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inkomsten staan.
Daarnaast is er in Blaricum geen gebrek
aan evenementen. Zoals de Koninginne-
dagbraderie, de Feestweek met de kermis,
de Dag van het Werkpaard, de Atelier
Route, het Oldtimerfestival, het Open
Golf en Country toernooi etc., kortom
voor elk wat wils.

Hoe verklaart u het dat er soms zo emo-
tioneel en venijnig wordt gereageerd op
dit soort aankondigingen via Oog op
Blaricum, de site waar we ons gelukkig
mee kunnen prijzen en waar te zien is
wat er in ons dorp leeft.
Ja, en dat zelfs van dag tot dag. Ik vind het
als burgemeester fantastisch dat we zo’n
levend document van Blaricum hebben.
De identiteit van ons dorp, gezellig, groen,
kleinschalig, wordt door iedereen die zich
hier vestigt erg gewaardeerd. Dat wil niet
zeggen dat de samenleving daarmee ook
een homogene groep is. En dat wringt nog
wel eens tussen de inwoners die hier al van
oudsher wonen en de nieuwkomers. De
keerzijde is dat je met die nieuwkomers
een nieuwe samenleving vormt, waarbij je
niet kunt verlangen dat we een deel van
onze dorpsgenoten te verstaan geven dat
ons dorp nu eenmaal zo was, is en dat
iedereen die hier binnen komt zich maar in
alle opzichten moet aanpassen.

Op basis van deze gedachte en onze iden-
titeit dienen we met elkaar te komen tot
een gedeeld beeld. Niet alleen van hoe we
ons dorp willen zien, maar vooral ook hoe
we er vanuit onze verschillende achter-
gronden willen samenleven.

Maar soms zijn de reacties zo heftig,
ook wel eens ongepast, en geven blijk
van een star vasthouden aan oude
opvattingen, zonder respect voor de
opvatting van anderen. Het lijkt soms
op stemmingmakerij.
Dat heftige past ook wel een beetje in de
cultuur van deze regio. Het mag inderdaad
niet resulteren in WIJ – ZIJ. We moeten
nieuwkomers de gelegenheid bieden
onderdeel te worden van onze samenle-
ving. Ten opzichte van een deel van onze
nieuwe bewoners leeft het idee dat die
zich helemaal niet willen aanpassen en dat
die zich alleen maar willen verschansen
achter hoge hekken en hagen. De vraag is
of dat inderdaad wel zo is en op welk ter-
rein we de mogelijkheden geven om aan te
sluiten.

Ligt hier een taak voor het gemeentebe-
stuur? Voor u als portefeuillehouder
Communicatie?

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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Burgemeester
U gaat het derde jaar in als burgemees-
ter. Wat viel er in die twee jaren mee,
wat tegen?
Het is nog steeds heel erg leuk om burge-
meester te zijn en ik ervaar dat vooral
positief. Er gaat natuurlijk, net zoals over-
al, wel eens iets minder dan je je zou wen-
sen. Maar je moet daarbij niet vergeten
dat we meestal de neiging hebben ons te
richten op negatieve dingen en positieve
zaken eerder als vanzelfsprekend te
beschouwen. Het is wel hard werken
geweest de afgelopen twee jaar, waarin er
twee nieuwe organisaties zijn opgezet: de
BEL Combinatie en de nieuwe organisatie
hier in Blaricum. We mogen er trots op
zijn dat het tot nu toe allemaal goed gelukt
is. Een van de moeilijkste punten van onze
nieuwe samenwerking was dat we als
gemeentebestuur de afgelopen twee jaar
Blaricum van buiten af hebben moeten
besturen. Ik verheug me er dan ook enorm
op dat we binnenkort ons eigen gemeente-
huis in ons dorp kunnen betrekken.

Er was nogal kritiek op uw uitreiking
van de Regus Mossel Award aan de
meest succesvolle onroerend zakenman
op 19 november jl. in een tent op het
Oranjeweitje. U had, aldus de kritiekas-
ters op de dorpssite Oog op Blaricum,
die avond in het Vitus moeten zijn bij uw
vrijwilligers en niet bij die bekakte lui.
Blaricum heeft een pluriform samenge-
stelde bevolking en ik ben burgemeester
van alle inwoners, dus probeer ik zo goed
mogelijk overal bij te zijn en dat lukt over
het algemeen goed, maar ik kan niet op
twee plaatsen tegelijk zijn. Bij de uitrei-
king van de Mossel Award in de prachtige
oude spiegeltent heb ik in het gezelschap
van vastgoedmensen meteen ook de gele-
genheid gehad om Blaricum te promoten
en de Blaricummermeent specifiek onder
de aandacht te brengen, in tijden van cri-
ses niet onbelangrijk. Bovendien werd de
spiegeltent door Regus een dag later
beschikbaar gesteld voor een liefdadig-
heidsdiner van de Benjamin Foundation,
een echt Blaricums goed doel! Als college
letten we er bovendien ook op dat de loco-
burgemeesters bij gelegenheden die hun
portefeuille betreffen acte de présence
geven, hetgeen in dit geval zo was voor
wethouder Lüken, die de vrijwilligerstro-
fee die avond in het Vitus mocht uitreiken.
Ik heb daar alleen maar positieve reacties
over gehoord.

Recent was er ook kritiek op het aange-
kondigde culinaire evenement ‘Asperges
in de Akker 2010’, een viergangendiner
voor 79,50 euro op de akker van Bakker
aan de Huizerweg met reacties, zoals:
‘We glijden af van onze eigen identi-
teit’, ‘Het is exclusief voor de happy
few’, ‘Veel te duur voor Blaricum’ en
‘De burgemeester zal er als vip natuur-
lijk bij zijn.’
Zo’n aspergediner is, los van de prijs, een
fantastisch evenement voor Blaricum.
Lange tafels op de akker waar Blaricumse
asperges worden gegeten, dat past bij het
karakter van ons dorp. En wat de kosten
betreft: vergeet niet dat zo’n ondernemer
ook een groot risico neemt. Tegenover de
investeringen, moeten natuurlijk ook

Het dilemma is dat je sociale samenhang
en wederkerigheid wil bereiken, maar
daar wel de medewerking van je inwoners
voor nodig hebt. Als gemeente kun je faci-
literen en stimuleren, maar de liefde moet
wel van twee kanten komen. In het kader
van de strategische visie hebben we inter-
actieve inspraakavonden gehad en dan
merk je hoe inspirerend het is als je men-
sen in het dorp met elkaar laat praten over
de toekomst van ons dorp. We denken er
als college dan ook aan om naar aanlei-
ding van een actueel onderwerp jaarlijks
op deze wijze een dorpsgesprek te organi-
seren. Zo zijn er natuurlijk ook andere
mogelijkheden om mensen met elkaar in
contact en in gesprek te brengen.

Bestuurskrachtmeting: volgend jaar
vindt er een bestuurskrachtmeting
plaats in de drie gemeenten. Is het niet
merkwaardig dat de provincie, die zo
ver afstaat van de burgers, dat doet?
We doen het samen met de provincie aan
de hand van een aantal harde criteria. Er
heeft net een quickscan plaatsgevonden
om te kijken hoe we er tussentijds bij-
staan. Ik heb nog niet alle resultaten
gezien, maar ik geloof dat de uitkomst
bemoedigend is. De kwaliteit van de
dienstverlening en ook de bestuurskwali-
teit wordt gemeten. Het is allemaal heel
kort dag. Binnen drie jaar een nieuwe
organisatie opzetten, die nog nooit eerder
in Nederland van de grond kwam, is een
enorme opgave. Dat is voor ons natuurlijk
tevens de uitdaging.
Bij doorsnee-herindelingen gaan de
betrokken gemeenten eerst zo’n jaar of
drie in de ruststand om de organisaties in
elkaar te schuiven en dan volgt er
gewoonlijk nog een aantal jaren voor dat
de boel weer op gang komt. Wij hier doen
eigenlijk alles tegelijk. Het is allemaal
nog niet perfect, maar als je ziet wat er in
twee jaar aan productie geleverd is, waar-
bij ook nog het grootste deel van het col-
legeprogramma van de afgelopen vier jaar
is uitgevoerd, dan is dat een hele prestatie.
Je mag hopen dat die inzet beloond wordt. 

Waardoor is de laatste twee jaar de
sfeer in de raad duidelijk verbeterd? 
Dat is een gezamenlijke verdienste. Onder
waarnemend burgemeester Kozijn zijn er
al een paar stappen in de goede richting
gezet. Ik heb dat stokje mogen overne-
men. Raad, college en medewerkers, de
goede rol die de griffier en de gemeente-
secretaris hierin vervullen, hebben geza-
menlijk bijgedragen aan een wezenlijke
verbetering van de sfeer en dat werkt heel
prettig.

De samenwerking in BEL-verband tus-
sen de drie gemeenten: hoe staat het
met de onderlinge samenhang van pro-
jecten en voorzieningen?
Er gaat veel goed, maar samenwerken met
behoud van de eigenheid van de drie
gemeenten gaat natuurlijk niet vanzelf.
Wat is bepalend voor de eigen identiteit en
wat kun je samen doen? Soms word je met
deze vraag pas geconfronteerd als het pro-
bleem al op je bord ligt.
De grootste gemene deler loopt goed en in
goede harmonie. Er is veel overleg tussen
portefeuillehouders en beleidsregisseurs
van de gemeenten. Een aantal projecten
kunnen we samen oppakken en dat levert
winst op, niet alleen kwalitatief maar ook
financieel.
De ICT, automatisering, is een goed voor-
beeld. De nieuwe websites van de drie
gemeenten hebben we gezamenlijk veel
voordeliger kunnen realiseren dan wan-
neer elke gemeente dat voor zichzelf had
moeten doen. Succesvolle projecten,
waarbij je elkaars kennis, kunde en creati-
viteit kunt gebruiken en ook de eigen
identiteit van de dorpen tot uitdrukking
kunt brengen.

Samenwerking met dorpsblad ‘hei &
wei’: in hoeverre blijft de onafhanke-
lijkheid van het blad gewaarborgd?
Hei & wei een goed gelezen en gewaar-
deerd dorpsblad en een mooie drager van
gemeentenieuws. Het is mooi dat de ver-
schijningsfrequentie eenmaal per veertien
dagen wordt en de bezorging op elk adres
plaatsvindt. Hei & wei blijft natuurlijk
onafhankelijk. De gemeente adverteert in
feite in het blad.

Wat is er de laatste jaren gewijzigd in
taken en bevoegdheden van de burge-

Willen en kunnen
We hebben de gemeenteraadsverkiezin-
gen 2010 achter de rug. Gelukkig maar
zou ik zeggen. Het was me wat. Je werd
bijkans van je fiets getrokken of in je
kraag gepakt om op een bepaalde partij te
stemmen. Dat is over nu. Een hele rust,
ook in de regionale pers. Ik wil er niet
teveel over zeggen. Alleen dit. Alle partij-
en, waarvan overigens de voornemens
vrijwel allemaal in dezelfde richting wij-
zen, hebben die enthousiast verpakt in
grootse plannen. Men wil in feite zo’n
beetje hetzelfde. Dus dat zou wel goed
moeten komen, denk ik dan. Daar ver-
trouw ik op. Maar toch. Op zulke
momenten moet ik denken aan dat kleine
meisje, in de jaren vijftig van de vorige
eeuw. Haar vader, een jonge veelbeloven-
de dirigent, vertelde haar over zijn grote
plannen en idealen voor de toekomst. Zij
luisterde naar hem met grote ogen, vol
bewondering. Even was hij stil en toen
klonk haar kinderstemmetje: ‘Jij wil dat
allemaal wel, maar kan jij dat ook?’

Sybert Blijdenstein

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 
Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl

  

Van de redactie

Blaricums Nieuws 
De gemeenteraadsverkiezingen in
Blaricum (op 4 maart jl.) hebben de vol-
gende voorlopige resultaten opgeleverd
(tussen haakjes: 2006). Aantal stemmen:
4.424 (4872). Aantal stemmen per par-
tij: HvB  1.100 (1472), VVD  1.159 (985),
DBP  875 (853 = NBP 455 + BB 398),
CDA  372 (601), PvdA 401 (961), D 66
517 (0). Kiesdeler 340. Totaal aantal zetels
13. Zetelverdeling: HvB  3 (4), VVD  3
(3),  DBP 3 (2),  CDA  1 (2),  PvdA  1 (2)
en D66  2 (0).  De coalitiebesprekingen
zijn begonnen. Doel: bewezen kwalitatief
hoogwaardig bestuur, ook in verband met
de bestuurskrachtmeting in 2011. 

De eerste paal Blaricummermeent is
op 2 maart jl. geslagen. Het betreft 42
luxe huurappartementen, waarvan 32 in
de vrije sector, alle in het kader van zorg-
gerelateerde voorzieningen. Te bouwen
over verschillende woonlagen, met groot-
tes tussen 76 en 138 m2, door Slokker
Bouwgroep met architectenbureau
Studio Leon Thier, in opdracht van
Vestia. In de loop van april wordt ook
gestart met de bouw van de eerste rietge-
dekte vierkapwoningen van Blauwhoed
Eurowoningen in deelplan A. 

Woningbouw Blaricum. Er worden tus-
sen nu en een aantal jaren 963 huizen
gebouwd, waarvan 294 huur en 669
koop. De in 2008 onderzochte woningbe-
hoefte bedraagt 815 (respectievelijk 252
en 563). De behoefte aan huizen met een
lage huur bedraagt 27 en aan goedkope
koopwoningen 33. Een overproductie die
ruimte biedt aan starters. Er worden 104
huizen met een lage huur en 81 goedko-
pe koophuizen gebouwd. In de Bijvanck
en het oude dorp worden 78 nieuwe hui-
zen gebouwd (2009-2010). 

‘Op het oog gewone huizen, langs
Blaricumse adressen en hun verhalen
uit de jaren 1940-1945’, historisch boek
met veel foto’s (zie artikel ‘Blaricum
bezet belicht’ in no. 338), wordt aange-
boden aan de burgemeester Joan de
Zwart op vrijdag 23 april in het gemeen-
tehuis  Bernardus om 16.00 uur.
Belangstellenden welkom. Het boek is
daar, en daarna bij de Blaricumse
Boekhandel verkrijgbaar voor tien euro.  

De eerste 14-daagse editie van hei &
wei nieuwe stijl, met gemeentelijke
mededelingen en in tabloidformaat, zal
bij alle inwoners in de bus vallen op 14
en 15 mei. De eerste versie is de dikke
editie van twaalf pagina’s met vier pagi-
na’s aan gemeentelijke mededelingen.
Veertien dagen daarna volgt de dunne
versie met hoofdzakelijk gemeentelijke
mededelingen.

Drie seniorenappartementen mogen in
gebouwd worden. Aldus de Raad van
State, die geen redenen ziet om aan oud
beleid (vorige bestemmingsplannen) blij-
vende rechten te ontlenen. Eén gebouw is
gepland aan de Naarderweg en twee aan
de Prins Hendriklaan.

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

(Vervolg: pagina 2)

wie vult 
dit vakje?

Vrolijk PasenVrolijk Pasen

P.v.R.

Joan de Zwart-Bloch

P.v.R.
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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

Gezondheidsdeskundigen adviseren
regelmatige beweging om chronische
ziekten als hoge bloeddruk, osteoporo-
se, vetzucht, artrose, diabetes mellitus
en reuma te voorkomen of te verlichten.
Een actieve levensstijl heeft duidelijk
een gezondheidsbevorderend effect.
Aangezien volksdansen een bewegings-
vorm is kunnen we zeggen dat volks-
dansen goed is voor de gezondheid.
Onze redacteur Conny Rector, die in De
Blaercom meedoet aan volksdansen,
sprak met danser en fysiotherapeut
Aad van der Windt, hetgeen verrassen-
de inzichten opleverde. Volksdansen
wordt, afgezien van het levend houden
van de cultuurhistorische aspecten, in
dit opzicht nog wel eens onderschat.

Vaardigheden en inzet 
Een bewegingsuiting (dit kan zowel een
sport- als een dansvorm zijn) kan geanaly-
seerd worden aan de hand van de vijf basis-
vaardigheden: snelheid, kracht, coördina-
tie, lenigheid en uithoudingsvermogen. Het
moge duidelijk zijn dat kracht en lenigheid
geen prioriteit hebben voor een volksdan-
ser. Snelheid, bewegen en reactiesnelheid
zijn van belang. De muziek bepaalt de snel-
heid. Doordat in een dans veel wendingen
kunnen zitten, wordt een appel gedaan op
het reactievermogen van de danser.
Van het uithoudingsvermogen van de
volksdanser wordt wel het één en ander
geëist. In het algemeen duurt een dans één
tot maximaal vijf minuten, op een redelijk
tot hoog intensiteitniveau. Daarom duurt
een les zo’n één tot anderhalf uur, welis-
waar onderbroken door een koffiepauze.
Het uithoudingsvermogen wordt van les
tot les opgebouwd, en na enkele weken
kan iedereen onafgebroken aan een les
deelnemen. 
De belangrijkste basisvaardigheid voor de
volksdansen is coördinatie. Voor het kun-
nen dansen op muziek is het vanzelfspre-
kend dat een juiste beweging een nood-
zaak is. De spieren dienen in een goede
volgorde een vloeiend bewegingsverloop

Jan 
van der Kamp

Leuke mensen ontmoet je vaak in ons
dorp. Interessante ook. Soms bij de
bakker, of ergens op de hei met de
hond. Dan ontstaan dikwijls filosofi-
sche gesprekken, soms ook warme
vriendschappen. Dat maakt het leven
ook boeiend en gezellig. 

Jan van der Kamp is er zo een. Hij woont
al een jaar of tien in Blaricum, in een
engelachtig huis(je), dat inmiddels zijn
hobby is geworden. Aan huizen kan je
immers eeuwig bezig zijn!
Maar Jan heeft wel wat meer in zijn mars
en vertelt graag en uitvoerig over het werk
dat hij altijd gedaan heeft. Dat was Public
Health Consultant, een ingewikkelde
wetenschap, die het beleid behelst rond de
sociaal-maatschappelijke kant van de
gezondheidszorg.
Via België en Engeland volgde hij zware
opleidingen in de gezondheidszorg en
werkte hij voor de Amerikaanse far-
maceutische industrie. Van het een kwam
het ander en zo werd hij gespecialiseerd in
‘preventie’ op het gebied van de gezond-
heid. Hij maakte een studie over langeter-
mijnbeleid voor preventie van ziekten en
verzorgde voorlichting voor huisartsen en
patiënten.

Vanaf 1978 werd de G.G.D. zijn werkge-
bied. De Wereldgezondheidsorganisatie
was een intensief werkterrein om maat-
schappelijke zaken verder te ontwikkelen.
Een heel breed gebied. Zelfhulpgroepen
werden gestimuleerd en de gezondheids-
diensten gingen gericht steeds meer
samenwerken. De preventie op dit gebied
is bijzonder belangrijk. 
Kijk maar naar de Wmo (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning). Deze geeft een
tweedelige opdracht: ‘beleid gericht op
zelfredzaamheid van burgers, hun maat-
schappelijke deelna-
me en leefbaarheid
van de woonomge-
ving’ en ‘het leveren
van geïndiceerde
zorg aan mensen die
daarop aangewezen
zijn. Gericht op
bevordering van
ieders zelfredzaam-
heid.’

Jan van der Kamp kan er uren over praten.
Hij houdt van mensen, en ieders gezond-
heid gaat hem zeer ter harte. Het ouderen-
beleid is een stokpaardje van hem. En
gezien zijn brede kennis van zaken is hij
in ons dorp ook bestuurslid van de
S.W.O.-BEL. ‘Mensen kunnen veel meer
dan ze vaak denken,’ zegt hij stellig. ‘Daar
moeten we heel positief mee bezig zijn.
Zelfstandig blijven is zo belangrijk, men
kan zoveel méér. Gemeenschappelijkheid
in een dorpsgemeenschap als de onze is
geweldig, en mantelzorg en alle vrijwilli-
gers zijn geweldig.’
Aldus Jan van de Kamp. Zomaar een
warm en heel speciaal medemens,
bescheiden en o zo’n vriend van zijn naas-
te. Zo iemand kan je gewoon ergens op
straat ontmoeten! Dat is Blaricum!

Aty L.S.

Correctie
De tekst onder de kopfoto in hei & wei no.
337 moet zijn: Winter op de hoek Gebr.
Dooyewaardweg en het Fransepad.

zijdige kunstenaar.
Deze tentoonstelling
is op Koninginnedag
te zien en daarna
iedere zaterdag van
twee tot vier uur bij
de Historische Kring
Blaricum aan de
Brinklaan 4/A. De
toegang is gratis.

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

meester? In de burgemeestersfunctie is
de laatste jaren veel veranderd en dat
gebeurt in een hoog tempo.
Van dat optuigen van de functie ben ik
niet op alle punten een groot voorstander.
Dat geldt zeker voor de kleine gemeente
wanneer je refereert aan je taak als ‘bur-
germoeder’, waarbij uitgangspunt is dat je
met je burgers op goede voet wilt staan.
Op het moment dat je vergaand moet
ingrijpen in privéomstandigheden kunnen
er spanningen ontstaan. Ik ga daar niet
voor uit de weg, maar vind wel dat je bij
dergelijke bevoegdheden vraagtekens
moet zetten. Dat bepaalde problemen in
de samenleving opgepakt moeten worden
is duidelijk en dat men vindt dat de burge-
meester daarvoor de aangewezen persoon
is, is misschien wel eervol, maar de vraag
is het op lange termijn in alle gevallen wel
verstandig is.
Ik vind dat er op grond van een goede pro-
bleemanalyse vooraf nagegaan moet wor-
den wat de beste oplossing voor een pro-
bleem in de samenleving is. Naar mijn
mening gebeurt dat laatste niet altijd. Op
die manier krijg je als burgemeester veel
eigenstandige verantwoordelijkheden die
misschien wel beter onder verantwoorde-
lijkheid van politie, justitie of bijvoor-
beeld het welzijnswerk uitgevoerd zouden
kunnen worden. 
De benoeming van een burgemeester
gebeurt nog steeds door de Kroon, maar
de gemeenteraad heeft daarin een stevige
stem. Ten aanzien van een deel van het
tegenwoordige takenpakket heeft de raad
formeel echter niets in te brengen. Het tij-
delijk huisverbod en inbewaringstellingen
bijvoorbeeld zijn echt bevoegdheden die
tot de competentie van de burgemeester
behoren. 
Ook ten aanzien van de wijze waarop je
geacht wordt leiding te geven aan het col-
lege, valt het een en ander op te merken.
Een voorbeeld is Amsterdam waar burge-
meester Cohen afgerekend dreigt te wor-
den op de kwestie van de Noord/Zuidlijn
op grond van het feit dat hij zich daar
onvoldoende mee bemoeid zou hebben en
vergaand had moeten ingrijpen. Terecht
zegt hij dat dat niet zijn taak is en inhou-
delijk ook niet tot zijn bevoegdheden
behoort. 
Ik ben voorzitter van het college en zorg
dat de collegeleden goed hun werk kun-
nen doen, maar ik bemoei me niet inhou-
delijk met hun portefeuille. Ik stel wel
waar nodig positief kritische vragen, maar
ik houd niet hun hand vast. Op het
moment dat je als burgemeester wordt
afgerekend op het werk van je wethouder
en je in het slechtste geval zou moeten
aftreden, moet je de bevoegdheden en de
doorzettingsmacht van de burgemeester
elders gaan leggen.
Ik ben ooit een groot voorstander geweest
van de gekozen burgemeester, maar als
dat de vorm wordt die het ambt gaat krij-
gen dan voldoet de huidige constellatie in
ieder geval niet meer. 

Adrie van Zon

Overzichts-
tentoonstelling

Gerardus
Lanphen

(ingezonden mededeling)

Op vrijdag 30 april, Koninginnedag,
opent de Historische Kring Blaricum 
een overzichtstentoonstelling van de be-
kende Blaricumse kunstenaar Gerardus
Lanphen. Beter bekend als Graddus
Lanphen, de maker van onder andere de
Erfgooiersboom. Graddus was een mar-
kante Blaricummer, die op 18 oktober
2009 op 77-jarige leeftijd overleed. Veel
van zijn werken zijn onbekend gebleven.
Maar dankzij de medewerking van de
familie van Graddus komt er nu een over-
zichtstentoonstelling, die een goede indruk
geeft van het werk en leven van deze veel-

te garanderen voor een esthetisch uitge-
voerde dans. Vooral met de hand-benen
coördinatie. 
Naast bovengenoemde vijf basiseigen-
schappen zouden we nog een extra eigen-
schap voor de volksdanser moeten invoe-
ren, namelijk het ritme. Muziek legt de
dansers een dwingend ritme op. De maat
van de dans staat vast. Het ritme moet in
het spier- of bewegingsgevoel van de dan-
sers zitten, anders zal het dansen misluk-
ken en is de danser zijn mededansers tot
last. Bovendien wil ik nog de benodigde
flexibiliteit noemen. Met flexibiliteit wordt
bedoeld dat een danser zich steeds aan een
nieuwe dans moet kunnen aanpassen. 
Dit alles overziend kan men stellen dat
volksdansen echt wel eisen stelt aan de
dansers en niet zo gemakkelijk is als velen
denken. Doordat hart en longen regelma-
tig extra inspanning moeten leveren, zal
het algemene gezondheidsaspect, zoals in
het begin van dit artikel aangegeven door
bewegingsdeskundigen, ook bij volksdan-
sen gelden.

Belangrijk: vrolijkheid!
Het leveren van een matige tot zware
inspanning per week, waarbij hart en lon-
gen flinke arbeid moeten leveren, geeft al
verbetering van de conditie, en met volks-
dansen kan men dat zeker (makkelijk)
bereiken. Bovendien worden ook de lach-
spieren goed geoefend, want naast inspan-
ning is volksdansen ook een heerlijke ont-
spanning met veel vrolijkheid en gelach.
En wat ook heel belangrijk is: men is niet
afhankelijk van een partner. Dus mocht u
zin hebben om aan een proefles mee te
komen doen, dan kunt u terecht in dorps-
huis De Blaercom, Schoolstraat 3, 1261
EV Blaricum, tel. 5314383, op donderdag
van 9.45 tot 11.15 uur en bij De Bongerd
Dienstencentrum, Jhr. C. Roëlllaan 17,
3755 CL Eemnes, tel. 5316054, eveneens
op donderdag van 9.30 tot 11.00 uur.

Aad van der Windt, bewerkt door C.
Rector

(Vervolg: pagina 1 Burgemeester)

zodat men via de Kerklaan binnenkomt.
Daar bevindt zich een wachtkamer met
een receptioniste. Rechts daarvan is de
speelhoek voor de kids. Verder zijn er
negen behandelkamers op de begane
grond, vijf op de eerste etage en op de
tweede etage een mogelijkheid voor nog
eens drie kamers. Lift aanwezig. Ook is
er een zeer ruim laboratorium, waar twee
tandtechnici alle technische handelingen
doen, en een aparte ruimte voor het

maken van foto’s. Werkelijk alle discipli-
nes zijn vertegenwoordigd. Van gewoon
een gaatje vullen tot een implantaatbe-
handeling. Zelfs operaties worden in huis
gedaan, zodat de patiënt niet meer naar
het Tergooiziekenhuis hoeft. 
Alle ruimtes zijn uniform, functioneel en
smaakvol ingericht in mooie grijze tinten
met de oude oorspronkelijke hoge pla-
fonds. Duizenden meters kabel liggen er
onder de grond, waardoor bijvoorbeeld
foto’s en dergelijke in een minuut op het
scherm bij de tandarts verschijnen.
Na de verbouwing volgde de megaver-
huizing. Kramer: ‘We hadden gehoopt dit
in een weekend te klaren, maar dat viel

‘Uw gebit... 
onze zorg’

TANDHEELKUNDE KLINIEK BLARICUM

Op een zeer katholieke plek in
Blaricum, in het oude nonnenklooster
aan de Kerklaan, is sinds 2 jaar een
tandheelkundige kliniek gevestigd.
Hier kan het hele gezin voor alle denk-
bare en niet denkbare gebitsbehande-
lingen terecht, omdat alles is onderge-
bracht onder één dak.

Het was de droom van Martin Kramer,
tandarts, om ééns een tandartsenpraktijk
te hebben, waar alle tandheelkundige dis-
ciplines in één gebouw samengebracht
zouden zijn. Na zijn studie, veertien jaar
geleden, werkte hij vijf jaar bij een tand-
arts in Laren. Daarna nam hij een praktijk
over in Blaricum aan de Naarderstraat,
waar hij samen met de dames Nel
Sorgdrager en Ria Lanphen voor zichzelf
begon. Later verhuisde hij naar het
Binnendoor, waar zes jaar in vijf kamers
met plezier werd gewerkt met steeds
meer medewerkers en patiënten. Toen
kwam de kans om het oude zusterhuis te
kopen! Qua ruimte precies goed, maar
wel heel veel aan te verbouwen. Kramer
viel ervoor als een baksteen. Hij richtte
een maatschap op met drie tandartsen,
Erik Blom, Baptist van Tol en Sjomara
Schulmaijer-Bosker, en zes mondhygië-
nistes.

Verbouwing
Het pand werd gekocht waarna de ver-
bouwing volgde. De voordeur, die niet
meer werd gebruikt, werd in ere hersteld, (Vervolg: pagina 3)

Jan v.d. Kamp

Is volksdansen goed voor je
gezondheid?

V.l.n.r. Baptist van Tol, Eric Blom, Sjomara
Boskar, Martin Kramer

P.v.R.
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Winter
Op het moment dat u dit leest, is hopelijk
de lange winter van 2009-2010 afgelopen.
Na zo’n lange vorstperiode kijk je weer
meer dan met gewone belangstelling uit
naar het voorjaar, dat altijd weer nieuw
leven met zich meebrengt. We hebben wat
afgeklaagd over de toestand van de
wegen, die naar ieders persoonlijke bele-
ving wel of niet goed werden gestrooid.
Was dit nu eigenlijk wel zo’n koude en
lange winter? Lang was hij zeker, maar
streng... dat bepaald niet. Zeker niet als
men de winter van 1962-1963 als referen-
tie neemt.

Oudejaarsdag 1962
Op de laatste dag van 1962 begon het te
vriezen. Het ging gelijk hard vriezen en de
kolenkachels (we hadden nog geen aard-
gas hier) werden om topprestaties
gevraagd om de slecht geïsoleerde huizen
warm te krijgen en te houden. Er viel ook
sneeuw en deze eerste sneeuw bleef negen
dagen liggen. Dan komt er een oud gezeg-
de om de hoek kijken dat luidt: ‘Negen
dagen sneeuw, is negen weken sneeuw.’
Deze keer kwam deze voorspelling uit:
het bleef winter tot in maart. 

Lol
Voor de kinderen, waarvan ik er toen één
was, was het genieten. Binnen de kortste
keren konden we overal schaatsen. Waar
nu het sportpark Oostermeent is was alles
ondergelopen voordat het ging vriezen.
Dit was verworden tot een mooie ijsbaan.
Het Singerweitje was ook een mooie loca-
tie, maar de allermooiste was toch wel de
enige echte Blaricumse ijsbaan bij ‘Rust
Wat’. Er was toen nog geen eiland
gemaakt. Het waterpeil was zo hoog, dat
je vanaf de tribune gelijk het ijs op kon
stappen. Er was een binnenring gemaakt
voor de beginners en de ‘echte’ schaatsers
reden op de buitenbaan. De meesten reden
op houten, sommigen zelfs op stalen
noren. Een mooi gezicht waren de zoge-
naamde rondrijders, die zwierend over de
baan gingen. Zonder anderen tekort te
doen zie ik nog Gerard Borsen en Bets
Hoogland uit Eemnes, Bertus van den
Bergh en Greet Heerschop en Nico en
Truus Borsen voor me, die deze tak van
sport geweldig goed beheersten.

Naar de Vaart
Maar als de winter lang duurt, wil je ook
weleens wat anders dan alleen rondjes rij-
den op ‘Rust Wat’. Op een zekere dag
werd het plan opgevat om met een groep-
je jongens naar Eemnes te fietsen om daar
op de Vaart te gaan schaatsen. Aan het
eind van de Vaart liepen we over het sluis-
je en zetten we onze tocht voort op de
rivier de Eem. We waren niet de enigen,
hele groepen reden daar naartoe, wat toen
nog het IJsselmeer heette. We gingen het
IJsselmeer op richting Blaricum met de
oostenwind in de rug. Maar de invallende
avond overviel ons, dus begonnen we aan
de terugweg. Nu bleek, omdat we ons zelf
overschat hadden, dat we nu letterlijk en
figuurlijk veel tegenwind hadden. We
waren gekomen tot de ‘Bunker’. Dat was,
waar nu de A27 over de Stichtse brug de
polder ingaat. Goede raad was duur. We
besloten de schaatsen af te binden en
lopend over de Meent richting Blaricum te
gaan. 

Op ons kop gekregen
De Bijvanck was er nog niet, het enige
richtpunt wat we hadden was de verlichte
klok van onze eigen St. Vituskerk. Toen
we thuiskwamen werden we wel met
gejuich ontvangen omdat we, al was het
veel te laat, eindelijk thuisgekomen
waren. Totdat we ons verhaal verteld had-
den, toen sloeg de blijdschap om in
woede. Mijn ouders spraken in koor:
‘Waar is je fiets?’ Nadat ik had uitgelegd
dat deze op slot in Eemnes stond, werd er
gezegd, weer bijna in koor: ‘En die ga je
morgen lopend halen.’ Maar ik denk dat ze
heel blij waren dat we zonder veel schade
thuisgekomen waren. Ik nam de rest van
hun betoog maar verder voor kennisge-
ving aan. De volgende dag hebben we dan

GAD
Huisvuil, scheidingsstations etc.: zie
websites van GAD en de gemeente.
Oud papier, kranten? Deze kunnen ook
in de zes blauwe containers bij de hoofd-
ingang van het scholencomplex De
Levensboom, tijdens de openingsuren van
de scholen.

ook lopend onze fietsen, die er gelukkig
nog stonden, opgehaald.

Ingesneeuwd
De sneeuwval in die winter is daarna
nooit meer overtroffen. De oostenwind
had vooral aan de buitenkant van het dorp
heuse sneeuwduinen doen ontstaan. Zelfs

in het dorp waren sommige straten totaal
onbegaanbaar. Manus van der Heiden
werd ingeschakeld om de sneeuw met een
voorlader op vrachtauto’s te laden. Op de
bijgaande foto gebeurt dit aan de
Middenweg, waar nu het Kuijerpad
begint. De vrachtauto’s losten de sneeuw
op het veld bij de hervormde kerk (nu
Oranjeweitje) en op het veld tegenover
wat nu hotel Bellevue heet, toen nog
Ruimzicht. De sneeuw heeft er tot ver in
de maand mei gelegen. Sommige mensen
maakten zich er toen al zorgen over of de
opgeslagen sneeuw met de kermis (de eer-
ste maandag na 15 augustus) wel weg zou
zijn. Gelukkig was dit wel het geval. 

Sneeuwblazer
Maar in Eemnes hadden ze het nog veel
erger. Vooral de Meentweg had het zwaar
te verduren gehad. Vanuit de Eempolder
was veel sneeuw opgewaaid tegen en over
de dijk aan de Meentweg. De boerderijen
waren totaal onbereikbaar geworden,
voornamelijk voor de melkophalers. Dit
was toch de grootste inkomstenbron voor
de boeren daar. Maar gelukkig heeft elk
nadeel ook zijn voordeel, volgens Johan
Cruijff, want met deze temperaturen was
de melk wel langer houdbaar. Wij gingen
via de Stachouwerweg door de ‘Venen’ er
naartoe om dat schouwspel gade te slaan.
U moet zich voorstellen dat de wijk de
Bouwvenen en de A27 beiden nog niet
waren aangelegd. De hele ‘Venen’ waren
schoon gewaaid, het was één witte vlakte
waar de sloten niet meer als zodanig te
herkennen waren. Op de Meentweg waren
militairen van de vliegbasis Soesterberg
bezig met een sneeuwblazer. Voor die tijd
voor ons een imposant gezicht. Zo werd
Eemnes als het ware voor de tweede maal
‘bevrijd’. 

Branden
Blaricum werd deze winter ook nog
geteisterd door twee grote branden. Op 2
januari brandde de boerderij van de fami-
lie De Jong (Henk van Steffen) aan de
Kerklaan 13 helemaal af. Door de harde
noordoostenwind was het voor de korpsen
van Blaricum en Huizen, die om assisten-
tie gevraagd was, onbegonnen werk om
nog iets te kunnen behouden. Op een paar
kalveren na was wel al het vee in veilig-
heid gebracht. Op 12 januari ging een
groot gedeelte van het rieten dak van de
familie Regnault, op de hoek Schapendrift-
Eemnesserweg, in vlammen op. Gelukkig
bleef er nog veel bespaard. maar er was
wel veel waterschade. Op dat moment
werden er door de beide lagere scholen
schaatswedstrijden op de vlakbij gelegen
ijsbaan ‘Rust Wat’ georganiseerd. Het was
die dag daar een drukte van belang. Dit
zijn zomaar een paar van mijn herinnerin-
gen aan de winter van 1962-1963.

Frans Ruijter

ietwat tegen.’ Nog weken waren nodig om
alles op rolletjes te laten lopen. En de eer-
ste keer dat het licht uitviel en niemand
wist waar de meterkast uithing, ontstond
er een lichte paniek. Maar alles kwam
goed en tot vreugde van iedereen bleek en
blijkt de onder-één-dak visie heel goed te
werken.

Klappert kunstgebit?
Zo kunnen patiënten die een kunstgebit
hebben dat bijvoorbeeld klappert, hiervan
via het plaatsen van implantaten verlost
worden. Deze behandeling wordt vrijwel
in alle gevallen vergoed door de basis
ziektekostenverzekering. Er wordt slechts
een eigen bijdrage verlangd van 90 euro
per kaak. De tarieven die de kliniek rekent
zijn bepaald door de overheid.

Toekomst
Vragend naar wat er nog in de toekomst te
wensen over is, zegt Kramer: ‘We hebben
op dit moment zes tandartsen (twee in
loondienst) en we willen er nog minstens
twee tandartsspecialisten bij. Waarschijn-
lijk komt er binnenkort een tandarts in
dienst die gespecialiseerd is in wortelka-
naalbehandelingen. Zo kunnen wij onze
huidige en toekomstige patiënten steeds
meer bieden.’ Want er kunnen zich nog
steeds nieuwe patiënten melden bij
Tandheelkunde Kliniek aan de Kerkstraat
18 te Blaricum. Hetzij telefonisch 
op 5319064 of per mail binnendoor@
planet.nl. Aan een website wordt druk
gewerkt. Deze zal binnenkort actief zijn.
Op 1 april aanstaande bestaat de kliniek
twee jaar. Er is nooit een officiële opening
geweest. Nu zijn er plannen om in de
komende maand mei dit alsnog te doen.
Via hei & wei, waarvan de kliniek per 1
januari 2010 hoofdsponsor is geworden,
zullen zij het dorp laten weten wanneer de
Blaricummers de kliniek mogen komen
bewonderen.

Conny Rector 

12-02-2010 Arinus (Rinus) Johannes
Brouwer, 
geboren 23 januari 1928

18-02-2010 Geertruida Hendrika
(Truus) Puijk-Kuijer, 
geboren 15 juni 1941

18-02-2010 Yvonne Renée Kooij-
Lepinat, 
geboren 24 oktober 1941

febr.   2010 Tonia de Graaf, 
geboren 1920

03-03-2010 Lambertus (Bert) Johannes
Timotius Smit, 
geboren 24 sept. 1954

In memoriam
Antoon Raven

Op 3 februari jl. overleed Antoon Raven.
Hij werd geboren op 31 januari 1923, als
jongste kind van Elbert (Ep) Raven en
Steventje (Steep) Vos. Dit waren allebei
rasechte Blaricummers. Zij woonden in de
boerderij aan Fransepad 17. Vader Elbert
(Ep) was ‘Bulleboer’ (hij had een dekstier),
en werd daarom ook wel ‘Ep de Bulleboer’
genoemd. Ep en Steep kregen elf kinderen,
waarvan er zes jong zijn overleden. Antoon
stond in het dorp beter bekend als ‘Antoon
van Steep’, vernoemd naar zijn moeder. 
Antoon trouwde in 1946 met Riek de
Graaf (1924), dochter van Henk de Graaf
en Sophie de Gooijer. Ze gingen wonen in
de boerderij van zijn ouders aan het
Fransepad 17. Antoon en Riek kregen vier
kinderen: Stans, Tonie en tweeling Hans
en Miriam. Riek overleed in 2005.
Nadat Stad en Lande ontbonden was in
1972, stopte Antoon met boeren. Hij werd
tuinman. In vele tuinen in Blaricum en
omgeving heeft hij zich verdienstelijk
gemaakt. Na de dood van Riek nam hij, op
zijn aangepaste fiets en op zijn eigen
manier, toch deel aan het sociale leven. 
Met zijn overlijden is er weer een stukje
Blaricum uit ons midden verdwenen.
Met mooi weer zat hij in zijn stoel aan de
weg voor zijn huis. Dit beeld moeten we
voor altijd missen. We wensen zijn kinde-
ren en kleinkinderen sterkte om dit verlies
een plaats te geven. 

Frans Ruijter

Briljant
Blaricummer

‘Luitzen Egbertus Jan Brouwer was
een briljant wiskundige, een rokkenja-
ger, mysticus en ruzieschopper.’ Zo
luidt de eerste zin in Toentertijd 62 –
het voorjaarsnummer van het blad van
de Historische Kring Blaricum.

De rest van het artikel onderbouwt die
eerste zin moeiteloos. ‘In het Gooi leefden
destijds kunstenaars als Mondriaan en
Adriaan Roland Holst in hutten. Te mid-
den van idealisten, wetenschappers,
naaktlopers, mystici en vegetariërs. Eén
van hen was “Bertus” Brouwer – en hij
komt in aanmerking voor al die kwalifica-
ties. Hij had het magere postuur en het
querulante karakter van Don Quichot en
het charisma en het erbij horende succes
van Don Juan. Grote wetenschappers als
Albert Einstein zochten hem op in zijn
huisje.’
Als jongen ging Bertus nauwelijks naar de
lagere school. Hij kreeg privé onderwijs
van zijn ouders en werd op negenjarige
leeftijd toegelaten tot de HBS. Aanslui-
tend behaalde hij twee jaar later het gym-
nasiumdiploma (alfa en bèta). Op zijn
zestiende jaar ging hij wiskunde studeren
aan de Universiteit van Amsterdam en stu-
deerde af in zeven jaar. Hij trouwde en
betrok met vrouw en stiefdochter een hut
aan de Torenlaan.
In 1907 promoveerde Bertus Brouwer aan

de Universiteit van Amsterdam op het
proefschrift Over de grondslagen der wis-
kunde. Tweeënhalf jaar later werd hij
docent aan die universiteit en hij is er zijn
hele carrière gebleven. In 1912 werd hij
benoemd tot buitengewoon hoogleraar en
lid van de Academie van Wetenschappen.
Deze opmerkelijke verschijning woonde
zijn hele leven in ons dorp. Na zijn tragi-
sche dood werd hij begraven op de
Gemeentelijke Begraafplaats. Een jaar of
tien geleden werd zijn hut gesloopt voor
een villa.
Toentertijd is verkrijgbaar bij de
Historische Kring, Brinklaan 4a. Ope-
ningstijden zaterdag 14.00 tot 16.00 uur
en donderdag van 20.00 tot 21.00 uur.

Hidde van der Ploeg

Familieberichten
Geboren
20-01-2010 Jaycee Westdijk
21-01-2010 Gabriel Hanna
23-01-2010 Liv Rozemarijn Elkerbout
24-01-2010 Hannah Xiao Pomes
01-02-2010 Jimmy Arthur van Rongen
03-02-2010 Madelief Hannah Koosje

de Graaf
10-02-2010 Cathelijne Charlotte Ine

Marie Reefman
11-02-2010 Kate Jacqueline Lanphen

Partnerschapsregistratie
01-02-2010 Arnoud Wildschut, en:

Rebecca Sabrina van der
Beek

Overleden
30-01-2010 Nicolaas Petrus Maria van

de Laar, 
geboren 1 april 1941

03-02-2010 Antoon Raven, 
geboren 31 januari 1923

04-02-2010 Ton Beffers, 
geboren 24 december 1945

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

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

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      Pa

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

De winter van 1963 (Vervolg: pagina 2
‘Uw gebit... onze zorg)

De jonge Frans Ruijter ziet toe

Grafsteen prof. Brouwer

Is gereserveerd

Antoon Raven

S.B.

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 mei nr. 340 is 26 maart a.s.

verschijnt 22 april a.s.

Boterlammetjes maken
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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

Donderdag 1 april 19.30 uur
Witte Donderdag.
Zaterdag 3 april 
Stille Zaterdag o.l.v. Ds. J. Rinzema,
aanvang Paasnacht Fakkeltocht 20.00
uur bij de Dorpskerk: zie de website.
Zondag 4 april 10.00 uur 
Eerste Paasdag
Ds. J. Rinzema.
Zondag 11 april 10.00 uur
Prof. Dr. P.M. Holtrop uit Zweden.
Zondag 18 april 10.00 uur 
Ds. J. Rinzema.
Zondag 25 april 10.00 uur
Ds. J. Rinzema.
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 bijeen in Dorpshuis De Blaercom,
behalve tijdens de schoolvakantie. Zie ook
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op woensdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

!

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

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

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 traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op
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.

Lokale Websites
Deze rubriek hebben wij verplaatst 
van deze pagina naar onze website
www.heienwei.nl onder de knop ‘Lokale
Websites’. Deze maatregel was noodza-
kelijk geworden omdat de lijst een zodani-
ge omvang kreeg dat de andere berichten
van deze pagina verdrongen werden. De
rubriek is overigens bestemd voor non-
commerciële instellingen, opleidingen en
gezondheidszorg. De websites van onze
adverteerders en sponsors kunt u vinden
in de advertenties.

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en Communie-
viering. 
Op 18 april 
Kindernevendienst.
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.

Bijzonderheden:
Zondag 28 maart
11.00 uur Viering met Palmpaasoptocht
voor de kinderen.
Donderdag 1 april
Witte Donderdag
19.15 uur Eucharistieviering.
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag
14.30 uur Kruisweg.
19.15 uur Viering van Goede Vrijdag.
Mensen worden uitgenodigd om bloemen
mee te nemen om daarmee een eerbetoon
aan de gekruisigde te brengen. De viering
wordt gezongen door het Goylants
Kamerkoor.
Zaterdag 3 april
Stille Zaterdag
19.15 uur Paaswake voor de kinderen
m.m.v. het St. Vitus Kinderkoor.
21.30 uur Paaswake
m.m.v. het Gemengd Koor.
Zondag 4 april
Hoogfeest van Pasen
11.00 uur Eucharistieviering.
Maandag 5 april
Tweede Paasdag
10.00 uur Eucharistieviering.
Woensdag 7 april 
10.00 uur Seniorenmis waarna koffie-
drinken.
Zondag 18 april
11.00 uur Viering m.m.v. Timeless.

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

Gemeente Agenda 
Huisvesting gemeente Blaricum
In gemeentehuis Laren: Eemnesserweg
19, Laren, tel. 7513222, het college van B
en W met het secretariaat. Binnenkort 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, 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. 7513131
van 8.00-16.00 uur. 

Gemeenteraad april 2010
Rondetafelgesprekken:
Dinsdag 13 april om 19.30 en 21.15 uur
in De Blaercom, Schoolstraat 3. Agenda:
zie website gemeente. 
Aanmelden bij de griffier, tel. 7513231 of
griffier@blaricum.nl. 
Raadsvergadering:
Dinsdag 20 april om 20.00 uur in het
BEL-kantoor te Eemnes. Stukken ter inza-
ge vanaf 1 april, ook op de website.

www.oogopblaricum.nl 
Elke dag nieuwe, actuele foto’s met tek-
sten, van en over Blaricum en haar
inwoners. 

Zon op en onder: op 1 april om 7.15
resp. 20.13 uur en op 1 mei om 6.10 resp.
21.04 uur.

Dorpsagenda
uit het heden en verleden van Blaricum
Kees van Urk, Loe Loeber, Herman
Heijenbrock, Willem Dooijewaard, Sal
Meijer, Kees Schrikker, Gerardus
Hoogendoorn en Stijn Rietman. Opening
13 april om 15.00 uur door burgemeester
Joan de Zwart-Bloch.
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 2 mei
a.s. ‘Voorjaarsparade’, Eline de Jonge
(schilderijen), Monique Muylaert (kera-
mische reliëfs) en Ellis Tertoolen (schilde-
rijen). Zomertuin 11, Hamdorffcomplex,
Laren. Tel. 5335987. Openingstijden en
info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: ‘Etude in F’,
schilderijen van Herman van Veen t/m 25
april. ‘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.
Info: www.singerlaren.nl.

GEZONDHEID EN WELZIJN
‘De Bonusmoeder’ met verhalen van
stiefmoeders en informatieve stukken van
Ietje Heybroek-Hessels van de Praktijk
voor Ouder/Kind/Relaties. Uitgever
Artemis. Presentatie op 13 april in De
Rode Hoed in Amsterdam. Info:
www.ouderenkinderen.nl.
Versa Welzijn Blaricum. Maatschap-
pelijk werker Leny de Rouw, werkzaam
bij Versa Welzijn in het gezondheidscen-
trum in De Lloods in Blaricum, heeft per
1 maart jl. haar functie overgedragen aan
Aletta van de Lagemaat. Een interview
met Aletta volgt. Contact: tel. 52319191
(9.00-12.00 uur), mobiel 06-12949866.
Aanwezig: maandag t/m donderdag. Zie
ook www.versawelzijn.nl. 
Reanimatiecursussen St. Anthonius
Cardicare, Kloosterhof 4, op zaterdag 17
april om 9.30 uur, 12.30 uur en 15.30 uur.
Cursusduur ca. 2,5 uur. Na afloop certifi-
caat van deelname. Beperkt aantal deelne-
mers. Iedereen krijgt de kans te oefenen
met de reanimatiepop en het AED appa-
raat. Gratis deelname. Voor 14 jaar of
ouder. 
Opgeven info@antoniuscardicare.nl of tel.
5394420. Info: www.antoniuscardicare.nl.
Open: iedere werkdag 8.00-18.00 uur. 
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. Info: www. cjgblaricum.nl.

N.B. Voor rubriek Lokale websites wordt
u verwezen naar de gelijknamige rubriek
op onze website www.heienwei.nl. De
websites van de adverteerders en sponsors
vindt u op de betreffende advertenties. 

EVENEMENTEN
Paasbingo bij BVV ’31 voor iedereen op
vrijdag 26 maart bij BVV '31,
Schapendrift. Begin 20.00 uur, kantine
open 19.30 uur. Start om 20.00 uur. Info:
Heleen Verberne 06-22694848.
Lentemarkt Zorgboerderij ’t Werck-
paert: zaterdag 27 en zondag 28 maart
van 12.00 tot 17.00 uur. Volop lammetjes
(vanaf 2 weken oud) en kuikentjes. Voor
kinderen: knutselen van boterlammetjes,
lentekransen en decoraties. Nico rijdt weer
met de huifkar. Kransen en decoraties
door de hulpboeren e.a. Toegang gratis.
Gebr. Dooyewaardweg 3.
Lenteconcert The Ambrosians Vocal-
group uit Blaricum op zaterdag 17 april
a.s. in Zalencentrum De Graaf Wichman
te Huizen. M.m.v. het ‘Harmonie Orkest
Prinses Irene’ uit Huizen. Aanvang: 20.00
uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Toegangskaarten aan de zaal.
‘Tafelen met Merpatis’ door Arthur
Wattimena! Op veler verzoek, terug in
het dorp. Arthur bereidt bij u thuis, voor u
en uw gasten, een in overleg met u samen-
gesteld heerlijk Indonesisch menu.
Desgewenst speelt hij op de gitaar ‘gouwe
ouwe’. Veel mogelijk, ook voor grotere
groepen en catering. Ook bedrijven. Bel
Arthur Wattimena, 06-25097827 of mail
tafelenmetmerpatis@hotmail.com.
‘Asperges in de akker’ 2010: zaterdag 15
mei t/m maandag 24 mei, 18.00-22.00 uur,
luxe aspergediners aan de aspergeakker,
Bergweg. Bedoeïenententen, lange gedek-
te tafels, bloemboeketten, vuurkorven.
Viergangendiner met verse asperges en
andere seizoensproducten. Excellente wij-
nen. Kosten: couvert p.p. € 79,50.
Optioneel: drankenarrangement (3 soor-
ten) p.p. € 39,50, goodiebag (asperge-
kookboek, fles wijn en ‘streekproduct’) 
€  39,50. Tafels: 8 personen. Reserveringen
en tafelboekingen: Maarten Beuningh, tel.
06-47240810, maarten@zmaakt.nl. 

EXPOSITIES ETC.
Torenhof expositie: aan de Torenlaan 22,
van 14 april t/m 24 mei kunstwerken uit de
gemeentelijke collectie, geïnspireerd op
‘Couleur Locale’ uit het Singer. Werken

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 Zorg-
groep. Info: www. vivium.nl.

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? Info: www. swobel.org.

BIBLIOTHEEK LHB
Huizen: Plein 2000 1, tel. 5257410:
Kunstuitleen: gehele maand, uit wissel-
collectie. Educatief project Kunstuitleen
i.s.m. kunstenares Marloes Eerden (van
beeld op school: ‘Touching the sun’) en de
bovenbouw van basisschool van OBB
Blaricum. Leerlingen groep 7 en 8 komen
naar Kunstuitleen (kunstwerken) en
Bibliotheek (boekillustraties) en maken
kennismakingsopdrachten. Leerlingen
mogen kunstwerken uitzoeken en 4 weken
in klas houden, om mee te werken.
Coördinator Kunstuitleen en de kunstena-
res komen meermaals in de klas lesgeven.
Eindexpositie aan einde schooljaar.
Alzheimerlezing door Prof. Dr. Christine
van Broeckhoven op 31 maart 17.00-
19.00 uur. ‘Symboliek in de kunst II’,
lezing op 14 april 10.30-12.30 uur 
door Diana Kostman, kunsthistorica.
Homeopathie, inloopochtend 21 april
10.45-12.00 uur, lezing door homeopaten
Rachel Lebbink en Lidy van Schie. ‘In
Loving Memory’, expositie t/m dinsdag 6
april 20.00-22.00 uur: wat te doen met
achtergelaten dingen van dierbaren? 24 x
antwoord door professionele en amateur-
kunstenaars. Laren: St. Janstraat 27a, 
el. 5382612. Selectie collectie Kunstuit-
leen Huizen van 27 april t/m 31 mei.
Biblioscoop: donderdag 15 april om
19.30 uur. Laren en Huizen: Nationale
Tuinontwerpdag op vrijdag 16 april,
adviesspreekuren door tuinarchitecten.
Kidsbios op woensdag 21 april 14.30 uur.
Algemeen: wekelijks nieuwste toptitels
van bestsellerlijsten. Mobiliteits-proble-
men: Bibliotheek-aan-huis! Vereist: lid
zijn of worden, info: tel. 5257410.
Lezingen: entreeprijzen en reserveren: zie
www. bibliotheekhlb.nl.

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

Ook voor wespennesten!

De Paasnacht Fakkeltocht
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