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“Houd het gebouwde cultuurhistorische verleden in stand. Dit is een morele plicht. Geldt dit overal in ons land,
dan zeker ook in Blaricum. Vanwege
zijn hoge percentage monumenten per
inwoner. Te vergelijken met dat van de
oude binnenstad van Amsterdam. Nog
te weinig mensen realiseren zich dit.
Door sloop en onherkenbare verbouwingen worden architectonische waarden én schoonheid zwaar aangetast of
verdwijnen geheel. En dan geldt: voor
eens weg, voor altijd weg.” Aan het
woord is Gé van der Pol, architect en
lid van de huidige welstandscommissie
(d.i. de ‘schoonheidscommissie’) van de
gemeente Blaricum.
Gé van der Pol is een bijzonder mens.
Ondanks zijn leeftijd (77) een energiek,
bezield én bezielend man. Hij beschikt
over een omvangrijke kennis van de
Nederlandse en speciaal de Blaricumse
architectuur en het kunstenaarsleven van
weleer. In het kader daarvan kreeg hij in
2004 officieel de opdracht van de
gemeente een uitgebreide inventarisatie te
maken van alle panden die nog dringend
voor bescherming in aanmerking zouden
moeten komen. Zijn eerste rapport, een
lijvig, maar lezenswaardig werk van 440
bladzijden, compleet met foto’s, kwam in
april 2005 gereed. Het is mede tot stand
gekomen door de gewaardeerde hulp van
Gé’s levenspartner Henriëtte Nijdam
(tekstverwerking en lay-out), van Gerbe
van der Woude (fotowerk) en van drs.
Lieneke Bekkema (ambtenaar ruimtelijke
ordening en secretaris van de Monumentencommissie). Het rapport met foto’s van
de huizen is overigens beneden in de hal
van het gemeentehuis op de leestafel voor
een ieder in te zien: buitengewoon interessant en lezenswaardig. Om aan te bevelen.
Op deze inventarisatielijst staan nu 54
Blaricumse objecten met monumentale
waarde. Het zwaartepunt vormen de villa’s en atelierwoningen gebouwd in de
periode van 1890 tot 1940. Gelegen rond
het beschermde dorpsgezicht en in het
buitengebied, tot aan Laren toe. “Qua
monumentenzorg is dit een uitbreidingsgebied dat nogal achtergebleven is,” aldus
Gé. “Het zijn huizen, destijds veelal
gebouwd door wetenschappers en kunstenaars. Waarvan een opvallend aantal met
internationale betekenis. Schilders
zoals Mondriaan, Bart van der Leck,
Raoul Hynckes, Lou Loeber, Herman
Heijenbrock, noem maar op, en wetenschappers zoals Van Rees, Brouwer,
Schoenmaekers en anderen. Ook de toenmalige architecten waren landelijk en

Van de redactie
Het nieuwe jaar is weer begonnen.
Hier in het dorp is het gelukkig vrij
rustig gebleven. Wel werd het nodige
vuurwerk afgestoken, maar dat hoort
erbij. Gelukkig werd er als altijd
behoedzaam mee omgesprongen in de
buurt van de rieten daken.
U hebt nu het februarinummer 2006
van hei & wei in uw handen. Er is iets
in veranderd. Omdat we in een tijd
terecht gekomen zijn waar actuele
informatie een steeds grotere rol
speelt, heeft de redactie gemeend aan
dorpsactualiteiten in brede zin extra
aandacht te moeten geven. Om een
voorbeeld te noemen: de afgelopen tijd
zijn belangrijke zaken voor het
voetlicht gekomen, zoals de samenwerking tussen de BEL-gemeenten, de
herindelingsplannen van de provincie
en de drie grote nieuwbouwplannen.
Wij hebben daarom een nieuwe rubriek
ingericht genaamd ‘Blaricums Nieuws’
die ‘Wist u dat...’ vervangt. Hiermee
komen wij tegemoet aan de behoefte
aan meer actuele informatie, die eens
temeer van belang is voor het maken
van een keuze op de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart a.s. In het
volgende nummer zullen wij u, in dit
zelfde kader, de verkiezingsprogramma’s presenteren van de verschillende
deelnemende politieke partijen. Ook
hebben we de kop ‘Blaricumse
Berichten’ gewijzigd in ‘Blaricumse
Agenda’, dit past beter bij het karakter
van deze rubriek.
S.B.

hei & wei
dorpsblad voor Blaricum

HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.
SPONSORS

‘A THING OF BEAUTY IS A JOY FOREVER’

‘De Goudsblom’, Heideweg 8

soms zelfs internationaal bekend. Denk
maar aan namen als De Bazel, Rueter,
Hamdorff, Hanrath, Oud, Cuypers,
Hausbrand, Elzinga, prof. Eschauzier,
Komter, Rietveld, Elling, Salomonson,
Herman Haan, Niegeman en Symons. Zij
bouwden hier. Hun culturele nalatenschap.”
In de loop van de vorige eeuw is de
Blaricumse
bevolkingssamenstelling
anders geworden. En daarmee ook de
motivatie om hier te komen wonen. Met
mindere hechting aan het oude, cultureel
waardevolle. Een constatering, geen veroordeling. Gewoon een tijdsverschijnsel.
“Maar, die huidige bevolking dient wél de
zorg te hebben om deze belangrijke culturele erfenis voor het nageslacht in stand te
houden,” aldus Gé.
De bedoeling is deze panden aan te kunnen wijzen als gemeentelijk monument.
Uiteraard conform de procedures, met
inspraak van de bewoners. Die loopt nu.
Begin dit jaar volgt er een nog diepgaander onderzoek van de panden. Waarbij
o.a. ook het interieur meespeelt. Dan moet
beslist worden: op de monumentenlijst of
niet.
Uit liefde voor hun woning en de culture-
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le waarde daarvan hebben enkele inwoners hun woning al op voorhand voor de
bescherming aangemeld. Ook om anderen
een voorbeeld te geven. Om hun woning,
zoals die was en is, te behouden voor de
komende generaties: ‘A thing of beauty is
a joy forever.’ En die anderen volgen nu.
Die voelen het ook zo. Opvallende uitspraken: “Voor onze kinderen hoeven we
het niet te doen. We doen het voor het
behoud van ons dierbare, karakteristieke
huis, voor ons mooie dorp, om een stuk
schoonheid te bewaren en door te geven
aan volgende generaties.” “Een Willem
Maris laat je toch ook niet overschilderen,
omdat je voor de buitenwereld zonodig je
eigen signatuur er onder wilt zetten?”
Geldelijke motieven? Minder ‘vangen’ bij
verkoop? “Dat vooronderstelde waardeverlies valt erg mee. Kijk maar naar de
huidige monumenten hier, die worden
conform de hoge marktprijzen verkocht.
Veel kopers voelen dat aan en hebben het
ervoor over. En de status van het hebben
van en het wonen in een monument is ook
belangrijk. Kijk maar eens naar het wonen
in de fraaie grachtengordels in de oude
steden. Die overigens niet meer bestonden
als wij ons alleen door geld hadden laten
leiden.”
Sybert Blijdenstein

EINDELIJK.....
EEN MAN!!!
“Lang gewacht, stil gezwegen, nooit
gedacht en toch gekregen.” Deze
spreuk las ik vroeger eens op een huis
in de straat waar ik als kind woonde en
is altijd in m’n hoofd blijven zitten. Zij
is op velerlei gebied van toepassing en
nu dus op de ganzen aan de Stichtseweg
in de Bijvanck.
Want waar zo’n twee jaar geleden nog
maar vier (soms vijf) ganzen waren overgebleven, zijn er nu inmiddels zeven of
acht. Eén gans heeft namelijk nogal ’t
heen en weer en kijkt telkens of het ergens
anders leuker is om vervolgens toch weer
op z’n oude stek terug te keren.
Nadat een paar jaar geleden achtereenvolgens de ouders en ‘ons allochtoontje’ Gijs
(de brandgans) waren overreden, bleven
alleen de jonge gansjes nog over.
Uiteindelijk gaat toch de natuur haar gang
en vorig voorjaar werd één van hen broedend gesignaleerd bovenop de geluidswal. Een aantal bewoners uit de omgeving
hield nauwlettend in de gaten wanneer en
hoeveel jongen er zouden komen..... vergeefs! De eieren waren niet bevrucht,
want er was geen man aan te pas gekomen; ’t waren blijkbaar alleen maar meisjes. Het gekke was, dat er toch heel veel
eieren lagen, die, zo bleek later, gevuld
waren met vieze stinkende pulp. Zielig
voor het vrouwtje, die daar al die tijd op
had zitten broeden. Na vernietiging van de
eieren, keerde ze weer terug bij de groep.
Maar toen kwam de onrust, want er moest
toch worden voortgeplant, dus gingen de
vrouwtjes op zoek..... Eerst op de carpoolplaats, vlak bij de bushalte. Weken hebben
ze daar gezeten, maar er kwam nooit een
leuke man voor ze uit de bus. Daarna
dachten ze er, al was ’t er maar één, op te
kunnen pikken bij de stoplichten. Ook dat
lukte niet. Vervolgens gingen ze in ‘retraite’. Ze trokken zich terug achter het terrein van de firma Dorrestijn.

S.B.

Als van onder een kopieerapparaat
Intussen was de zomer voorbij en nadat
wij, bewoners van de Bijvanck, ook ons
best deden om er een mannetje bij te krijgen, zaten er op een dag ineens acht ganzen!!! Alsof ze onder het kopieerapparaat
hadden gelegen. Exact dezelfden. Het is
net of je dan dubbel kijkt. Bij navraag
blijkt dat er maar liefst twee mannetjes en
één vrouwtje zijn bijgezet. En..... het klikte. Er zit nu een groep ganzen heel gezellig bij elkaar. In deze wintertijd worden ze
weer regelmatig door bewoners bijgevoerd. Meerdere keren zie je er een auto
stilstaan, gelukkig aan de ‘goede’ kant
(waar de ganzen zitten) en laten deze luidkeels horen, dat ze dat erg op prijs stellen.
We zijn razend benieuwd of er nu in het
voorjaar echt jonge gansjes bijkomen.
Wanneer dat inderdaad het geval is, wordt
‘t oppassen geblazen, want we willen
‘onze ganzen’ niet weer kwijtraken aan
het verkeer. Misschien dan toch maar een
bord plaatsen met ’OVERSTEKENDE
GANZEN’. De tijd zal het leren!
Tiny de Wit
Als goed inderdaad goed is
en duidelijk van kwaad verschilt,
hoeven we er niet over te praten.
Omdat we over goed en kwaad praten,
is het verschil tussen goed en kwaad
niet duidelijk.
Tswang-tse (Tao)

GEMEENSCHAP
(column)
Veel van de oorspronkelijke karakteristiek van Blaricum is bewaard gebleven
dankzij zorgzaam bestuur en.... waakzame en wakkere burgers.
Blaricummers die zich vanuit hun liefde voor het dorp en hun culturele achtergrond laten gelden wanneer zich
ontwikkelingen en maatregelen aandienen die de structuur en het karakter
van de gemeente wel eens zouden kunnen aantasten.
Voorgenomen herzieningen van bestemmingsplannen, woningbouwplannen, verkeersmaatregelen, groenvoorzieningen,
konden en kunnen in Blaricum op intense
belangstelling rekenen van kritische burgers. Van groot belang daarbij is de nagenoeg directe invloed op bestuurders en op
de plaatselijke politiek. De lijnen met de
plaatselijke bestuurders zijn kort.
Persoonlijke aandacht van de burgemeester of van een wethouder is normaal.
En het werkt. Het duurt soms wel wat
lang, maar buurt, politiek en dagelijkse
bestuurders komen samen meestal wel tot
een oplossing, waardoor veel waardevols
behouden kon blijven (beschermd dorpsgezicht, karakteristieke bomen, groen,
bestratingen, monumenten etc.).
Grote aanslagen op de schoonheid van ons
dorp zijn achterwege gebleven. De nieuwe
school in het oude dorp valt uiteindelijke
toch mee en grote, recent gebouwde
villa’s, met uitzondering van de kolossale
hekwerken, kunnen er, goed ingepakt in
het groen, ook nog wel mee door.
Voorgenomen herindeling
In deze situatie komt verandering bij
schaalvergroting. De invloed van de
Blaricummers op hun eigen woonomgeving wordt, hoe je het ook wendt of keert,
minder of veel minder, al naar gelang de
schaal van de gemeente groter wordt en
het bestuur en de ambtelijke diensten op
grotere afstand komen. De grootte van de
gemeente is bepalend voor het aantal
raadsleden.
Blaricum zou er in Gooistad van bijvoorbeeld 250.000 inwoners, waar de gedeputeerde Moens van de provincie NoordHolland zo’n voorstander van is, met nog
maar een enkel raadslid bekaaid vanaf
komen. Het is duidelijk dat in die situatie
de Blaricumse inbreng minimaal is, waardoor het instandhouden van het typische
Blaricumse karakter bedreigd wordt. Dat
risico lopen we wanneer, aldus mijnheer
Moens, de BEL-gemeenten Laren,
Blaricum en Eemnes hun onderlinge
samenwerking niet intensiveren (samenwerken is overigens een autonome
bevoegdheid van gemeenten). Lukt dat
niet, dan zullen Blaricum en Laren mee
moeten doen in het fusieproces in het
Gooi, dat dan per l januari 2009 zijn
beslag moet krijgen. Men kan zich afvragen waarop zo’n voorgenomen herindeling dan wel gebaseerd is. Volgens de heer
Moens waren de uitkomsten van de
bestuurskrachtmetingen in de Gooi- en
Vechtstreek de aanleiding. Wat voor waarde moet aan een dergelijke krachtmeting
worden toegekend, en is dit niet een autonome kwestie waarin de Blaricumse burger zelf zijn stem kan laten gelden?
Overigens kan men zich afvragen hoe een
dergelijk oordeel valt te rijmen met de
score van 7,8 als tevredenheidscijfer van
Blaricumse burgers over de kwaliteit van
de gemeentelijke dienstverlening tijdens
een recent landelijk vergelijkend onderzoek, georganiseerd door de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een
zegen van kleinschaligheid.
Je vraagt je werkelijk af of een herindeling, die heel veel bestuurlijke en ambtelijke inspanning kost, verantwoord is, waarbij nog komt dat uit de praktijk telkens
weer blijkt dat herindelingen die elders in
het land hebben plaatsgevonden nadelig
zijn voor de kwaliteit van de dienstbaarheid en de bureaucratie en de lasten van de
burgers alleen maar verhogen.
Of wil de provincie zich profileren en het
onduidelijke beeld wat de gewone burger
heeft van een provincie opvijzelen? Zijn
herindelingen nodig? Meestal niet en zijn
er andere mogelijkheden. Maar toch
gebeurt het vaak omdat ambitieuze
bestuurders dat nu eenmaal willen of
omdat een buurgemeente aast op het
grondgebied van de buren.
Adrie van Zon

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

B l a r i c u m

eigenaar: de heer R. Ton

de Jong Strankinga Ronk

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

BLARICUM

erfenis van gooiers
Verkrijgbaar in de boekhandel.

BLARICUMSE
APOTHEEK

Van Gooische Huize
Makelaardij o.z.
Meentweg 27a
Tel. 035-5380848

Fa. Wed. B. Vos

Fred van Sprang
EDELSMID

Vishandel Blaricum
Meentweg 2
Blaricum
Tel. 035-5383337

Schoolstraat 4
1261 EV Blaricum
Tel. 035-5310820

WESTLAND KAAS
Net iets lekkerder!
IEDERE MAANDAGMIDDAG
BIJ DE MUZIEKTENT

Rustgevend en excellent
beleggingsadvies

E-mail: a-2-p@hetnet.nl
Tel.: 06-14992102
www.a2p.nu

RUST WAT
CAFE - RESTAURANT
IEDERE DAG GEOPEND
VANAF 10.30 UUR
Schapendrift 79 1261 HP Blaricum
Tel: 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93
w w w. c a f e r e s t a u r a n t r u s t w a t . n l

Oud Bussummerweg 35
1272 PT Huizen
Telefoon (035) 694 24 17

Bezoekadres

Gemeentehuis
Torenlaan 50
1261 GE Blaricum
Postadres
Postbus 125
1260 AC Blaricum
Telefoon
(035) 5399500
Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van ma t/m do: 8.30 tot 17.00 uur
en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

J
D

J. DE GOOIJER

G

AANNEMER

NIEUWBOUW

VERBOUW

Fax
E-mail
Internet
Openingstijden

(035) 5317605
mail@blaricum.nl
www.blaricum.nl
Ma, di, do, vr,.
van 8.30 - 12.30 uur
Woensdag
13.30 tot 16.30 uur.
De afdeling Burgerzaken is tevens
geopend op dinsdagavond van
18.00 tot 20.00 uur.

BEL-Gemeente- Cluster Uitvoering van de
werf
afdeling Openbare Ruimte
Bezoekadres
Zuidersingel 2, Eemnes
bezoek volgens afspraak
Postadres
Postbus 125, 1260 AC Blaricum
Telefoon
(035) 5399520 Fax (035) 5394055
E-mail
mail@blaricum.nl
Brandweer
Verbindingsweg 13, Blaricum
Telefoon
(035) 5382345

ONDERHOUD

Slender You
Centre

de drie grote nieuwbouwprojecten in
Blaricum… Noemt u maar op. Dat u de
weg weet te vinden naar onze site, is
wel gebleken uit onderzoek eerder dit
jaar. Ook bleek dat u op bepaalde punten graag meer informatie wilde vinden.

®

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum

035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

Het café is de hele week geopend &
op donderdag t/m zondag wordt voor
u gekookt van 17.00 uur tot 21.30 uur.
Café d’ Ouwe Tak

Hét café waar je óók kunt eten!

Vanaf 1 januari
2006: nog meer
informatie op
www.blaricum.nl
Op de website van uw gemeente kunt u
terecht voor allerlei informatie die voor
u, als inwoner, van belang kan zijn.
Openingstijden van het gemeentehuis
en de diverse afdelingen, bijeenkomsten en vergaderingen, informatie over

Welnu, vanaf 1 januari 2006 is het zover:
www.blaricum.nl is dan geheel in een
nieuw jasje gestoken. Actueel nieuws
en achtergrondinformatie zijn in één
oogopslag te zien. Een volledig overzicht van alle gemeentelijke producten
en diensten, uitgebreide aandacht voor
de politieke besluitvorming en informatie over zaken waar u aan moet denken
als u bijvoorbeeld wilt verbouwen, zijn
terug te vinden in de eenvoudig te
gebruiken menu’s. Formulieren die u
nodig kunt hebben in uw contact met de

gemeente, bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen of reisdocumenten, kunt u op uw gemak printen en
thuis invullen. De uitgebreide zoekfunctie helpt u om snel op de pagina’s te
komen waar u wilt zijn.
Wij nodigen u van harte uit om ook na
1 januari 2006 onze website te blijven
bezoeken!

GEMEENTE AGENDA
Gemeentehuis Nederheem:
Februari 2006:
- Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken
30 januari om 20.00 uur
- Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer
31 januari om 20.00 uur
- Cie Financiën
1 februari om 20.00 uur
- Raadsvergadering

16 februari om 20.00 uur
Ophalen oud papier en karton:
Bezit u een blauwe container:
zie het schema van de G.A.D.
Heeft u nog geen blauwe container:
wordt huis-aan-huis opgehaald op de
4e woensdag v.d. maand, nl. 22 febr.
a.s. Vóór 9.00 uur ’s ochtends aan de
weg zetten. Wordt verzorgd door voetbalclub Allen Weerbaar.
Bij scholencomplex de Bijvanck staan
nu bij de hoofdingang 4 blauwe papiercontainers. Op schooluren te gebruiken.
Klein chemisch afval / G.A.D.:
bij winkelcentrum De Balken
elke 2e dinsdag van de maand van
9.00 tot 9.30 uur, en bij Scheidingsstation Huizen, Ambachtsweg.
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 8.3012.30 uur en 13.00-16.30 uur, zaterdag
9.00-16.00 uur. ’s Maandags gesloten.

Eemnesserweg B13 Blaricum
035 - 5314300

Winkelcentrum de Balken

Geen fratsen. Dat scheelt.

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf
Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

DORPSSTRAAT 6A, BLARICUM TEL. 035-5389649
Alle medewerkers zijn gediplomeerd en
geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

tandtechniek

Tandtechnisch Lab.
Zaterdags
gesloten

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

Stukadoorsbedrijf
W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.
• NIEUWBOUW
• VERBOUWINGEN
• RENOVATIE
• SIERPLEISTERS
• RESTAURATIE

• GEVEL-ISOLATIE
• STUCCO-ANTICO
• LIJSTWERKEN
• LEEMSTUC

Koggewagen 9, 1261 KA Blaricum,
tel. 035-5257504, fax 035-5261779 mob. 06-22793245
info@spakman-blaricum.nl

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

HOLLANDS
GLORIE
Het was een warme dag. We kozen voor
een dagje strand. Nadat we de trap
onder de oude pijnbomen waren afgedaald, bracht Armand, de ‘plagist’ van
‘Pinède Plage’ in Juan les Pins, ons snel
naar onze plek. Leuke behulpzame jongen. We kennen hem al jaren. We
komen hier graag.
Vier ligbedden op een rij, onder zachtgele
parasols die fel afsteken tegen de strakblauwe hemel. Zachte matrassen.
Heerlijk. Eindelijk rust. Lekker lezen.
Vlak bij de zee, spierwit zand, uitzicht op
Saint Jean Cap Ferrat. Tafeltje voor de
lunch gereserveerd. Straks lekker zwemmen, dan soupe de poisson. Het zou een
mooie dag worden.
Na twee hoofdstukken Geert Mak waren
ongeveer alle bedden bezet. Tussen 11 en
12 uur druppelt iedereen hier binnen,
langzaam wakker wordend van de ‘night
before’. Vier bedden naast ons zijn nog
leeg. Toen was de rust voorbij. Een
kudde blonde, blauwogige overgewichters betrad de Côte d’Azur: “Hé Jèn, hoe
kèn dat nauw? We sein met zun achtu en
ik sie maar vier bèdde.” Vier ouders en
vier kinderen. Nederlanders. Op afstand
duidelijk herkenbaar. Waaraan weet ik
niet. Je ziet het. Echte prototypes. Je wilt
het niet weten, je wilt het niet zien en je
wilt er ook niet bij horen. “Chérie, une
autre noisette?” vraag ik aan mijn vrouw.
“Et de l’eau plat pour les demoiselles?”
Jèn en de zijnen denken in ieder geval dat
we Fransen zijn. Houden zo. Maar, het
echte werk moest nog beginnen.
“Dat komt,” zei Jan, die kennelijk de
reservering had verzorgd, “omdat je
vrouw zei dat jullie kinderen geen bedden
hoeven. Zonde van ’t geld zei ze. Ze liggen toch alleen maar in ’t water.” De situatie was duidelijk. Ze waren met z’n achten, vier ouders en vier opgroeiende kinderen en Jan had maar vier ligbedden
gereserveerd. Voor we ’t wisten hadden de
‘juniors’ bezit genomen van de overheerlijke en peperdure ligplaatsen, met parasol
en met uitzicht op zee. Mobieltjes bij de
hand, zonnebril op het voorhoofd, Ipod in
de oren. Ze waren er klaar voor. Hier hadden ze van gedroomd. “Zeg Keessie,
omdat jouw moeder te gierig is om voor
jou een mooie plek te huren, hoef je nog
niet op mijn plek te gaan leggen! Spullen
pakken en snel wegwezen anders krijg je
een kleun voor je harses.” “Nauw Henk,
rustig maar,” begon een soort ma Flodder
zich in de strijd te mengen. “Laat die kits
toch lekker leggen. Ze hebbe ook vakan-

tie! Gaan wij effe in ’t zand legge.”
Enkele minuten later was het pleit
beslecht. Vier Nederlandse witte dikbuiken op hun kont in het brandende zand en
vier verwende tieners op de bedden. Paris
Hilton gevoel. En, het werd een echte
Hollandse dag. Koelbox bij de hand.
Pilsje eruit. Grote zakken chips. Radiootje
aan. Roddelbladen erbij. En maar lullen,
lullen, lullen. Er kwam geen eind aan.
Tijdens de lunch werd de voorstelling
gecontinueerd. Terwijl onze ‘soupe’ heerlijk smaakte, de Gamba’s Provençales en
Chèvre Chaud warm en geurend werden
opgediend, begeleid door een koude
Sancerre, probeerden de Flodders in gebarentaal het gemiddelde Nederlandse
snackbarmenu te bemachtigen. “Have joe
een satéetje avec pindasaus?” Nee dus. En
frietjes? Ja, dat wel, “des pommes frites”.
“Ja doet u die dan maar. En frikandelles?”
Non, nooit van gehoord. “Hebben ze hier
niet, pa!” Tot slot werd de zaak afgedeald
op een paar salades, een berg frietjes, en
vier omeletjes kaas. Plus brood. Plus vier
flessen water. “Pilsjes hebben we gelukkig zelf bij ons.” Om vier uur dropen de
Flodders eindelijk af. Nog wat ruzie over
de rekening. Hadden ze niet op gerekend,
dit eindsaldo. Rood verbrand verlaten ze
eindelijk ‘Pinède Plage’. Beetje rood.
Strak velletje morgen. En pijn.
Tussen vijf en zeven... mooiste momenten
van de dag, die ten einde raakt. Licht
wordt zachter, zon kleurt rood. Armand,
de plagist, klapt de parasol behulpzaam
voor ons in. Zon lekker warm op je bast.
De vier bedden naast ons weer leeg. Alsof
de Flodders niet geweest zijn. Nog even
zwemmen en dan naar huis. “A bientôt,”
zegt Roger, de patron, die we ook al jaren
kennen. Echte leuke Franse oude baas die
weet hoe je dit moet behandelen: “Ik heb
er € 100 bovenop gedaan, weet ik zeker
dat ik ze nooit meer terug zie... Au
revoir!!”
C. van Linden
(gastschrijver)

‘DE
GESCHIEDENIS
VAN MONUMENTENZORG’
Dit is het thema van de eerste lezing die
de Historische Kring Blaricum in het
nieuwe jaar organiseert. Gebouwde
monumenten dragen bij aan een waardevolle omgeving. Ze zijn onderdeel
van ons ‘cultureel erfgoed’. In deze
lezing vertelt architectuurhistoricus Karel
Loeff over de geschiedenis van de monumentenzorg. De lijst van beschermde
rijksmonumenten is in 2006 pas veertig
jaar oud. Toch bestond al in de 19e eeuw
bij een aantal mensen de zorg dat belangrijke gebouwen uit het stadsbeeld zouden
verdwijnen. De Maastrichtenaar Victor de
Stuers was met zijn pleidooi ‘Holland op
zijn smalst’ de grote voorvechter van

ONTMOETING
MET HET OUDE
JAAR
Er strompelde vanmiddag een héél erg
oude heer met een zandloper door mijn
tuin. Onmiddellijk identificeerde ik ’m. Ik
vroeg ’m binnen te komen, maar hij
schudde mistroostig zijn oude hoofd en
sprak: “Huichelaar! Als het straks twaalf
uur is, jagen jullie mij met voetzoekers en
zevenklappers weg. Dan zijn jullie blij dat
jullie de oude sok kwijt bent. En dachten
jullie nou werkelijk dat ik niet wist waarom ik er uitgetrapt word? Omdat alles wat
verknoeid is, mij in mijn schoenen wordt
geschoven. Daarom is het nummer van
mijn schoenenmaat al groter dan een miljoen. De mensen hebben mij niet naar
waarde weten te schatten en daarom word
ik er straks op zo’n onbeleefde manier uitgetrapt. En dan halen jullie een onnozele
zuigeling binnen. Ja, ja, als ’t kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin. Want
aan zo’n klein wicht hoeven jullie geen
verantwoording af te leggen. Jullie kunt
dat kleutertje alles op de mouw spelden.
’n Kunst. Dankzij een vreemd soort pedagogie weten jullie de zuigeling in één jaar
te veranderen in een uitgemergelde seniele sukkel.
Als het jaar komt is het ‘kind’, als het jaar
gaat is het ‘kinds’. Maar nooit is ‘t iets
echt volwaardigs. Maar waar wind ik me
eigenlijk over op? De zuigeling bestaat
immers alleen maar in jullie verbeelding?”

behoud en bescherming van onze waardevolle gebouwen. Loeff vertelt over zijn
passie, zijn ergernissen, de publicaties die
hij schreef en het effect dat hij hiermee
bereikte. Aan de hand van voorbeelden
laat hij zien welke gebouwen in de 19e
eeuw werden bedreigd of juist werden
hersteld. Aan bod komen indrukwekkende
gebouwen als Kasteel de Haer, het
Muiderslot
en
de
Ridderzaal.
Bescherming en behoud is mensenwerk,
dat blijkt uit de geschiedenis van meer
dan 100 jaar selectie van ‘monumenten
van geschiedenis en kunst’. Karel Loeff
laat verder zien hoe de Monumentenwet
in elkaar zit, welke criteria worden gehanteerd en hoe met onze monumenten wordt
omgegaan. Deze lezing wordt op maandag 6 februari in Dorpshuis de
Blaercom gehouden en begint om 20.00
uur. Voor niet leden bedraagt de toegang € 2,50. De daaropvolgende lezing
wordt op maandag 20 maart gegeven en
handelt over Blaricumse hooibergen.

De grijsaard zweeg, keek mij aan en leunde zwaar op z’n stok. Deze brak. Hij raapte de twee helften moeizaam op, mompelde “waardeloos symbool”, en wierp ze
verachtend weg.
Verbijsterd stamelde ik: “Als die zuigeling niet bestaat, dan bestaat ú dus óók
niet.”
Hij grinnikte: “Ook ik besta alleen maar
in jullie gemakzuchtige verbeelding. Zou
ik anders zo gek zijn om me met zo’n
ouderwetse, onpraktische zandloper te
behelpen? Dat ding is een waardeloos
symbool.” En met een duivelse grijns
wierp hij het ding aan gruzelementen. Ik
vroeg: “Maar wie zijn dan wél het oude
jaar en het nieuwe jaar?” Door een kille
windvlaag liet de grijsaard zich opeens
wegvagen, en ik hoorde nog even zijn
stem, die als een nergens vandaan komende echo klonk:
“Het oude en het nieuwe jaar dat zijn jullie zélf, dat zijn alle mensen, stuk voor
stuk. Ze behoren allemaal zowel oud als
jong te zijn. Oud genoeg om hun verantwoordelijkheid te beseffen, jong genoeg
om hun verantwoordelijkheid te willen
dragen. Gelukkig Nieuwjaar!”
Kolderik
(Noot redactie: dit is een column uit het
Algemeen Handelsblad van 31 dec. 1951,
geschreven door de vaste columnist van dat
blad, onze dorpsgenoot Erik Uyldert (pseudoniem Kolderik), toen woonachtig in het huis
‘Eikenwal’ aan de Zwaluwenweg 3. Erik is in
1991 overleden. Hij was de vader van onze
huidige redacteur Satyamo Uyldert. De tekst is
uitgesproken voor Radio 6 FM in januari.)
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Blaricum
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1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 66 33

NOG STEEDS NESTKASTEN NODIG
Interview met Ronald Beskers
Als jongen van twaalf al begonnen met
het ophangen van nestkasten. Toen ook
de liefde voor de natuur gekregen.
Betrokken geweest bij de oprichting
van de Vogelwerkgroep Het Gooi en
Omstreken. Geeft nu leiding aan de
nestkastenwerkgroep. “Ik ben dol op
verborgen plekjes en ruige bosschages,
een eldorado voor vogels...”
Hoezo fijn voor vogels?
Vogels hebben voedsel en bescherming
nodig. Voedsel vinden ze in o.a. besdragende struiken, in tuinen met ondergroei,
dus wat onkruid hier en daar en bomen die
insecten aantrekken. Bescherming vinden
ze in coniferen, naaldbomen, bomen met
holtes en in nestkasten... als de katten
maar uit de buurt blijven!

Nestkasten zijn dus belangrijk?
Toen ik als kind opgroeide bij het
Laegieskamp in Bussum en daar rond
1963 mijn eerste zelfgemaakte nestkasten
ophing, genoot ik van de spanning van de
nestbouw tot het uitkomen van de jonge
vogels. Ik kon het ook niet meer los zien
van de natuurcyclus en ben al snel lid
geworden van verschillende natuurclubs,
zoals de N.J.N. afdeling Laren-Blaricum.
Op een gegeven moment kwam er een
doorbraak in nestkastafmetingen. Voor
elke vogel wat wils! We hebben daar toen
ook mee geëxperimenteerd. We gingen
hele kleine kastjes ophangen en daar gingen hele kleine vogels, zoals de kuif- en
zwarte mees, in nestelen. Ook wel eens
zeer teleurgesteld geweest. Had ik als 16jarige veel zelfgemaakte kastjes in een
bos (bij een landgoed) opgehangen, ging
ik er tijdens het broedseizoen een kijkje
nemen, was het hele bos bijna gekapt.
Gelukkig wordt er tegenwoordig rekening
gehouden met het snoeien en kappen tijdens het broedseizoen. Hoe meer kasten,
hoe meer kansen voor de vogels!
Activiteiten vanuit de Vogelwerkgroep?
Eerst 25 jaar als zakenman keihard
gewerkt, om nu de tijd en de vrijheid te
hebben om nestkasten te maken. Vanaf
2000 ben ik weer actief betrokken bij deze
organisatie en vooral in de nestkastenwerkgroep. Ook zit ik in verschillende
commissies die te maken hebben met de
broedsels van de vogels. Het is wetenschappelijk bewezen dat nestkasten essentieel zijn. Nestkasten worden bewoond
door de sterkere vogels, zwakkere zoeken
een andere, vaak gevaarlijker plek. Wel is
gebleken, dat er een verschuiving is van
het broedseizoen, met name bij de koolmezen. Vroeger werden alle eieren binnen
ruim twee weken gelegd: de vroege eieren
op 14 april en de late dus eind april. Nu
begint het al op 1 april en loopt het soms
door tot eind mei. Je hebt nu amper twee
broedsels, omdat er dan geen voldoende
rupsen meer zijn om de jongen te voeren.
Waar ze ook aan moeten wennen, is de
soms plotselinge temperatuurdaling in
april. Het ei, dat het vrouwtje aan het produceren is in haar lichaam, stopt en het
wordt weer opgenomen in het lichaam. Na
de temperatuurverhoging duurt het vier
dagen voordat er weer nieuwe eivorming
kan beginnen. Worden de eieren gelegd,
dan komt het laatste ei er misschien vier
dagen later uit.
Nog meer redenen om ze een handje te
helpen?
Ik probeer me ook wel te verplaatsen in de
vogel, als ik de kast ophang. Een boom-

klever treedt graag op de voorgrond, terwijl een boomkruiper het liefst iets achteraf broedt. Bonte vliegenvangers gaan
voor een open zonnig plekje en koolmezen zitten graag in het donker. Je ziet, ook
vogels hebben verschillende karakters.
Dus niet alleen de plek, maar ook de
grootte en het model van een kast is
belangrijk voor de diversiteit. Hoe meer
mezen, hoe meer groenlingen. Alles communiceert met elkaar. Denk maar aan het
voeren in de winter! Nieuwe kasten kunnen het best na het broedseizoen worden
opgehangen, ze hebben dan de tijd om
eraan te wennen. Ook het schoonmaken is
belangrijk i.v.m. parasieten.
Wat is het doel?
Mijn doel is om meer verschillende
broedsoorten in onze nestkasten te krijgen
en zo een duurzaam nestkastenbestand op
te bouwen. Onze nestkasten hangen o.a.
bij Gooi-Noord, in Bikbergen, Crailo, het
Raboes en Oud-Bussem. We hebben er
reeds 425 vernieuwd en we hebben er nog
wel 600 nodig. Niet alleen om te maken
en op te hangen, maar natuurlijk ook om
te controleren. We hebben geïnteresseerde jongeren nodig. Heerlijk om te knutselen en meteen een stuk liefde en verantwoording voor de natuur krijgen. Het is
iedere keer weer een wonder, dat broedproces! Om de Vogelwerkgroep financieel
te steunen, verkoop ik de nestkasten,
vanaf zomer 2006, ook aan particulieren.
Ze kosten € 15,-, worden gemaakt van
duurzaam hout en kunnen ruim 25 jaar
mee.
Lievelingsvogel?
Ik heb in mijn tuin al 13 jaar een uil broeden, die ik vanuit mijn woonkamer kan
volgen. Ik observeer de jongen als ze op
het punt staan uit te vliegen. Het vrouwtje
zit op afstand de jongen te roepen. Iedere
keer weer iets fascinerends. Ik denk dat
het ook zo bij de mensen gaat. Ben jij
vriendelijk, dan is de ander ook meestal
wel positief. Elkaar kennen en groeten
vind ik een groot goed. Ik mis hier trouwens de dorpsagent, waar je af en toe een
praatje mee kon maken en die het dorpse
leven goed in de gaten hield!
Wat een enthousiasme, wat een kennis,
wat een inzet en... wat een sterke,
robuuste nestkasten! Laten we hopen dat
er nog heel veel vogels in kunnen en gaan
broeden.
Voor inlichtingen: beskers@quicknet.nl.
Corryn de Vrieze

SPEEL-O-THEEK
25 JAAR
Spelevanck. Een feestelijke ochtend,
een stralende zon, duizend herfstbladeren knisperen onder je voeten: 5
november 2005. Overal zie je ballonnen
die de weg wijzen naar het versierde
lokaal in Levensboom 2. Daar word je
bedolven onder de kinderen die, met hun
ouders en grootouders, ademloos kijken
naar een artiest. Hij tovert de mooiste producten tevoorschijn door middel van
lange, slanke, kleurige ballonnen. Van ’n
aap op ’n stokje, tot een enorme speen.

Speelgoed
Aansluitend op deze feestzaal vind je een
magazijn met speelgoed dat door SpeelO-Theek wordt uitgeleend aan zo’n 110
gezinnen, die wonen in BlaricumBijvanck, Huizen, Blaricum-Dorp, Laren
en omstreken. Verantwoord speelgoed,
dat aansluit bij de ontwikkeling van het
kind tussen 0 en 9 jaar. Er kan gekozen
worden uit de vier kastenwanden, waarin
alles systematisch is gerangschikt. Een
Baby-Peuterkast voor peuters tot 3 jaar
waar kleine onderdeeltjes geen problemen
kunnen veroorzaken, een Muziek- en
Wereldkast met veel uit de ‘grote mensenwereld’, een Gezelschapsspellen- en
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DOKTER
CATZLAAN
Berkenlaan
Toen ik deze foto zag, viel mij als eerste
op dat er Catslaan stond in plaats van
Catzlaan. De foto is genomen vanaf de
hoek Onder den Dael, richting Noolseweg.
De man op de bok is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Nico
Rozendaal van Eemnesserweg 10.
Tot 1952 heette deze laan de Berkenlaan.
Er zit een hele geschiedenis achter de
naamgeving van deze laan. Dit zal ik hier
aan u proberen uit te leggen.
Dokter Catz
Benoit Felix Catz werd op 3 december
1867 geboren in Tilburg en was eind 1910
vanuit Nieuw- en St. Joostland, dat ligt op
het Zeeuwse eiland Walcheren, naar
Blaricum gekomen. Op 1 januari 1911
begon de joodse arts hier zijn praktijk en
vestigde zich op Zwaluwenweg 3
genaamd ‘Eikenwal’, beter bekend als het
huis waar later de edelsmid Bob Anink
en daarvoor de familie Uyldert woonde.
Op dit adres had hij zijn spreekkamer en
een apotheek. Tot dat moment was
de gemeentegeneesheer nog dokter
Willenborg in Laren. Net als vele inwoners van ons dorp waren ook de gemeenteraadsleden Schram en Verver van
mening dat dokter Catz snel als gemeentegeneesheer benoemd moest worden,
zodat men daarvoor niet meer naar Laren
hoefde te gaan.
Gezondheid
Het college van B en W deelde deze
mening echter niet. Het legde zelfs, in de
raadsvergadering van 12 januari 1912,
enkele verklaringen van professoren naast
zich neer die aangaven dat er met de
gezondheidstoestand van dokter Catz
niets mis was, om het ambt van gemeentegeneesheer uit te voeren. De voorzitter
van de gemeenteraad zei letterlijk: “Wij
(het college van B en W) zijn van mening
dat de gezondheidstoestand van dokter
Catz niet zo is dat wij hem geschikt achten voor gemeentegeneesheer.” Het toenmalig raadslid Verver eiste echter dat de
secretaris deze uitspraak zou opnemen in
de notulen en het raadslid Schram wilde
in de notulen opgenomen zien dat de
geneeskundige attesten betreffende dokter
Catz zonder meer gunstig luidden.
Gemeentegeneesheer
In de raadsvergadering van 18 december
1912 werd dan toch eindelijk besloten om
dokter Catz te benoemen tot gemeentegeneesheer. Deze benoeming ging in per 1

Puzzelkast, een Ontwikkelings- en
Constructiekast en dan is er nog een
Motoriekhoek. Kortom: van stelten tot
skeelers, van bromtol tot babylaptop, van
hobbelpaard tot glijbaan.
1980
Een aparte plek is vandaag ingericht voor
speelgoed dat vanaf 1980 aanwezig is
geweest en nog in goede staat verkeert!
Een echte Vliegende Hollander onderstreept dit. Alles wat met de organisatie
van Speel-O-Theek heeft te maken, wordt
door ca. 15 enthousiaste vrijwilligsters
gerund, die graag nieuwe collega’s willen
ontmoeten. De contributie bedraagt € 10
per jaar en voor een zusje of broertje komt
er € 2,25 bij. Elk kind mag twee speeltjes
en één puzzel drie weken houden en eventueel nog drie weken verlengen. In bijzondere gevallen mag er zes weken worden
geleend. Drie maal per jaar verschijnt er
een Nieuwsbrief, waarin men op de hoogte wordt gehouden van nieuw speelgoed
en andere zaken die belangrijk zijn.

januari 1913 en had een proeftijd van 1
jaar. Waarop raadslid Verver opmerkte:
“Dokter Catz is de ware man op de ware
plaats.” Intussen had dokter Catz een huis
laten bouwen door architect Theo Rueter,
aan Torenlaan 15, dat nu bewoond wordt
door Aafje Heynis. Het huis kreeg de
naam ‘Zonneveld’. Daar heeft hij met zijn
vrouw A.P. Catz-Cohen gewoond tot het
noodlot toesloeg.
De oorlog
Vanwege zeer ernstige gezondheidsredenen moest dokter Catz in het begin van de
jaren dertig met zijn praktijk stoppen. Hij
kreeg op zijn afscheidsfeest in Hotel
Hamdorff in Laren een Steinway-vleugel
cadeau en mevrouw Catz een platina armband. Dokter Gribling werd toen de
gemeentegeneesheer. Toen kwamen die
verschrikkelijke oorlogsjaren. Dokter
Catz en zijn vrouw werden verraden. Zij
zagen geen andere uitweg om uit handen
te blijven van de bezetter en maakten zelf
een einde aan hun leven. Zij overleden
een dag na elkaar. Dokter Catz op 26 juli
1943 en zijn vrouw op 27 juli 1943. Zij
zijn door een stoet van dorpelingen naar
hun graf op de Algemene begraafplaats
‘De Woensberg’ gedragen. Dit geheel
tegen de zin in van de bezetter.
Gevoelig
In de gemeenteraadsvergadering van 3
oktober 1952 was agendapunt 12:
Voorstel tot het wijzigen van de naam
Berkenlaan in Dokter Catzlaan. Er was
gekozen voor de Berkenlaan omdat de
naamgeving van deze laan geen historische betekenis had en als zodanig zonder
bezwaar kon worden veranderd in ‘Dokter
Catzlaan’. Dit voorstel werd niet door alle
raadsleden omarmd, omdat zelfmoord in
christelijke kringen gold als een daad die

J. Vos

Zoals nagenoeg iedereen weet kan elke
Blaricummer boeken lenen bij de
Openbare Bibliotheken in Laren en
Huizen (onlangs gefuseerd). Voor een niet
te groot bedrag per jaar heeft men keuze
uit een gevarieerde collectie boeken,
kranten, tijdschriften, dvd’s, cd-roms,
computerspellen, cd’s en luisterboeken.
Ook biedt de reeds 85 jaar bestaande bieb
vrije toegang tot een grote hoeveelheid
digitale databanken en het wereldwijde
internet.
Maar weet u dat wij in ons eigen kleine
dorp ook een bibliotheek hebben? In De
Malbak, het dorpshuis in de Bijvanck,
staan zo’n 2000 romans, detectives en
thrillers in een prachtige lichte ruimte op
de planken. De titels omvatten boeken van
Niccy French, Judith Lennox, Marianne
Fredrikson, Marilyn French, Wilbur
Smith, Meave Binchy, Dan Brown (Da
Vinci Code) en vele anderen.

G. v.d. Woude

Elly Duurland en Lidy Boog zijn iedere
donderdagmorgen (al 17 jaar) van 10.00
tot 12.00 uur aanwezig om u voor € 0,25
per boek per week het boek van uw keuze
mee te geven. Dit mag u dan 14 dagen

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk
bereid ijs

Linnen en Bedtextiel

Frans Ruijter
Bronnen: Kroniek van een erfgooiersdorp’ van Henri Klein.
‘Het doktershuis aan de
Torenlaan’ van Helma WolfCatz.
Gemeentearchief van Blaricum.

houden. Van de opbrengst worden door
Lidy en Elly (zij zijn vrijwilligsters) de
nieuwste boeken bijgekocht en worden
oude en stukgelezen boeken verwijderd.
Mocht u ziek of slecht ter been zijn, beide
dames bezorgen ook aan huis. Dus mocht
u, niet te ver weg, een goed, mooi of spannend boek willen lenen, dan is de bieb in
de Malbak precies wat u zoekt! En heeft u
boeken op te ruimen, ze zijn van harte
welkom. Het adres van de Malbak is:
de Maten 1a, 1261 SB Blaricum.
Info: tel. 5262902.
Conny Rector

OPROEP ORANJEVERENIGING
BLARICUM
Op donderdag 2 maart aanstaande vindt
de jaarvergadering van de Oranjevereniging Blaricum plaats in het Vitusgebouw aan de Kerklaan (aanvang 20.00
uur). Inwoners van Blaricum zijn van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Bij deze gelegenheid zal Adrie van Zon
terugtreden als voorzitter van de
Oranjevereniging en zal door de leden een
nieuwe voorzitter worden gekozen.
Namen van geschikte kandidaten voor het
voorzitterschap kunnen worden opgegeven bij de secretaris, de heer L. van de
Laarschot, tel. 5383102 of e-mail:
oranjeverenigingblaricum@casema.nl.
Informatie: L. v.d. Laarschot of de heer
A. van Zon, tel. 5313283.

Hoveniersbedrijf
Roest - Borsen

IJSSALON

WONINGINRICHTING
Huizerweg 2
Blaricum
Tel. 035 538 33 93

Eerbetoon
Wat is het toch mooi dat we in ons dorp de
geschiedenis kunnen laten voortleven in
de straatnamen. Ook al ligt er een diep
treurige gebeurtenis aan ten grondslag en
al gaat het niet altijd zonder slag of stoot.
Maar op basis van respect voor elkaar kan
men veel bereiken. Het echtpaar Catz
stond bekend als heel sociaal, wat betekent dat er veel gedaan werd voor weinig
of soms voor geen geld. Zij wisten wat
hen te wachten stond als de bezetter hen
gevonden zou hebben. Vandaar hun toch
zeker moedig te noemen beslissing. Het is
dan ook een groot eerbetoon aan een arts
die veel heeft betekend voor ons dorp en
die ongeacht afkomst of levensovertuiging mensen hielp. We mogen dan ook
trots zijn op ‘onze’ Dokter Catzlaan.

BOEKEN LENEN IN HUIZEN EN LAREN
EN IN..... DE BIJVANCK!!

Jantje Beton
In januari en februari is Speel-O-Theek
gesloten. De vrijwilligers houden dan een
grote jaarlijkse schoonmaak. Begin maart
wordt in de Blaricumse Bijvanck gecollecteerd voor Jantje Beton, waarvan
Speel-O-Theek de helft van de bijdrage
mag houden. Deze bijdrage plus het abonnementsgeld geeft ruimte om nieuw
speelgoed te kopen en de huur van zaal en
magazijn te betalen.
Openingstijden Speel-O-Theek in de
Peuterspeelzaal Levensboom 2:
woensdagmiddag van 15.00 tot 16.20 uur
en zaterdagochtend van 9.30 tot 11.20 uur.
Hennie Lamaker

je eigenlijk niet deed. Omdat dit voor
velen heel gevoelig lag, stelde burgemeester van Ogtrop voor om na de raadsvergadering in een besloten vergadering er met
elkaar nog eens over van gedachten te
wisselen. Na overleg met de betrokken
fractie in hetgeen we tegenwoordig ‘in de
wandelgangen’ zouden noemen, kwam
het voorstel in de besloten vergadering
opnieuw aan de orde. Gelukkig had het
‘wandelgangenoverleg’ succes gehad en
waren alle andere raadsleden blij dat de
bezwaren die men eerst had nu waren vervallen. Op deze manier werd het voorstel
alsnog aangenomen.

Schietspoel 27, 1251 XT Laren
Huizerweg 10

BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Tel./Fax
035 538 44 70

R.K.
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BLARICUMS NIEUWS

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij een advertentiecontract
met de gemeente, donaties en de adverteerders

Eindredactie:
Sybert Blijdenstein
Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum
(035) 5383893 of 06-54995520 aan
redactieheienwei@xs4all.nl
Redactie: Ada Keizer, Christa Hogenkamp,
Hennie Lamaker, Conny Rector, Frans Ruijter,
Ina Schaafsma, Rob Tammerijn, Satyamo
Uyldert, Corryn de Vrieze-Brandenburg, Jan
Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman-Mulder,
Ria Bulten-v.d. Mik, Linda Eggenkamp,
Aty Lindeman-Strengholt, Piet Niks,
Mariëtte v.d. Spek, Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Huub de Klerk
Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com
Penningmeester en donateursinformatie:
Pim Baljet, tel. (035) 538 31 58
Banknr. 55.16.17.047
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520
Oplage: 4.500

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur en
zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord
en Communieviering.
Zondag 5 en 19 februari
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 1 februari 10.00 uur
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Tijdens de seniorenmis wordt de
Blasiuszegen gegeven.
Zondag 5 februari 11.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het
Gemengd Koor. Na afloop is er
gelegenheid om onze koster
Henny Vos te feliciteren met zijn
zilveren kostersjubileum.
Woensdag 1 maart
Aswoensdag, begin van de
40 dagen-tijd. Geen seniorenmis.
Woensdag 1 maart 19.15 uur
Viering Aswoensdag met askruisje.
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.

Zondag 29 januari 10.00 uur
Mevr. Ds. A.H. Looman-Graaskamp,
Geldermalsen.
Zondag 5 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 12 februari 10.00 uur
Drs. J. Greven, Blaricum.
Zondag 19 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 26 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, Blaricum,
Avondmaalsdienst, de Cantorij zingt.
Tijdens de diensten is er kinderoppas
(0-4 jaar) en de kinderkerk (4-12 jaar).
De jeugdkapel voor jongeren van
12-18 jaar komt bijeen in De Blaercom.
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

GEBOORTEN
01-11-2005 Faye Veerle Bloeme
Bouwman
07-11-2005 Ahmed Umid Suleiman
14-11-2005 Maiko Pieter van der Veen
18-11-2005 David Benjamin Chay
Joesri
22-11-2005 Jasmijn Eline Hagen
08-12-2005 Klaas Julius de Wal

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

• Onze sponsor Reijer Hekelaar &
Associates (zie advertentie op de voorpagina), is samen met zes andere kantoren
uit 185 deelnemers genomineerd voor de
prestigieuze SNS Award, die wordt uitgereikt aan het meest klantgerichte accountants-, belastingadvies- en administratiekantoor van ons land. Een welgemeende
gelukwens!
• Organist Joost Brugman (1930) heeft
op 8 januari zijn gouden jubileum (50
jaar!) als organist in de Sint Vituskerk
gevierd met orgelspel en een feestelijke
receptie in het Vitusgebouw. Joost werd
daarbij benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau! Joost is de tweede zoon
van Bert Brugman en zangeres/pianolerares Frieda Frowein. Hij kreeg muziekles van zijn moeder en begon orgel te
spelen in 1946 en werd direct gevraagd
als organist in de kapel van mevrouw
Breman aan de Torenlaan. Op 1 januari
1956 kwam hij in dienst van de St.
Vituskerk. Hij verzorgde in de St. Vitus op
het bekende op Maarschal-kerweerdorgel
het spel.Proficiat Joost!
• Dorpsgenoot Harry van Schaik (59) is,
na 33 jaar gewerkt
te hebben bij Gall &
Gall, waarvan de
laatste negen jaar
hier in Blaricum, op
Harry en Dick
1 januari 2006 met
de VUT gegaan en heeft het beheer overgedragen aan Dick Smit, een zeer ervaren
slijter. Harry kan nu meer tijd besteden
aan zijn partner en aan zijn drukke sociale leven. Het is daarom geen afscheid. We
zullen hem nog vaak in het dorp tegenkomen.
• De gemeentebesturen van Blaricum,
Eemnes en Laren zijn van plan hun uitvoerende ambtelijke diensten samen te
brengen in één gezamenlijke dienst.
Gestart wordt met het samenbrengen van
de afdelingen inkoop, automatisering,
belastingen, juridische zaken, personeel
en organisatie en de buitendienst. Dit
moet gebeuren in de periode van 2006 tot
2013. De drie gemeenten zullen hun aparte besturen en raden houden; één gezamenlijk secretariaat wordt overwogen.
De provincie zal eind januari met het
gemeentebestuur hierover een voortgangsgesprek hebben. Andersoortige herindeling blijft echter mogelijk.
• De gemeenteraad heeft het stedenbouw-

Blaricum

St. Vitus Blaricum

Hei & wei en PARTNERSCHAPSRadio 6FM
REGISTRATIE
Hét maandelijkse radioprogramma over
Blaricum met dorpscommentaren en stukken uit hei & wei, verzorgd door diverse
redactie-leden.
Op de kabel op golflengte 92.3,
en op de antenne op 92.0
Uitzendingen
februariprogramma:
woensdag 8 februari
9.00-10.00 uur en 21.00-22.00 uur.
Herhalingen op:
zondag 12 februari 9.00-10.00 uur,
woensdag 22 februari 9.00-10.00 uur
en 21.00-22.00 uur,
zondag 26 februari 9.00-10.00 uur.
Info: www.6fm.nl.

21-11-2005

Ferry Kranenburg, en:
Wilhelmina Johanna
Halsema

BLARICUMSE AGENDA
Wetering 41
Blaricum

T 035-5264531
F 035-5266062

Voor al uw drukwerk

KUNST & CULTUUR:
Galerie De Vlierhove, Blaricum: t/m 5
februari Paul de Lussanet, schilderijen
en werken op papier, 20 februari t/m 13
maart Willem Veerman, olieverf/gemengde techniek, Mark Lijftogt, stillevens in olieverf, diverse beeldhouwers.
Info: tel. 5383736,
www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem / Expositieroute: expositie t/m 24 februari, schilderijen van Ria van Everdingen en beeldhouwwerken van Coby Noorda. Te
bezichtigen tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis. Info: tel. 5399575,
www.blaricum.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 28 april
Mondriaan, Breitner, Sluijters e.a. ‘De
onstuitbare verzamelaar J.F.S. Esser’,
Info: www.singerlaren.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: van
29 januari t/m 12 maart Nicolaas
Wijnberg (‘De Realisten’), schilderijen,
tekeningen en grafiek. Info: tel. 5335987
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.

DIVERSEN:
Bibliotheek De Malbak: open elke
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. De
Maten 1a, Blaricum, tel. 5262902.
MS collecte: deze heeft € 2.300 opgebracht. Alle collectanten en gulle gevers,
bedankt!
De Blaercom / De Malbak (S.L.W.):
voor activiteiten zie het programmaboekje van de S.L.W. in De Blaercom en
De Malbak. Info: Lisette Mooij,
tel. 5312977.
PC Helpdesk SWO-BEL voor 50 plussers, Onder de Bogen 1 in Laren: nu ook
elke woensdag open van 19.00-21.00
uur. Info: www.swobel.org,
tel. 5314514.
Stichting ’t Gilde: spreekuur donderdag
11.00-12.00 uur in ‘De Warrekam’ te
Laren. Info: tel. 5242313 en
www.gildegooinoord.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse cursussen: ‘Geheugencursus’, ‘Nooit
meer lijnen’, ‘Slapen kun je leren’, etc.
Info: tel. 6924495, www.tgvleden.nl.

de Specht

Speel-O-Theek Spelevanck: heeft een
groot aanbod van spelmateriaal voor
kinderen. Om te lenen. In het Bijvanckscholencomplex, Levensboom 2.
Geopend elke woensdag van 15.00 tot
16.20 uur en zaterdagmorgen van 9.20
tot 11.30 uur. Wordt lid.
Info: tel. 5233246.
Wandelingen met Hart voor Blaricum:
Oude dorp: zondag 5 februari 12.00
uur, start met koffie in ’t Vitusgebouw,
via dorp naar de Eng, de Woensberg en
’t Harde, met discussie o.a. over agrarisch karakter, natuurwaarden en
bestemmingsplannen. Bij terugkomst in
’t Vitus erwtensoep.
De Bijvanck: zondag 12 februari 12.00
uur. Start: koffie bij Chinees restaurant
Peking (Wetering), wandeling door
centrum. Bij terugkomst in restaurant
eetmogelijkheid en discussie over
nieuwbouwplannen Bijvanck en Meent
a.h.v. beamerpresentatie. Graag van
tevoren opgeven: tel. 5314291 of via
www.hartvoorblaricum.nl.

kundige programma van eisen voor het
nieuwbouwplan voor 58 woningen,
parkeergarage en een wijksteunpunt,
van het St. Vitusgebied, na een tiental
wijzigingen, unaniem goedgekeurd.
Wethouder Boersen is nu in onderhandeling met de betrokken grondeigenaren.
• De gemeenteraad heeft eveneens unaniem, zonder enige wijziging, met
veel lof, het stedenbouwkundige plan
voor de omvangrijke nieuwbouw van
Blaricummermeent, van wethouder
Heybroek,
goedgekeurd.
Perfecte
inspraak: de raad is vele malen betrokken
bij de diverse onderdelen. Er worden 750
woningen gebouwd, waarvan 100 voor
ouderen. Er is plaats voor milieuvriendelijke bedrijven. Veel groen en water met
een slingerende rivier.
• Op 22 december heeft de raad besloten,
met 11 tegen 2 stemmen, op voorstel van
het college van B en W zelf, de behandeling van het stedenbouwkundige plan
voor de vernieuwing van het centrum
van de Bijvanck twee maanden op te
schorten omdat er nog nog teveel onduidelijkheden zijn, met name over de financiering van het plan. Wethouder Boersen
zal op 16 februari het plan opnieuw indienen in de raad.
• Blaricumse Nelleke Alders (zie: hei &
wei sept. ’05) heeft
geld ingezameld
voor hulpprojecten voor Chitwan
in Nepal. Hiermee
is o.a. een naaimachine gekocht, waarmee een kleermaakster nu een eigen bron van inkomen heeft;
sponsor: Wester en V.d. Bijl. Ook is er een
buffel gekocht voor een arme vrouw die
nu melk kan verkopen; sponsor:
Campagne en Van Breemen. Verder zijn
stoffen gekocht voor het maken van
patchworkdekens en voor tafels en stoelen
voor een naai- en tekenschool. Ook heeft
zij zelf huisjes winddicht gepleisterd en
84 hoortoestellen gegeven aan het ziekenhuis in Dhâran. Giften? Bel Nelleke
Alders, Blaricum, tel. 06-22116857,
bankrekg. 31.59.91.674. Een voorbeeld
voor ons allen!
• De zon komt op resp. gaat onder op 1
februari om 8.20 resp. 17.27 uur en op 1
maart om 7.26 resp. 18.19 uur.
(bronnen: officiële mededelingen en krantenberichten)
De mens wordt over het algemeen
geconfronteerd met de weerstanden
die hij zelf heeft opgeroepen als
gevolg van gebrek aan zelfkennis.
W. Churchill

KOPIJ
Heeft u iets te melden over uw club,
vereniging, evenement of andere zaken in
Blaricum? Laat het ons weten. Bij voorkeur per e-mail aan de redactie:
redactieheienwei@xs4all.nl. Niet groter
dan een half A4. Eventueel met bijpassende foto. Verkorte opname in de
Blaricumse Agenda kan ook. 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.
Kopij voor het maartnr.
inleveren uiterlijk 27.01.06 bij de
eindredactie, Sybert Blijdenstein,
per bovenstaande e-mail, of per post,
William Singerweg 13,
1261 EH Blaricum.
Verschijningsdatum maartnr.:
23 februari 2006.

ARMARIUM

de “Briljant” versierder van ‘t Gooi

Boom-, en
Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

AllianceFrançaise
’t Gooi

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

Voor Franse taal en Franse cultuur.
Venenweg 3, 1261 HX Blaricum
Tel: 035-5384020, fax: 035-5384021

Taal- en andere cursussen, lezingen, reizen, toneel.

Info tel.: 06 - 53 49 25 75

Fr i t z
Hörl
edelsmid

-

juwelier

Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum
Tel. (035) 531 79 98

Meubelmaatwerk
van ontwerp tot
uitvoering
Interieur
Restauratie
van antieke meubelen
Meubelstoffering
Antiek in - en verkoop

Winkels
Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting
Werkplaats
Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum
Telefoon
06 50692151
06 55867534
035 5266863

Jan en André Visser

D. BEEK

Siertuincentrum Calis

LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen,
Boilers, Geysers, Kachels,
Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
Elektrische installaties

LOODGIETER: Meentzoom 29
telefoon (035) 538 24 85

ELECTRICIEN: Evenaar 8
telefoon (035) 538 78 92

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

TUINAANLEG EN ONDERHOUD
AARDAPPELENGROENTEN- EN FRUITHANDEL
Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

• Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
• Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
• Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort
Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

