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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

Christianne Calis
 

 

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

Sherrytea 
Ook in 2011 meer dan 10.000 euro bij
elkaar getennist door Gooise Vrouwen.
In dit unieke concept strijden zo’n 230
vrouwen op zes verschillende Gooise
tennisverenigingen om de felbegeerde
wisselbekers. In 2011 werd getennist
voor de vrouwencampagne van de
Hartstichting ‘We hebben je hart nodig’.
Meer informatie over het Sherrytea
Toernooi kunt u vinden op 
www.sherrytea.nl.

Oud papier bij
BVV’31
Zoals u waarschijnlijk al weet verza-
melt BVV’31 oud papier, waarvan de
opbrengst bestemd is voor de club.
In de Bijvanck de bekende kliko’s met de
blauwe deksel. Maandag 28 november,
27 december 2011. 
Ook de bewoners van het oude dorp en
leden die buiten Blaricum wonen kunnen
hun papier iedere 2e zaterdag van de
maand kwijt in de witte container die
dan aan het begin van het parkeerterrein
staat opgesteld. Heeft u echter papier dat
in de weg staat dan kunt u dat tussentijds
altijd tussen de rode en groene container
deponeren. En u weet: alle beetjes hel-
pen. Datum waarop de container er staat:
14 december 2011.

Scouting Raboes

In het bijzijn van leiding, leden, oud-
leden, ouders en andere belangstel-
lenden zijn de werkzaamheden aan
de nieuwe kampvuurkuil van
Scouting Raboes feestelijk van start
gegaan. 
Om geld in te zamelen voor de nieuwe
kampvuurkuil heeft Scouting Raboes
een ludieke actie gestart. Iedereen kan
voor € 10,- een paaltje voor de nieuwe
kampvuurkuil sponsoren. In totaal zijn
er 800 paaltjes nodig. 
Meer over het sponsoren van de 
kampvuurkuil van Scouting Raboes en
het prijzenpakket is te vinden op
www.raboesblijdenstein.nl.
Info: kuil@raboesblijdenstein.nl.

Andrea Rogiers, opgeleid tot actrice,
kwam 27 jaar geleden van Antwerpen
naar Blaricum om bij haar geliefde te
zijn. In Nederland hield zij zich onder
meer bezig met het zakelijk leiden van
theatergezelschappen. Andrea werkte
ook enkele jaren met kinderen en tieners
in De Malbak. Anderhalf jaar geleden
startte zij haar eigen theaterimpresariaat,
maar door de crisis was hier een inko-

men niet meer zeker. Het bloed kroop
echter waar het niet gaan kon, en zij
gooide het roer om. Van haar passie voor

honden maakte zij haar werk. Via de
Martin Gaus Academie specialiseertde
zij zich verder in het hondenleven. En op
1 oktober 2011 was De Uitlaat Service
voor Honden een feit. Een uitlaatservice
die niet alleen de hond uitlaat, maar die
ook aan kleinschalige logeer- en vakan-
tieopvang doet in huiselijke sfeer en de
honden ook nog eens fotografeert.

De gele bus
De twee eigen honden en de twee logeer-
honden worden vanaf Andrea’s huis in de
gele bus geladen om vervolgens in
Eemnes, Huizen en   Bussum de andere
honden te halen. De bus is zeer comfor-
tabel en netjes ingericht met benches,
waarin wasbare kussens, en voldoet aan
de normen van de branchevereniging
van hondenuitlaatservices. De honden
gaan zonder morren en vol verwachting
naar binnen. Even begint er één wat te
blaffen, omdat er iets anders is dan
anders, dat zal ik wel zijn. Voor de rest

www.dayspamooi.nl

  

door Gerda Jellema
Samen met Bink, Boris, Luca en nog vijf andere harige viervoeters lopen we
uitgelaten over de hei. Captain Eenoog is bijna niet meer te zien, zo’n klein
baasje. Bij het horen van het lokgeluid ‘Hierrrrr!’ rennen ze allemaal weer
naar Andrea Rogiers. 

Andrea Rogiers met ‘haar roedel’.

vervolg op pagina 2
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Van actrice naar hondenuitlater,
een Belg in Blaricum

Werkzaamheden bij de kampvuurkuil



    

Dat zal een campagne worden waarin ik
kinderen met het syndroom van Down
centraal zet. Zodat zij zich speciaal voe-
len, even het middelpunt zijn. Er zullen
vier of vijf kinderen meedoen aan de
campagneflyer, die ik in samenwerking
met IJssalon De Hoop en Lounge &
Living Concepts (Laren) ga maken.
Caroline van De Hoop heeft haar winkel
én de coupe van de maand (december)
beschikbaar gesteld voor deze campag-
ne. Van elke verkochte coupe – die
Coupe Upside Down gaat heten – zal 
€ 1,- naar de Stichting Downsyndroom
gaan! De drukkosten voor de flyer wor-
den volledig door L & L Concepts
betaald. Ik hoop dat u tussen 17 en 31
december (want dan is De Hoop weer
open) lekker vaak de Coupe Upside
Down komt eten – het is voor een heel
goed doel!

merk je niet dat we honden aan het ver-
voeren zijn. 

Roedel
Aan de riem verlaten de honden de bus
om daarna achter een hek losgelaten te
worden. 't Harde, Blaricums meest
bezochte uitlaatterrein, wordt ook vaak
bewandeld. Dit is niet alleen om uit te
laten, maar ook een sociaal gebeuren,
zowel voor honden als mensen; hier
worden contacten gelegd en ontstaan
honden- en mensenvriendschappen.
Andrea: ‘Uit heel het land komt men in
onze omgeving wandelen, omdat de
honden op diverse plaatsen los mogen,

wij zijn bevoorrecht.’ Andrea kiest nu
voor deze ruimere, goed afgerasterde
hei omdat de meute nog niet zo lang een
roedel is. En er zijn van die honden die
graag de wijde wereld in willen trekken.
De twee Podenco’s zijn weer helemaal
door het dolle, Beau roldedeboldert over
alles en iedereen heen. En natuurlijk

Liefde kent grenzen 
Drie grote chocoladehazen had ik
met Pasen verstopt. Eén bleef onvind-
baar. Treurig verhaal. In hei & wei
no. 369 van 10 juni. Het dorp leefde
met me mee. Regelmatig werd ik aan-
gesproken: ‘Heb je de paashaas al
teruggevonden?’ Mijn vaste ant-
woord: ‘Dat wordt wachten tot de
herfst.’ Toch liep het anders. In de
nazomer kwam een lief jong poesje
onze tuin in. Smal, hoog op de poten,
bruinzwart gevlekt, gouden oogjes.
Nieuwsgierig, maar ook schuw. Pas
na een blikje zalm mocht ik haar
aaien. Gaf me wat kopjes. Weg was ze
weer. Daarna geregeld een kijkje
nemend. Ze werd ons dierbaar. Net zo
dierbaar als onze eekhoornfamilie.
Ooit heb ik een leeg wijnkistje boven
in een boom opgehangen. Als een
kast voor uilen. Die kwamen niet. Wel
de familie eekhoorn. Die trok enthou-
siast in het lege wijnkistje. Nu al
meerdere generaties lang. 
Elk jaar controleer ik, vervaarlijk
jonglerend met een uitschuifladder,
alle boomkastjes. Eng hoog. Open
maken, schoonkrabben en opknap-
pen. Dit jaar vond ik bij de familie
eekhoorn, onder het hooi op de
bodem, een dode oma eekhoorn. Wel
plat en uitgedroogd, maar ’t zachte
velletje intact. Daar leefde de familie
bovenop. Extra isolatie in de winter.
Duurzaam dodengebruik. Eerbiedig
heb ik oma eruit genomen en in een
doosje opgeborgen.
Op een namiddag ritselde het opeens
in het middenperk, tussen de planten.
Een eekhoorn? Zachtjes schoof ik de
bladeren uiteen. Nee. Het was het
jonge poesje. En wat zag ik daar?
Het vergulde zilverpapier van de
paashaas. Leeg. Chocola wegge-
smolten. De kleinkinderen opgebeld:
paashaas was terug! Alom vreugde.
Maar van korte duur. Eén van onze
twee jonge eekhoorns was opeens
vermist. Waar ze gisteren nog met z’n
tweeën achter elkaar rond de boom-
stam tikkertje deden, was er nu nog
maar één. Waar was die andere
gebleven? Rondgevraagd. Jawel.
Iemand had een dikke buurpoes
gezien, met een bloedend, doodgebe-
ten eekhoorntje in zijn bek. Paashaas
terug, eekhoorntje dood. Die dikke
poes halen we nooit meer aan. Het
andere lieve poesje wel. Het is net
zoals met mensen. De één geef je een
aai, de ander kan de rambam krijgen.
Voor altijd. Liefde kent grenzen. 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Tekst en foto’s Peter van Rietschoten
... ben bijna 16 jaar en ik woon in
Blaricum. Ik zit op Laar en Berg in
de 4e klas van het VWO/TTO (twee-
talig onderwijs). Dit jaar wordt een
belangrijk jaar, want ik moet mijn
personal project/eindproject inleve-
ren. 

Hallo, ik ben Ninon Lovers

veel snuffelen. In deze groep geen crisis. 

Hond en foto
Op de wat waterzonnige dag laat Andrea
de honden gaan. Maar ze houdt ze in de
gaten en lokt ze wanneer ze te ver drei-
gen te gaan. Ook uit zichzelf komen de
honden zo af en toe aangerend, ze krij-
gen een knuffel en racen er weer van-
door. Als een herder loopt Andrea over
de hei, terwijl haar vrouw en medeop-
richter, Martine Posthumus Meyjes,
foto’s maakt. Martine werkt in de jeugd-
zorg en is daarnaast fotografe van dieren
en natuur. Martine had altijd al de stille
hoop dat Andrea voor dit soort werk zou

gaan, zij is nog meer dan
Andrea een natuurmens.
Andrea zegt: ‘Voor mij als
stadsmens, die altijd bezig
was in het soms hectische
theaterwezen, is het toch een
soort cultuuromslag, maar ik
ben blij dat ik deze keuze
gemaakt heb. Ik voel me een
stuk gelukkiger, gezonder en
blijer met de dieren.’ Na een
goed uur lopen krijgen de
honden water en met de tong
uit de bek stappen ze als
makke lammetjes weer in de
bus, ieder op zijn eigen
plaats. Alle meelopers zijn

voldaan. Honden en foto’s, een mooie
combinatie. 

Vervolg van pagina 1

Ninon Lovers met 'haar kinderen' in IJs-
salon De Hoop

De coupe Upside Down

Info: 
www.DeUitlaatServicevoorHonden.nl

en
www.MartinePMfotografie.webs.com



Eerst de romantiek: dit stel ontmoette
elkaar op een training in Brabant. Hij
had een psychotherapiepraktijk in
Zeeland, zij in Blaricum. Het klikte;
niet veel later besloten ze tot samen-
gaan in de ruimste zin van het woord en
zetten in de Blaricumse Bijvanck de
bovengenoemde praktijk op. ‘Het was
een totaal nieuwe manier, met man én
vrouw, we hebben vele collega’s aange-
stoken.’

Scheiden of blijven
Vreemdgaan en dan... Scheiden of blij-
ven?’ Dat is de vraag waarmee zij de
aandacht op hun activiteiten vestigen.
De response is
omvangrijk én gedif-
ferentieerd. In zeven-
tig procent van de
cases is er sprake van
traditionele relaties,
dertig procent blijft
over voor de varian-
ten. ‘Twee mannen
samen hebben de
meeste moeite om een afspraak te
maken,’ lichten Karin en Philip harmo-
nieus toe. ‘We hebben een homoseksu-
ele collega waar die groep het liefst
heengaat.’

Vreemdgangers
Soms komen er kinderen mee en soms
ook maken Karin en Philip kennis met
zowel de echtgenote als de minnares:
‘Maar nooit tegelijkertijd.’ Mijn voor-
barige conclusie dat mannelijke
vreemdgangers de boventoon voeren,
blijkt onjuist. ‘Vrouwen zijn misschien
wel bezig met een inhaalslag.’ De situa-
tie van een dominante man die binnen
de relatie uitsluitend bezig is met eigen
gerief bestaat weliswaar nog steeds,
maar vlak de vrouwen niet uit.
Hoger opgeleiden zijn ruim vertegen-
woordigd in de clientèle. ‘Geniale men-
sen die veelvuldig abstract denken, mis-
sen vaak sociale vaardigheden,’ zou de
verklaring kunnen zijn. Mijn vraag om
een percentage leidt na enige samen-
spraak tussen de therapeuten tot: ‘Circa
zestig procent hoogopgeleiden tegen-

over een grote restgroep.’ Vliegend per-
soneel en expats zijn oververtegen-
woordigd en journalisten scoren ook
hoog (sic). ‘En af en toe parkeren er op
ons woonerfje auto’s met geblindeerde
ramen en chauffeur.’

Weekeindgasten
Een bijzonder aspect van de Good-
Spirit-begeleiding is de mogelijkheid
voor paren om een lang weekeinde vol-
ledig verzorgd en luxe te verblijven in
hotel Newport in Huizen met vier ses-
sies van anderhalf uur in de praktijk-
ruimte van Karin en Philip waar de the-
rapie/coaching gebeurt en opdrachten

worden gegeven die
uiteraard worden
bepaald door de speci-
fieke problematiek
van het stel dat kiest
voor dit arrangement.
Het hotelpersoneel is
getraind op de aanwe-
zigheid van Good-
Spirit gasten: ‘Er loopt

weleens iemand bij de tweede gang van
het diner woedend weg.’ Een kamer en
suite hebben de therapeuten gereser-
veerd voor deze weekeindgasten.

Verzoenen
‘Er moet voorkomen worden dat de
opdrachten op de rand van het bed
besproken moeten worden,’ legt Philip
Snijders uit. ‘Er is wel eens iemand met
een matras gaan slepen naar een andere
kamer.’ Het uitgangspunt is het koppel
te verzoenen en als dat echt niet gaat, te
bewegen tot een waardig en constructief
afscheid. De therapeuten zijn zeer
tevreden over de resultaten van deze
methode die veel voorbereiding vergde
en de betrokkenen ‘verrassend snel’ een
inzicht verschaft in hun situatie en
patronen doorbreekt. Inzicht en begrip
zorgen gemakkelijk voor liefhebben.
Natuurlijk is er soms sprake van een
teleurstelling. Karin den Dulk: ‘Een
man wilde scheiden, maar veranderde
van inzicht gedurende het bezinnings-
weekeinde. Maar toen was zijn vrouw
inmiddels op hém afgeknapt.’

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:

Huisbrand

Industrie

Centr. verwarming

Aanmaakmaterialen

Blokken
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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

Twitteren
door Gerda Jellema
Ook hei & wei gaat zich begeven
op het pad van twitter.com. In de
laatste redactievergadering heb-
ben Daniëlle Mouissie, Henny
Radstaak en Satyamo Uyldert
door middel van een leuke online
presentatie de overige leden
inzicht gegeven in tweets, re-

tweets, volgers,
profiel en meer
van die dingen.
Het afgelopen
uur ben ik bezig
geweest om een
account aan te
maken en te

twitteren. Ik heb getracht met de
grote wereld buiten mij modern te
communiceren, maar werd onder
mijn eigen tweets bedolven, ze
staan op mijn account, maar ner-
gens anders. Ben goed geworden
in het verwijderen van tweets. Ik
volg: sitemoves, volksbos, dgeers,
en ook nog wat anderen waarvan
ik geen idee had dat ik die wilde
volgen. Maar je moet ergens
beginnen. Hei & wei is te volgen
op http://twitter.com/#!/heienwei.
En er is een mooi logootje voor
verzonnen door bovengenoem-
den. Wij hopen dat op deze
manier Blaricummers en andere
geïnteresseerden hei & wei vol-
gen, ons ideeën aan de hand doen
over onderwerpen waarvan
gevonden wordt dat hei & wei
daar aandacht aan zou moeten
besteden. Voorop staat dat hei &
wei over, door en voor Blaricum-
mers is. Ik hou het kort want u
begrijpt, ik ga aan de bak, opdat
ik binnenkort kan zeggen: ‘Yes I
can twitter!’

Vreemdgaan en dan...
Scheiden of blijven?

door Hidde van der Ploeg
‘Een paar duizend stellen zijn in zes jaar voorbij gekomen. Zo’n twintig per
week, ieder voor vijf tot zeven sessies,’ zegt Karin den Dulk, psychotherapeute
achter Good-Spirit. Samen met collega en levenspartner Philip Snijders biedt
zij relatietherapie en relatiecoaching aan met intensieve relatieweekenden.

Psychotherapeute Karin den Dulk en collega en levenspartner Philips Snijders

Fietspaden
door Jan Kreuning
Enkele uitspraken van dorpsbewoners
uit de Bijvanck.

- ‘Het is maar goed dat ik de bergsport
beoefen.’
- Man: ‘Mijn testikels raken gekneusd.’
- Vrouw: ‘Mijn borsten liggen op mijn
schouder.’
- ‘Mijn wielen raken van slag.’

Waar gaat dit over ? 
Deze uitspraken hebben betrekking op
de zeer slechte toestand van de fietspa-
den langs de Viersloot.
Het is nagenoeg ondoenlijk om pijnloos
over deze weg te rijden en men ziet dan
ook veel fietsers op de rijweg. Vorig jaar
augustus is door mij, via een e-mail, aan
de gemeenteraad gevraagd in de begro-
ting voor 2012 een post op te nemen
voor reparatie van de fietspaden, maar
daarop is geen andere reactie gekomen
dan dat men de e-mail ontvangen heeft.
Wil men het dorp autoluw houden en het
fietsen bevorderen, dan zal de gemeen-
te aan de slag moeten.
Beste lezer(s)essen, vindt u het ook hoog
tijd worden dat de gemeente zijn verant-
woordelijkheid neemt? Bestook haar dan
met brieven, e-mails en dergelijke, want
dit kan zo niet langer.



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 Daniëlle Mouissie en Karin Maas
Eindelijk klaar om op de knop te drukken en de reservering definitief te maken,
blijkt de vlucht ineens veel duurder te zijn of sluit de huurperiode van het huisje
niet aan op de vluchttijden. We herkennen er allemaal vast iets in. Met het
Blaricumse reisbureau Travel Counsellors, een franchise van het internationale
Travel Counsellors, is dit verleden tijd. Niet meer uren surfen over het internet op
zoek naar de perfecte reis. Persoonlijk reisadvies op maat. Met als motto: ‘Niets is
te gek, alles kan’. En je betaalt niets meer! Dat maakt ons heel nieuwsgierig.

Dus gaan wij op maandagochtend op de
koffie bij Carina Breitenstein en Desiree
Kok in hun kantoor aan de Torenlaan in
Blaricum, waar zij sinds april dit jaar
gevestigd zijn. Zij zijn duidelijk op
elkaar ingespeeld, hebben plezier met
elkaar én in hun vak. Dat is niet zo gek
want naast het feit dat ze al jaren samen-
werken, zijn de twee dames nog langer
bevriend met elkaar. Ze ontmoetten
elkaar op de Larensche Hockeyclub
waar beide moeders op allerlei fronten
actief zijn als vrijwilliger. 

Samen puzzelen
Na een gezamenlijke reis door Afrika
werkten ze als reisadviseurs bij een
organisatie in Laren. Bezuinigingen
zorgden ervoor dat ze besloten voor
zichzelf te beginnen. Samen een zelf-
standig reisbureau in Blaricum. Samen
dagelijks bezig zijn met hun passie rei-
zen. Puzzels voor klanten oplossen en
hen daarmee blij maken. Een droom
werd werkelijkheid!

Persoonlijke benadering
Carina en Desiree leggen ons uit hoe zij
werken. Met de klant wordt een afspraak
gemaakt. Dat kan op het kantoor van
Travel Counsellors, maar mocht de klant
drukbezet zijn, dan bij de klant thuis, in
de avond of het weekend. Op basis van
het budget van de klant gaan ze op zoek

Er wordt veel gespeculeerd over de
mogelijkheid van leven op andere plane-
ten. Vooral ook op planeten buiten ons
eigen zonnestelsel, die zo goed als
dezelfde levensmogelijkheden zouden
kunnen hebben dan de aarde. Maar ...
zijn de planeten die wij door de grote
telescopen zien het enige lichaam van
deze planeten? Onze zintuigen hebben
een beperkt gezichtsvermogen, wij kun-

nen alleen de beelden zien binnen de
energietrillingen van het kleurenspec-
trum.

De toegang tot de lezing is vrij. Na
afloop van de lezing, die ongeveer drie
kwartier duurt, is er ruime gelegenheid
voor het stellen van vragen en uitwisse-
len van gedachten. 
Voor de koffie en de thee vragen wij €1,-

naar de mogelijke opties. Van budgetrei-
zen naar Chersonissos en businesstrips
tot luxe reizen naar verre oorden met
zeer speciale wensen. Steeds is er de uit-
daging om binnen het budget de meest
perfecte reis te vinden. Vooraf vroegen
wij ons nog af waar nu dat stukje extra in
zit. Maar dat is ons al snel duidelijk. De
dames zijn enthousiast, gedreven, ser-
vicegericht en denken met alles mee. Zij
kiezen voor een persoonlijke en directe
benadering en hun service gaat heel ver.
Elke klant krijgt een persoonlijk mapje
mee op reis, met naast de geprinte tickets
en hotelreserveringen een aantal per-
soonlijke reistips en een cadeautje. Ben
je vegetarisch, dan weten ze een aantal
vegetarische restaurants. Wil je op een
motor door Chili rijden, ook dan weten
zij het voor je te regelen. Niets is te gek.
En het mapje wordt persoonlijk bij jou
thuis afgeleverd. Hiermee onderscheiden
ze zich in deze tijd.

24/7 Klaar staan
Waar wij ook nieuwsgierig naar zijn, is
hoe Travel Counsellors aan haar klanten
komt. De kracht van Carina en Desiree is
dat hun vaste klanten in eerste instantie
voornamelijk vrienden en bekenden zijn.
En met hun goede ervaringen zorgen zij
voor de mond-tot-mondreclame. 
Natuurlijk is het ook een kwestie van
gunnen en dat roepen de dames over zich

af. En waar velen vergeten zich te rich-
ten op het behoud van klanten, versturen
Carina en Desiree niet alleen een
Nieuwsbrief, maar ontvang je als klant
op zijn tijd ook een persoonlijk kaartje.
En wat als er iets fout gaat op reis? Stel
dat het appartement niet voor vijf maar
voor twee personen blijkt te zijn. Niet
meer zoeken naar een noodnummer en
geïrriteerd wachten op een oplossing.
Carina en Desiree staan 24/7 voor je
klaar en nemen het probleem graag uit
handen, terwijl je al in het zwembad ligt.
Vanuit Blaricum lossen zij het voor je
op.
En je betaalt niets meer...

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

Twee vriendinnen, één passie

Carine Breidenstein (l) en Desiree Kok voor hun kantoor op de Torenlaan

Ook nieuwsgierig? 
Ga dan naar

www.travelcounsellors.nl/
carina.desiree of bel 5313080

Zaterdag 3 december 2011
Aanvang 10.30 uur

Locatie Johanneshove
ruimte De hut van Mie,
Eemnesserweg 42, Laren

Info: R. Hakkaart, tel. 5250180 
T. Prinse, tel. 0320-222830

Kerstbomen
Blaricumse kerstboom uitzoeken
op de akker bij Mariëlle Bakker

Ingang: Zandpad tussen
Naarderweg 44-46

Periode: 
van zaterdag 3 t/m 

vrijdag 23 december
Openingstijden: woensdag t/m

zondag 10-17 uur

Is er leven op andere planeten?
In de reeks maandelijkse lezingen die Het Theosofisch Genootschap organiseert zal Tom Prinse spreken
over het onderwerp ‘Is er leven op andere planeten?’ 
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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

Raad van Toezicht. Stichting De
Droomboom helpt kinderen met autis-
me, hun familie en andere betrokkenen
met een-op-eenbehandeling en begelei-
ding. Kinderen die stilstaan 
in hun ontwikkeling en niet (meer) 
aan onderwijs kunnen deelnemen wor-
den gestimuleerd opdat zij zo zelfstandig
mogelijk leren functioneren in de 
maatschappij en zo mogelijk in 
kunnen stromen in onderwijs (zie
www.stichtingdedroomboom.nl). Zij
hoopt hier haar steentje bij te dragen
door activiteiten te ontplooien om deze
stichting grotere bekendheid te geven.

Agnes is een echt mensen-mens en wist
ook snel in Blaricum haar draai te vin-
den. Reeds zeven jaar is Agnes werk-
zaam bij Voorma en Walch makelaars,
vestiging Laren Blaricum. Zaterdags is
ze daar front office manager en daar-
naast wordt Agnes ingezet om evene-
menten te organiseren, waarbij sport,
zorg en cultuur centraal staan. Samen
met collega’s organiseerde zij bijvoor-
beeld de Prinsessenbotterrace. De vrou-
welijke klanten en relaties van de drie
Voorma en Walch-vestigingen werden
uitgenodigd om op drie botters over het
Gooimeer te racen, om samen zeemans-
liederen te zingen en te netwerken onder
het genot van een varende botterlezing.

IJs en Amuse
Agnes weet mensen te enthousiasmeren.
Zo wist zij samen met Rita Hausel een
hele schare vrijwilligers bij elkaar te
trommelen om te assisteren bij ‘IJs op de
Brink’, zodat dit een waar succes werd.
Jochem Uytdehaage opende de eerste
editie in 2008/9. Met Inge Stumpel zette
Agnes in Laren de Amuse Tour op de
kaart.

Droomboom
Momenteel richt Agnes veel van haar
tijd op Stichting De Droomboom in
Blaricum waar zij is toegetreden tot de

Even voorstellen...

Als dochter van een veefokker uit Noord-Holland kwam
Agnes Boertien, na omzwervingen door Nederland, tien jaar
geleden naar Blaricum. De 50-jarige Agnes komt uit de toe-
ristenwereld. Zij volgde de eerste TIO opleiding in
Nederland te Hengelo (OV). In deze branche werkte zij
onder meer in Assen en in Leiden was zij vijf jaar office
manager bij Content. Het werk van haar man, die verkeers-
vlieger is, deed hen zoeken naar een woning dichter bij
Schiphol en zo kwamen zij in ons mooie dorp Blaricum
terecht. F
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Altijd Bloemen
door Sybert Blijdenstein
Als we de winkel van Altijd Bloemen
binnenstappen klinkt het vrolijk
‘Hallo, hoe is het?’ 
Vanachter een kleurig, groot boeket
komt ze tevoorschijn, stralend, met
een grote bloem in de hand.
Christianne Calis. Altijd hartelijk,
altijd vriendelijk, altijd bezig. Het is
dan ook altijd gezellig in haar winkel,
een plek van natuurlijke schoonheid.

Ruim zes jaar is het alweer geleden
dat het dorp met Altijd Bloemen aan de
Dorpsstraat 9D kennis kon maken. In het
witte historische pand, met leilinden
ervoor, waar eens groenteboer Van
Hoven zat. In de loop van die zes jaren is
haar bloemenzaak snel gegroeid. En is
nu een begrip in het Gooi. 

Bloemenmeisje
Midden in de winkel staat een tafel met
een presentatie van alleen maar de aller-

mooiste bloemen. Alsof het een tuintje is
om volop van te genieten. Heerlijk! Zo
ervaart Christianne, die sinds afgelopen
zomer de enige eigenaresse is, dat elke
dag weer. Met haar ruim 33 jaar ervaring
is zij voor velen ‘het bloemenmeisje’ van

Blaricum, de maakster van unieke, passi-
onele boeketten met een klassieke uit-
straling, vol van kleurschakeringen. 

Eerbetoon
Eén van haar specialiteiten is het maken
van bloemstukken voor begrafenissen. In
verstilde, soms betoverende schoonheid
zijn die een teder teken van troost voor
de nabestaanden en een eerbetoon aan de
overledene. Zo mocht Christianne in de
afgelopen maanden voor diverse beken-
de Nederlanders de laatste bloemen-
dienst verzorgen. Eervolle opdrachten. 

Dennengeur
Met een knipoog naar de kerst wil zij
daar vooral geen al te uitbundig geheel
van maken. Dat past niet in de huidige
tijd, vindt ze. Maar natuurlijk zal het
aan dennengeur en fonkelende lichtjes
niet ontbreken! Evenals aan leuke kleine
cadeautjes voor al onze dierbaren.
Kortom, ook in de kerstbelevenis bent u
van harte welkom bij Altijd Bloemen.
Kom langs of bel 5315703. E-mail:
info@altijdbloemen.nl. 

Waarom wonen in Blaricum?
Agnes kan kort zijn: ‘Blaricum is 
het mooiste dorp van Nederland.’

Wat doet Agnes in haar vrije tijd?
Dansen, zingen (ook in een bandje,
hoewel het al weer een tijdje geleden
is dat zij optraden), pianospelen.

Met wie zou Agnes een borrel wil-
len drinken?
Marco Borsato.

Twitteren, Facebook?
‘Nee, dat geeft onrust. Ik werk veel
met mensen, praat veel met mensen,
dus thuis pianospelen vind ik dan
prettiger.’

Vakantie: zomer of winter?
‘Ik vind skiën een leuke sport, maar
geef mij toch maar de warmte en een
terrasje in Zuid-Frankrijk in de
zomer.’

Wat is een echte Agnes Boertien
eigenschap?
‘Mensen verbinden.’

Van welke Blaricummer zou Agnes
wat meer willen weten?
Edwin de Vries, schrijver en acteur.

Het donatievarken van De Droomboom in
het kantoor van Voorma en Walch te Laren

Het logo van De Amuse Tour



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.

Poëzievertaalwedstrijd
Door Sybert Blijdenstein
Je gelooft het niet. Eénentachtig jaar
oud. Wandelt. Fitnest. Elke week.
Loopt liefst lange afstanden. Deed in
2007 de pelgrimstocht van Burgos
naar Santiago, alleen, en liep in 2000
in Lapland de Arctic Circle March. 

En dat allemaal na een intens en tamelijk
stressrijk leven met muziek. Speelde
viool. Bij het Radio Kamerorkest. Het
Promenade orkest. Het Radio
Symphonie Orkest. Daarnaast in meer-
dere strijkkwartetten. Kreeg op haar 13e
jaar, na lang zeuren, een viool. Ze nam
les bij Annetje Ingenhousz en Co van
Beinum. Deed het conservatorium.
Kreeg les van violiste Betty Jane Hagen,
van Ivan Galamian in New York, van
Dorothy Delay, en zat op de Juilliard
School of Music. Toen ze 41 jaar was
kocht haar vader, mede uit naam van
haar drie zusjes, voor haar een prachtige
viool, van Tomasso Balestrieri, door hem
gebouwd rond 1765. Decennia later, in
1990, aan het einde
van haar carrière,
bood ze de bijzonde-
re viool aan, aan de
daardoor diepontroerde violist Zino
Vinnikov (1943). Die daarvoor jaren
lang in een beroemd Russisch kwartet
gespeeld had, samen met Dmitri
Ferschtman (1945), de vader van violiste
Liza Ferschtman. 

Blaricum
Al vanaf 1968 woont Ien in het oude
dorp van Blaricum. In een wit, gezellig
huisje aan een zijweg – vroeger een
zandpad – van de Angerechtsweg. Dat
huisje kon ze toen van Kemner kopen.
‘Een wonder van de Lieve Heer,’ noemt
ze dat. Het huisje was rond 1930
gebouwd door de aannemer Gerard
Loman. Het werd de nieuwe smederij
van Berend Speller. Elke dag weer geniet
ze van dat dierbare huis, haar tuin, het
dorp en de natuur. 

Haar leven
Al langer hadden we ons afgevraagd wie
toch die kwieke, kleinere, oudere vrouw
met dat mooie golvende, grijs witte haar
en die sprankelende, vrolijke ogen zou
zijn. We ontmoetten elkaar in de kunst-

galerie. Wij maakten een afspraak met
Ien, bij ons thuis. Honderduit vertelt zij.
Over haar jeugd in Velp. Over haar al
vroege, onstuitbare liefde voor de
muziek. ‘Als kind was ik wel eens drif-
tig. Ik werd weer rustig met Bach en
Scarlatti.’ Ze vertelt over haar vader, die
steenfabrikant was. Over haar lieve,
muzikale moeder. En haar drie, zo dier-

bare zusjes. Zij was
de één na jongste.
Over het concertbe-
zoek als kind aan de

Arnhemse Orkestvereniging. Over de
kostschool bij de nonnen. Haar sterke
verlangen om viool te spelen. Beloofd,
zei de school. Toen: ‘Nee Ien, eerst exa-
men doen.’ Zo werd ze twee lange jaren
van de muziek afgehouden. Deed pijn,
ook nu nog. Vertelt over haar verdere
leven met de muziek. Over dierbare
docenten en dirigenten. Over al die
andere musici en over haar bijzondere
viool. Over hoe ze denkt: ‘Van jongs af
aan ben ik altijd aan het zoeken, ik wil
altijd het waarom van de dingen weten.
Het stramien.’ Zwaar werk? ‘Muziek is
topsport. Lichamelijk blijft het, alle
ergonomische aanpassingen ten spijt,
een heel zwaar beroep. Op mijn zestigste
hing ik, net op tijd, daarom de viool aan
de wilgen.’ 
Ze vertelt verder. Beelden vormen zich,
emoties delen we. De tijd lijkt stil te
staan. Het is al lang donker als ze ver-
trekt, een stukje lopend, met haar fiets
aan de hand. Huiswaarts. Klein, maar
vitaal, doelbewust haar weg zoekend,
verdwijnt ze, onder het licht van de lan-
taarnpaal, de hoek om.

Wij hebben in dat kader gekozen voor
een te vertalen gedicht van de beroemde
schrijver van o.a. The strange case of Dr.
Jekyll and Mr. Hyde, wiens gedichten in
Nederland echter weinig bekend zijn.
Home no more home to me, wither must
I wander? komt uit zijn postuum ver-
schenen dichtbundel Songs of Travel and
Other Verses (1895).

Mooie versies
Whither Must I Wander is een door
Ralph Vaughan Williams gecomponeerd
lied waarvan de tekst bestaat uit
genoemd gedicht van Stevenson. Mooie
versies van dit lied zijn o.a. te vinden op
het debuutalbum van Martha Wain-
wright en op de prachtige cd The vaga-
bond and other songs by Vaughan

Robert Louis Stevenson (1850-1894)
was een Schotse schrijver van
romans, gedichten en reisverhalen.
Hij werd geboren in Edinburgh. Zijn
ouders waren zeer religieus, maar
tijdens zijn jaren op de universiteit
liet hij het geloof los, hoewel het wel

invloed op hem zou houden.
Al sinds zijn jeugd leed hij
aan tuberculose. Zijn vrij
korte leven was echter vol
reizen en avontuur. Hij
begon zijn loopbaan als
ingenieur. Aan het eind van
zijn leven was hij plantage-
houder en stamleider in
Samoa, waar hij op 44-jari-
ge leeftijd overleed aan een
hersenbloeding. Stevenson
maakte naam met het eerst
als feuilleton en later als
boek uitgegeven zeerovers-
verhaal Treasure Island
(Schateiland, 1883). Zowel

zijn avonturenromans als de roman-
tische en horrorverhalen vertonen
een grote psychologische diepgang.
Zijn werken zijn lange tijd populair
gebleven en hebben de basis
gevormd voor verschillende speel-
films. 

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

Williams van de Welsh zanger Bryn
Terfel.
De beste vertaling wordt door de
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
gehonoreerd met de prachtige dubbel-cd
Leave your Sleep van Natalie Merchant,
met 25 door haar op muziek gezette
gedichten, o.a. van Robert Louis
Stevenson (The land of Nod). Quote op
Krentenuitdepopblogspot.com: ‘... mis-
schien wel het beste muzieknieuws dat
2010 ons tot dusver heeft gebracht.’

Vertalingen kunnen alleen digitaal wor-
den ingeleverd (uiterlijk 10 december
2011). Een digitaal deelnameformulier
(en uiteraard de tekst van het gedicht)
zijn te vinden op de website van de bibli-
otheek, www.bibliotheekhlb.nl. 
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Vertaal het gedicht Home no more home to me van 
Robert Louis Stevenson en win de prachtige dubbel-cd 

Leave your sleep van Natalie Merchant!

Ien Terwindt, violiste

‘Ik wil altijd het waarom
van dingen weten.’

door Thom Schuitemaker
De poëzievertaalwedstrijd van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum begint
zo langzamerhand een traditie te worden en wordt zoals gebruikelijk gehou-
den in het kader van Gedichtendag. In 2012 wordt Gedichtendag gevierd op
26 januari. Het thema is ditmaal ‘stroom’, in de zin van flux, verandering.

‘Musicus worden is roeping, 
bezeten zijn.’
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Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Voor haar geen uitgebreide afscheidsre-
ceptie, zij heeft gekozen voor een speel-
goedactie onder het motto van kinderen
voor kinderen! De speelgoedactie komt
geheel ten bate van de voedselbank. In
dat kader heeft de voedselbank de afge-
lopen tijd aan de groepen 1 tot en met 8
voorlichting gegeven over de werkzaam-
heden die vrijwilligers daar verrichten.
Vervolgens konden de kinderen van de
OBB tot 11 november speelgoed inleve-
ren waarvoor zij te oud waren geworden
of dat zij niet meer gebruikten. Het
speelgoed is inmiddels aan een vertegen-
woordiger van de voedselbank overhan-
digd. Daar zal binnenkort een middag
worden georganiseerd waarop al het
speelgoed wordt uitgestald en ouders die
daarvoor in aanmerking komen een
cadeau voor hun kind kunnen uitkiezen.
Met dit speelgoed gaat de voedselbank
dus een hoop andere kinderen tijdens de
feestdagen gelukkig maken!

Van leerkracht tot intern begeleidster
‘Ik ben er gewoon ingerold. In 1989
kwam ik als invalkracht werken op de
toenmalige OBB. Er werd iemand ziek,
iemand ging weg en uiteindelijk kon ik
blijven. Na een aantal jaren ben ik zelf
een tijdje uit de running geweest en ben
ik de opleiding voor remedial teacher
gaan volgen. En weer kwam van het een
het ander. Werkzaam als remedial tea-
cher kwam er een vacature voor een
intern begeleider. In deze functie zoek
je, kort samengevat, samen met de leer-
krachten en ouders naar de beste weg om
kinderen te begeleiden. Je werkt hierbij

samen met allerlei instanties, onder-
zoeksbureaus, logopedisten en fysiothe-
rapeuten. De laatste jaren ben ik werk-
zaam geweest als intern begeleider voor
de onderbouw. Want ook al heb ik in de
loop der jaren les gegeven aan bijna alle
groepen, van huis uit ben ik een ouder-
wetse kleuterjuf en mijn hart ligt toch bij
de onderbouw.’

Woordkennis
‘Het toetsen van de kleuters valt ook
onder de werkzaamheden van de intern
begeleider. Alle kleuters worden, voor zij
naar groep 3 gaan, getoetst op hun
woordkennis en leesvaardigheid.
Het ene kind kan bijvoorbeeld eind
groep 2 al lezen, terwijl het andere kind
het nog te druk met andere zaken heeft.
Zo worden alle kinderen in groep 3 op
het juiste niveau ingedeeld. Een van de
onderdelen van de test is dat er een
woord wordt omschreven en het kind dit
dan moet benoemen. Een voorbeeld: het
is een huis op wielen en het zit achter de
auto. In Blaricum antwoorden de meeste
kinderen: ’Een camper!’ De rest van
Nederland heeft het dan over een cara-
van. Dat is toch te leuk!’

Pensioen
‘Onlangs heb ik aan de kleuters verteld
dat ik binnenkort met pensioen ga. Ik
dacht dat kleuters eigenlijk nog te klein
zijn om dat te begrijpen. Vraag ik aan de
groep: “Wie van jullie weet wat met pen-
sioen gaan is?” Roept een kleuter: “Juf
Aaf, pensioen, dan ben je te oud om te
werken!”’

Foto van de maand

Aafke van Vliegen met pensioen

Deze foto is gemaakt door Martin Drieenhuizen. 

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 7 december 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.

De sluis van De Blaricummermeent maakt het in- en uitvaren in de nieuwe wijk van
Blaricum met het Gooimeer mogelijk. De sluisdeuren bevatten elk 18.000 kilo aan
staal. In Nederland wordt dit niet vaak vertoond. Na bos, heide en weiden is water nu
echt een nieuwe component voor de identiteit van Blaricum.

door Ilse Bloemen
Aafke van Vliegen, juf Aaf voor intimi, gaat na 38 werkzame jaren, waarvan de
laatste 22 jaar aan de Openbare Basisschool Blaricum (OBB), met ingang van
1 januari van haar pensioen genieten!
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Juf Aaf: ‘Van huis uit ben ik een ouderwetse kinderjuf.’

GerdaJellema Gerda Jellema 
door heienwei
Bela en ik hebben 381 in elkaar en ligt bij drukker, daarna druk-
proef en corrigeren en hoppa naar drukker en daarna naar lezers.
@heienwei 14 november

heienwei hei en wei 
Ons redactielid! RT @tgooinieuws:Frans Ruijter neemt na 38 jaar
afscheid van brandweer:Hij is er geboren en getogen en nooit het
dorp uit... 
26 oktober

meelmuisje Monique Vos v. Dalen 
door heienwei
Hallo @heienwei wat leuk dat jullie gaan twitteren! Het dorpsblad
voor en door alle (oud)inwoners van #Blaricum
24 oktober

uytdehaage Jochem Uytdehaage 
door heienwei
Mooi hoor! Oude hooibergen worden weer in ere hersteld.
#blaricum http://pic.twitter.com/zUzVr2dV
26 oktober

Hei & wei volgen op twitter: kijk
op http://twitter.com/#!/heienwei.



Route bladslag:

Service aan de burger

Afvoerputten en kolken

Bladcampagne 2011 in de gemeente Blaricum

Het bestemmingsplan 

Inzien en reacties 
Inloopbijeenkomst

Verdere procedure

Voorontwerp bestemmingsplan Beschermd 
Dorpsgezicht Blaricum (Kom) ter inzage



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Sportief zijn 

Hoe moedig ik mijn kind aan 
sportief te zijn?

BEL-commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 



Financiële verordening BEL Combinatie Zullen we afspreken?

Gemeentegids Blaricum 2012

Reglement Gemeentelijke Basis-
administratie Persoonsgegevens 2011

Bericht voor leners en bezoekers 
bibliotheek Laren

Administratie bewaard 
gebleven

Meer informatie



Agenda Rondetafelgesprekken

Agenda Meningvormende- en 
besluitnemende raadsvergadering  

Bouwwerkzaamheden op de foto



Dorpsagenda
behalve zondagavond.
De Trappenberg tot 11 januari 2012
schilderijen van de Blaricumse schilders
Cees Wijsman en Henk van Bork.
Geopend op werkdagen 9.00-17.00,
zondag 13.00-16.00. Info: 6929600.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn/S.W.O.-BEL. Computer
problemen en u bent 50+? 
Ga langs bij PC Helpdesk, info:
www.versawelzijn/pchelpdeskbel. 
Alle activiteiten kunt u vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
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.
Vivium Diverse cursussen. 
Info en aanmelden: 
www.viviumservices.nl of 6924495.
De Blaercom Kunstcafé op: 2 decem-
ber, 6 januari, 3 februari, 2 maart, 13
april (2e week!) en 11 mei (2e week!),
20.00. 
De Dorpskerk zondagmiddag muziek
aanvang 15.00: 29 januari 2012: Maaike
Peters, Crissman Taylor en Mary
Hammann, 26 februari: KolLev Cello

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

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf 20 novem-
ber t/m 4 maart ‘Jonge gezichten &
oude bekenden’. Werk van Yvonne
Micheils, Erica Scheper en Wouter
Stips. Binnen deze tentoonstelling vindt
in december 2011 de presentatie ‘Kunst
voor kleine prijzen’ plaats. De galerie is
geopend  op donderdag t/m zaterdag
13.00-17.00 en op afspraak, de 1e en 3e

zondag in de maand en op koopzonda-
gen. Gesloten op feestdagen. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Rosa Spier Huis  t/m 8 januari 2012,
tentoonstelling 'Hans Ebeling Koning,
schilderijen en werken op papier.
Dagelijks te bezoeken 10.00-16.00. 
Info: www.rosaspierhuis.nl.
Galerie De Vlierhove 13 november t/m
11 december, Aart Schonk, Eva Steiner,
Monica van Dael en Ruud Krijnen,
beelden en schilderijen. Openingstijden:
donderdag t/m zondag 14.00-17.00, 4
en 5 december gesloten.
De Hilt tot 28 november de Blaricumse
schilderes Angeline Rijkeboer.
Openingstijden: dagelijks 9.00-24.00,

Quartet, 25 maart: Suzanne van Duuren
en Corine Visser, 22 april: Fernando
Nina.
Alzheimercafé Laren 29 december.
Een informele ontmoetingsplek voor
mensen met dementie en/of hun ver-
wanten uit Laren, Eemnes, Blaricum,
Huizen en Bussum. Info: Carla Resing,
wonen-welzijn-zorg adviseur 5389025.
Meditatie basiscursus start in januari
2012 in Blaricum aan de Bierweg. Info:
bouwmab@xs4all.nl. 
Bernard Ligtenberg 13 december
19.30-22.00 workshop Doelen stellen
‘Hoe & Wat, doelbewust & onbewust’.
Ervaring met meditatie of zelfhypnose
is gewenst, kosten € 15,-. Info en aan-
melden: bernard@zielsveel.nl of tel.
5316849.

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Lezing door prof.dr. Christine van
Broeckhovern over alszheimer en
dementie, 29 november, 14.00-16.00.
Laren, via de website van de biblio-
theek vindt u steeds de laatste ontwik-
kelingen na de brand van 14 november.
Mobiliteitsproblemen? 
Bibliotheek-aan-huis! Lidmaatschap

vereist. Voor alle verdere info:
www.bibliotheekhlb.nl en 
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 27 november 10.00 uur
Christiaan Boers
Zondag 4 december 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 11 december 10.00 uur
Drs. Jan Greven
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 11.00 uur
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Info: Pastor C. Lavaleije, tel. 5383153,
e-mail stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.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.

Kerstconcerten
Zondagmiddag 18 december 15.00
uur geeft het r.-k. Gemengd Koor St.
Cecilia van de St. Vitusparochie een
concert. Dit jaar met de medewerking
van het Koninklijk Zaltbommels
Mannenkoor Belcanto en de bas-bari-
ton Palle Fur Jorgenssen en de
Muziekvereniging St. Jan uit Laren.
Joost Brugman zit aan het orgel en het
geheel staat onder leiding van Corné
Mooibroek. Toegang is gratis. Kerk is
om half drie open. 

Het BGK brengt U in kerststemming in
de Johanneskerk te Laren op woensdag
21 december om 20.00 uur. O.l.v. Lex
Barten en pianobegeleiding van Karina
Kantarova. Solisten zijn: Annemieke
Jansen en Anke Smits, sopranen.
Toegang gratis. Johanneskerk, Naarder-
straat 5 te Laren. 
Er is een collecte na afloop.

Verdere info over ons koor kunt u vinden
op www.bgk-koor.nl. 

Het City Orkest Hilversum geeft samen
met Vocalgroup The Ambrosians uit
Blaricum een kerstconcert op 17 decem-
ber 2011 om 20.00 uur in het dorpshuis
De Blaercom.

Bestellen en reserveren van de kaarten
via Rien van Ek tel.: 0650849447 of 
e-mail: rrvanek@casema.nl.

Amnesty 

Tien december is jaarlijks de dag
waarop Amnesty herdenkt dat in 1948
de VN de Universele Verklaring voor
de Rechten van de Mens tekende. De
burgemeesters openen de schrijfsessies.
De gemeenten stellen locatie, koffie en
thee beschikbaar en betalen de porti.

Data:
Zaterdag 10 december in 
wijkcentrum De Malbak in Blaricum
Bijvanck; 10.00-12.00 uur,
Maandag 12 december in 
dorpshuis De Blaercom in Blaricum;
19.30-21.30 uur,
Vrijdag 16 december in 
het gemeenthuis in Laren; 
19.30-21.30 uur.

Rotary en brand
Tijdens een spontane actie, een dag na de
grote brand in Laren, heeft Rotaryclub
Laren-Blaricum uit haar noodfonds 
€ 1.000 ter beschikking gesteld aan de
bibliotheek in Laren om de verloren
gegane historische boekencollectie weer
op te zetten. Ook bood één van de leden
spontaan zijn antiquarische autobi-
ografie aan van de schilderes Wally
Moes uit 1916 aan de bibliotheek. De
Rotaryclub, die dit jaar haar 50-jarig
jubileum vierde, hoopt dat dit voorbeeld
spoedig door andere instanties en parti-
culieren gevolgd zal worden.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Familieberichten
Geboren
26-09-2011 Anniek Eijpe
13-10-2011 Imraan Said
26-10-2011 Jonathan René 

Werner van der Spek

Huwelijken
17-10-2011 Hans Beuningh, en:

Ariane Jacobine,
barones van der Feltz

Tjerk Visscher: ‘Ik �fietste ’s morgens op de Schapendrift en daar zat een poes op een
paal te genieten van het uitzicht. De dauw met opkomende zon.


