijk voor de vitaliteit. Dit is geen nieuw punt, 
VVD-Blaricum doet dit al jaren. Doorzetten dus!

Het huishoudboekje van de gemeente is dankzij de VVD op orde. Afgelopen drie jaar
is de OZB met niet meer dan de in� atie gestegen en in 2010 is de stijging zelfs 0%. 
De komende vier jaar beloven we geen stijging van de OZB. 

Blaricum veilig? Dat is maar de vraag. VVD-Blaricum vindt 71 woninginbraken en 98 
autokraken per jaar nog altijd te veel en slechts één aanhouding veel te weinig.
Wij willen meer politie-inzet om het aantal inbraken de kop in te drukken. 

Wij zijn tegen grootschalig transport door het dorp, dit is onveilig en vervuilend. 
Snelheidscontroles zijn belangrijk om de veiligheid in onze wijken te kunnen garanderen. 
Wij vinden dan ook dat de politie niet alleen moet controleren op de uitvalswegen maar 
vooral moet controleren waar de situatie er om vraagt.

Ondernemers hebben in Blaricum de ruimte. Park27 in de Blaricummermeent biedt straks
ruimte voor jonge, innovatieve en talentvolle ondernemers.
Winkeliers moeten zelf kunnen beslissen of ze op zondag open willen zijn.

VVD-Blaricum blijft koers houden en stuurt bij waar nodig. Wij pakken de zaken positief en 
constructief aan. Ook daarin maken wij het verschil. 
Wij gaan met hart en ziel voor ons dorp!

VLNR : Frank Philips - Patricia Bijleveld - Ralf van Vegten - Chantal van Kommer - Margot Cornelis - Rob Posthumus.
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C(oncreet) D(oelgericht) A(ctief) 

 
        Een verkiezingsprogramma voor Blaricum  
        waar het goed wonen is, waar ieder tot  
        z’n recht kan komen op basis van: 
        Eigen verantwoordelijkheid, communicatie,  
        dienstbaarheid, vriendelijkheid, stabiliteit  
        en rentmeesterschap. 

 

Lijst 4            WWW.CDA-Blaricum.nl 
 
Met wie gaan we dit doen: 
 
Els Poolman Simons – Vos, Peter de Graaf, Sylvie Roest, Jacques Walch, Henk Borssen, Ger-An Pierik, 
Gerard Knoop, Nico de Jong, Florent Vlak, Aty Lindeman, Pim Veenboer en Adrie van Zon. 
                             
Wat willen wij, het CDA, voor Blaricum:         v.l.n.r. Els Poolman Simons – Vos, Sylvie Roest, Peter de Graaf 
                
 
BEL-SAMENWERKING: verhoging effectiviteit door bundeling van werkzaamheden  CULTUUR EN KUNST: nieuwe initiatieven met een verantwoord subsidiebeleid 
 
DIENSTVERLENING: op peil houden         OUDERENZORG: zelfredzaamheid vergroten      
  
FINANCIËN : alleen stijging ozb met de inflatiecorrectie      MILIEU: energiebezuiniging en duurzaamheid paragraaf      
 
DORPSLEVEN EN OPENBARE RUIMTE: wijkbudget voor een leefbare samenleving  WONEN EN WERKEN: betaalbare woningen, ondersteunen startende ondernemers 
 
VERENIGINGEN, VRIJWILLIGERS: investeren in mensen      CENTRUMGEBIED BIJVANCK: groene omgeving en een leefbaar centrum 
    
AGRARISCH- EN CULTUREEL ERFGOED: bewaren en onderhouden    BLARICUMMERMEENT: herijken bouwprogramma 
    
VERKEER EN VEILIGHEID: versterking van het toezicht door boa’s en politie       
 
Wilt u meer informatie, kijk op www.cda-blaricum.nl of bel Els Poolman Simons – Vos , 035 525 74 14 of  Peter de Graaf 035 533 52 50     
 

DE          BLARICUMSE         PARTIJ

5Het team van De Blaricumse Partij heeft 
een ruime ervaring en vakkennis om de komende 
vier jaar Blaricum goed te besturen en is graag 
bereid hieraan veel tijd te besteden. Op de foto 
stellen wij u de eerste vijf kandidaten van onze  
verkiezingslijst voor. Van links naar rechts:  
Liebeth Boersen, zij heeft inmiddels 20 jaar  
politieke ervaring en is daardoor thuis op  
bijna elk gemeentelijk terrein. Piet Hein Oyens is  
partijvoorzitter en ondersteunt tevens de fractie  

Bea Kukupessy zet zich al meer dan 11 jaar in als  
raadslid en heeft zich in die tijd vooral gespe-
cialiseerd op het gebied van welzijn, ruimtelijke  
ordening en sociale zaken. René Kemperman, een 

maakt al jaren deel uit van de steunfractie. Tenslotte  
Ineke Breet, die zich als raadslid en fractie-
assistente vooral heeft beziggehouden met de  
portefeuilles welzijn, veiligheid, onderwijs, sport en 
kunst.  

De Blaricumse Partij is een samenvoeging van de twee dorpspartijen: 
de Nieuwe Blaricumse Partij en Blaricums Belang. Deze samenwerking is tot stand 
gekomen omdat wij vinden dat we in gezamenlijkheid meer voor Blaricum kunnen 
betekenen dan ieder apart. De partij bestaat uit enthousiaste Blaricummers die er 
voor willen zorgen dat Blaricum ook Blaricum blijft. Een dorp waarin het aangenaam 
is om te wonen en te leven, een dorp waar de kosten niet de pan uit rijzen en waar 
rekening wordt gehouden met de wensen en belangen van alle inwoners.
Bij het aanbreken van een nieuwe raadsperiode kijk je automatisch terug naar 
de afgelopen 4 jaar:
 - In het oog springt dan dat we samen met de actiegroep konden voorkomen dat 
het bos opgeofferd zou worden voor de uitbreiding van de begraafplaats. Al jaren 
vinden wij de rechtsgelegen akker de beste plek voor die uitbreiding. Zeer recent zijn 
eindelijk ook de coalitiepartijen afgestapt van hun halsstarrig standpunt  dat er een 
nieuwe begraafplaats in het bos moest komen. Of ze in de toekomst bij dit standpunt  
blijven is nog  de vraag. De tijd zal het leren.
Wat De Blaricumse Partij betreft: Wij waren voor de  de  “akker” en zullen  voor 
de “akker” blijven.
- De aanleg van een kunstgrasveld is mede dankzij onze initiatieven gerealiseerd. 
- Hoewel we liever helemaal geen HOV willen is onze inzet om tenminste een ander 
trace (langs ’t Merk) te ontwikkelen beloond.
- Met enthousiasme hebben we gestreden voor het bouwen van meer betaalbare   
woningen en starterswoningen. Helaas heeft dit echter tot nu toe niet helemaal 
het gewenste succes gehad. Met volle energie blijven we proberen dit alsnog te  
realiseren.
Nu de blik op de volgende raadsperiode:
Hiernaast vindt u in kernachtige bewoordingen waarvoor wij ons de komende 4 jaar 
willen inzetten. Het is slechts een kleine greep uit ons uitgebreidere verkiezings-
programma wat u aantreft op onze website: www.deblaricumsepartij.nl

Die als echte dorpspartij zich open en onafhankelijk inzet voor het  
welzijn van de Blaricummers, in de Bijvanck, het Oude Dorp en Crailo

Die zich blijft inzetten voor de zelfstandigheid van ons dorp en 

Die laagdrempelig politiek bedrijft.

Daarom zullen wij ons de komende vier jaar sterk maken voor:
 behoud van het Blaricums karakter met groen, rust en ruimte,  

met bijzondere aandacht voor de Enghen
 een duurzame toekomst op het gebied van o.a. milieu en bouwen
 het handhaven van de voorzieningen voor ouderen, jongeren  

en kwetsbare groepen
 een veiliger woon- en werkomgeving, waarbij de verkeersregels  

bij scholen prioriteit hebben
 bouwen voor de grootste vraag en niet alleen voor het grootste 

geld
 meer betaalbare woningen in de Blaricummermeent, met name 

voor starters
 dorpsfestiviteiten, het verenigingsleven en de sportvoorzieningen
 uitbreiding van de begraafplaats op de ernaast gelegen akker,  

dus niet in het bos
 verbetering van de communicatie tussen de burger en de  

gemeente
  

met kostbare adviseurs

Ga voor meer informatie naar onze website: 
www.deblaricumsepartij.nl

U kunt zich daar ook opgeven voor onze gratis digitale  
nieuwsbrief ‘De Korenbloem’

U weet wel......van ‘DE KORENBLOEM’ Tel: 035-5267551
Website: www.deblaricumsepartij.nl
E-mail: info@deblaricumsepartij.nl

Van links naar rechts: Erik de Vries, Fieke van den Tweel, Maarten Elshove, Dorien Snoek, Mieke Bakker,
Aard Zwaal, Carin Francken en Joke Lanphen. Op de foto ontbreken Anniek van Lierop en Peter Uitendaal.

Blaricum volgens ons

1 Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
2 Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
3 Denk en handel over de grenzen van het dorp heen
4 Beloon prestatie en deel de welvaart 
5 Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Lokaal bestuur
Vergaderen achter gesloten deuren is slecht voor
de democratie. D66 Blaricum wil meer openheid
en transparantie, wil politiek begrijpelijk maken en
dichtbij huis houden.
D66 zet zich in voor een optimale BEL-samen-
werking, zonder daarbij het kleinschalige en spe-
cifieke karakter van Blaricum uit het oog te ver-
liezen.

Leefbaarheid
D66 wil woningen voor alle doelgroepen, o.a.
door aandacht voor specifieke woonvormen. Bij
nieuwe bouwprojecten pleit D66 voor 1/3 deel be-
taalbaar, 1/3 deel middelduur en 1/3 deel in het
duurdere segment. Bouw nieuwe woningen duur-
zaam, energiezuinig en levensloopbestendig.

D66 wil Blaricum als een mooie en
groene gemeente behouden. Daarom:

goed en regelmatig onderhoud van het
openbaar groen. Bezuinigingen op

het groenonderhoud moeten
worden

teruggedraaid. 

Veiligheid
Aan je veilig voelen op straat kan iedereen een bij-
drage leveren door elkaar aan te spreken op on-
gewenst gedrag en het melden van verdachte
personen.
D66 wil meer blauw op straat. De oprichting van
meer buurtpreventieverenigingen wil D66 stimu-
leren. 
D66 is voorstander van een één-uur blauwe zone
in het oude dorp.

Zorgzaamheid
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van
hun kinderen, maar een goed jeugdbeleid kan hen
hierbij helpen. Mede door de inzet van D66 zijn in
het verleden al voorzieningen voor de jeugd ge-
realiseerd. Nieuwe mogelijkheden (mogelijk in
BEL-verband) wil D66 samen met de jongeren en
hun ouders bekijken.
D66 wil sportaccommodaties op een verant-
woord niveau houden.
Stille armoede moet worden bestreden, de ge-
meente heeft hierin een zorgende taak. Onze af-
deling Sociale Zaken is ondergebracht in Huizen,
maar het blijft onze eigen verantwoordelijkheid.
D66 wil daarom een nieuw WMO-loket in het
dorp, samen met een ruimte voor Jeugd en
Gezin. 
D66 zal zich inzetten voor verbetering van het
openbaar vervoer.

Cultuur
Het Blaricumse culturele erfgoed is een belang-
rijk element in onze aantrekkelijke woonomgeving
en verdient dus alle bescherming. 
D66 Blaricum ondersteunt graag door particulie-
ren georganiseerde volksfeesten.

Blaricum kent een ruime agrarische traditie. D66  
wil de verkoop van producten uit eigen dorp sti-
muleren, bijvoorbeeld door deze 1 of 2 keer per
maand in een marktkraam aan te laten bieden in
het dorp. Ook andere initiatieven vanuit de groep
kleinschalige producenten wil D66 ondersteunen.

Financiën
Waarom heeft een potentieel rijke gemeente als
Blaricum structureel financiële problemen? D66
wil weer een gezonde, transparante begroting! 
Dus: geld pas uitgeven als het ook daadwerkelijk
is ontvangen, geen voorschot nemen op eventu-
ele meevallers, of op inkomsten die nog niet zijn
gerealiseerd. Bezuinigen? Besparen! Geen extra
lasten voor de bewoners. 
De eigen ambtenaren moeten het werk doen in
plaats van voor elk nieuw project een duur extern
bureau in te huren.

Kijk voor meer informatie op www.d66blaricum-laren.nl
of bel met Mieke Bakker 06 103 184 33

1. Mieke Bakker
2. Maarten Elshove
3. Aard Zwaal
4. Carin Francken
5. Peter Uitendaal
6. Fieke van den Tweel
7. Anniek van Lierop
8. Erik de Vries
9. Joke Lanphen
10. Dorien Snoek.

Blaricum lijst 6
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HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

(Jaap Vlaanderen, Medewerker Commu-
nicatie & Vrijwilligerswerk, met enigere-
gelmaat te zien bij de Schaapskooi op de
Blaricummerheide, vertelt aan hei & wei
over zijn werk bij dit unieke natuurreser-
vaat.) 

Wie ik ben? Ik ben Jaap Vlaanderen
(51), getrouwd met Beate en vader van
twee tieners, Katharina en Vincent. Al
ruim 25 jaar werk ik bij, en vóór het
2800 hectare tellende Goois Natuur-
reservaat (GNR). Mijn werkzaamheden
hebben altijd te maken gehad met het
onderhouden en vergroten van het
draagvlak voor, en van de betrokken-
heid met de Gooise natuur. 

Natuureducatie loopt daarbij als een rode
draad door mijn hele loopbaan. Maar ook
de vele honderden lezingen en excursies
die ik in die 25 jaar heb gegeven spelen
een centrale rol. De laatste jaren is daar
voor mij nog de coördinatie van het vrij-
willigerswerk bijgekomen. Inmiddels
worden ruim tweehonderd (!) vrijwilligers
voor de jaarlijkse vrijwilligersmiddag uit-
genodigd. Dat is een moment waarop er
veel kennis en ervaring wordt uitgewis-
seld tussen de verschillende vrijwilli-
gers(groepen) onderling maar ook met de
medewerkers en de bestuursleden. Tijdens
de vrijwilligersmiddag op 11 december jl.
in ’t Visnet in Huizen hebben rentmeester
Henk Korten en de voorzitter van het
GNR, Rob Meerhof, nog eens benadrukt
hoe belangrijk het vrijwilligerswerk is. 
Ik verdeel hierbij het vrijwilligerswerk
onder in vrijwilligers die kleinschalig
natuurbeheer doen – vrijwilligers die
wetenswaardigheden over de Gooise
natuur aan bezoekers vertellen, zoals bij-
voorbeeld de natuurgidsen (elke zondag-
middag bij de Schaapskooi Blaricum) –
en de vrijwilligers die inventariseren of
monitoren. Zij brengen alles op het gebied
van flora en fauna in kaart, wat uitermate
belangrijk is voor het bepalen van een
optimaal beheer.

Voor pure

health, beauty 

en lifestyle-

producten 

bezoek

www.healthproducts.nl

Zo maar 
een uitruk

Sinds 1 april 1973 ben ik lid van de vrij-
willige brandweer Blaricum. Dat ik in die
ruim 36 jaar vele uitrukken heb meege-
maakt, zal u niet verbazen. Daar zitten er
een paar bij die je lang bijblijven. Vooral
toen de A27 nog N27 was, dus nog maar
een tweebaansautoweg, werden we er vaak
bij geroepen om hulp te verlenen bij ernsti-
ge ongevallen. Er zijn toen verschillende
dodelijke slachtoffers te betreuren geweest.
Nadat deze weg vierbaans werd, is deze
weg gelukkig een stuk veiliger geworden. 

Niet altijd brand 
Vroeger was de brandweer er alleen om
brand uit te spuiten. Uit het bovenstaande
blijkt dat het werkterrein van de brand-

Open Huis
Historische

Kring Blaricum
(ingezonden mededeling) 

De Historische Kring Blaricum organi-
seert een feestelijk Open Huis ter gele-
genheid van de ingebruikname van het
nieuwe gebouw aan de Brinklaan 4-A te
Blaricum. Op zaterdag 6 maart a.s. staan
de deuren van ’s morgens 10.00 uur tot ’s
middags 17.00 uur open. Iedereen is wel-
kom.
Het gebouw is klaar en het bezoeken meer
dan waard. Er is van alles te doen en te
zien voor jong en oud. Doorlopende
videovoorstelling, een expositie kleder-
drachten, ‘oude’ voorwerpen en schilde-

ditie vanaf de 15e eeuw, waarna de gene-
ratie hedendaagse kunstschilders aan het
woord komt, met daarbij afbeeldingen van
hun werk. Ook kunstschilder Stijn
Rietman is in het boek opgenomen. Hij
verbleef een jaar in ons dorp, met een sti-
pendium van de Dooyewaard Stichting.
Het interview met hem staat in hei & wei
no. 305, maart 2007. 
De auteurs signaleren dat de belangstel-
ling voor de portretschilderkunst in ons
land toeneemt. Vele individuele exposities
vanaf 2000 over verschillende portret-
schilders getuigen daarvan. Echter, de
laatste verzamelexpositie over de toenma-
lige, hedendaagse portrettisten was in
1986, in het Singermuseum bij het ver-
schijnen van het boek Hedendaagse
Portretkunst in Nederland van Hans
Redeker, waarin ook enkele Blaricumse
schilders, waaronder Bob te Hoope (zie
elders in deze editie) en Marianne Piël
opgenomen waren. 
De auteurs hebben nu, een generatie later,
met hun daarop aansluitende nieuwe
boek, een aantal van de beste huidige
Nederlandse portretschilders van dit
moment bijeengebracht. Het publiek
krijgt een scala voorgeschoteld van de
verschillende mogelijkheden die deze
schilders bieden. De aanschaf van het
boek en een bezoek aan de tentoonstelling
zijn zeker de moeite waard. Portretten van
portrettisten, Uitgeverij Waanders, ISBN
9789040076602 is voor € 27,95 te koop
bij o.a. de Blaricumse Boekhandel. 
Informatie over de tentoonstelling (tot 18
april a.s.) vindt u op 
www.museumdefundatie.nl.

Sybert Blijdenstein 

De doelstelling van het GNR is sinds de
oprichting in 1932 onveranderd gebleven,
en is wat mij betreft nog steeds opzienba-
rend actueel. Want enerzijds moeten de
natuurwaarden in het Gooi ten eeuwigen
dage door een optimaal beheer veiligstel-
len, anderzijds moeten de bezoekers van
het natuurreservaat de mogelijkheid heb-
ben er volop van te kunnen genieten. Deze
tweeledige doelstelling zou tot enige
spanning kunnen leiden, maar het kan ook
een uitdaging zijn om hierin door vin-
dingrijkheid tot mooie oplossingen te
komen, waarbij beide doelen gediend
worden.

Wat mij steeds weer opvalt als er gasten
van buiten ’t Gooi kennismaken met ons
natuurreservaat, is dat men altijd verrast is
over de enorme variatie in het landschap
in onze streek. Mooi voorbeeld is de 25
km lange, uit 1939 daterende wandelroute
Het Voetstappenpad. Als deze dagroute
wordt gevolgd krijg je heidevelden, zand-
verstuivingen, bossen, vennetjes, akkers
en landgoederen te zien. Meer afwisseling
is nauwelijks in Nederland te vinden. Voor
diegene die liever fietsen is het boekje

Goylant per fiets met twee routes (noorde-
lijk en zuidelijk Gooi) net zo’n verrassen-
de ervaring. Het Gooi is mooi, maar je
moet het wel bewust leren zien en er op
gewezen worden. Voorlichting en ook
educatie, omdat je jong moet beginnen, is
daarbij cruciaal. Via onderwijsprogram-
ma’s als Actie Zebrapad en Dagje
Schaapskooi worden jongeren in contact

Arie
Hogendoorn,

gemeentesecretaris
We spreken af op het gemeentehuis in
Laren. Nog even zitten ze daar: het col-
lege van Blaricum en de bestuursstaf,
bestaande uit vijf personen, met Arie
Hogendoorn als gemeentesecretaris aan
het hoofd. Binnen een paar weken zul-
len ze terugverhuizen naar Blaricum en
hun intrek nemen in de Bernardus. Dan
kan er hard gewerkt worden aan de
vervolmaking van de BEL-constructie:
drie gemeenteraden, drie colleges en
één ambtelijk apparaat. ‘In 2010 moe-
ten we verder perfectioneren wat we tot
nu toe allemaal in gang gezet hebben,
dat is ons doel voor dit jaar,’ aldus de
gemeentesecretaris.

Arie Hogendoorn is 55 jaar, getrouwd en
vader van vijf kinderen en – ook al zou je
hem dat niet geven – al grootvader van
een prachtige kleinzoon. Geen ‘opa’ in de
traditionele zin van het woord, die veel tijd
heeft om op te passen en samen de eendjes
te voeren, want voorlopig is Arie nog vijf
dagen per week aan het werk in onze
gemeente. Sinds 2006 is hij in dienst bij de
gemeente Blaricum, eerst als sectorhoofd
Producten, en sinds december 2008 als
gemeentesecretaris. Sowieso is Arie
gepokt en gemazeld in het gemeentewerk.
Al 37 jaar lang werkt hij in verschillende
gemeentes, groot en klein, in verschillende
functies, waarbij het accent gedurende zijn
loopbaan langzaam verschoven is van uit-
voerend, via beleidsfuncties, naar strate-
gisch-bestuurlijk. Deze schat aan ervaring
is hem goed van pas gekomen bij de invoe-
ring van de BEL-constructie.

IJkpunt
‘Bestuurskrachtmeting’ zal voor veel men-
sen misschien niet meer zijn dan een mooi
woord voor een potje galgje, voor de
bestuurders en politici van ons dorp is het
een ijkpunt waar hard naartoe gewerkt
wordt. In 2011 staat weer een bestuurs-
krachtmeting op de rol (eerder was er één
in 2005) waarbij gekeken zal worden hoe
het gesteld is met de effectiviteit en slag-
kracht van het bestuur in Blaricum, Laren
en Eemnes. Voor de provincies die bij de
BEL-constructie betrokken zijn, Utrecht
en Noord-Holland, zal de uitslag van de
meting waarschijnlijk zwaar meewegen in
hun oordeel over de werkzaamheid van
deze constructie en daarmee ook over het
vervolgtraject. De wens om goed uit de
meting te komen is dan ook groot bij Arie
en zijn collega’s, net als de wil om daar
hard aan te werken. Tot nu toe is de
gemeentesecretaris tevreden over hoe de
BEL-constructie werkt: ‘De ideeën die we
hadden in het begin blijken te kloppen: de
organisatie is door de samenvoeging min-

rolstoel was gevallen. Zij had nog vol-
doende tegenwoordigheid van geest om
naar de lift in haar huis te kruipen. Daar
heeft zij een vaste telefoon waardoor zij
om hulp kon vragen. Hoe kon dit nu
gebeuren? De vrouw in kwestie, Lydia
van de Roemer, wilde haar spieren zo
goed en kwaad als dat gaat activeren.
Door die bewegingen was zij met rolstoel
en al omgevallen. 

Even kijken
Ik was chauffeur van het brandweervoer-
tuig. Toen er een paar mensen van ons
naar binnen gingen, keerde ik het voertuig
alvast. Als de brandweermensen de ‘klus’
geklaard zouden hebben, konden we zo
direct terugrijden naar de kazerne aan
Singel 15a. Omdat het nogal lang duurde,
kon ik mijn nieuwsgierigheid niet langer
onderdrukken. Toen ik op het naambordje
keek, waar ik ’H.R. van de Witte’ op zag
staan, ging er bij mij direct een belletje
rinkelen. Hessel van de Witte was een zeer
gewaardeerde collega van me bij de
gemeente Blaricum. Helaas is hij op 13
maart 2007 overleden. Zijn vrouw Lydia
van de Roemer woont nog op dit adres. Zij
was vroeger schooljuf op de openbare

der kwetsbaar dan een kleine gemeente, er
is een professionaliseringsslag gemaakt bij
de ambtenaren en we behouden onze eigen
identiteit als dorp.’

Winst
De nieuwe organisatie was wel voor ieder-
een even wennen. Vroeger was de gemeen-
tesecretaris de baas van het ambtelijk
apparaat, nu niet meer. De ambtenaren zit-
ten – letterlijk – meer op afstand. Voor de
functie van gemeentesecretaris betekent
het vooral een verschuiving van aansturen
en leidinggeven aan de ambtenaren naar
een meer adviserende en strategische rol
richting het college van B en W. Een rol-
verandering die Arie bijzonder goed ligt.
Daarnaast is de opdracht van de gemeente-
secretaris het vertalen van de politieke
wensen van het college van B en W en de
gemeenteraad naar concrete plannen en
opdrachten. Omdat de ambtenaren nu in
Eemnes zitten en ook ten behoeve van
Laren en Eemnes werken, dwingt het Arie
en zijn mensen tot heel zorgvuldig formu-
leren van de opdracht die naar de ambte-
naren gaat ‘Daar zit al de eerste winst.’ En
het dwingt de ambtelijke organisatie tot
goede planning en afweging van man-
kracht en middelen, als zij de opdracht
aannemen ‘Dat is de tweede winst.’ 

Ertoe doen
Alhoewel Arie Blaricum een prachtig
dorp vindt, woont hij niet hier, maar in
Amersfoort. ‘Amersfoort is een prima
plek om te wonen, we hebben het naar
onze zin daar. Ik heb eigenlijk in al die
jaren maar één keer ook gewoond in de
gemeente waar ik werkzaam was.’ Om
toch voldoende van het ‘dorpsgevoel’ mee
te krijgen zorgt Arie dat hij regelmatig te
vinden is in het dorp, bij evenementen en
op speciale dagen, of gewoon zomaar
even. En vanzelfsprekend is hij aanwezig
bij alle raadsvergaderingen en bij de ron-
detafelgesprekken, waar hij veel inwoners
van Blaricum tegenkomt. ‘Ik stel mezelf
met enige regelmaat de vraag: vind ik het
nog leuk wat ik doe? Tot nu toe is het ant-
woord nog steeds: ja. Ik heb het gevoel dat
ik als gemeentesecretaris een bijdrage kan
leveren aan de gemeenschap. Dat ik ertoe
kan doen. Dat is een goed gevoel.’ 

Christa Hogenkamp

kleuterschool ‘De Vlieghoek’ aan de
Vliegweg. Daar staat nu het appartemen-
tengebouw ‘De Vlinderdans’.

Herkenning
Ik liep de trap op en vroeg: ‘Wat is er met
die juf van de kleuterschool aan de hand?’
Lydia hoorde mijn stem en een groot
gevoel van herkenning maakte zich van
haar meester. Vele verhalen en anekdotes
kwamen er bij ons beiden naar boven. De
lachsalvo’s waren niet van de lucht. Zodat
men zich buiten afvroeg, wat er binnen in
godsnaam allemaal gebeurde. Met veel
omhaal werd door haar verteld wat er alle-
maal was gebeurd die middag en hoe blij
ze was dat ze weer geholpen was. 

Mooi werk
Wat is het toch mooi en dankbaar werk
om mensen te helpen en daarbij, naast
soms jammer genoeg minder leuke din-
gen, gelukkig ook vaak leuke uitrukjes
mee te maken, waar je veel lol en plezier
aan beleeft. Is brandweerwerk iets voor u?
De brandweerpost Blaricum is op zoek
naar nieuwe vrijwilligers, u zult er geen
spijt van krijgen.

Frans Ruijter

gebracht met hun (natuurlijke) leefomge-
ving. Het Groepsverblijf ’t Laer biedt
zelfs de mogelijkheid om met een school-
klas een week in de natuur te verblijven.
Dergelijke ‘piekervaringen’ op jonge leef-
tijd kunnen velen zich later nog goed her-
inneren. 

In aanraking komen met de natuur heeft
ook als voordeel dat men meer begrijpt
van de processen in de natuur en de dieren
die er leven, zoals reeën, hazen, vele soor-
ten broedvogels en niet te vergeten reptie-
len en amfibieën. Als kinderen een kikker
in de hand hebben of een ringslang zien,
gaat het écht voor ze leven. In het digitale
tijdperk begint dit langzamerhand een
unicum te worden...

Kennis over de natuur leidt ook tot meer
begrip. Je gaat dan automatisch aanvoelen
wat dieren wel en niet kunnen verdragen.
Dit geldt ook voor de grazers zoals de
Drentse Heideschapen, de Schotse Hoog-
landers en de Charolais runderen. Afstand
houden, niet voeren en met rust laten
zodat ze op hun gemak hun voedsel kun-
nen vinden is dan een vanzelfsprekend-
heid geworden. Het valt misschien niet
altijd mee om de dieren aan hun ‘lot’ over
te laten, maar ook in de winter kunnen
deze dieren prima overleven. Inbreuk op
hun leefwijze kan zelfs leiden tot versto-
ring van hun eetgedrag en daardoor de
natuurlijke weerstand verminderen.

Het is duidelijk dat het leveren van een
bijdrage aan de Gooise natuur: een mooie,
gevarieerde en gezonde leefomgeving,
voor mij nog volop uitdagingen biedt.
Hier in de Randstad misschien wel meer
dan waar ook in het land. Maar dat heeft
misschien ook te maken met het Erfgooier
zijn... Aldus Jaap Vlaanderen. Voor meer
informatie zie de website www.gnr.nl.

S.B.
(Door de Q-koorts is de schaapskooi tot 25
april gesloten. Red.)

weer in de loop van de laatste dertig jaar
aanzienlijk is verbreed. Dat bleek wel op
woensdag 25 november jl. We werden in
de middag gealarmeerd voor een uitruk
met de mededeling: ‘Er zit iemand vast in
een lift, mevrouw heeft een handicap, op
de Langwagen 38.’ Navraag bij de
Alarmcentrale leerde ons dat de melding
nogal vreemd was, omdat deze was bin-
nengekomen door middel van een vaste
telefoonlijn. Dat leek de Alarmcentrale
raar, dat er iemand belt met een vaste tele-
foon vanuit een lift. We zeiden tegen de
Alarmcentrale dat we snel ter plaatse zou-
den zijn om de zaak in ogenschouw te
nemen.

Ter plaatse
Op Langwagen 38 aangekomen, gingen
een paar mensen van ons naar binnen. Zij
troffen daar een vrouw aan die uit haar

rijen. Ook kunt u gratis op de foto in een
unieke setting: een leuke herinnering voor
later. Er zijn mooie prijzen te winnen met
een prijsvraag waarin de nieuwe website
van de Kring een onderdeel is. Kijk op
www.histkringblaricum.nl, lever de oplos-
sing tijdens het Open Huis in en maak
kans op één van de prijzen, zoals drie
rondvluchten boven het Gooi en
Blaricum! Of win één van de rondwande-
lingen door Blaricum met uw familie,
vrienden of collega’s, onder leiding van
een gids. Voor alle deelnemers aan de
prijsvraag is er een smakelijke verrassing.
Redenen genoeg om zaterdag 6 maart het
open huis te bezoeken. Binnenkort ont-
vangt u een feestkrant met daarin alle
informatie.
Let op uw brievenbus! Of kijk op de nieu-
we website van de Historische Kring
Blaricum, actief met het verleden in per-
spectief naar de toekomst.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Werken voor het Goois Natuurreservaat 
en haar bezoekers

(Vervolg: pagina 2
Portretten van Portrettisten)

Jaap Vlaanderen
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Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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
Communieviering. 
Op 7 en 21 maart 
Kindernevendienst.
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.

Bijzonderheden:
Woensdag 3 maart
10.00 uur Seniorenmis waarna koffie-
drinken.
Zondag 7 maart
11.00 uur Viering m.m.v. Timeless.
Woensdag 10 maart
11.00 uur Gezamenlijke ziekenzalving in
de Thomaskerk te Huizen.
Donderdag 25 maart
19.15 uur Viering van bezinning en
inkeer ter voorbereiding op Pasen.
Zondag 28 maart
11.00 uur Viering met Palmpaasoptocht
voor de kinderen.

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

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

Gemeente Agenda 
Huisvesting gemeente Blaricum
In gemeentehuis Laren: Eemnesserweg
19, Laren, tel. 7513222, het college van B
en W met het secretariaat. Vanaf maart in
het Bernardusgebouw aan de Kerklaan
in Blaricum. Exacte data volgen. 
In BEL-kantoor / gemeentehuis Eemnes:
Zuidersingel 1-5, Eemnes, tel. 7513111,
alle gemeentelijke dienstverlening, het
Loket Burgerzaken, Vergunnin-gen en
Handhaving, het BEL-ambtenarenapparaat
en de BEL-raadzaal. Zie ook 
www.blaricum.nl en www.belcombinatie.nl.

Gemeenteraad: maart 2010
Woensdag 3 maart: gemeenteraadsver-
kiezingen. Voorlopige uitslagen vanaf
21.00 uur in het nieuwe gemeentehuis
(Bernardusgebouw) aan de Kerklaan.
Eerste uitslagen pas na 23.00 uur, als
gevolg van de handmatige telling. 
Dinsdag 9 maart 20.00 uur afscheid van
de raad in het BEL-kantoor, Eemnes.
Donderdag 11 maart 20.00 uur installa-
tie van de nieuwe raad in het BEL-kan-
toor, Eemnes. 
Rondetafelgesprekken:
Dinsdag 16 maart in De Blaercom,
Schoolstraat 3, om 19.30 en 21.15 uur.
Agenda: zie website gemeente.
Aanmelden bij de griffier, tel. 7513231 of
griffier@blaricum.nl.
Raadsvergadering:
Dinsdag 23 maart om 20.00 uur in het
BEL-kantoor te Eemnes. Stukken ter inza-
ge vanaf 5 maart, ook op de website.

Lokale Websites
www.
antoniuscardicare.nl (hartkliniek)
6fm.nl (radio 6 FM)
belcombinatie.nl (BEL-gemeenten)
bel.amnesty.nl (Amnesty International)
benjaminfoundation.nl 
(gehandic.kinderen)
bibliotheekhlb.nl (bibliotheek)
blaercom.nl (buurthuis)
blaricum.nl (gemeente Blaricum)
blaricummermeentmakelaars.nl
blaricumpromotie.nl (evenementen)
bvv31.nl (voetbalclub)
cjgblaricum.nl (adviezen jeugd en gezin)
dagvanhetwerkpaard.nl
dooyewaardstichting.nl (kunst)
evangeliegemeentederivier.nl
fietsgilde.nl (fietstochten)
gad.nl (vuilafvoer)
galeriebiancalandgraaf.nl
gemeenschapsfondsblaricum.nl
gnr.nl (Goois Natuurreservaat)
gooiestate.nl (makelaardij o.g.)
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)
laren.wereldwinkel.nl 
levensboomblaricum.nl (school Bijvanck)
lions-otf.nl (oldtimer festival)
mee-ugv.nl (gehandicaptensteun)
naarden.nl (archief Stad & Lande)
oogopblaricum.nl (dorpsfoto’s)
parkinson-vereniging.nl.net.
protestantsegemeenteblaricum.nl
reddingsbrigadeblaricum.nl
sds99.nl (handbalvereniging) 
singerlaren.nl (singermuseum)
speelotheekspelevanck.nl (speelgoed)
stadenlanderuiters.nl
swobel.org (zorg, pc-helpdesk etc.)
theambrosians.nl (zang)
vanderheiden-pa.nl
(fam.& loopb.psychol.)
versawelzijn.nl (o.a. mantelzorg)
vitusblaricum.nl (R.K. Parochie)
vivium.nl (ex- tgvleden thuiszorg etc.)
vlierhove.nl (galerie)
vlugheidenkracht.com (turnvereniging)
volksuniversiteitlaren.nl
vriendenvandekorenbloem.nl (feesten)
werckpaert.nl (zorgboerderij)
zielsveel.nl (zelfhypnose & regressie)

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 
van april nr. 339 is 26 feb. 2010

verschijnt 25 maart 2010

Familieberichten
Geboren:
31-12-2009 Emily Jill Rosalie van 

Golden
15-01-2010 Carmen Aicha Araya 

Arancibia
16-01-2010 Chloë Caitlyn van der Kuil

Overleden:
03-01-2010 Theo Albert Sandmann, 

geboren 30 maart 1938
24-01-2010 Gerard ‘Bul’ Jacobs, 

geboren 19 december 1926
26-01-2010 Christine ‘dokter’ 

Bon-Wiselius, 
geboren 2 januari 1912

03-02-2010 Antoon Raven
geboren 31 januari 1923

Zondag 28 februari 10.00 uur 
Ds. J. Rinzema.
Zondag 7 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema.
Zondag 14 maart 10.00 uur 
Ds. B. Elenga uit Huizen.
Zondag 21 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema.
Zondag 28 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema.
Donderdag 1 april 19.30 uur
Witte Donderdag.
Zie ook de website.

Dorpsagenda
EXPOSITIES ETC.
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 7 maart
2010 ‘BBQ’, solotentoonstelling van
Menno Gardij met nieuwe serie schilderij-
en. Zomertuin 11, Hamdorffcomplex,
Laren. Openingstijden en verdere infor-
matie zie de website. Tel. 5335987.
Singer Museum, Laren: ‘Kleurrijk
Singer’, schilderkunst uit eigen collectie
t/m 29 augustus a.s. Tot en met 9 mei a.s.
‘Art Nouveau en Art Deco’ uit het
Rijksmuseum. Tel. 5393939. Zie website.

GEZONDHEID EN WELZIJN
Digitaal centrum jeugd en gezin (CJG):
voor jongeren tot 23 jaar en professionals
met vragen over opvoeding, gezondheid
en opgroeien. Later in het jaar ook CJG
loketten voor informatie, adviezen en
begeleiding. Zie de CJG website.
Autisme inloopmiddagen
Tergooiziekenhuizen locatie Blaricum,
elke tweede woensdag van de maand t/m
juni a.s. Individuele gesprekken met AIC-
medewerkers van 13.30-15.30 uur.
Ingang Poliklinieken.
Familie- en loopbaanopstellingen. Petra
van der Heiden, psycholoog. Workshops
familie- en loopbaanopstellingen. Zie
interview hei & wei no. 326 en website
www.vanderheiden-pa.nl.
Geheugentraining etc.:
Vivium Zorggroep, zie website.

DIVERSEN 
Hulp invullen belastingaangifte? Door
deskundige, voor senioren en gehandicap-
ten bij de S.W.O.-BEL in De Blaercom.
DigiD-code vereist. Kosten € 17,50.
Afspraak maken? Bel 5389025.
PC Helpdesk? Zie website S.W.O.-BEL. 
Kinderkledingbeurs KBB (De Malbak)
zoekt nieuwe coördinator voor de voor-
jaars- en winter Speelgoedbeurs in twee-

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

EVENEMENTEN
Vriendenvandekorenbloem organiseren
op zaterdag 6 maart 2010 weer een feest in
het Vitusgebouw. Thema: elf steden feest.
Live muziek rock-pop-nederpopband 
The Badgers (deze band komt ook uit
Dokkum). Van 21.00 tot 1.00 uur. Kaarten
verkrijgbaar bij de bekende voorverkoop-
adressen. Zie de ook website.
Grote activiteitendag voor 55-plussers
(door S.W.O.-BEL) in De Blaercom op 18
maart van 9.30-16.00 uur. Om 9.45 uur les
internationaal dansen. Om 10.00 uur start
koffieochtend met lezing door Bernard
Ligtenberg over visualisatie tijdens slaap-
problemen. 
Om 12.00 uur gratis een gezellige proe-
verij met een warme maaltijd verzorgd
door Dinnerland, al meer dan tien jaar de
vaste leverancier van vriesversmaaltijden
aan de S.W.O.-BEL. S.v.p. wel aanmelden
bij S.W.O.-BEL, tel. 5389025. Vanaf
13.30 uur koersbal (lijkt op jeu de boules).
Als sluitstuk: lezing door Frans Ruijter
over het oude dorp, met dia’s van oude en
nieuwe ansichtkaarten. Alle activiteiten
zijn gratis. Voor informatie: Lisette Mooij
van Versa Welzijn, tel. 5312977.
Fancy fair Spelevanck op zaterdag 6
maart 2010. De jaarlijkse fancy fair van
Peuterspeelzaal en Speel-O-Theek Spele-
vanck. Iedereen is welkom van 10.00-
12.00 uur aan de Levensboom 2 in
Blaricum-Bijvanck. Ook deze keer zijn er
weer tal van leuke activiteiten voor jong
en oud. Er is een gezellige rommelmarkt,
een loterij, er zijn spelletjes voor de kin-
deren, verkoop van kinderkleding, ver-
koop van zelfgebakken taarten en nog veel
meer. Zie ook de website.

dehands kinderkleding (ook outlet), baby-
artikelen en speelgoed. Opbrengst deels
voor klant, deels voor goede doel. Taken:
voorbereiding beurs, aansturen 50 vrijwil-
ligers, leiding tijdens beurs (donderdag-
avond t/m zaterdagmiddag) en vier keer
per jaar werkgroepvergadering. Info: Elly
van Blarcum, tel. 5254667 of Jacqueline
Havelaar, tel. 5260130.

BIBLIOTHEEK 
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410, en
Laren, St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
Elke week de nieuwste toptitels van de
bestsellerlijsten. Woensdag 10 t/m zater-
dag 20 maart Boekenweek 2010 ‘Jong
zijn – het kind, de jeugd, de jongere’. Bij
mobiliteitsproblemen: Bibliotheek-aan-
huis, voorwaarde: lid zijn of worden, info:
tel. 5257410. Lezingen: entreeprijzen en
reserveren: zie de website. Huizen: gehe-
le maand kunstuitleen. Dinsdag 10 maart
10.30-12.30 uur lezing ‘Populaire cultuur
in de kunst (Pop Art)’ door Diana
Kostman, kunsthistorica. Woensdag 11
maart 20.00-21.45 uur lezing boek ’Het
Pauperparadijs’, door Suzanne Jansen.
Woensdagochtend 17 maart inloopoch-
tend 10.45-12.00 uur, lezing ‘De eeuw
van mijn grootmoeder, mijn moeder en
Joke’ door Joke Schipper. Woensdag 17
maart t/m dinsdag 6 april 20.00-22.00 uur
‘In loving Memory’, wat te doen met nala-
tenschappen van dierbaren, door profes-
sionele en amateurkunstenaars. Woensdag
31 maart 17.00-19.00 uur Alzheimerlezing
door Prof. Dr. Christine Van Broeck-
hoven. Laren: dinsdag 16 maart 20.00-
22.00 uur lezing ‘Trotse ouders’ door
schrijver Cornald Maas. Biblioscoop:
donderdag 4 en 18 maart om 19.30 uur.
Kidsbios op woensdag 17 maart 14.30
uur.

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

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
Redactie: Ria Bulten, Christa Hogenkamp,
Gerda Jellema, Karin Maas, Daniëlle Mouissie,
Hidde van der Ploeg, Conny Rector, Frans
Ruijter, Satyamo Uyldert, 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

Protestantse         Gemeente 

Blaricum

Zon op en onder: op 1 maart om 7.26
resp. 18.19 uur en op 1 april om 7.15 resp.
20.13 uur. 
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