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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

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

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

P        

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra
www.rabobank.nl/noordgooiland

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Jaarvergadering 

hei & wei  2011
Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad
Blaricum (hei & wei) de inwoners van
Blaricum uit voor de jaarvergadering op
9 mei om 21.00 uur in De Blaercom. 
U bent van harte welkom!

Gitaardocent/
docente gezocht 
Versa Welzijn is voor het nieuwe seizoen
op zoek naar een docent/docente die aan
groepjes kinderen vanaf 7 jaar gitaarles
wil geven. De gitaarlessen worden gege-
ven in De Blaercom. 
Lijkt je dat leuk, neem dan contact op
met Lisette Mooij, tel. 5312977, of 
e-mail lmooij@versawelzijn.nl.

De Blaricumse onderneming Abrahams-
Crielaers bv adviseert zakelijke en parti-
culiere opdrachtgevers over de inrichting
en indeling van hun pand en begeleidt
nieuwbouw- en/of renovatietrajecten.
Ondanks de afgelopen moeilijke tijden in
de bouw vierden zij op 15 maart het heu-
gelijke feit van hun 5-jarig bestaan.

Overleden

Op zeer hoge leeftijd  – 101 jaar en 7
maanden – is in Nijmegen vredig overle-
den
Zuster Auxilia Maria Antonia Helena
van Gils
De oudste Zuster Dominicanes van 
de Heilige Familie te Neerbosch,
Nijmegen. Geboren in Blaricum, in het
grote gezin van ‘meester’ Van Gils. Ze
had een werkzaam leven; het onderwijs
vervulde haar hart, maar ook heel
Blaricum volmaakte haar leven, zoals
ook de Missie in Suriname dat deed. De
Zusters Dominicanessen, maar ook haar
familie en vele vrienden zullen haar met
genegenheid herdenken. Een kleine, pit-
tige vrouw met een gouden hart. 

Het Spiribiza principe: ‘aan de innerlijke mens wordt gedacht’.

Zo verging het Ilse Bloemen, 43 jaar,
twee kinderen, en Nicolette Iserief, 49
jaar, drie kinderen en beiden van oor-
sprong jurist, niet! Op Ibiza werd hun
droom een businessplan en terug in
Blaricum groeide het enthousiasme en
werd het plan werkelijkheid. Binnen een
paar maanden werden de juiste contacten
gelegd, kwam er een website en ging in
2010 de eerste uitnodiging, voor een
‘retreat’ op Ibiza, de deur uit. Een retreat
met aandacht voor het welzijn van brein,
lichaam en geest. Zij noemen het
Spiribiza.

Yoga, spiritualiteit en koken
Nicolette is al lange tijd met yoga bezig,
zij vindt dat het alleen met je hoofd
bezig zijn geen balans brengt. Zij volg-
de de opleiding tot yogadocent, waar ze
onder meer ontdekte dat lesgeven in
yoga haar goed ligt. Naast andere oplei-
dingen om zich verder te verdiepen in
lichaam en geest, bracht de cursus
‘Ayurvedisch koken’ een extra dimensie

aan het goed zijn voor je lichaam. Voor
Ilse is spiritualiteit een onderdeel van
het gewone leven, waarbij humor een
belangrijke plaats inneemt. Zij volgde

onder andere de driejarige opleiding aan
de Academie voor Mediumschap in
Naarden. Aan het Arthur Findlay
College te Stansted (Engeland) volgde
en volgt Ilse diverse cursussen op het
gebied van parapsychologie weten-
schappen (psychic science).

www.dayspamooi.nl
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‘Bezin in luxe. Ontspan in stijl.’
door Gerda Jellema
U herkent dit vast: ‘U ligt op een heerlijk rustig plekje samen met een goede
vriend(in) ergens op een eiland waar de zon altijd lijkt te schijnen, en u hebt
het over uw gemeenschappelijke droom: “Als we hier nu eens iets leuks gaan
beginnen, een b&b, of cursussen geven, dan kunnen we... en we kunnen...”
Terug in uw gewone omgeving, smaakt die wijn toch anders dan op dat eiland.’

vervolg op pagina 2

F
O

T
O

 S
P

IR
IB

IZ
A

Nicolette



zMaakt! zal dit jaar het Fonds Gehandi-
captensport steunen op de speciale ‘goe-
dedoelenavond’ die op vrijdag 20 mei
plaatsvindt. Op de overige avonden
wordt ook op ludieke wijze geld 
ingezameld; de opbrengsten hiervan
worden gedoneerd aan het Fonds
Gehandicaptensport.

Huwelijksvoltrekking
Wat zeer bijzonder is, is dat er een huwe-
lijksvoltrekking zal plaatsvinden in de
tent van Asperges aan de Akker. Het
prachtige uitzicht, de ongedwongen
sfeer, gecombineerd met heerlijk eten,
fijne wijnen en prettige muziek, zijn de
ingrediënten voor een inspirerende loca-
tie waar men elkaar graag het ja-woord
geeft. 

Blaricumsch Boeren Bont
Nieuw dit jaar is de Blaricumsche
Boeren Bont-avond op zondag 22 mei,
georganiseerd in samenwerking met
Mariëlle Bakker. Deze aangepaste
avond is speciaal bestemd voor alle
inwoners van Blaricum (introducés zijn
van harte welkom). Tegen een geredu-
ceerde prijs serveren wij een aangepast
driegangenmenu. Iedereen komt te voet,

te paard of met de fiets om aan de lange
tafels aan te schuiven met zijn/haar
dorpsgenoten.
Reserveren en info: www.zmaakt.nl. 

    
Spiribiza
Wat maakt Spiribiza zo bijzonder? Naar
voren komen vooral de dosis humor en
de nuchterheid. En het willen delen met
anderen. Ilse en Nicolette zetten hun
vaardigheden in om anderen bewust te
maken van hun innerlijk, het onbewuste

bewust maken. Dat je niet alleen je ver-
stand gebruikt, maar leert omgaan met
horen, zien, voelen en intuïtie. Yoga
geeft ontspanning en door yoga geef je
geconcentreerd aandacht aan je lichaam.

Het hoogste schap

Ooit stapte ik over van bedrijf naar
politiek. In ’t lokaal bestuur. Dat moest
toch niet zo moeilijk zijn? Beide heb-
ben toch zo ongeveer dezelfde doel-
stellingen? Dat er wel wat meer regel-
geving was, begreep ik wel. Dat was te
leren. Maar zo simpel lag het niet. Ik
voelde me binnen de kortste keren als
in het Amazonegebied. In een donker
regenwoud van normen, regels,
gewoonten en verhoudingen. Het pad
was moeilijk en duister. Roofdieren
slopen om me heen en een enkele gif-
slang hing uit de bomen. Soms ont-
snapte ik ter nauwer nood. Gelukkig
waren er als gidsen de ambtenaren.
Die zagen mij ploeteren. Met weemoed
dacht ik terug aan de vrijheid van mijn
eigen bedrijfje. 

Maar het kan ook omgekeerd. Van
politiek naar bedrijfsleven. Dat
gebeurt veel vaker. Overboord met de
normen en regels. Dat kan echter raar
uitvallen. Zo werd een jaar of wat
geleden een salarisnorm bedacht.
Door de hoogste politieke baas.
Topmanagers van aan de overheid
gelieerde instellingen, die mochten
niet meer verdienen dan hij. Daar zat
wat in. Wij moesten immers met z’n
allen van onze belastingcenten die
hoge salarissen betalen. Maar de
norm verlepte plots als een boeket
zonder water. De hoogste baas en
twee collega’s vertrokken uit de poli-
tiek. Voorzichtig laveerden ze langs de
valkuilen van ‘hun’ salarisnorm, op
weg naar het bedrijfsleven. Daar
dook het trio op met fraaie banen,
keurig buiten de greep van hun sala-
risnorm. De ex-baas verdient zelfs
meer dan vier maal zijn eigen norm.
Ook de andere twee deden niet voor
hem onder. Maar dat trio staat niet op
zichzelf. U kent vast wel nog wat
andere voorbeelden. De politiek is
een springplank geworden om op het
hoogste schap te komen.

Dit overdenkend zie ik het arbeiders-
huisje in Den Haag voor me, waar
onze oud premier, Willem Drees, de
vader van onze AOW, zijn hele leven tot
aan zijn dood woonde. Bescheiden.
Een principieel mens. Niet meer
nemend dan nodig. Tussen de mensen
die hem kozen. Niet zoals nu, waar op
het begeerde hoogste schap de oor-
spronkelijke kiezers niet meer te vin-
den zijn. Dat niveau is voor hen ‘te
hoog’ geworden…

vervolg pagina 1 Column
door
Sybert Blijdenstein
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Spiritualiteit geeft inzicht in het waarne-
men, maakt je nieuwsgierig naar wie je
bent in samenhang met je omgeving en
je dierbaren. Het samen Ayurvedisch
koken, waarbij onder andere aandacht
wordt besteed aan welk eten bij welk
type mens past, is eveneens een binden-
de factor. De locatie op het kleurrijke
Ibiza, draagt bij aan een paradijselijk
gevoel. Zoals zij zelf zeggen: ‘Op deze
plek komen, voelt als thuiskomen.’ 

Vakantiegevoel
Een dag kan er als volgt uitzien: begin-
nen met koffie, thee, sap. Dan een yoga-
les, gevolgd door ontbijt, waarna een
spirituele training. Lunch, meditatie,
diner, en als afsluiting een lezing of
demonstratie. Balans proberen te vinden,
ontspanning, diepgang en een vakantie-
gevoel, want ook dat glas wijn mag je
drinken. De dagen geven je inzicht in
jezelf, doen je samen met anderen jezelf
weer een beetje terugvinden. Tijdens het
verblijf is het motto: alles mag niets
moet. Iedereen kan deelnemen aan een
retreat, en bij thuiskomst heb je toch iets
bijzonders mee teruggenomen.

Asperges in de Akker 2011

De eerst volgende retreat is van 19 juni tot 24 juni. 
U kunt zich aanmelden via www.spiribiza.nl. 

Op deze site kunt u ook duidelijk lezen wat Spiribiza te bieden heeft.
Ilse en Nicolette heten deelnemers welkom met de slogan 

‘Bezin in luxe. Ontspan in stijl.’

zMaakt! Culinaire Evenementen organiseert van 20 t/m 29 mei voor het
tweede achtereenvolgende jaar ‘Asperges in de Akker’. In een stijlvol aange-
klede bedoeïenentent wordt elke avond een luxe viergangenaspergediner
geserveerd tussen de aspergebedden van Blaricum. Er is plaats voor 
120 gasten per avond, voor zowel bedrijven als particulieren. 

Nicolette Iserief (l) en Ilse Bloemen
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Niet alleen op Koninginnedag en tijdens
de feestweek in augustus ter gelegenheid
van de Blaricumse kermis, maar ook het
inhalen van Sint Nicolaas in de Bijvanck
en in het oude dorp is een activiteit van
de Oranje Vereniging. Onze vereniging
levert, aldus Peter, een wezenlijke bijdra-
ge aan het ‘DNA’ van Blaricum en fun-
geert als cement van het samenzijn en
samenleven hier. Heel Blaricum hoort lid
te zijn. De meeste inwoners vinden dat
gelukkig haast vanzelfsprekend.

Veilingmeester
Frans Elbers, die hij als voorzitter heeft
opgevolgd, heeft de zaken goed achterge-
laten met onder meer uitstekende draai-
boeken. Frans, die een schat aan ervaring
heeft, blijft betrokken bij de vereniging
als speaker bij de sjezenkeuring en bij het

ringsteken op kermismaandag, en natuur-
lijk als onnavolgbare veilingmeester op
Koninginnedag, dit jaar bij de muziek-
tent.
De Oranje Vereniging is Frans en ook
zijn Nicole dank verschuldigd voor al
hun inspanningen.

Gaan en komen
Dat laatste geldt ook voor Gerard Raven
en zijn vrouw Sanneke. Gerard doet een
stapje terug, maar kan de vereniging toch
niet helemaal loslaten. Hij blijft de leden-
administratie en de catering doen. Piet
Boersen stopt als bestuurslid. De Oranje
Vereniging kan niet zonder hem en dus
blijft hij, samen met zijn Jolanda, betrok-
ken bij het wel en wee van de vereniging.
Ook Helly Lanphen gaat het, mede door
drukke werkzaamheden, wat kalmer aan
doen. Zij blijft wel samen met een groep-
je op Koninginnedag de kinderactivitei-
ten bij de Kruiskuil organiseren.

Op zaterdag 23 april is in Spant! een pop-
en rockmusical over de zeezender
‘Veronica’.
Aanvang 20.15 uur. Prijs 39,50/38,00
euro incl. 2 consumpties en garderobe.

Nieuwe bestuursleden zijn Lida Willard
(penningmeester), Wim de Klerk, zoon
van oud-wethouder De Klerk, en Henk
van der Veen. Het zijn niet alleen de
bestuursleden en vrijwilligers zelf die
zich inzetten, maar ook hun partners en
kinderen, hele gezinnen, werken mee
aan activiteiten. 

Veel attracties
Voor aanstaande Koninginnedag heeft
het programma bij de Kruiskuil tot een
uur of drie een gezins-/kindvriendelijk
karakter gekregen met onder andere:
een kinderpodium met acts en een talen-
tenjacht, de kindervrijmarkt, attracties
als de bekende klimwand en ook een
nieuw digitaal voetbalspel, en een kin-
derstraatje met spelletjes. De kindervrij-
markt is met ingang van dit jaar ver-
plaatst naar het laatste deel van de
Dorpsstraat, het Fransepad en de
Kerklaan. Het kunststraatje is verplaatst
naar de Middenweg.

Alcohol
De voorzitter vindt dat de Oranje
Vereniging ook moet samenwerken met
ondernemers en andere organisaties, met
name op het punt van ontmoedigingsbe-
leid van overmatig gebruik van alcohol,
want het moet wel gezellig blijven. De
prijs van frisdrank zal bij onze evene-
menten lager liggen dan een alcoholi-
sche versnapering. De Oranje Vereniging
waardeert de houding van horeca en
detaillisten om op bepaalde uren tijdens
evenementen geen alcohol te verkopen.
Gelukkig onderkent een ieder hier zijn of
haar verantwoordelijkheid. Om die reden
wordt er op Koninginnedag bij de activi-
teiten op en rondom de Kruiskuil geen
alcohol geschonken.

Muziek
Bij de muziektent zijn de activiteiten
gericht op de volwassen dorpsgenoten,
maar ook hier is het karakter wat veran-
derd. Dorpshuis De Blaercom en de
Oranje Vereniging zorgen daar voor
muziek en voor een glaasje, en er kan
ook een hapje worden genuttigd. Voor
het eerst dit jaar is de veiling in de
muziektent en ook het afsluitend optre-
den van de winnaar(s) van de talenten-
jacht vindt daar plaats. De boeken- en
rommelmarkt is op de aloude plek te vin-
den, maar wordt zo op een mooie manier
bij de activiteiten rondom de muziektent
betrokken. 

Wij wensen de voorzitter, bestuur en
vrijwilligers een mooie Koninginnedag
en spreken onze waardering uit voor al
het werk dat zij doen voor ons dorp.

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

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

 

            
          
       

         
         

         
       
      

          
           
        
        
       

    

  De advertentie moet gewijzigd  
  worden zoals aangegeven
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Het kleinste warenhuisje 
van het Gooi 

midden in Blaricum!

    

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:

Huisbrand

Industrie

Centr. verwarming

Aanmaakmaterialen

Blokken

Stookolie voor

centr. verwarming

en huishaarden

BENZINE

Mengsmering

Motoroliën

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
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door Gerda Jellema
De klok is verzet, de lente begonnen
en het is stralend weer. Je krijgt echt
het gevoel van jippie, het echte leven
begint weer. Je zou weer als een kind
willen huppelen. Maar wij volwasse-
nen doen dat niet meer zo, en zeker
niet door het dorp. (Met een grote
grijns op mijn gezicht, zie ik ouderen
door het dorp huppelen en op die
manier boodschappen doen bij AH.)
Het past niet meer bij die leeftijd.

Een baby kan naar je kijken, zonder
met de ogen te knipperen, alsof het
kindje door je heen kijkt. Het ziet iets,
iets waarvan wij geen vermoeden
meer hebben, ongegeneerd lijkt het
naar je onderbewuste te kijken.
Naarmate dit kind zich verder ontwik-
kelt, leert ie dat je niet zo naar men-
sen behoort te kijken. Zo groeit het
kind naar de buitenwereld toe, maar
van het innerlijke af. 

Ouder worden gaat gepaard met
lichamelijke groei, ervaringen, zoge-
naamd wijzer en rijker worden, ken-
nis vergaren. In deze tijd staat het
opdoen van kennis vooral voor het
verstandelijke. En rijker proberen we
voornamelijk in financieel opzicht te
worden. Als mens zijn we een drie-
eenheid: lichaam, verstand en ziel.
En om goed te functioneren zouden
deze drie in balans moeten zijn: deze
drie facetten van het mens-zijn ver-
dienen evenveel aandacht. Ondanks
ons groeien missen we ook wat.

Niet iedereen weet waar ie moet
beginnen om weer ‘compleet’ te wor-
den. Anderen zijn verder en reiken
een helpende hand. En sommigen zul-
len er niet aan toe komen, omdat ze
het ‘te zweverig’ vinden, of omdat ze
de innerlijke zoektocht niet kennen en
het misschien zelfs een beetje eng vin-
den om dieper in jezelf te graven. En
toch is het goed om zo af en toe stil te
staan en te kijken hoe we met onszelf
(en daardoor anderen) omgaan. Wat
we kunnen doen om dat te vinden, wat
wij op het pad van volwassen en
ouder worden zijn ‘kwijtgespeeld’.

Zoektocht

door Adrie van Zon 
Enthousiast vertelt hij over
zijn eerste jaar als voorzit-
ter. Hij vindt het een voor-
recht deel uit te maken van
een vereniging met een heel
goed team van bestuursle-
den en meer dan 125 vrij-
willigers. Het geeft hem
veel energie om samen met
al deze mensen evenemen-
ten te organiseren voor de
gehele Blaricumse gemeen-
schap. F
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Peter Smit voorzitter Oranje
Vereniging 

Herinnert u zich
deze nog?

‘Onze vereniging levert een wezenlijke bijdrage aan
het ‘DNA’ van Blaricum’, aldus Peter Smit.

Nicole en Frans Elbers
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

door Henny Radstaak
Bernard Ligtenberg was vanaf zijn jeugd gefascineerd door
alles wat met techniek te maken had. In de loop der tijd ver-
schoof zijn aandacht van apparaten naar mensen: de elektro-
techniek heeft hij verruild voor de wereld van psychologie en
therapie. Vanwaar die overstap? 

De 61-jarige hypnotherapeut houdt prak-
tijk aan huis op de Windvang, in de ver-
bouwde voormalige garage. De hei &
wei-redacteur mag plaatsnemen in de
heerlijke fauteuil waarin doorgaans z’n
cliënten plaatsnemen, met uitzicht op de
buitendeur. ‘Als iemand bij me komt om
over zijn of haar probleem te praten, dan
weet ik dat er tegelijkertijd weerstand
ontstaat bij het oplossen daarvan. Dus
als de cliënt hier zit en het moeilijk
krijgt, het liefst meteen weg wil, moet
dat vooral kunnen,’ grijnst hij. Maar de
rollen zijn voor even omgedraaid: nu
mag Ligtenberg vertellen wat hij doet en
hoe het zo gekomen is. 

Communicatief buitenbeentje
Met radio’s knutselen was ooit z’n groot-
ste hobby, kristalontvangers bouwen.
Logisch dus dat hij elektrotechniek ging
studeren aan de Technische Universiteit
van Delft, waarna Ligtenberg terecht-
kwam bij een kabeltelevisiebedrijf en later
bij een groot bedrijf in telecommunicatie.
Maar op z’n 51e was er geen plek meer
voor hem. ‘Toen ging ik een reïntegratie-
traject in,’ vertelt Ligtenberg. ‘Zo’n advi-
seur vroeg: “Wat zou je nou echt leuk vin-
den om te doen?” Ik was zelf ooit bij een
hypnotherapeut geweest om ‘oud zeer’ te
verwerken en dat leek me leuk en span-
nend om zelf te gaan doen. Want het con-
tact met mensen was voor mij ondertussen
boeiender geworden dan de techniek, die
apparaten. Mensen die in de techniek
bezig zijn hebben vaak geen andere men-
sen nodig. Je gaat wel met ze om, maar
gefascineerd door hetzelfde onderwerp.
Zelf was ik vroeger communicatief ook
zo’n buitenbeentje, ik vond het spannend
om radiootjes te bouwen, maar was nau-
welijks met mensen bezig.’ Ligtenberg
koos voor de opleiding tot hypnose- en
regressietherapeut, zoals hij zich inmid-
dels al vijf jaar officieel mag noemen.

De mens is een chemische fabriek
Van apparaat naar mens is dus zo’n
gekke overstap niet, vindt Bernard
Ligtenberg zelf. 
‘Zo zijn er een heleboel overeenkomsten
tussen een telecommunicatiesysteem en
een mens,’ legt Bernard Ligtenberg uit.
‘Mensen zitten op dezelfde manier in

elkaar, als een soort
ingewikkelde chemi-
sche fabriek. Met aller-
lei logische systemen,
maar soms gaan er din-
gen verkeerd. Als er
iemand bij me komt met
een probleem, ga ik ana-
lyseren: wat is er aan de
hand? Wat zou hij of zij
willen? Daarbij let ik
heel erg op de emotie bij
bepaalde uitspraken,
want die verraadt wat er
werkelijk aan de hand
is. Daarna stel ik in
overleg met de cliënt
een behandelplan op.’

Regressie
De cliënt helpt hij bijvoorbeeld met
behulp van hypnose. Verder gebruikt
Ligtenberg ook zogenaamde regressie-
technieken, bijvoorbeeld als er ooit iets
mis is gegaan – noem het een trauma.
‘Stel dat je ooit in de auto in een slip
bent geraakt, en die boom op je af hebt
zien komen. Dan ga je als het ware uit je
lijf, omdat je er niet bij wil zijn, er zit
doodsangst in je lichaam. Als je zoiets
hebt meegemaakt en je praat er verder
niet over, dan blijft die angst zitten en
kan zich een mechanisme opbouwen
waarbij angst altijd onderdrukt wordt.
Op een bepaald moment kan dat tot
klachten leiden. En dan kunnen we met
regressietechniek teruggaan naar die
gebeurtenis en zorg ik ervoor dat je er
bewust bij blijft: op moment dat je die
boom dan opnieuw dichterbij ziet komen
stokt je adem niet meer en dan komen je
emoties vrij.’

Zelfhypnose
Maar je hoeft geen ‘ernstig geval’ te zijn
om bij Bernard Ligtenberg terecht te
komen. Eén van zijn andere specialitei-
ten is het geven van cursussen zelfhyp-
nose. In vier avonden leer je jezelf onder
hypnose, in een soort trance te brengen
waardoor je je even helemaal kunt ont-
spannen. ‘Dat gaat met oogrolinductie,’
legt hij uit. ‘Kwestie van knipperen met
je ogen en dan ben je in trance. Lekker
makkelijk om even te doen wanneer je

toch in de trein zit.’ Op de vraag of dat
er niet raar uitziet voor de medereizi-
gers, doet Ligtenberg voor hoe dat in z’n
werk gaat: hij rolt even met z’n ogen en
binnen een paar seconden vallen die
vanzelf dicht. Niet gek dus. ‘Vervolgens
wordt je ademhaling rustig. Als je je
daarna voorstelt dat je op een tropisch
eiland zit, kom je even helemaal tot rust.
Maar de cursus kan ook helpen als je
beter wil slapen, wil afvallen, minder
wil drinken of roken. Een soort zelfthe-
rapie dus.’

Weer op de rails
‘Zelf had ik vroeger het gevoel dat ik er
niet bij hoorde,’ besluit Ligtenberg. ‘Hier
krijg ik ook mensen die zich bijvoor-
beeld in het gezin niet thuisvoelen, zelf
word ik dan ook weer met dat gevoel
geconfronteerd. Het blijft daardoor in
beweging. Die beweging is noodzakelijk
om je te kunnen blijven verwonderen.
Wat ik bij mezelf heb ontdekt, is dat dit
helpt en dat ik nu bij anderen mijn steen-
tje kan bijdragen aan het weer op de rails
zetten van hun leven. Dat is heel plezie-
rig. Daar doe ik het voor.’

Sinds 2010 heeft Hester Koldeweij
haar vaste dienstverband  opgezegd
om zich fulltime te  kunnen inzetten
voor haar bedrijf Amazone Body &
Mind. 

Amazone Body & Mind biedt sportacti-
viteiten waarbij persoonlijke aandacht,
bewust bewegen en ontspanning samen-
gaan met het sterker, slanker en soepeler
maken van het lichaam. De verschillen-
de lessen worden gegeven in dorpshuis
De Blaercom. Zij hoopt in de toekomst
nog veel meer lessen te kunnen verzor-
gen.

‘Bikiniklaar’
Bikini Bootcamp is nieuw bij Amazone
Body & Mind en is speciaal ontwikkeld
voor iedereen die in 10 weken aan haar
figuur wil werken om dat ‘bikiniklaar’ te
maken voor de zomer. Het hele lichaam
zal flink worden getraind, maar de
nadruk ligt op buik, billen en benen. Het
is een fanatieke les op inspirerende
muziek. 

Inge Hollinga
Administraties & HR

Ook voor particulieren
T: 035 - 53 18 439 M: 06 - 23 69 17 89
I: www.ingehollinga.nl E: info@ingehollinga.nl

Amazone Body
& Mind 

Bikini Bootcamp start op 
19 (20.00 uur) en 

21 april (18.30 uur) 
in dorpshuis De Blaercom. 

Graag vooraf aanmelden via
www.amazonebodyandmind.nl 

of telefoon 0650546562. 

De cursus zelfhypnose begint 
30 mei a.s. Er kunnen maximaal 

9 personen meedoen. 
Kijk voor meer informatie op

www.zielsveel.nl 
of bel met 5316849.
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Bernard Ligtenberg gebruikt ook regressietechnieken.

Van techneut naar therapeut
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Tel: 035 5244651
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!
piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

zin der zingevingen” zichtbaar’.
Rinzema: ‘Veel mensen denken bij het
woord kerk nog aan vroeger: donderpre-
ken, gewetensknechting, zonde, oordeel,
hel. We leven in een nieuwe tijd. Het gaat
niet om afsluiting: het gaat om opening.

Ik kan mijn activiteit beperken tot de
kerkdienst op zondagochtend. Die zon-
dagochtenddienst is de gecondenseerde
vorm van godsdienst. Maar er is veel
meer... Zo zijn we begonnen met eens in
de maand een zondagmiddagconcert in
de Dorpskerk. Een uur muziek in een

prachtige sfeer. De eerste keer ging het
om een cellokwartet – een docent met
drie afgestudeerde cellisten. Er kwamen
ongeveer 250 bezoekers op af. Er wordt
geen toegang geheven, we willen geen
klanten/consumentensituatie. Bij de con-
certen is alleen een collecte ten behoeve
van de musici. Dat woord ‘gratis’ wijst
op onze levenskern. Het mooist in ons
leven: liefde, vergeving, een ondergaan-
de zon, maar ook het leven zelf: het
wordt ons geschonken.’

Stille tochten
Enthousiast refereert Jan Rinzema ook
aan de Paasnacht Fakkeltocht (23 april
a.s.), die samen met Laren en Eemnes
voor de vijfde maal wordt gehouden
voor veelal tussen de 150 en 200 deelne-
mers. ‘De tocht is geïnspireerd op de
stille tochten die overal en bij vele gele-
genheden worden georganiseerd.
Iedereen heeft een fakkel in de hand en
onderweg passeren we paasvuren waar-
van met name die van de scouting een
spektakelstuk is. Ons vertrekpunt is de
Dorpskerk en op de Heideweg ontmoe-
ten we de groepen uit de beide andere
dorpen. Het is een spirituele ervaring.
De mensen worden stil, plotseling gaan
woorden wegen.’

Spiritualiteit
De spiritualiteit van het bestaan; in zijn
aanbeveling bij een promotiefilm over
de Dorpskerk (zie: www.protestantse
gemeenteblaricum.nl) schrijft Rinzema:
‘Als mensen spiritualiteit zoeken, dan
hoor je ze vaak over verre oorden als
Nepal, Tibet, ashrams in India. Niks mis
mee. Vraag: waarom hoor je deze men-
sen niet over de plaatselijke kerk? Die
handschoen van inspiratie en verbonden-
heid nemen wij op!’

Jan Rinzema refereert herhaaldelijk aan
de Bijbel. ‘Een inspirerend boek. Het
gaat al ruim 3000 jaar met mensen mee.
Het is het Boek der boeken: heeft men-
sen aangezet tot liefde, zorg, humaniteit
en kunst. Andere kanten zijn er ook.
Maar deze inspirerende kant: ‘Daar gaat
het om.’ De interviewer citeert Jan
Wolkers, die in een milde bui de wens
uitsprak dat als God niet bestaat hij ten
behoeve van de gereformeerde ouders
van de auteur maar moet doen alsof... De
dominee kent deze wens van Wolkers:
‘Een ontroerende, eerlijke wens.’ Samen
tasten we onze geheugens af in welk
boek die ‘bede’ ook weer stond. Terug
naar Oegstgeest wint op punten.

Moge de hemel bestaan
‘Ik hoop dat de hemel bestaat,’ zegt Jan
Rinzema op enig moment. ‘Niet voor
mezelf. Ik kan er voor mezelf mee leven
als dit leven het enige is. Maar ik zie
teveel mensen die niet aan het leven zijn
toegekomen.’ Hij licht die opmerking toe
met de verwijzing naar de talloze mensen
die alleen al een beloning verdienen op
basis van de gruwelijke omstandigheden
waarin zij leven. De gepensioneerde jour-
nalist heeft in zijn vak over die situatie het
nodige geregistreerd. We zijn het er over
eens dat een fatalistische vaststelling van
die omstandigheden niet toereikend is.

De zin der zingeving
Met ‘zingeving in het licht van Jezus
Christus en de Bijbel’ omschrijft domi-
nee Rinzema de taak die hij primair voor
zichzelf ziet weggelegd. ‘Er komt een
generatie mensen aan, op zoek naar ritu-
elen en verhalen. Mensen die iets willen
leren en aan het denken gezet willen
worden. In de Bijbel en in Jezus Christus
wordt dat ons aangereikt. Hier wordt “de

Helaas is begin 2010 door een brand veel
van zijn werk verloren gegaan, maar
door een gestage productie is er al weer
een substantiële collectie ontstaan.
Het werk kenmerkt zich door een men-
geling van striptekenen en graffiti.
Daarnaast valt Mattijs zijn virtuositeit in
de bediening van het materiaal op.

Weloverwogen bedient hij zich van
kleur, sjablonen en andere hulpmidde-
len, die allemaal bijdragen aan het uit-
eindelijke beeld. Alles kan een onder-
werp voor zijn werk zijn. Mattijs varieert
van onderwerpen uit de muziek, de tele-
visie, het alledaagse bestaan of de liefde.
Regelmatig worden er vergelijkingen

getrokken met het werk van Herman
Brood, maar de opmerkzame toeschou-
wer zal de eigenheid van het werk wel
zien.

Dominee Jan Rinzema
‘Wij willen zoveel meer...’
door Hidde van der Ploeg
Het gesprek begint neutraal: een uitwisseling over de leefsituaties
en activiteiten van onze wederzijdse kinderen. Zelfs dan komt het
verschil in levensbeschouwing al bescheiden aan het licht. Het
vormt geen beletsel voor een lange gedachtenwisseling zonder
terughoudendheid.

Ds. Jan Rinzema

PAASFAKKELTOCHT
Paaszaterdagavond, 23 april, 

organiseert de Dorpskerk voor de 
vijfde keer een Paasnachtfakkeltocht
o.l.v. de Dorpskerk predikant, ds. J.
Rinzema. Deze Paasnachtfakkeltocht
omvat een wandeling van ± 4 km
door schitterend natuurgebied

rondom Blaricum en Laren waar we
geïnspireerd hopen te worden door
hetgeen geschied is in de Paasnacht
d.m.v. zang en tekst. Opgave niet

noodzakelijk. Kinderen en jongeren
tot 18 jr. gratis (honden mogen mee

mits aangelijnd en eerbiedig). 
Toegang incl. versnapering en fakkel
5 euro. Aanvang Dorpskerk 20.00

uur. Einde wandeling rond 22.30 uur.
Info: 5336405 (Anne-Marie de Fouw)

email: jetje@family.filternet.nl.

Kunstenaar met spuitbus, verfroller
en gitaar opvallend vaardig
In de Torenhof is tot 15 mei een expositie van Mattijs Hazewinkel te zien.
Sinds hij in 2002 als kunstenaar aan het werk ging in kunstwerkplaats
Kijkoor is er al veel werk van zijn hand verschenen en verkocht aan bedrijven
en particulieren.



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.

Gastouders
gezocht

In kleine nederzettingen langs de kust en
de rivier (nu de Eem) en ook op de veili-
ger, hoger gelegen gronden. Daar waar
in ’t Gooi de bekende grafheuvels lig-
gen. Vissers en jagers waren het. In barre
omstandigheden levend. Als je ouder
werd dan dertig jaar dan had je geluk.

In de duizenden jaren die volgden veran-
derde langzaam het landschap. De leef-
plekken verdwenen onder het immer
bewegende zand langs de kust en van de
duinen. Ook bij de rivier, die meer dan
eens haar loop veranderde. Nieuwe leef-
plekken werden voortdurend betrokken.
Later kwamen en verdwenen allerlei
bouwsels. Waardevol historisch materi-
aal. Soms millennia verborgen. Materiaal
dat bescherming verdient. Het is ons
oudste erfgoed. 

Wamz
Op 1 september 2007 is de Wet op de
archeologische monumentenzorg (Wamz)
van kracht geworden. Deze wet verplicht
de gemeenten om haar archeologisch
erfgoed te beschermen door middel van
bestemmingsplannen. Veel is al in kaart
gebracht en ingedeeld op archeologische
waarde. Maar niet alles. De BEL-
gemeenten stelden na 2007 met behulp
van een deskundig bureau de Nota
archeologiebeleid (d.d. december 2010)
op, met de daarbij behorende Archeo-
logische Beleidskaart en standaardregels
voor nieuwe bestemmingsplannen. Dat
was voor Blaricum, in BEL-verband, in
februari 2011. 

Beleidsnota
Ik sprak met Berend Gangelhof (63), die
37 jaar werkzaam was in grondzaken en
ruimtelijke ordening bij de gemeente
Zeist, een gemeente met monumentale
en archeologische waarden. Berend
beschikt over veel ervaring en deskun-

door Sybert Blijdenstein
Archeologie in Blaricum? Jazeker. 
We vergeten dat wel eens. Duizenden
jaren geleden vestigden zich hier de
eerste mensen. Jagers en vissers. 
In de steentijd. Hier, aan de noordelij-
ke uitloper van de meer dan honderd
kilometer lange stuwwal uit de ijstijd.

digheid. Maar dat niet alleen, hij toont
ook een aanstekelijk enthousiasme voor
zijn taak. Hij werkt nu voor een extern
bureau dat door de BEL Combinatie is
ingehuurd voor de formele afronding
van voornoemde, opgestelde en in pro-
cedure gebrachte archeologiebeleidsno-
ta. Berend: ‘Mijn functie is senior
beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
op de afdeling Welzijn en ruimte van de
BEL Combinatie. Mijn eerste taak werd

de formele afronding van de al eerder
opgestelde en in procedure gebrachte
BEL-archeologiebeleidsnota. Ik ben
belast met de verbeterde redactie van de
nota, het collegevoorstel met het raads-
voorstel en het besluit.' 

Archeologische Beleidskaarten
'Na vaststelling van de nota in alle drie
gemeenten (het wachten is alleen nog
even op Eemnes) moet de nota worden
gepubliceerd en in de organisatie worden

geïmplementeerd. Daarnaast is een aan-
tal grotere en kleinere bestemmingsplan-
nen in mijn portefeuille geplaatst. Ik
noem bijvoorbeeld het bestemmingsplan
"Kom", het beschermd dorpsgezicht in
Blaricum.'
Berend laat mij de fraai ingekleurde
Archeologische Beleidskaarten zien.
Verschillende kleuren, voor hogere en
lagere waardering. Verbaasd ben ik over
de veelheid aan gebieden hier die arche-
ologisch waardevol zijn. Veel meer dan
ik vermoedde. Een rijke, oude geschie-
denis.

Kwaliteit van bewoningssporen
Hoe gaat het werken? Berend: ‘Als je
wilt gaan bouwen of uitbreiden, moet je
een omgevingsvergunning aanvragen.
Op de Archeologische Beleidskaart is te
zien of je perceel in een archeologisch
gebied ligt. Zo ja, dan moet je als eige-
naar, afhankelijk van in welke van de
zeven kwaliteitscategorieën je valt, een
rapport van de ‘verwachtingswaarde’
van je perceel laten maken. Door een
gecertificeerd archeologisch onder-
zoeksbureau. Met als regel ‘de verstoor-
der betaalt’. De omvang van de bescher-
ming is groter naarmate de verwachting
hoger wordt verondersteld of bewezen.
Het gaat om de archeologische kwaliteit,
van bewoningssporen van honderden of
soms wel duizenden jaren oud. Uit het
rapport moet blijken of er archeologi-
sche waarden in het geding zijn. Als dat
niet zo is kan wat dat betreft de vergun-
ning worden verleend. Zijn er wel arche-
ologische sporen aangetroffen, dan moet
worden bepaald op welke manier daar-
mee moet worden omgegaan.’ 
Voor meer informatie zie de website
www.blaricum.nl onder gemeenteraad/
raadsagenda 22 februari 2011. Via deze
link is de archeologische beleidsnota te
vinden.

Pax kinderhulp wil dit jaar 20 Poolse
kinderen uit kindertehuizen in de peri-
ode van 25 juni tot en met 16 juli een
warm thuis aanbieden en zoekt daarom
gastgezinnen. De kinderen logeren drie
weken met z’n tweeën bij een gezin,
zodat ze onderling gewoon Pools kun-
nen blijven praten.

De ‘taak’ van de gastouders is het aanbie-
den van een warm thuis en aandacht voor
de kinderen.  Kinderen uit een kinderte-
huis leven altijd in een groep. Vaak slapen
ze op slaapzalen.  In een gezin zijn ze even
met zijn tweeën het middelpunt. Dat bete-
kent niet dat ze alles mogen, ze moeten
zich wel aanpassen aan de regels van het
gastgezin.
De taal is bijna nooit een probleem, met
gebaren, een boekje en een beetje geduld
komt men er bijna altijd wel uit. Als er
toch een probleem is, is er de mogelijk-
heid om iemand van de werkgroep te bel-
len of contact op te nemen met de Poolse
begeleidster, zij spreekt Engels of Duits.
Tijdens deze drie weken wordt er een
opvang geregeld voor de kinderen uit
gezinnen waar de gastouders werken.

Wanneer u enkele dagen werkt is dat dus
geen enkel probleem. De werkgroep
maakt een programma voor de Poolse kin-
deren, maar er zijn ook programma’s waar
de Nederlandse kinderen van gastgezin-
nen van harte welkom zijn.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

Informatie kunt u vinden op
www.paxkinderhulp.nl en 

www.poolsekindereneemnes.nl. 
U kunt ook contact opnemen met
Olga Fakkeldij tel. 06 13832143. 

De archeologiebeleidsnota

Bescherming van de
leefomstandigheden
van onze voorouders

Als je perceel in een archeologisch gebied ligt en je wilt (ver)bouwen moet er
archeologisch onderzoek worden gedaan onder het motto ‘de verstoorder betaalt’.

Berend Gangelhof

F
O

T
O

 S
Y

B
E

R
T

 B
LI

JD
E

N
S

T
E

IN



Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l

ng

S.v .d .Bergh

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Kinderdagverblijf De Berenvanck biedt
een plezierige plek voor kinderen van 0
tot 4 jaar. De kinderen kunnen 52 weken
per jaar, 5 dagen per week, vanaf 7.30 tot
18.30 uur vertoeven in de groep ‘De
Kleine IJsbeer’. Deze groep biedt plaats

aan 9 baby’s tot 1½ jaar en 14 peuters tot
4 jaar. De kinderen worden vanaf de eer-
ste dag gestimuleerd om zich te ontwik-
kelen. Kinderdagverblijf De Berenvanck
creëert een prettige omgeving waarin

emotionele en fysieke veiligheid een
grote rol spelen. Kinderen van 4 tot 13
jaar zijn welkom op Buitenschoolse
Opvang De Grote IJsbeer voor activitei-
ten zoals sport en spel, knutselen, toneel,
muziek en nog veel meer.

Ruim baan voor baby’s
Een van de speerpunten van
Kinderopvang Humanitas is: ‘Ruim

baan voor baby’s’. Locatiemanager
Willemijn Grooters: ‘Onze medewerkers
stimuleren het kind door het zelfstandig
te laten spelen, bewegen en aangeven
wat het wil, kan en moet. In het kinder-
dagverblijf staat slechts één box. Het is
een bewuste keuze kinderen letterlijk en
figuurlijk alle ruimte te geven zich te
kunnen ontwikkelen. 

Buiten spelen en buiten zijn
Willemijn vervolgt: ‘De besloten buiten-
ruimte is gezellig en daagt de kinderen
uit tot fantasierijk spel. Omdat kinder-
dagverblijf De Berenvanck voor alle kin-
deren regenjasjes en laarsjes in huis
heeft, kan er altijd buiten gespeeld wor-
den. Aan de zijkant onder het afdak staan
twee Lutje Potjes, waar baby’s onder een
warm dekentje en met een mutsje op, in
de buitenlucht slapen. Deze houten
slaapcabines zijn voorzien van horren en
staan hoog boven de grond. Zo kunnen
de baby’s rustig buiten slapen, met
geroezemoes en fluitende vogeltjes op
de achtergrond.’ 

Ontspannen buiten schooltijd
'Vanaf 4 jaar gaan de kinderen naar de
basisschool en zijn ze klaar voor buiten-
schoolse opvang De Grote IJsbeer. Deze
groep biedt buitenschoolse opvang op
dinsdag, woensdag en donderdag en in
overleg tijdens de schoolvakanties. Er is
een afwisselend aanbod van activiteiten
en CIOS-stagiaires geven wekelijks
sportlessen. De Berenvanck is ook trots
op de prettige samenwerking met ‘De
Malbak’. Tijdens de schoolvakanties
organiseren zij gezamenlijk leuke bin-
nen- en buitenactiviteiten.’
Kinderdagverblijf De Berenvanck, één
van de bijna 300 vestigingen van
Kinderopvang Humanitas, biedt een plek
waar een kind de ruimte krijgt en waar
het kind mag zijn wie hij is.

Onder toeziend oog van Blaricummer
Frans Ruijter maakte dhr. Louis van der
Borgh, bewoner, de oplevering ‘offici-
eel’ door de ballonnen voor de entree te
laten opvliegen. Joan van der Burgt,
directeur van de Alliantie in de regio
Gooi en Vechtstreek, en Rinus Doeser,
lid van de Raad van bestuur van Vivium
Zorggroep, knipten vervolgens de linten
door.

Complimenten
Bewoner dhr. Verhoef sprak de genodig-
den toe. ‘Ik ben een echte Nederlander
dus complimenten uitdelen doe ik niet
vaak, maar vandaag maak ik een uitzon-
dering. Complimenten voor het ‘leger-
tje’ mensen dat dit project gerealiseerd
heeft.’ De aannemer ontving uit handen
van dhr. Verhoef symbolisch een veer.

We houden alles in de gaten! Jij mij...en ik jou...

Wooncomplex de Wingerd 
feestelijk geopend
Woensdag 30 maart is wooncomplex de Wingerd in Blaricum
feestelijk geopend. 

Foto van de maand

De Berenvanck en De Grote IJs-
beer iedere dag anders 
Op het kinderdagverblijf De Berenvanck en de buitenschoolse opvang 
De Grote IJsbeer is iedere dag iets leuks te beleven. De pedagogisch 
medewerkers dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen, op persoonlijk
en sociaal vlak. 

Deze prachtige foto is gemaakt door Albert van der Linden, Booket 29
op 3 maart in het Warandapark.

Heeft u ook een mooie compositiefoto, stuur deze dan voor 30 april
in hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl,

onder vermelding van uw naam, waar en wanneer de foto is gemaakt
en een leuk fotobijschrift. En wellicht wordt uw foto geplaatst.

Bewoner de heer Louis van der Borgh
maakt de oplevering ‘officieel’.

Wilt u meer weten of wilt u 
een afspraak maken voor een 

rondleiding?
Neem dan contact op met

Willemijn Grooters, tel. 5233489.
Kijk voor informatie op

www.kinderopvanghumanitas.nl.
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Programma

Commissaris van de Koningin bezoekt Blaricum

Aanleg fietspad langs Stichtseweg

Kleine commissie

Grote commissie

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Reconstructie

Meer informatie

Sluiting 
gemeentediensten



Ontvangen aanvragen Verleende vergunningen

Met ontheffing verleende 

vergunning

Agenda meningvormende en 
besluitnemende raadsvergadering 



Verkeersafwikkeling

Fietsers en voetgangers

Routes

Overzicht werkzaamheden

Reconstructie Randweg Oost en ’t Merk

Groene uitstraling kruispunt 
Randweg Oost - Stichtseweg - 
A27

Fietspad langs Stichtseweg

Aanleg persleiding voor De 
Blaricummermeent

Maximumsnelheid van 80 naar 
60 km/uur 

Actuele informatie

Het is weer zover! 



Aanleiding

Proces

Vaststelling

Praktische betekenis

Altijd een rapportage nodig?

Overleg gemeente

Raadplegen van de nota

Nota archeologiebeleid vastgesteld

Delen van kennis

BEL-gemeenten werken aan verdere uitbouw 
digitale dienstverlening



Dorpsagenda

kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30-11.45. 
Info: www.speelzaalblaricum.nl.
Vivium Services. Tai Chi Qi Gong, 28
april, 5, 12, 26 mei, 9 en 16 juni, 10.15-
11.15. 
Info cursussen: www.viviumservices.nl
of www.vivium.nl. 
Versa Welzijn/S.W.O-BEL. Elke twee-
de dinsdagavond van de maand in het
gezondheidscentrum De Lloods, 19.30-
21.30, het Mantelzorgcafé. Info:
Marianne Verstijnen, Versa Mantel-
zorgondersteuning, tel. 6970050 of
Femmy Mulder, tel. 5314514. Info cur-
sussen: www.versawelzijn.nl of tel.
5314514.
De Blaercom. Iedere dinsdag vanaf
13.30 spelmiddag. Info: Lisette Mooij,
tel 5312977 of lmooij@versawelzijn.nl.
‘Verbouwen zonder missers’. Tijdens de
cursus word je begeleid door een profes-
sioneel interieurarchitect en wordt er
ingegaan op jouw manier van wonen.
Info en aanmelden: Lilian Bos
info@woont.net of 0649203760 en
www.woont.net. 
Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum.
Elke tweede dinsdag van de maand
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum in de hal van de
polikliniek 13.30-15.30.
De Malbak. Kooklessen voor echte
beginners, dinsdags, 16.00-19.30, kosten
75 euro voor zes lessen. Info: 5262902 of
gvliet@versawelzijn.nl. Elke woensdag
zaalvoetbal, voor zestien jaar en ouder,
20.00-21.30, info: 5262902.
Volksuniversiteit. ‘Schetsen op reis’,
door Joan Lichtenbelt. Buiten schetsen. 20
en 27 april, 14.00-16.30. Kosten 49 euro.

N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.

EXPOSITIES/CONCERTEN
Galerie Bianca Landgraaf 1 mei t/m
26 juni, Mysterie en droom: vier Franse
kunstenaars, Karim Borjas, Monique
Pavlïn, Gérard Redoulès, Jorge Soler.
Donderdag t/m zaterdag 13.00-17.00 en
op afspraak. De galerie is verder
geopend op de eerste en derde zondag in
de maand en op koopzondagen.
Hamdorffcomplex. Info: tel. 5335987
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove t/m 17 april
Heleen Vriesendorp en Gerrit
Wijngaarden, schilderijen, Dieuwke
Tamsma, keramiek en beelden. Info:
www.vlierhove.nl. 
Singer Museum Laren t/m 22 mei 2011
‘Rodin de denker denkt weer’. Info: tel.
5393939 en www.singerlaren.nl en
www.rodindedenker.nl. 
BEL-Art t/m 19 mei expositie van Jan
Min, schilderijen, Marloes Eerden,
beelden, op werkdagen vrij te bezichti-
gen 8.30 -17.00 in het BEL-kantoor.
Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum
t/m 22 april Lily Wolfs, beelden en
schilderijen.
Torenhof tot 15 mei. Expositie van
Mattijs Hazewinkel. Een beeldend kun-
stenaar die zowel met een spuitbus en
verfroller als met zijn gitaar opvallend
vaardig is.
Dorpskerk 17 april. Zondagmiddag-
muziek, 15.00-16.00, Keti Roinishvili,
cello en Sophiko Simsive, piano.

WELZIJN 
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor

Verzamelen in de hal van De Blaercom.
Info: www.volksuniversiteitlaren.nl. 
MS Fonds zoekt in Blaricum een nieu-
we coördinator voor de MS collecte in
november. Info: Pamela Zaat, tel. (010)
5919839 of pamela@nmsf.nl of
www.mscollecte.nl.
Bernard Ligtenberg, verdiepings-
avond over ‘Geven en Ontvangen’. Op
dinsdag 19 april 19.30-22.00. Enige
ervaring met meditatie of zelfhypnose is
gewenst, kosten 15 euro. Info en aan-
melden: bernard@zielsveel.nl of
5316849.

BIBLIOTHEEK HLB 
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtend derde woensdag van de
maand, 10.45-12.00. Kunstlezing over
Paul Cézanne, 16 april, 10.45-12.45.
The Ramblers, 20 april, 10.45-12.00.
Laren, St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
Kidsbios, 20 april, 14.30. Biblioscoop,
21 april, 19.30. Mobiliteitsproblemen?
Bibliotheek-aan-huis! 
Lidmaatschap vereist, info: tel.
5257410, www.bibliotheekhlb.nl en
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 17 april Palmpasen 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Witte Donderdag 21 april 19.30 uur
BEL-dienst in Laren
Goede Vrijdag 22 april 19.30 uur
BEL-dienst met avondmaal in Blaricum
Ds. J. Rinzema
Stille Zaterdag 23 april 20.00 uur
Paasnachtfakkeltocht ds. J. Rinzema
Paasmorgen 24 april 10.00 uur

Gezinsdienst dahlia’s planten. 
Ds. J. Rinzema. Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl
R.K. St. Vitus
Zondag 17 april 11.00 uur 
Viering met Palmpaasoptocht voor de
kinderen.
Na afloop van de viering eieren zoeken
voor de kinderen in de pastorie tuin.
Witte Donderdag 21 april 19.15 uur 
Eucharistieviering
Goede Vrijdag 22 april 14.30 uur 
Kruisweg
19.15 uur Viering van Goede Vrijdag
Mensen worden uitgenodigd om bloe-
men mee te nemen om daarmee een eer-
betoon aan de gekruisigde te brengen.
Stille Zaterdag 23 april 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 24 april
Hoogfeest van Pasen 11.00 uur 
Eucharistieviering
Maandag Tweede Paasdag 25 april
10.00 uur  Eucharistieviering
Info: Pastor C. Lavaleije 5383153, mail:
stvitusblaricum@hetnet.nl
en www.vitusblaricum.nl

Evangeliegemeente De Rivier
Elke zondagmorgen 10.00 uur dienst in
de aula van de Basisschool De
Levensboom in de Bijvanck. Info: tel.
5252804 en www.evangeliegemeente
derivier.nl.
Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e woens-
dag van de maand 10.00 uur. Katholieke
diensten: 2e en de 4e (5e) 10.00 uur.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Hei & wei niet
ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvangen
stuur dan een e-mail naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 5316520.

Op Goede Vrijdag 22 april, om 19.15
uur, is er in de Sint Vituskerk in
Blaricum een viering, geleid door
pastor Cuno Lavaleije. Aan deze 
viering zal het Goylants Kamerkoor
o.l.v. van Bas Halsema een sfeervolle
bijdrage leveren. 

Behalve een aantal
koralen uit de
Mat thäuspass ion
van Bach, zal het
koor het Miserere
Mei (psalm 51, een
boetepsalm) van
Gregorio Allegri
(1582-1652) zingen.
Dit werk wordt ook
nu nog elk jaar op
Goede Vrijdag uit-
gevoerd in de
Sixtijnse Kapel.
Eeuwenlang was, op
last van Paus
Urbanus VIII, uitvoering ervan buiten de
Stille Week én buiten de Sixtijnse Kapel
verboden, op straffe van excommunica-
tie... Totdat het 14-jarige wonderkind
Wolfgang Amadeus Mozart in 1770 tij-
dens de Stille Week de vroegmis op
woensdag in de Sixtijnse kapel bezocht.
Na afloop van de mis zette Mozart het
gehoorde op papier, en op Goede Vrijdag
ging hij nog een keer luisteren, om te

controleren of het klopte wat hij geno-
teerd had. Dit manuscript werd in 1771
gepubliceerd in Londen. Toen deze
publicatie eenmaal een feit was werd de
pauselijke ban opgeheven.

Het Goylants Kamerkoor, dat al vaker
heeft gezongen in de Sint Vituskerk, is

sinds begin dit jaar een zogenaamd pro-
jectkoor. Belangstellende zangers kun-
nen zich per keer aanmelden voor het
project van hun voorkeur. Op de website
van het koor staat alle informatie over de
toekomstige projecten, en wie mee wil
doen aan een volgend project kan zich
daar ook opgeven. 

Zie ook www.goylantskamerkoor.nl. 

Inbreng rommelmarkt 
U kunt uw spullen brengen naar Rie
Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Geen groot meubilair.

Familieberichten
Geboren
07-03-2011 Norah Maryanne

Cerfontain
09-03-2011 Yassin El Bouch
18-03-2011 Annabel Lily Neeltje

Huwelijken
18-03-2011 Frank Christiaan

Weijers en Leonne
Suzan Brouwer

Partnerschapsregistratie
14-03-2011 Dennus Hendrikus

Ligter en Ramona
Maria Schaafsma

Kopij
Heeft u iets te melden? Laat het ons
weten via redactie@heienwei.nl. Wij
beslissen over plaatsing, eventueel
ingekort. Deadline kopij no. 367: 
27 april, verschijnt 13 mei.

Goede Vrijdag in Sint Vituskerk
het Goylants Kamerkoor

Het Goylants Kamerkoor


