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    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

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

De vakantietas
De bibliotheek Huizen-Laren-
Blaricum heeft een speciale service
voor vakantiegangers: de vakantietas.
Minimaal drie weken voor de geplande
vakantie kunt u zeven titels opgeven en u
ontvangt minimaal vijf titels van uw
keuze. Daarnaast mag u ook nog het
reguliere aantal (tien stuks) lenen. 
De service voor de vakantietas be-
draagt 10 euro. Kijk voor informatie:
www.bibliotheekhlb.nl

Onderscheiding
Caroline Kooij van IJssalon De Hoop
is benoemd tot Meesterijsbereider. 
De titel van SVH Meesterijsbereider is
de hoogste titel die een ijsbereider kan

behalen. Zij is daarmee pas de derde
vrouw die deze onderscheiding heeft
mogen ontvangen. Caroline kreeg onder
andere felicitaties van burgemeester
Joan de Zwart namens het Blaricumse
gemeentebestuur.

Singer Laren
Het nieuwe jaarprogramma van Singer
Laren is bekend. 
In september start het seizoen traditiege-
trouw met het Laren Jazz festival. De
rest van het seizoen kan de bezoeker kie-
zen uit een groot aanbod van toneel,
cabaret, klassieke concerten, musicals en
familievoorstellingen Het programma-
boekje is gratis af te halen bij de theater-
en de museumkassa. 
Info theaterkassa@singerlaren.nl 

Eigenaresse Wimmy Hu was bijzonder
trots met de aanwezigheid van zoveel
prominenten bij de opening van de eer-
ste vestiging van het restaurant in het
buitenland. Bijna zes jaar geleden
opende zij de eerste vestiging van The
Red Sun in Blaricum, waarna er ook
een filiaal in Amsterdam kwam. Samen
met Hafid Bochhah, haar zakelijk part-
ner in de nieuwe vestiging in Marokko

voegt ze nu ook voor Marokkaanse
begrippen een volstrekt nieuw concept
toe aan het bestaande restaurant-aan-
bod. Na jarenlang verblijf in Nederland
keert Hafid Bochhah terug naar
Marokko voor de dagelijkse leiding
van The Red Sun in Marrakech. Hun
langdurige samenwerking en vriend-
schap is een vruchtbare basis voor de
stap naar het buitenland.

www.dayspamooi.nl
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Opening restaurant The Red Sun
in Marrakech
Diverse bekende Nederlanders samen met zo’n honderd landgenoten zorgden
voor een Nederlandse invasie tijdens de groots opgezette opening, van het
befaamde Modern Asia Cuisine Lounge restaurant de Red Sun in Marakkech. 

Enkele BN'ers bij The Red Sun in Marrakech: Eigenaresse Wimmy Hu naast chefkok
F.C. Chan en zakelijk partner Hafid Bochhah. Daarachter (vlnr): Deejay Jeroen
Nieuwenhuize, zangeres Hind, cabaretier Najib Amhali en tv-presentatrice Nance.
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Het kleine pony’tje werd voor een 
karretje gespannen en de familie 
Loman ontdekte een nieuwe hobby:
mennen. Harry wilde al snel meer 
en breidde de Lomanstal uit met de 
3-jarige Sonja. Een pittige pony, die 
nog van alles moest leren. Met veel
geduld, liefde en de hulp van instruc-
teurs van de Stad en Lande Ruiters is
Sonja nu een prima dressuurpony en
loopt zij op een hoog niveau voor de
aanspanning. 

Amazone
Bij de Stad en Lande Ruiters viel de
jonge amazone op haar pony met grote
regelmaat in de prijzen. Sanne haalde
daarom op haar dertiende een startkaart,
zodat ze met Sonja in de klasse B kon
inschrijven op landelijke wedstrijden.

De derde haas

Ook al is het bijna Pinksteren, deze
Pasen zal me heugen. Luister maar.
Drie kleinzonen zouden bij ons eieren
komen zoeken. Twaalf geverfde eieren
had ik gekocht, lekker gemakkelijk, en
mooier dan ik ze zelf kon maken. Vier
voor elk kind. Vervolgens kocht ik als
extra verrassing bij een gerenommeer-
de banketbakker drie grote, prijzige
paashazen van chocolade in verguld-
zilverpapier met kleurige opdruk. De
vrolijk lachende, besnorde beesten
zagen er leuk uit. Voor elke jongen één.
Anders krijg je gedonder. Na het paas-
ontbijt, vlak voordat ze kwamen, snel
alles verstopt in de tuin. Gelukkig was
er al wat opgeschoten groen in de bor-
ders. De eieren waren geen werk.
Maar de chocoladehazen waren een
ander verhaal. Het voorjaarsgroen
was nog aan de lage kant. De vergul-
de oren staken boven alles uit. Maar
het lukte. Ik was nog niet klaar of de
jongens stormden juichend de tuin in.
Zoeken maar. Nou, we hebben een rus-
tig uurtje gehad. Vooral mams genoot
van de rust. Voor de jongens was het
wat anders dan de computergames.

Tot mijn verbazing bleek het ouder-
wetse eieren zoeken uitdagender dan
het virtueel neerknallen van de vijand
op het scherm. Er werd fanatiek
gezocht. Felle concurrentie. Na een
uur hadden ze mijn hulp nodig. Er
misten nog een ei (dat zal dat groene
ei wel zijn) en verdorie, ook nog een
paashaas. Dat was ernstig. Eén van de
drie zonder haas naar huis.
Rampzalig. Tja, waar had ik die hazen
ook alweer verstopt? Ik wist het niet
meer. Was me totaal ontschoten. Net
zoals wanneer je in de kelder staat en
niet meer weet wat je daar ook alweer
wilde halen. Met z’n allen gingen we
zoeken in de tuin. Zelfs de metaalde-
tector erbij. Zonder resultaat. Ze ver-
trokken maar weer huiswaarts. Drie
jongens met twee hazen. De jongste
staarde mij door het autoraampje
treurig na, haasloos. Uren lang zwierf
ik daarna nog door de tuin, overal
onder, boven en in kijkend. Niets. Aan
de steeds voller en hoger groeiende
voorjaarsborder beleefde ik veel ple-
zier. Maar graag had ik met Pasen die
groei even stopgezet. Het wordt nu
wachten tot de late herfst als de ver-
dorde borderplanten afgeknipt en
opgeharkt kunnen worden. Misschien
ontdek ik dan dat ik maar twee hazen
gekocht had. Ik heb er langzaam aan
wel de leeftijd voor...

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Paardenhouderij droom 
Sanne Loman 
door Karin Maas
Als 5-jarige kleuter ging Sanne Loman voor het eerst naar paardrijles. Nee, echt
leuk vond ze het niet. Ze lag meer naast de pony dan dat ze er op zat. Ze moest
doorzetten. Vader Harry vond het namelijk wel leuk en kocht als verrassing
voor zijn dochters een Shetlander. 
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Tegenwoordig rijdt ze de dressuurwed-
strijden met Amaretto, het paard van
haar oom Paul. Het behalen van vol-
doende winstpunten, om door te stromen
naar een hogere klasse, vergt veel tijd.
En omdat Paul ook inschrijft voor de
landelijke menwedstrijden is Amaretto
helaas niet altijd beschikbaar. 

Blaricumse ruitervereniging
Ook bij de menwedstrijden van de
Blaricumse ruitervereniging viel Sanne

in de prijzen. Natuurlijk was
hier ook de ambitie om mee
te gaan doen aan grotere
wedstrijden. Met een groep
bevriende ruiters en menners
reist zij met haar vader vele
weekeinden door stad en
land om mooie prijzen bin-
nen te halen. En dat lukt!
Harry Loman werd met zijn
vaste groom Sanne in 2010
vierde bij de Nationale
Kampioenschappen in klas-
se 2. Ze promoveerden en
komen nu met de enkelspan
uit in de hoogste amateur-
klasse.

De groom
De groom controleert het
paardentuig, zorgt ervoor dat
alles zit zoals het bedoeld is
en staat bij de mensport ach-
ter op de wagen. Dit seizoen
staat Sanne bij de wedstrij-
den in de derde klasse achter
op de wagen bij haar vader.
Andere wedstrijden ment zij
zelf niet onverdienstelijk de
aanspanning, en staat een
vriendin haar bij als groom.

Wereldtoppers
Sannes grootste droom is om
in contact te komen met
wereldtoppers als Anky van
Grunsven of IJsbrand
Chardon om zo in het inter-
nationale ruitercircuit te
komen. Er is nog een lange
weg te gaan om die droom te
verwezenlijken. Aan enthou-
siasme ontbreekt het Sanne
niet. Van haar hobby maakt
de 16-jarige haar beroep. 
Zij volgt een 4-jarige 
studie Paardenhouderij en

Management en is op zoek naar een
leerzame stageplaats in een gerenom-
meerde stal. Hopelijk gaat dat haar luk-
ken en hoort onze Blaricumse Sanne
Loman over enkele jaren ook bij de
wereldtop. Wij wensen haar heel veel
succes! 

De ruiters van Stad en Lande in actie tijdens de blari-
cumse menwestrijd van vorig jaar.



door Hidde van der Ploeg
‘Nederland zou de rugby-
cultuur goed kunnen
gebruiken,’ zegt Peter de
Graaf. ‘Rugbyers zijn
geen betere mensen, maar
van rugby word je wel een
beter mens. Het is de
ultieme teamsport. Je
speelt niks klaar zonder
de hulp van de anderen.’
De voorzitter van Rugby
Club ‘t Gooi stelt tevreden
vast dat hij in die visie
niet alleen staat. De laatste
vier jaar is het ledenaan-
tal verdubbeld. ‘De publie-
ke opinie draait in het
voordeel van onze sport.’

De club kent talrijke activi-
teiten. Wie de moeite neemt
de site www.rugbyclub
gooi.nl te bezoeken, neemt
bijvoorbeeld kennis van een
recent familietoernooi en
van het ambitieuze scholen-
programma. De Graaf: ‘Via
de sportleraren hebben wij
clinics opgezet om de onbe-
kendheid van het rugby weg
te nemen. Het plezier en de
sportiviteit van spelers en
publiek zijn inmiddels in
brede kring duidelijk. We
streven ook naar het organi-
seren van scholierentoer-
nooien en zijn die mogelijk-
heden landelijk aan het uit-
zoeken.’ Zes jaar is de mini-
mum leeftijd om lid te wor-
den van Rugby Club ‘t Gooi. ‘Enkele
aspecten – zoals de scrum – worden dan
nog niet toegepast, daarvoor is hoge
technische vaardigheid een voorwaarde,
maar de tackle zit al in het spel.’ 

Bescheiden aantal leden uit Blaricum
Blaricum draagt een bescheiden aantal
leden bij aan het totaal van bijna drie-
honderd dat bij Rugby Club ‘t Gooi is
ondergebracht in vier senioren- en
zeven juniorenteams alsmede een meis-
jesteam in oprichting. Maar er mag wel
gesproken worden van een gestage
stroom door de jaren heen. Zo noteren
we vanaf de jaren vijftig bekende
namen als de familie Büchner, Ben
Hosman, Emile Welling, de familie
Jacobs (met drie broers), Hans van
Eiken, captain van het Nederlands team
Jerker Grader en tenslotte Ton
Steenwinkel, oud voorzitter van de
Nederlandse Rugby Bond.

Moeke Spijkstra
De clubaccommodatie bevindt zich op
sportpark Naarden, maar de voorzitter
zelf is woonachtig in ons dorp en is
graag bereid het belang van Blaricum
voor de club te benadrukken. Zo speel-
de hijzelf in zijn sportieve nadagen in
het ‘oude meestersteam’ (plus 45 jaar)
dat voor de nabespreking van de sportie-
ve prestaties Moeke Spijkstra frequen-
teerde.

Toen totaal onbekende sport
In 1933 werd Rugby Club ‘t Gooi opge-
richt. ‘Op basis van een film over deze
toen totaal onbekende sport die enkele
sportieve Gooiers in het Amsterdamse
Tuschinskitheater hadden gezien,’ weet

Peter de Graaf aan de hand van de bin-
nen de club circulerende anekdotes. 

‘Oorspronkelijk was het een familie-
club. Dat beeld is verbreed, met name de
laatste tien jaar speelt ook het prestatie-
niveau een belangrijke rol. Hijzelf leerde
de sport kennen tijdens zijn opleiding op
Nijenrode vanaf 1968. ‘Er werd daar
veel aandacht besteed aan sport. We had-
den nogal wat Engelse leraren en dat was
één van de redenen waarom we rugby
speelden. Beheersing en discipline wer-
den zo gecultiveerd, net als respect en
innerlijke beschaving.’

Captain
‘Redelijk goed,’ kijkt hij zijn terug op
zijn eigen niveau in die tijd. En het kost
nog meer moeite om hem te ontlokken
dat hij bij zijn Gooise club captain was.
Flyhalf was zijn veldpositie en dan
volgt een technisch/tactisch exposé dat
het eenzijdige beeld nuanceert van zon-
der enige systeem hollende, duwende
en tot struikelen gebrachte sportbeoefe-
naren.

Definitieve doorbraak
De al even aangeroerde vrouwelijke
variant verdient nog aparte aandacht.
Rugby Club ‘t Gooi verliest haar Zuid-
Afrikaanse hoofdtrainer Gareth Gilbert
aan de Nederlandse Rugby Bond. De
man houdt zich intensief bezig met het
opstoten van de nationale vrouwenselec-
tie (7-rugby, de klassieke vorm wordt
gespeeld met 15! spelers/speelsters) naar
de tiende plaats op de wereldranglijst die
deelname aan de Olympische Spelen in
2016 garandeert. Wellicht volgt dan de
definitieve doorbraak van deze sport.

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

  Het model is akkoord
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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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www.vogelinterieurs.nl

door Gerda Jellema
Op de mooiste warme zaterdag, in het
voorjaar en in Europa, hebben wij
met familie drie Canadese kano’s
gehuurd bij de Kortenhoefse Plassen.
Een prachtig gebied waar, helaas,
toen nog niet de waterlelies bloeiden.
Terwijl de verhuurder de kano’s te
water laat vertelt mijn man aan de
verhuurder dat hij vorig jaar zag hoe
een jongeling tussen de wal en de
boot raakte. Ook de verhuurder kon
zich dit nog herinneren, er moest een
ambulance aan te pas komen.
‘Sommige mensen kunnen ook niets,’
was hun gezamenlijke conclusie. En
ja hoor, hoppa, daar lag ik tot mijn
nek in het water, kleren kleddernat en
kroos in mijn mond. Het zijn hele
onstabiele bootjes!

Gelukkig had zwagerlief een extra
zwembroek bij zich. Op de plas me
omgekleed, daar is toch nooit
iemand. In zwembroek en bh ging het
verder. De was lag te drogen, wat ove-
rigens moeilijk gaat als je met een
stel ‘ouwere kwajongens’ in het water
speelt. Op de plas achter de kerk
zagen we nog twee kano’s en ja hoor,
het kon ook niet missen, Blaricum-
mers. Na een groet me toch veront-
schuldigd dat dit niet mijn normale
‘bootoutfit’ was.

Waar je ook gaat, Nederlanders (in
dit geval Blaricummers) kom je over-
al tegen. Volgende maand is er weer
een uittocht van Nederlanders naar
oorden waar je andere Nederlanders
zult tegenkomen. Je denkt dan: ‘Hoe
is het toch mogelijk dat je díe hier
tegenkomt!’ Het heeft iets vertrouwds,
iets van ‘Gelukkig, ik ben niet de
enige buitenlander hier,’ maar ook iets
van: ‘Hé, verdorie, zijn ze hier óók
al!’ Je wilt wel eens zonder die lui.

De dikke hei & wei past zich aan de
vakanties aan. In de maanden juli en
augustus hebben we alleen dunne
edities. Natuurlijk vertrouwd, herken-
baar en met de mededelingen van de
gemeente.
En nu maar hopen op van die zwoele,
lome zomerse dagen, tot laat in de
avond buiten, luisterend naar de kre-
kels, die steeds massaler aanwezig
zullen zijn in ons kikkerland. Alles
gaat trager, je doet net zo lang over
de dunne hei & wei als in de winter
over de dikke, en je denkt: ‘Ja, deze
zomer begon echt in mei.’
Voor liefhebbers van kanoën en ande-
re tochten kijk op: 
www.natuurmonumenten.nl.

VakantieRugby: de positie in ’t Gooi van 
‘de ultieme teamsport’

F
O

T
O

 R
U

G
B

Y
 C

LU
B

 ‘T
 G

O
O

I

Peter de Graaf: ‘Via de sportleraren hebben wij clinics
opgezet om de onbekendheid van het rugby weg te
nemen.’



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

Carien Bölger, fractievoorzitter en galeriehoudster

Boeren, politiek en kunst 
tekst en foto’s Sybert Blijdenstein
‘Raadslid is bijna een baan geworden,’ zegt Carien Bölger,
bekend als gastvrije gastvrouw van haar mooie en gezellige
Galerie De Vlierhove, maar vooral ook als de ervaren fractie-
voorzitter van Hart voor Blaricum in de gemeenteraad, waar
ze al vanaf maart 2002 deel van uitmaakt.

Op de achterpagina van hei & wei no.
367 van 13 mei jl. kunt u in het artikel
‘25 jaar De Vlierhove in Blaricum’ meer
lezen over hoe Carien in 1981 kwam
wonen in Blaricum en in 1986 haar gale-
rie begon. Hoe ze daar startte met expo-
sities van locale kunstenaars en dit lang-
zamerhand uitgroeide naar landelijk
bekende kunstenaars. Kunstwerken uit
De Vlierhove zijn op vele adressen in
Blaricum en daarbuiten te vinden. Zie
ook www.vlierhove.nl. 

Uit bezorgdheid voor te snelle en onge-
wenste ontwikkelingen in het dorp is ze
in 2002 in de politiek gegaan. Ze is als
bestuurder onderzoekend, kritisch, maar
steeds oplossingsgericht. Zo nodig prikt
ze in de raadsdiscussies resoluut doello-
ze verbale ballonnen, gevuld met gebak-
ken lucht, door. Besturen staat bij haar
voorop, geen gepraat om het praten. ‘We
hebben in de raad positieve input nodig,
anders komen we niet verder. Als het
nodig blijkt om de voortgang te waarbor-
gen zoekt ze het compromis: ‘Besturen
doen we samen’. Alert moet je blijven.
‘De waan van de dag maakt dat soms
ondoordachte beslissingen genomen
worden, die vergaande gevolgen hebben.
Ik denk daarbij aan de dramatisch slech-
te en tot op heden financieel nog nadeli-
ge raadsbeslissing in 2001 om, ondanks
groot verzet van veel inwoners, toch over
te gaan tot de bouw van een, niet in het
dorpsbeeld passend, nieuw schoolge-
bouw, na de sloop van de twee bestaande
basisscholen in het oude dorp. Gelukkig
is één oud schoolgebouw behouden
gebleven. Dat is het Bernardusgebouw
dat nu, fraai verbouwd, dienst doet als
gemeentehuis.’ 

Natuurgebieden
Carien is een voorvechtster om het erf-
goed in en om het dorp te laten beheren
door lokale betrokkenen, zoals de boe-
ren, met hun specifieke ervaring en ken-
nis. Een derde van Blaricum is namelijk
agrarisch en natuurgebied. Vrijwel alle
agrarische gronden zijn recent door de
gemeente aan de Agrarische Stichting
Blaricum overgedragen, die de boeren

deze laat beheren en
bewerken. ‘Vergeet niet
dat de boeren het dorp
gemaakt hebben tot wat
het is. Actief zijn er nu
nog dertien boeren en
het is van levensbelang
voor ons dorp dit zo te
houden.’ Een groot deel
van de natuurgebieden
is inmiddels in eigen-
dom gekomen van het Goois
Natuurreservaat. ‘Nu de Gooise natuur-
gebieden nog met elkaar verbinden, dat
zou prachtig zijn. Onder één beheer. Met
alle voordelen van dien. Een ander derde
deel van Blaricum bestaat uit water. Daar
speelt de reddingsbrigade – met alleen
maar topvrijwilligers – zeer actief een
belangrijke beherende rol.’ 

Hard gewerkt
Haar andere speerpunten zijn: goede
ruimtelijke bestemmingsplannen, een
doordacht welstands- en monumenten-
beleid, en een handhavingsbeleid op
maat, met een consequente uitvoering
daarvan. ‘Al deze punten, de één lastiger
dan de ander, zijn aangepakt en zijn al in
uitvoering. Steeds met behulp van onaf-
hankelijke advisering en in open overleg
met de belanghebbende inwoners. Daar
ben ik erg blij mee.’ 
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan
beleid voor behoud van bomen, groene
hagen, lage hekken en open poorten, aan
het vrij houden van de bermen (gemeen-
tegrond) en aan niet te veel en te dicht op

elkaar bouwen. ‘Daarbij is er groot ver-
schil tussen doorzetten in goed onderling
overleg en eenzijdig doordrammen en
doordrukken. Die eerste weg is lang,
maar is de goede. We zullen hem met
zijn allen moeten gaan. Alleen zo kan het
dorp mooi blijven.’

Onvoldoende financiële middelen
‘Ik wil hier mijn zorg uitspreken over de
ongenuanceerde wens van de rijksover-
heid allerlei nieuwe taken – helaas met
onvoldoende financiële middelen – bij
de gemeenten neer te leggen. Dat eist
meer dan een creatieve aanpak. We zijn
als BEL maar ook regionaal al goed op
weg met samenwerking op vele terrei-
nen, zoals brandweer, politie, afvalver-
werking, gezondheidsdiensten, natuur-
beheer, onderwijs en zorg. Samen doen
is efficiënter en goedkoper. Dat geeft de
gemeenteraden meer ruimte voor de spe-
cifiekere lokale zaken. Zoals in
Blaricum nu het voorkomen van de
opgedrongen aanleg van de HOV-lijn,
met veel extra beton in onze mooie groe-
ne zone en met, u leest het goed, mini-
maal 180 bussen per 24 uur! 

Tot slot Cariens advies aan de raad: ‘We
wonen in het mooiste dorp dat er bestaat
en dat moeten we als raadslid voordu-
rend uitstralen en beseffen. Niet te veel
zeuren, maar vrolijk en positief blijven.
Als bevoorrechte dorpsbewoners hebben
we wel de grote plicht om alle inwoners
in hun waarde te laten en steeds goed te
luisteren.’
‘Met al die positieve en negatieve zaken
zal ik mij van harte heel intensief bezig
blijven houden de komende tijd!’ aldus
Carien.

Opentuindagen
Groei & Bloei
2011 nu ook in
Blaricum
Zaterdag 25 en zondag 26 juni zijn 
de landelijke opentuindagen van
Groei & Bloei. Dit jaar zullen er ook
drie tuinen in Blaricum opengesteld
zijn voor het tuinminnend publiek,
van 10.00 - 17.00 uur bent u van
harte welkom.

Polweg 5 Henriette van Meeuwen 
Dit is een ruim 20 jaar oude schaduwrij-
ke tuin. In de voortuin, een witte beplan-
ting, met sterke bladvormen.
Achter bevindt zich rond het terras een
grote weelderige border, waarin o.a.
floxen, campanula’s, anemonen en aste-
rantia’s.

Eemnesserweg 18 Coleta Grimmelt 
(alleen zaterdag 25 juni geopend)
Een prachtige in 1989 aangelegde cotta-
ge tuin. De voortuin is romantisch en
weelderig, met veel ruikende en door-
bloeiend rozen.
De door een muur beschutte achtertuin is
formeler aangelegd, met buxusvakken en
een oude perenboom, met daarin de roos
Çonstance Spry, die helaas in juni op z’n
mooist is.
Hier staat ook het romantische tuinhuis.

Driftlaan 24 Anke Hoijtink 
(www.ankehoijtinktuinen.nl) 
De voortuin is door taxushagen in ver-
schillende tuingedeeltes ingedeeld, o.a.
een ‘knotted garden’ en een plekje met
waterspuwende leeuwenkop.
De romantische achtertuin heeft een
overdekt terras en is uitbundig beplant
met rose, donker rose en paars/blauwe
tinten.

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
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De Vlierhove Tuin op de Driftlaan



Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

!
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

heeft veel ervaring met het behandelen
van migraine, darmklachten, slaappro-
blemen en burn-out en heeft een specia-
le aanvullende opleiding gevolgd om
allergieën te behandelen. Maar ook bij-
voorbeeld op het gebied van werk of
relaties kan kinesiologie gebruikt wor-
den. 

Detective
Tijdens een behandeling wordt met
behulp van een aantal eenvoudige en
gerichte spiertesten gekeken waar zich
precies de kern van het probleem

bevindt. Zoals Erna het uitlegt: ‘Wìj
weten misschien niet altijd goed wat ons
mankeert of waar precies het probleem
zit, het lichaam weet dat wel. Ik ga als
een soort detective aan de gang om
samen met de cliënt en met de kennis die
besloten zit in het lichaam van de cliënt
de klacht helder naar boven te krijgen en
daar vloeit de behandeling uit voort.’ Die
behandeling is altijd op de persoon toe-
gesneden en kan onder meer bestaan uit
acupressuur, Stress Release of remedies.

Zelfherstellend vermogen
Erna: ‘Om het uit te leggen gebruik ik
vaak het voorbeeld van de blauwdruk. Je
lichaam kent een blauwdruk, elke cel
heeft een taak en kent die taak. Met
behulp van kinesiologie achterhaal ik de
balansverstoringen. En dan herinner ik
als het ware het lichaam aan zijn ‘eigen
blauwdruk’. Het zelfherstellend vermo-
gen van het lichaam wordt aangesproken
en gestimuleerd. Het is verbazingwek-
kend om te zien wat er dan allemaal kan
gebeuren!’ Een intakegesprek bij
Soulvision duurt anderhalf uur. Volgende
behandelingen duren 60 minuten.
Hoeveel behandelingen nodig zijn is ver-
schillend, bij de meeste mensen volstaat
3 tot 6 keer behandelen. 
Erna is bij beroepsverenigingen aange-
sloten, dit betekent dat de behandelingen
in veel gevallen vergoed worden vanuit
de aanvullende ziektekostenverzekering. 

Voor informatie www.soulvision.nl 
of bel 06-41780046

Erna: ‘De westerse geneeskunde kijkt
veelal naar de ziekte en symptomen en
niet naar de mens erachter. Maar lang-
zaamaan veranderde tijdens mijn werk
als verpleegkundige mijn definitie van
gezondheid; gezondheid was niet langer
‘het ontbreken van ziektes’, maar een
optimale harmonie tussen lichaam, geest
en ziel. Een verstoorde balans geeft
klachten en met kinesiologie kan ik daar-
mee aan de slag.’
Kinesiologie is inzetbaar bij een uiteen-
lopende klachten, zowel lichamelijke als
emotionele of psychische klachten. Erna

dat cliënten zolang
mogelijk zelf moe-
ten kunnen beslissen
wat nodig is en wat
bij hen past en zoe-
ken samen met de
cliënt en hun naasten
wat nu en in de toe-
komst nodig is in de persoonlijke situatie.

Denkt u in aanmerking te komen voor
zorg dan kunt u rechtstreeks contact
opnemen met Buurtzorg Blaricum. De
wijkverpleegkundige komt dan bij u
langs om samen met u de hulpvraag te
bekijken en de indicatieaanvraag voor te
bereiden. Net zoals bij de andere thuis-
zorgorganisaties heeft u ook bij
Buurtzorg een geldig indicatiebesluit
nodig van het Centrum Indicatiestelling

Sinds 1 mei is er nu ook een Buurtzorg
team in Blaricum en Blaricum Bijvanck.
Het Buurtzorg team bestaat momenteel
uit 4 verpleegkundigen en wil uitgroeien
tot ongeveer 12 medewerkers. Het team
streeft naar verpleegkundige zorg en voor
cliënten zoveel mogelijk hulp van dezelf-
de buurtzorgmedewerkers. 

Buurtzorg biedt verzorging en verpleging
thuis, ondersteunende begeleiding en
overbruggingszorg thuis tot opname.
Buurtzorgmedewerkers helpen bijvoor-
beeld met het wassen, klaarzetten en
geven van medicijnen en het aan- en uit-
kleden. Ook verrichten zij handelingen op
verzoek van behandelend (huis)arts of
specialist zoals insuline spuiten, het ver-
zorgen van wonden, het geven van injec-
ties of het bestrijden van pijn. Zij vinden

Soulvision, nieuwe praktijk voor
kinesiologie

Buurtzorg nu ook bij u in
de buurt
Buurtzorg is een kleinschalige vorm van thuiszorg.
Buurtzorg is in 2006 opgericht door Jos de Blok en 
inmiddels heeft Buurtzorg al enkele honderden kleine 
zelfstandige teams in heel Nederland.

Zorg (C.I.Z.). De zorg wordt vergoed via
de AWBZ, maar ook voor een pgb of
particuliere hulpvraag kunt u bij hen
terecht. Ook zoekt Buurtzorg Blaricum
nog enthousiaste (wijk)verpleegkundi-
gen en verzorgenden IG voor de avond-
zorg, weekendzorg en oproepkrachten.

Buurtzorg Blaricum en Blaricum
Bijvanck is te bereiken op

tel 06-23072250
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door Christa Hogenkamp
Sinds begin dit jaar is er een nieuwe praktijk voor kinesiologie en Stress
Release in Blaricum actief: Soulvision. Drijvende kracht achter Soulvision is
Erna Branderhorst. Erna heeft jarenlange ervaring als verpleegkundige, maar
zocht een bredere visie op gezondheid en genezen en vond die in kinesiologie.

Erna Branderhorst: ‘Met behulp van kinesiologie achterhaal ik de balansverstoringen.
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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.

Ruben, 
goalgetter

Op 28 augustus 1939 wordt de
Mobilisatie afgekondigd; er dreigt oorlog
met Duitsland. Zijn regiment wordt inge-
zet bij de verdedigingslinie de
Grebbeberg in Ede. Verloven worden
ingetrokken en alleen met Kerstmis '39 is
hij nog even thuis. In de vroege ochtend
van de 10e mei 1940 breekt de Tweede
Wereldoorlog uit. Tot de capitulatie op 15
mei strijden de Huzaren te midden van
het oorlogsgeweld, ‘een pandemonium’�
in hun beleving. Zij zijn daarbij in voort-
durend levensgevaar. Eind juni kwam
Lammert pas thuis in Blaricum, waar zijn
familie hem al doodgewaand had.
Op 4 mei 2011 kreeg Lammert Calis in
het gemeentehuis in Blaricum postuum
het Mobilisatie-Oorlogskruis. Familie,
vrienden, kinderen van verzetsstrijders,
het 4 mei Comité, raadsleden, het
Blaricums College en de Regimentscom-
mandant van de Huzaren van Boreel
waren erbij aanwezig toen burgemeester
Joan de Zwart-Bloch het bronzen kruis
met de oorkonde uitreikte aan de kinderen
Calis. Het Ministerie van Defensie heeft
deze onderscheiding toegekend als blijk

Blaricum is een fantastisch dorp, maar
we willen het nog leuker maken. We vra-
gen iedereen een idee voor een eenmalig
actie of project in te dienen, waarmee het
boeiende en bloeiende karakter van ons
dorp wordt versterkt. Het project moet
wel aansluiten bij de doelstelling van het
Gemeentschapsfonds: het bevorderen en
stimuleren van de saamhorigheid binnen
de dorpsgemeenschap van Blaricum.
Als voorbeelden voor projecten kun je
denken aan een concert in de muziek-
tent, een sportevenement, een buurtfeest,

van respect en waardering voor zijn inzet
tijdens de Mobilisatie en de Tweede
Wereldoorlog in 1939-1940 onder buiten-
gewoon moeilijke omstandigheden. 
De burgemeester memoreerde dat het
goed is ons na 66 jaar te realiseren dat
vrijheid niet vanzelfsprekend is. Veel heb-
ben we te danken aan al die mensen die
tijdens WO II hun nek hebben uitgestoken
als soldaat of in het verzet. Regiments-
commandant Harold de Jong schetste de
zware strijd van het 4e peloton Huzaren
waarin Lammert, 21 jaar oud, streed en
liet voor de familie zelfs stafkaarten ach-
ter waarop per dag de gevechtsplaatsen en
tijden zijn aangegeven. 
Via historische audio-opnamen hoorden
wij Lammert Calis een fragment uitspre-
ken van zijn 4 meilezing 1986 in de
Hervormde Kerk. Tot de jongeren zegt
hij: ‘Doe wat voor je eigen vrede en de
vrede van de wereld want dat is de weg
die voor ons ligt. Doe wat mogelijk is,
ook over de grenzen heen, om met elkaar
in contact te komen want ook zij willen
niets liever dan een wereld zonder oorlog.
Zonder het te willen hollen wij nu naar de

een fotowedstrijd, een natuurproject of
een activiteit voor ouderen in Torenhof.
Het idee moet natuurlijk wel te realise-
ren zijn en de kosten ervan te overzien.
Groot of klein, origineel of gewoon, alle
ideeën zijn welkom!

De prijzen
Er zijn drie prijzen te winnen: de eerste
prijs is een bedrag van 1000 euro, de
tweede prijs 750 euro en de derde prijs
500 euro. De bedoeling is dat deze geld-
bedragen besteed worden aan de win-

grootst denkbare crisis. Te zeer aanwezig
is de zorg om het ik, waardoor echte
vrede niet te realiseren is. 
Één dag van bezinning is te weinig; werk
steeds aan een toekomst voor allen.’

door Adrie van Zon
Kleinzoon Ruben (5) maakt in zijn
elftal van de stadskabouters van BFC
in Bussum de doelpunten. In zijn
laatste wedstrijd van dit seizoen won
zijn elftal met 6-0.

Hij scoorde vijf maal; het verliezende
team maakte een eigen doelpunt. Dat
talent heeft hij niet van mij. Ik stond in
Aquila 2, in mijn geboortedorp in het
Land van Maas en Waal, linkshalf.

Tweede bal
Als Ruben bij ons komt moet er meteen
gevoetbald worden. Bloemen in de knop
vliegen in het rond als hij zijn scherpe
passes geeft. Hij lacht schaterend als ik
ouderwets een bal, zo uit de lucht, voluit
op de slof neem. Dat kan eigenlijk niet,
legt hij uit. Je moet de bal eerst stil leg-
gen en dan pas een pass geven. Hij vindt
het maar niks dat wij maar één bal heb-
ben die steeds de struiken in vliegt en
zoeken kost (te)veel tijd. Hij adviseert
me om een tweede bal aan te schaffen.
Bij mijn elftal, zegt hij, hebben we er
wel twintig.

Afrastering
Thuis in Bussum heeft hij een doel in de
tuin, waar hij dagelijks op schiet. Van de
achtertuin, die vorig jaar opnieuw is aan-
gelegd, is niet veel meer over. 
Zijn vader dreigt met een afrastering,
waardoor het speelveld kleiner wordt.
In het nieuwe seizoen gaat Ruben zater-
dagsmorgens spelen bij de stadionpupil-
len. Hij kan nauwelijks wachten tot het
seizoen weer begint. Wij ook niet.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

Postuum Mobilisatie-Oorlogskruis
voor Lammert Calis
door Lida Calis
In 1938 gaat Lammert G. Calis (1919-2007) vanuit de Blaricumse boerderij
Angerechtsweg 12 naar de Alexander Kazerne in den Haag voor zijn militaire
dienstplicht bij de Cavalerie. Hij volgt er een opleiding tot motor-ordonnance
en rijdt dagelijks de paarden af aan het Scheveningse strand zoals hij dat
gewend was aan de Kerklaan met de paarden van zijn vader. 

Ruben (met wit/zwarte shirt) op weg naar
de goal

Lammert G. Calis in 2005 met het verzets-
herdenkingskruis

Lida, Theo en Bert Calis ontvangen het
Mobilisatie-Oorlogskruis uit handen van
burgemeester Joan de Zwart

Prijsvraag ‘B(l)oeiend Blaricum’
In het kader van de Blaricumse Verenigingendag op 21 augustus 2011 schrijft
het Gemeenschapsfonds een prijsvraag uit voor alle inwoners van Blaricum.
Iedereen kan meedoen: volwassen, jongeren en kinderen, individueel of in
club- of groepsverband. Ook scholen, kerken, verenigingen of stichtingen kun-
nen aan deze prijsvraag meedoen.

Maak kans op 1000 euro voor jouw idee!

nende projecten. Het gemeenschaps-
fonds is bereid eventuele extra kosten
van de drie winnende projecten voor zijn
rekening te nemen. Deze extra onder-
steuning zal echter nooit hoger zijn dan
het gewonnen bedrag.

De prijswinnaars worden bekend gemaakt
tijdens de Verenigingsdag op zondag 21
augustus a.s. op het Oranjeweitje.

Tot 15 augustus kunnen ideeën voor
een project worden ingediend bij het

Gemeenschapsfonds Blaricum. 
U kunt het formulier ook 

downloaden via 
www.gemeenschapsfondsblaricum.nl

Informatie: Secretariaat
Gemeenschapsfonds Blaricum,
Mariette Gillis of bel 5381070 
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Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

door Daniëlle Mouissie
De in Blaricum opgegroeide Emile de
Roy van Zuydewijn is door het minis-
terie van VWS verkozen tot Zorgheld
van 2011 binnen het thema ‘Werken in
de Zorg’. Een titel voor mensen die
een uitzonderlijke bijdrage leveren
aan het verbeteren van de zorg. Voor
ons een reden om hier eens dieper op
in te gaan. 

Emile heeft de opleiding hbo-verpleeg-
kunde gedaan en werkte tijdens vakan-
ties in de thuiszorg. Hij ergerde zich ech-
ter kapot. Hij miste flexibiliteit en per-
soonlijke benadering in het bestaande
zorgsysteem. Naar zijn mening is de
thuiszorg tegenwoordig massaal en
onpersoonlijk geworden; er kan veel
efficiënter worden gewerkt.
‘Ondernemerschap en creativiteit zijn
ver te zoeken. Het imago van de thuis-
zorg in Nederland kan beter en ik wil het
graag anders doen,’ aldus Emile.
Hiermee anticipeert hij op het perso-
neelstekort met als hoofdoorzaak de ver-
grijzing. Wie zorgt er voor de ouderen in
de toekomst?

Thuiszorg vanuit de schoolbanken
Daarom startte Emile vijf jaar geleden
op 21-jarige leeftijd vanuit de school-
banken zijn thuiszorgbedrijf Emile.nu.
En met succes! Zijn organisatie groeit
snel. Door mond tot mondreclame mel-
den zich steeds nieuwe cliënten en is er
zelfs een wachtlijst ontstaan van studen-
ten die voor Emile.nu willen werken. 

Studenten leveren bijdrage
Inmiddels levert hij persoonlijke verzor-
ging en ondersteunende begeleiding aan
60 cliënten in Amsterdam met 3 zelf-

Er zijn een aantal typische Web 2.0
onderdelen toegevoegd wat het een inter-
actieve catalogus maakt. De nieuwe
webcatalogus biedt de mogelijkheid om
recensies te schrijven, boeken te waarde-
ren en tags aan titels toe te voegen. Met
deze nieuwe elementen kan de gebruiker
allerlei informatie achterlaten op de

bibliotheekwebsite en actief en interac-
tief deelnemen. Ook kunnen eenvoudig
persoonlijke lijsten samengesteld wor-
den door plaatjes van de boeken naar de
gewenste lijsten te slepen. 

De catalogus is te vinden op 
www.bibliotheekhlb.nl.

standig opererende teams, elk bestaand
uit ruim 10 studenten (verpleegkunde,
geneeskunde en psychologie) en 1 coör-
dinator, de zgn. teamer. Uitvalsbasis is
een klein winkeltje in de Amsterdamse
Jordaan. Wat motiveert deze studenten
om dit werk te doen? Ze willen graag
een bijdrage leveren aan het welzijn van
anderen. Èn ze willen meebouwen aan
de thuiszorg van vandaag en morgen.
Een nieuwe generatie zorgverleners.

Thuiszorg waardevol en inspirerend
Voor Emile is de thuiszorg niet alleen
waardevol en inspirerend, hij kan er ook
nog eens zijn ondernemingszin in kwijt.
Hij wil uitbreiden naar andere
Nederlandse studentensteden. Hiermee
laat Emile zien dat er in de zorg ruimte is
voor ambitieuze ondernemers. Zelfs in
de moeilijke thuiszorgmarkt is het hem
gelukt een nieuwe instelling tot bloei te
brengen en voldoende geschikt perso-
neel te werven. Wij vinden de titel
Zorgheld voor Emile dan ook geheel op
zijn plaats!
Meer lezen? Ga dan naar www.emile.nu. 

Luycks is al ruim 41 jaar trouw
Rotarylid en heeft de Rotarygedachte
‘service above self’ hoog in het vaandel
staan. Nooit wordt er tevergeefs een
beroep op hem gedaan en hij weet ande-
ren steeds te enthousiasmeren. Dit is de
tweede keer in de geschiedenis van de
club dat deze onderscheiding is uitge-
reikt. De eerste keer ging deze naar oud-
apotheker Roel Armbrust, wiens zoon
Gerard nog steeds lid is van de club.

Luycks is een telg uit de bekende familie
van de tafelzuren. Hij heeft zijn ervarin-
gen als ondernemer met velen gedeeld in
de periode dat hij als interim-manager
werkte bij Boer & Croon. Hij was een
begenadigd hockeyer, commando-offi-
cier, haalde zijn vliegbrevet en heeft tot
op hoge leeftijd gevlogen. Hij was onder

andere lid van de International
Fellowship of Flying Rotarians (IFFR).

Lezen nog leuker
Wie een mooi boek heeft gelezen uit de bibliotheek kan zijn ervaring nu delen
met andere leners van de bibliotheek. De bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
is overgegaan op een nieuwe catalogus die veel meer nieuwe mogelijkheden
biedt.

Foto van de maand

Thuiszorgondernemer Emile
Zorgheld 2011

Onderscheiding voor Jan Luycks
van Rotaryclub Laren
Rotaryclub Laren-Blaricum heeft deze week tijdens de viering van haar 
50-jarig jubileum een hoge onderscheiding uitgereikt aan Jan Luycks (76). 
Hij werd benoemd tot Paul Harris Fellow, genoemd naar de oprichter van
Rotary. De onderscheiding wordt gegeven aan mensen die vriendschap en de
onderlinge verstandhouding tussen volken bevorderen.

Deze foto is gemaakt op 16 mei door alweer Albert van der Linden. 

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan 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.
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Een alweer niet alledaags plaatje in het dorp Blaricum, momenteel vol met te grote auto’s
die amper door de smalle straten van het oude dorp kunnen rijden. Paard en wagen zul-
len wij er niet meer zien. Deze oude trekker zal spoedig ook tot het verleden behoren.

Voorzitter Tineke Vermeer speldt Jan
Luycks de versierselen op die horen bij zijn
zojuist ontvangen titel van Paul Harris
Fellow.

Emile de Roy van Zuydewijn



Feestelijke opening Wijkcentrum De Malbak

Met of zonder PKVW-keurmerk
Programma

Heeft uw woning in 2011 het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen 
gekregen? Maak kans op € 500

Kom naar de informatieavond preventie woninginbraken Agenda mening-
vormende- en 
besluitnemende 
raadsvergadering 



Ontvangen aanvragen Voornemen tot

verlenen van een 

omgevingsvergunning 

Verleende vergunningen

BEL-commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Sluiting 
Gemeentediensten

Programma Dienstverlening

Internetdiensten BEL-gemeenten verder uitgebreid

Agenda mening-
vormende- en 
besluitnemende 
raadsvergadering



Inhoud

BEL-Veteranendag

Uitnodiging

Informatie/aanmelden

Nederlandse veteranendag

Sinds 2009

Inzage

Ontwerp uitwerkingsplan de 
Blaricummermeent ter inzage

Sociaal netwerk belangrijk 
voor mantelzorgers 



Reconstructie randweg Oost en ’t Merk op schema

Vragen

Zelf opruimen

Beleid

Gebruik bermen

Opruimactie bermen gestart

Overzicht werkzaamheden

Actuele informatie



Dorpsagenda

Bridgeclub ‘De Bridgegooiers’ organi-
seert weer elke donderdagavond t/m 25
augustus een zomerbridge, aanvang
20.00, graag aanwezig om 19.45. Niet
leden € 2, -, maximaal € 20,00 voor de
hele zomer ( = 13 x). In De Blaercom
iedere eerste vrijdag van de maand, cul-
turele avond.
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. Elke woensdag zaalvoet-
bal, voor zestien jaar en ouder, 20.00-
21.30, info: 5262902. Cursus weer-
baarheid voor meisjes van 9-12 jaar,
15.00-16.30 en combi fight voor jon-
gens van 9-12 jaar, 13.30-15.00. Start
11 mei. Info: Petra Koppers-van der
Schaft, 5262902 of pkoppers@
versawelzijn.nl. De Malbak zoekt 
vrijwilligers voor de Kinder-vakantie-
week van 25 t/m 29 juli. Thema: ‘Bouw
je droom!’ Aanmelden: 5262902 of
pkoppers@versawelzijn.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.
Nationaal Epilepsiefonds zoekt vrij-
willigers. Info: Maarten Heidweiller,
email: heidweiller@xs4all.nl. Zie ook:
www.epilepsiefonds.nl
Vivium14 en 21 juni cursus eerste hulp
aan kinderen, 19.30-22.00. Veel zorg-

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

EXPOSITIES/CONCERTEN
Galerie Bianca Landgraaf t/m 26 juni,
Mysterie en droom: vier Franse kunste-
naars, 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.
Zomerconcert Rust Wat 24 juni aan-
vang 20.15, m.m.v. Violiste Simone
Lamsma en het Concertgebouw
Kamerorkest. Info en kaarten bestellen:
www.zomerconcert.nl. 

WELZIJN 
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30-11.45. Info:
www.speelzaalblaricum.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.

verzekeraars vergoeden een gedeelte
van de cursus! Info: www.vivium
services.nl of tel. 6924495.

BIBLIOTHEEK HLB 
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtend derde woensdag van de
maand, 10.45-12.00. Ontmoet en groet,
28 mei, 14.00-15.00. Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612. Biblio-
scoop, 23 juni, 19.30. Mobiliteitspro-
blemen? Bibliotheek-aan-huis! Lid-
maatschap vereist, info: tel. 5257410,
www.bibliotheekhlb.nl en www.gooise
bibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 12 juni 
Pinksteren
Oecumenische Viering van alle kerken
die aangesloten zijn bij de Stuurgroep
Oecumene van de BEL-gemeentes
in/bij de Dorpskerk van Blaricum
Zondag 19 juni 10 uur
Ds. Bert Berkhof, Ermelo
Zondag 26 juni 10 uur
Ds. Jan Rinzema
Info: www.protestantsegemeenteblari
cum.nl

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur
Eucharistieviering of Woord- en
Communieviering. 

Door de week:
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel
Zondag 12 juni 11.00 uur
Hoogfeest van Pinksteren
Oecumenische viering van alle kerken
die aangesloten zijn bij de Stuurgroep
Oecumene van de BEL-gemeentes
in/bij de Dorpskerk van Blaricum
Maandag 13 juni 10.00 uur
Tweede Pinksterdag
Woord- en Communieviering
Zondag 19 juni 9.45 uur
Sacramentsdag
Eucharistieviering waarna processie
door de tuinen
Zondag 26 juni
Géén viering in Blaricum 
in verband met de St. Jansprocessie in
Laren.
In juni is er geen Kindernevendienst.
Info: Pastor C. Lavaleije 5383153, 
e-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.evangelie
gemeentederivier.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 17 mei hebben alle kinderen van
het scholencomplex Bijvanck meege-
daan aan een Aerobics Marathon.

Tuinreservaten is een nieuw project,
bedoeld om iedereen die een tuin
bezit enthousiast te maken om er een
groen paradijs(je) van te maken waar
vogels en andere dieren van kunnen
genieten. 

‘Geen tuin vol steen dus maar met veel
planten,’ aldus omschreven in het
maandblad Groei & Bloei van april
2011. In Vara’s Vroege Vogels op radio,
televisie en internet en in Groei & Bloei
worden tuinbezitters opgeroepen deel te
nemen. Een prachtig initiatief! Wie doet
mee en maakt Blaricum een groot tuinre-
servaat. Geef uw tuin op via www.tuin-
reservaten.nl.
Tegen een kleine vergoeding wordt een
bordje thuisgestuurd met het logo
Tuinreservaat.

Onder leiding van Heleen Wedekind
dansten, sprongen, zwaaiden en stapten
de kinderen in de aula van de scholen. Ze
deden het niet alleen om sportief en
intensief bezig te zijn, maar ook om de
nieuwe schoolpoloshirts te kunnen beta-
len. Daarvoor hadden de kinderen spon-
sors gezocht en waren ze allemaal een
uur actief bezig met aerobic. De jonge
kinderen ’s morgens en de ouderen ’s
middags. Alle kinderen van OBS
Bijvanck, KBS de Bijvanck en PCBS de
Levensboom hadden de shirts al aan. Het
was een feest en groot succes!

Familieberichten
Geboren
19-04-2011 Dex Bonefaas
03-05-2011 Emma Livia Vos
05-05-2011 Rosalie Lisanne

Marlijn van
Geelkerken

06-05-2011 Thomas Smit
16-05-2011 Timo Marvin Hagen

Huwelijken
03-05-2011 Robertus Engelberts

en Auktje Julia
Brouwer

Kopij
Heeft u iets te melden? Laat het ons
weten via redactie@heienwei.nl. Wij
beslissen over plaatsing, eventueel
ingekort. Deadline kopij no. 371: 23
juni, verschijnt 8 juli

Tuinreservaten,
doe ook mee!

Aerobics Marathon

Pinksterdienst 2011: 
‘een nieuwe Geest’ 12 juni Oranjeweitje Blaricum
Pinksteren 2011 staat in het teken van de bede uit Psalm 51: ‘God, schep in
mij een zuiver hart, vernieuw mijn geest, maak hem standvastig’. Pinksteren is
de vreugde van de Geest: een vernieuwde geest van vertrouwen, liefde en
standvastigheid. 2000 Jaar geleden is de christelijke kerk geboren.

Dat was in het jaar 33 AD, op een plein
ergens in Jeruzalem. Dat willen de geza-
menlijke kerken symboliseren met
Pinksteren 2011: een openluchtdienst op
het Oranjeweitje. Het is een dienst, geor-
ganiseerd door de gezamenlijke kerken
van Laren, Eemnes en Blaricum.
Muziekvereniging Sint Jan uit Laren
doet mee. Er is een groots Gooisch
Projectkoor gevormd, dat zal zingen.
Stoelen staan opgesteld. Er is een pro-
gramma voor de kinderen. Voorgangers
zijn pastor Cuno Lavaleije en ds. Jan
Rinzema. En, o ja: bij mogelijk regen…
de St Vitus. Aanvang 11.00 uur. Eenieder

uit het Gooi wordt uitgenodigd om met
elkaar het feest van Pinksteren 2011 te
vieren. Wilt u nog meedoen aan het
Pinkster Projectkoor 2011? Mail naar
veermanmusic@hotmail.com. Doen!


