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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

Spreekuur VVD
In 2012 zal elke eerste vrijdag van de
maand afwisselend in De Malbak en
De Blaercom een spreekuur gehouden
worden. 

U kunt van deze gelegenheid gebruik
maken om ideeën of actuele items 
onder het genot van een kopje koffie
direct te bespreken met de liberale 
fractieleden. Het aanmelden van uw
komst wordt op prijs gesteld en kan via
spreekuur@vvd-blaricum.nl. Eerst vol-
gende preekuur is in De Malbak op vrij-
dag 3-2-2012, van 9.00 tot 10.30 uur.

Vert planten

Stylist decorateur Erik Grutter opende
onlangs een nieuwe winkel. Vert is een
winkel met alleen maar bijzondere plan-
ten en potten achter StudioErikGrutter
op de Meentweg.

D66 Blaricum
In het nieuwe jaar is D66 Blaricum met
een nieuwe website gestart:
www.d66blaricum.nl. Op onze site zijn
de meest actuele politieke agenda en dis-
cussies te vinden. Ook de D66 fractie-
standpunten zijn hier te vinden. Met
deze nieuwe site zijn we beter in staat
om het D66 geluid in de gemeente
Blaricum te laten horen.

HOV 

Het GS heeft besloten om via het
Meenttracé een vrije busbaan aan te leg-
gen. 

Aan de tafel in de huiskamer van haar
woning aan de Dwarslaan vertelt Lynn
van Rooijen-McCullough gedreven
over haar passie. Met licht Amerikaans
accent, hoewel ze al 30 jaar in
Nederland woont. Na een carrière in het
bedrijfsleven en een daaropvolgend ver-
vroegd pensioen is ze een masteroplei-
ding astronomie gaan volgen. Vorig jaar
maart haalde ze haar masterdiploma
met een onderzoek naar exoplaneten:
planeten die om andere sterren dan
onze zon draaien. Met als centrale
vraag: zijn er buiten ons zonnestelsel
planeten zoals de aarde? Vol overtui-
ging: ‘Ik weet zeker dat zulke planeten
er zijn, we moeten ze alleen nog zien te
vinden. In het heelal moeten vele dui-
zenden planeten zijn die dezelfde

omstandigheden kennen als onze aarde.
En waarom zou daar geen leven kunnen
ontstaan?’ 

Astrofoto’s
Fascinerend om daarover te filosoferen.
Maar toch vindt Lynn het ook leuk om
haar telescoop ‘gewoon’ op de maan te
richten. Ze heeft zich de laatste jaren
toegelegd op astrofotografie, en niet
onverdienstelijk: sterrenstelsels die mil-
joenen lichtjaren ver weg van ons staan
legt ze professioneel op de gevoelige
plaat vast. Trots laat ze zien hoe op één
van haar foto’s een supernova te zien is:
een ster die ontploft en dan plotseling
als een licht vlekje tussen de andere
sterren opduikt. 

www.dayspamooi.nl

  

door Henny Radstaak
De Blaricumse Lynn van Rooijen is helemaal in de ban van de sterren. En dan
hebben we het niet over de Gooise sterren die we van tv kennen, maar over
melkwegstelsels, supernova’s en exoplaneten. De van oorsprong Amerikaanse
is al van jongs af aan geïnteresseerd in alles wat zich op vele miljoenen lichtja-
ren afstand, ver weg van alle aardse dingen, aan het firmament afspeelt. In
haar achtertuin haalt ze met de telescoop de verste uithoeken van het heelal
naar zich toe. 

vervolg op pagina 2

Sterren kijken leuk voor iedereen!

De Paardenkopnevel en Vlamnevel met Alnitak, de linker ster van de riem van Orion
tussenin. Orion zelf en de Orionnevel zullen goed te zien zijn op de sterrenkijkavonden
van 3 en 4 februari a.s.
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Mocht u met het verzamelen willen star-
ten en wegwijs gemaakt willen worden
in het land van de filatelie en opmerk-
zaam gemaakt willen worden op de val-
kuilen van de hobby, dan kan ik u in een
een-op-eengesprek de ‘tools’ aanreiken
die het verzamelen van postzegels tot
een uitdaging gaan maken.

Betrouwbare taxatie
Tot slot, maar niet minder belangrijk:
als uw hobby tot een einde is gekomen
en vragen op gaat roepen als ‘Wat moet
ik er mee doen?’ dan kan ik voor u een
eerlijke en betrouwbare taxatie maken
van de wegen die er zoal bewandeld
kunnen worden.

Belangrijk voor u is om te weten dat ik
nimmer collecties persoonlijk zal
kopen, waardoor er een belangenver-
strengeling kan optreden. De kosten van
een taxatie geschiedt op ideële basis en
bedragen slechts € 20,00 per
gesprek/taxatie. Info: tel. 5261164, 
e-mail hanscaarlsadvies@hotmail.com,
of loopt u even binnen in wijkcentrum
De Malbak om daar een afspraak te
maken, wel zo gezellig.

NASA-ambassadeur
Lynn van Rooijen is ook ambassadeur
van de NASA, de Amerikaanse ruimte-
vaartorganisatie. Als vrijwilliger gaat
ze langs scholen en vertelt ze vol
enthousiasme aan kinderen tussen de 8
en 15 jaar over sterrenkunde en over de
laatste ontdekkingen uit de ruimtemis-
sies. Op uitnodiging van de NASA was
ze vorig jaar tijdens de laatste vlucht
van de spaceshuttle in het vluchtlei-
dingscentrum in Houston, in de
Verenigde Staten. Lynn maakte daar-
vandaan mee hoe de astronauten de
Atlantis afkoppelden van het ruimtesta-
tion ISS en op aarde landden. ‘Op
zeker moment belde astronaut Ron

Garan me live vanuit het ISS op m’n
iPhone. Dat was heel cool,’ vertelt ze
trots.

‘Space, the final frontier’
Eens per dag kijkt Lynn naar de ver-
richtingen van de ISS-astronauten die

Boomklever
Zomaar een gebeurtenis, voor vogellief-
hebbers. Zo begon het nieuwe jaar voor
ons. Zondagochtend tien uur. Gordijnen
geopend. Dan nog even ’t warme bed
weer in, na een korte nieuwjaarsnacht.
Schopte mijn pantoffels al uit. Opeens
een doffe knal tegen de ruit. Dan stil.
Een vogel? In badjas en op blote voeten
naar buiten. Wel koud. Maar dit was een
spoedgeval. Een vogeltje lag onder het
raam op de grond. Op zijn kant.
Roerloos. Nekje gebroken? En nog wel
een boomklever! Zeldzaam mooi.
Blauwgrijze bovenkant, witte bef, oran-
je borst, witte buik en zwarte snavel,
doorlopend in die mooie zwarte streep
over het oog. Ik nam het diertje op.
Beide handen. Gesloten er omheen. Om
’t leven terug te brengen. Geïnspireerd
door de film The Green Mile. Daar
gebeurde het ook zo. Maar dan met een
platgetrapt muisje. Ik gluurde tussen
mijn vingers door. De oogjes leken dicht
te zakken. Levensworsteling. Haalt die
het of niet?
Ja, het bewoog iets. Gelukkig. Ik opende
mijn handen. Wankel richtte het beestje
zich op. Oogjes gingen weer wat open.
Keek naar mij. Klom op mijn vinger.
Eerst ’t ene pootje, daarna ’t andere. Ik
voel ze nu nog, die kleine klauwtjes.
Versuft bleef het zo zitten. Gaf het water
uit een pipetje. Snaveltje open, druppel-
tje erin, snaveltje dicht. ’t Dronk en
poepte, flats. Het leventje was er weer.
Een andere boomklever keek behoed-
zaam toe vanuit ons voederhuisje.
Afwachtend.
Opeens fladderde mijn vingerzitter op.
Heel kort maar. Een eerste poging.
Kwam niet verder dan mijn schouder.
Krabbelde naar achteren. Op mijn
bovenrug. Ik voelde het daar zitten.
Even had ik een badjasklever. Nou,
gebeurde er nog wat? Jawel, maar
moest nog kracht opdoen. Daarna de
tweede poging. Fladderde dapper weg.
Oei, omlaag, naar de grond. Toch mis-
gegaan? Nee, de vlucht ging weer
omhoog. Herstart geslaagd. Vloog over
het voederhuisje heen. Het daar toekij-
kende boomklevertje volgde. Achter
elkaar omhoog en omlaag dansend
door de lucht. Zo verdwenen ze samen
tussen de bomen. Gelukt. Vogeltje gered,
vogeltje vloog weer. Boomklevers, vin-
gerklevers, schouderklevers, badjaskle-
vers, levensklevers. Even een mens ver-
trouwd. Even zelf mogen genieten van
dat vertrouwen. Daarom, wel wat laat,
maar ook voor jullie allemaal, vogels en
mensen, nog de allerbeste wensen!

Zie ook de foto van de maand op pagi-
na 7.

Column
door
Sybert Blijdenstein
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door Hans Caarls
Postzegels verzamelen was en is nog
steeds een hobby van alle tijden en
kent zo nu en dan z’n hoogte- en
dieptepunten. Feit blijft dat het verza-
melen op zich altijd weer een boeien-
de aangelegenheid is en je aanzet tot
studie en wetenswaardigheden over
landen, dieren, dingen of thema’s.

Postzegels

op dit moment rond de aarde cirkelen.
Uiteraard heeft ze in december op tv
naar de lancering van de Sojoez-raket
met daarin André Kuipers zitten kijken.
Zou Lynn zelf ook de ruimte in willen?
Eerst twijfelt ze even, maar dan toch
stellig: ‘Ik zou het zeker doen, mocht ik
gevraagd worden. Het beeld van de
aarde vanuit de ruimte, da’s zo fantas-
tisch! De ruimte in, dat is voor mij de
final frontier,’ lacht ze. Maar voorlopig
ligt Lynns missie op aarde. Om jong en
oud haar boodschap over te brengen:
‘Sterrenkunde is leuk voor iedereen!’

Sterrenkijkavonden
De Koninklijke Nederlandse Vere-

niging voor Weer- en
Sterrenkunde (KNVWS)
afdeling ’t Gooi, waar
Lynn van Rooijen voor-
zitter van is, organiseert
regelmatig sterrenkijk-
avonden, gratis toegan-
kelijk. Wie ook eens
door de kijker naar
hemel wil kijken, kan
op vrijdagavond 3
februari 2012 tussen
20.00 en 22.00 uur
terecht op de dagcam-
ping van de Nieuw
Bussummerheide aan
het stukje Langerhui-
zenweg, gelegen tussen
de Nieuwe Bussum-
merweg en de Naarder-

straat ten westen van Huizen. Een dag
later, zaterdag 4 februari, staan de tele-
scopen vanaf 20.00 uur opgesteld bij het
hoofdgebouw van Natuurmonumenten
aan het Noordereinde in ’s-Graveland. 
Voor meer informatie:
http://www.wpshetgooi.nl.

Vervolg van pagina 1

Lynn van Rooijen in het Apollo Mission Control van
Johnson Space Center in Houston
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Open vertelt Mariëtte ons over haar acti-
viteiten. Betrokken, enthousiast en
gedreven. Ze typeert zichzelf met ‘mijn
glas is altijd half vol, nooit half leeg’ en
‘stilzitten kan ik niet’. Zo was ze voorzit-
ter van de medezeggenschapsraad van de
OBB en van de Raad van Ouders van
Laar en Berg, groepsleider bij de hoc-
keyclub en secretaris van het
Gemeenschapsfonds. ‘Daarnaast werk ik
ook voor Habitat for Humanity, die hui-
zen bouwt op plekken in de wereld waar
dat hard nodig is. In 2009 en 2010 bouw-
de ik mee aan huizen in Kaapstad en in
Ghana.’ 

Het Gemeenschapsfonds Blaricum
‘Op dit moment vliegen mijn drie kinde-
ren uit en ben ik weer op zoek naar een
passende, uitdagende baan. Maar het
belangeloos inzetten voor de Blaricumse
gemeenschap heeft een permanente plek
in mijn hart gekregen. Vooral het
Gemeenschapsfonds dat als doel heeft
de sociale cohesie binnen het dorp te
versterken.’ Haar bedoeling is dan ook
om met een nieuwe voorzitter en secreta-
ris aan het roer het Fonds meer onder de
aandacht te brengen door een actiever
beleid te voeren dan voorheen, zodat het
Fonds een breinpositie krijgt bij de
Blaricummers. 

Gericht op de dorpsbevolking
Ze is blij dat ze via hei & wei er zo meer
bekendheid aan kan geven. Het Fonds
geeft financiële ondersteuning aan pro-
jecten die de kwaliteit van de samenle-
ving en de onderlinge banden verster-
ken. Die projecten moeten gericht zijn
op de dorpsbevolking in haar geheel, of
op een deel daarvan. Geen bijdragen
voor individuele projecten. Ook niet
voor projecten die de overheid zou moe-
ten ondersteunen of die qua aard bij een
ander fonds kunnen worden onderge-
bracht. En: de aanvragers moeten zelf
minstens 50% van de kosten van het pro-
ject inbrengen.

Wat heeft het Fonds gedaan? 
Mariëtte noemt fondsbijdragen op voor

een aantal projecten. Dat waren onder
meer de billboards voor de Atelier Route
Blaricum. De tent van het volksfeest bij
het jubileum van BVV’31. Het
Jubileumboek van de Historische Kring
Blaricum met het 25-jarig bestaan.
‘Poëzie is kinderspel’ van de Katholieke
Basisschool Bernardus. Het maken van
authentieke kleding voor de Blaricumse
Dag van het Werkpaard. De inrichting
van twee voerakkers voor insecten van
de Imkerbond. Twee AED-apparaten aan
de EHBO Blaricum, met haar 50-jarige
bestaan. De geluidsinstallatie van het
Smartlappenkoor voor de Stichting
Lokaal welzijn. Het gedenkboek ‘Op het
oog gewone huizen’ van het 4 mei comi-
té Blaricum, over Blaricum in de oor-
logsjaren, met gratis exemplaren voor
alle leerlingen van groep 8 uit Blaricum.
Het Erfeducatieproject van de vijf basis-
scholen. Voor de jaarlijkse kerstpakket-
ten aan gezinnen die zo’n pakket goed
kunnen gebruiken. Voor de jaarlijkse
prijzenbijdrage aan ‘De Blaricumse vrij-
williger van het jaar’, met € 1.000 voor
de Vrijwilliger van het jaar en €500,- als
aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers
onder de 25 jaar; beide bedragen te
besteden aan een goed doel. 
Het is al met al een indrukwekkende lijst
waarvan het einde nog niet in zicht is. 

Steun is de hoeksteen van het Fonds
Mariëtte besluit met een hartekreet:
‘Sponsoren, uw steun is de hoeksteen
van het Fonds. Laat zien, daar waar de
overheid zich nu terugtrekt, dat u zich
echt deel voelt van onze gemeenschap en
daar rechtstreeks aan wilt bijdragen. Met
hart en ziel!’

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

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

Werkelijkheid
door Gerda Jellema
Al vijftien jaar loop ik bijna iedere
dag langs het huis. Een huis waar
weinig aan verandert (in tegenstel-
ling tot vele andere in Blaricum).
Een huis waar geen leven in zit. Dit
soort huizen vraagt om fantasieën.
In het begin dacht ik dat de bewoner
of bewoners op vakantie waren, wel
een lange vakantie. Of zijn het men-
sen die meerdere huizen hebben?
Daarna volgden meer lugubere
gedachten. Wellicht is er een moord
gepleegd? Je hoort in het Gooi de
meest gekke dingen. Zal ik, met mijn
neus tegen de wat smoezelige ramen
gedrukt, gaan koekeloeren of er mis-
schien iemand ligt? En wat ga ik dan
doen? Zal ik 112 bellen? Maar wat
zeg je dan? Met een stiekeme stem:
‘Ik sta hier voor een verdacht pand,
waarschijnlijk is er een misdaad
gepleegd, u moet snel komen’? Ze
verklaren je voor gek en dan weet je
wel wat er gaat gebeuren. Ik loop
door, en vergeet het verder weer.
Tot op een dag iemand mij vertelt
dat daar een Kunstenares woont.
Nou, dan krijg je nog meer fanta-
sieën. Iemand die ’s nachts leeft en
als een bezetene werkt in de hoop
dat ultieme schilderij te maken. Of
iemand die maar naar dat lege doek
zit te staren en zich de haren uit het
hoofd rukt omdat een artist block
alle creativiteit in de weg zit.
Weer veel later hoor ik dat ze overle-
den is. In haar testament wees ze
Stichting Vrienden van het Singer
Museum aan als belangrijkste erfge-
naam, met de wens dat Singer Laren
een eretentoonstelling van haar
mooiste werken zou organiseren.
Deze tentoonstelling heb ik bezocht.
En ik was verwonderd! Zo ‘doods’
en vervallen het huis oogde, zo
kleurrijk en zo vol beweging is het
werk. Zelfs de binnendeuren van het
huis had ze voorzien van kleurige
taferelen. Het deed me weer eens
beseffen dat een mens geneigd is om
het ontbrekende van wat je waar-
neemt in te vullen. Met de gegevens
die je hebt probeer je een volledig
plaatje te maken. Je ziet wat je ziet,
dus zal het wel zus en zo zijn. In dit
geval heb ik gedeeltelijk mijn inge-
kleurde plaatje kunnen overkwasten
met een sprankelend stukje werke-
lijkheid. Nel Vasbinder, alsnog
bedankt!
Tentoonstelling is helaas niet meer
te zien. Info: Singer, tel. 5393956.

Mariëtte Gillis: met hart en ziel

door Sybert Blijdenstein
Ze kan niet anders. Wat ze ook doet, ze doet het met hart en ziel. En vrijwillig.
Onze dorpsgenote Mariëtte Gillis. Op 10 oktober 2011 werd ze de nieuwe
voorzitter van het Gemeenschapsfonds Blaricum. Daarvoor al, tien jaar gele-
den nadat zij bijna twintig jaar werkzaam was geweest als juriste in de con-
gresindustrie, had ze besloten zich in te zetten voor de gemeenschap. Mariëtte
steekt haar handen uit de mouwen. Letterlijk en figuurlijk. 

Mariëtte Gillis, de nieuwe voorzitter van het Gemeenschapsfonds Blaricum

Wilt u meer weten? Kijk op 
www.gemeenschapsfondsblaricum.nl.

Gewoon doen, er is meer 
mogelijk dan u denkt. 

Vooral in deze tijden waarin 
door de crisis het persoonlijke 
initiatief zo belangrijk is voor 

de gemeenschap.

Schilderij van Nel Vasbinder
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10

1261 ER  Blaricum

Tel. (035) 531 66 33

www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

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

Als leerkracht van de OBS Bijvanck
sinds 1980 probeer ik met mijn team op
didactisch en sociaalpedagogisch gebied
aandacht te besteden aan die andere kin-
deren. Daarmee bedoelen wij die kinde-
ren die in de Derde Wereld niets of bijna
niets hebben, die aan hun lot worden
overgelaten. Aan onze schoolkinderen
proberen wij duidelijk te maken dat wij
vanuit ons mooie plekje aandacht moe-
ten besteden aan leeftijdgenootjes, die
andere kinderen op dat andere plekje.
Wij, vanuit ons mooiste dorp van de
wereld, kunnen dat lot een beetje vorm-
geven.

Downsyndroom
Bijna twaalf jaar geleden kozen wij in
Indonesië-Sumatra-Medan een Opvang-
centrum voor Kinderen met het down-
syndroom uit, om daar vanuit ons 
mooiste plekje Blaricum aandacht aan te
besteden. Zonder enige concrete belofte,
maar met bereidheid tot inzet, zijn wij in
dit project gestapt en na twaalf jaar is het
bijna te veel om op te noemen van wat er
allemaal is gebeurd. 

Topics
Ik zal u de topics opnoemen: een volledig
ingerichte snoozleroom waar deze kinde-
ren kunnen ontspannen, medische hulp
als het nodig is, het hele gebouw is bete-
geld en voor elk lokaal staan er zitbank-
jes. In de tuin worden diverse gewassen
geteeld voor eigen onderhoud maar ook
voor de verkoop. Elk kind slaapt nu in
een eigen bedje terwijl dat voorheen niet
zo was. Inmiddels is er vers eigen drink-
water dankzij een eigen pomp- en filter-
installatie, een heuse vijver waar vis kan
worden gekweekt. Niet alleen de OBS
Bijvanck heeft dit voor elkaar gekregen,
maar met ons enthousiasme hebben we
de organisatie Cordaid meegekregen en
ook de leerlingen van de OSG
Huizermaat hebben twee keer tijdens hun
kerstmarkt ons fantastisch ondersteund!

Stichting BSM
Afgelopen zomervakantie heb ik een
bezoek gebracht aan Yayasan Abdi
Kasih in Medan. Met kilo’s duplo (in
plaats van kleding) in de koffer zijn we
afgereisd naar mijn geboortestad.
Mocht u dit verslag willen lezen, dan
kunt u binnenkort terecht op onze nieu-
we website www.obsbijvanck.nl. Maar
wij zijn verder gegaan en inmiddels
heeft de OBS Bijvanck een stichting in
het leven geroepen: Stichting BSM:
Blaricum-Sumatra-Medan.

Opbrengst
Met bijzondere activiteiten proberen we
met de kinderen middels verschillende
acties geld binnen te krijgen. Variërend
van lege flessen inzamelen, eigenge-
maakte kaarten verkopen tot speciale
voorstellingen verzorgen. De opbrengst
gaat in zijn geheel naar projecten van
Abdi Kasih. Samen kiezen we dan waar
het geld aan kan worden besteed. 

15.000 km
Waarmee ik wil aangeven dat de kerst-
rede van mevrouw Joan de Zwart een
voorspellende waarde had; onze school
in Blaricum is 15.000 km verder gekop-
peld aan een geweldig project.
Letterlijk zijn wij met onze school de
wereld ingegaan. Blaricum, en in het
bijzonder onze Bijvanckschool, pro-
beert de kinderen een visie mee te
geven voor de toekomst, dat ‘wanneer
het goed met je gaat, kun je ook voor
een ander zorgen.’

Steunen
Mocht u onze kinderen hierin willen
steunen – want wij willen nog zoveel
doen – dan vindt u hieronder de nodige
gegevens. En voor extra informatie kunt
u natuurlijk altijd bij ons terecht.

Ik wens u namens mijn collega’s en onze
kinderen een goed en gezond 2012.

Foto 1:  de hoofdingang van het opvang-
centrum. Sekolah Luar Biasa betekent
Buitengewone School
Foto 2: de nieuwe keuken, gefinancierd
door OSG Huizermaat
Foto 3: de drinkwatervoorziening met
eigen filtersysteem
Foto 4: zelfgemaakte kaarsen worden ver-
kocht en de opbrengst is voor het belang
van de kinderen

Pierre Pourchez
Leerkracht O.B.S. Bijvanck

Voorzitter BSM: Blaricum-Sumatra-
Medan

Tel. 5233534
Mail: obsbijvanck@planet.nl
KvK: 53896807, Rabobank:

16.84.98.839

!Kant en klaar lesmateriaal 
over Blaricum voor álle 
Blaricumse basisscholen!

Erfgoededucatie 
In hei & wei 379 berichtten wij dat de
Blaricumse basisschoolleerlingen mee-
deden aan erfgoededucatie. Eind 2011
presenteerden de Blaricumse basis-
scholen, samen met de Stichting
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en
Eemstreek, de vier Blaricumse erf-
goedleskoffers. 

Wethouder de heer G. van Loef nam de
eerste leskoffer in ontvangst. In het
schooljaar 2010-2011 hebben de scholen
samen met de Blaricumse erfgoedinstel-
lingen en Stichting Omgevingseducatie
gewerkt aan vier erfgoedprojecten.

Groep 1 en 2
Mijn leven – met een stempelopdracht,
een versje leren, mijn foto versieren.

Groep 3 en 4
Vervoer vroeger en nu – met een
bezoek aan zorgboerderij ’t Werckpaert
en een rondrit door het dorp op de huif-
kar.

Groep 5 en 6
Boerendorp Blaricum – met een pro-
gramma op zorgboerderij ’t Werckpaert,
bezoek aan de smederij, speuren in het
dorp en een kijkje bij de boeren op de
eng.

Groep 7 en 8
Blaricum van boerendorp naar villa-
dorp – met een fotospeurtocht
‘Blaricum Monumentaal’, een bezoek
aan de Historische Kring en een atelier.

Prachtig kant-en-klaarmateriaal in
mooie erfgoedleskoffers over de
geschiedenis en het erfgoed van
Blaricum, dat past binnen het onderwijs-
programma.
De historische kring Blaricum, Zorg-
boerderij ’t Werckpaert, de Agrarische
Stichting, De smederij en kunstenaar
Ruud Spil hebben meegewerkt aan dit
project.

Met dank aan provincie 
Noord-Holland, de gemeente Blaricum
en het Gemeenschapsfonds Blaricum

voor de toegekende subsidie!

Stichting Blaricum-Sumatra-
Medan (BSM)

door Pierre Pourchez
Startend vanuit de Kerst- en Nieuwjaarswens die burgemeester
mevrouw Joan de Zwart heeft geschreven in de hei & wei-bijlage
van december 2011, wil ik een bijdrage leveren. In haar rede
memoreerde de burgemeester dat wij vanuit ons mooiste plekje
van de wereld onze betrokkenheid bij het wereldburgerschap de
komende jaren zullen moeten herijken en een daadwerkelijk 
andere invulling moeten geven. Met stille verwondering heb ik
haar brief verscheidene keren gelezen en vul aan...
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een feestelijke bijeenkomst in het
Vitusgebouw voldoet goed. Op voorstel
van wethouder Gijs van Loef is er de
laatste keer een intermezzo door het
ludieke duo First Floor ingepast. We
ontvangen dan zo’n 120 mensen, maar
ik ben van mening dat alle vrijwilligers
uit het dorp moeten komen, dat is zo’n
tien procent van de ingezetenen en dan
laten we de mantelzorgers nog buiten
beschouwing.’

Vrijwilligerssite
Naast de activiteiten rond de verkiezing
van de ‘vrijwilliger van het jaar’ alsme-
de een aanmoedigingsprijs is het comité
in samenwerking met de gemeente al
geruime tijd bezig met het opzetten van
een Blaricumse vrijwilligerssite met een
overzicht van vacatures. Désirée: ‘Jaren
geleden is zo’n site al tot stand geko-
men, maar omdat het gebruik achter-
bleef en de gemeente stopte met de sub-
sidie is daaraan een eind gekomen. In
Laren is het wel gelukt en Huizen heeft
een echte centrale. Misschien kunnen
we met behulp van vrijwilligers en Versa
weer zoiets opzetten als een vrijwilli-
gersbank.’

NL Doet
Op verzoek van het comité heeft wet-
houder Gijs van Loef bij de laatste uit-
reiking van de vrijwilligersprijzen uit-
voerig gewezen op actieplan NL Doet.
Het gaat om een landelijke activiteit op
16 en 17 maart van dit jaar onder super-
visie van het Oranje Fonds dat op die
dagen iedereen stimuleert ‘de handen
uit de mouwen te steken’.
De vorige keer klaarden landelijk in totaal
300.000 deelnemers zo’n 6000 verschil-
lende klussen. Désirée Nelemans: ‘Laat
de Blaricummers met ideeën gerust
contact met ons of de gemeente opne-
men.’

Brazilië, kampi-
oen Mini Mun-
dial bij BVV’31
door Ilse Bloemen
Je hoeft geen kinderen te hebben tus-
sen de 4 en 6 jaar om te genieten van
het spektakel dat zich op zaterdag
tussen 9 en 12 uur afspeelt op de vel-
den van BVV. De mini’s van BVV’31
zorgen gegarandeerd voor de meest
spannende en hilarische wedstrijden.
Elke week opnieuw!! 

Anderhalf jaar geleden is bij voetbalver-
eniging BVV’31 de Bengel-afdeling

(toen geleid door Roel van Slegtenhorst)
omgezet in de sectie ‘Mini’s’. Naast de
bestaande training op woensdag kwam
er een interne competitie de ‘Mini
Mundial’ met landenteams voorzien van
eigen shirts, en een uitwisselingspro-
gramma met S.V. Eemnes. De nieuwe
opzet is het werk van Mariëtte de Bruijn
en Hans Verhoef die worden bijgestaan
door veel vrijwilligers.

Space Cowboys
Er spelen 10 teams mee in de competitie,
verdeeld over twee poules. Een voor de
4/5-jarigen en een voor de 6-jarigen. Bij
de poule voor de 4/5-jarigen was het dit
seizoen lange tijd spannend wie zich
winnaar van de poule mocht noemen.
Kameroen, Zuid-Korea of Tsjechië.
Uiteindelijk is Kameroen de winnaar!
Bij de 6-jarigen is Brazilië de ongesla-
gen winnaar. Zep Boerboom, Binck
Bloemen, Pieter Mol, Pieter Reefman en
Thijn Scheffer zijn onder leiding van
hun coaches Bart Reefman en Erik-Jan
Scheffer toegetreden tot de analen der
onsterfelijken binnen BVV’31! Inmiddels
heeft zich voor deze mannen een sponsor
gemeld in de vorm van Space Expedition
Curaçao. Naast kampioen van de Mini
Mundial, mogen de heren van Brazilië
zich nu ook ‘Space Cowboys’ noemen.

Mini Mundial
Voetbalvereniging BVV’31 timmert
behoorlijk aan de weg. Een groep actie-
ve sponsors ‘Vrienden van BVV’ heeft
geld bijeengebracht waarvan nu onder
andere het Ajax-trainingssysteem is aan-
geschaft. Daarmee is BVV weer een
stapje professioneler geworden. De Mini
Mundial is inmiddels zo populair gewor-
den dat er een wachtlijst is. Dus als u
vermoedt dat uw kind de volgende Johan
Cruijff is of het gewoon leuk vindt om te
voetballen: aanmelden!

Alle organisaties in ons dorp die vrijwil-
ligers in hun geledingen hebben, dan
wel louter bestaan uit vrijwilligers, wor-
den ieder jaar uitgenodigd uit hun mid-
den iemand te nomineren. Het comité
kiest na ampel overleg vervolgens de
vrouw of man die deze titel het meest
verdient. Het comité spant zich ieder
jaar in om alle Blaricumse organisaties
te bewegen iemand te nomineren. Het
vijftal dat het bestuur vormt van
Vrijwilligerscomité Blaricum behoort
trouwens eveneens tot de vrijwilligers.
Dit jaar werd Guusje Smit vrijwilliger
van het jaar en kreeg Clemens Meyer de
aanmoedigingsprijs. Een uitvloeisel van
die uitverkiezing is dat beiden voor ten-
minste een jaar toetreden tot het bestuur.

Vrijwilligerswerk
Hei & wei koos voor dit gesprek als
voorbeeld van dat bestuurlijke vrijwilli-
gersschap Désirée Nelemans die al zo’n
tien jaar deel uitmaakt van het comité.
De laatste twee jaar zit zij ook in het
bestuur van De Blaercom. Vrijwilli-
gerswerk neemt in haar gezin een 
erkende plaats in. Zo functioneerde
echtgenoot Sjors lang geleden al in de
vrijwillige Blaricumse brandweer en is
als reserveofficier nog steeds betrokken
bij IDEA, een organisatie die mensen
uitzendt naar crisisgebieden voor econo-
mische wederopbouwtaken.

First Floor
‘Wethouder Bert Jansen vroeg me inder-
tijd voor het Vrijwilligerscomité,’ kijkt
Désirée tien jaar terug. ‘Hij had blijk-
baar nogal wat overredingskracht.
Vroeger verdronk de verkiezing van de
vrijwilliger van het jaar in de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente. Op zeker
moment zijn we tot de conclusie geko-
men dat onze prijsuitreiking aparte aan-
dacht verdient. De huidige vorm met

door Hidde van der Ploeg
Het bestuur van het Vrijwilligerscomité Blaricum bestaat uit voorzitter René
de Fouw, Désirée Nelemans, Peter Schreiber, Harm Kremer en Sybert
Blijdenstein. Primair houdt het comité zich bezig met het kiezen van de ‘vrij-
williger van het jaar’.

Vrijwilligerscomité Blaricum 
stimuleert deelname aan NL Doet
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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.
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door Frans Ruijter
Nu ik per 1 november 2011 afscheid
heb genomen van de brandweer
Blaricum en mijn broer Jaap dat in
juni 2010 al had gedaan, is er een
einde gekomen aan ruim 62 jaar
Ruijters bij de brandweer Blaricum.
Omdat aan het afscheid van Jaap en
mij al voldoende aandacht is besteed,
wilde ik toch de brandweerloopbaan
van onze vader Gijs Ruijter, die van 
1 januari 1949 tot 1 januari 1970 
heeft geduurd, de welverdiende 
aandacht geven.

In 1947 was Gijs bij gemeentewerken
Blaricum gaan werken. Daarvoor werkte
hij verschillende jaren bij Chiel
Heerschop aan de Melkweg 9 als tuin-
man. Op 7 december 1948 viel zijn
benoeming bij de brandweer per 1 janua-
ri 1949 bij hem thuis aan de Singel 17 op
de deurmat (op deze plaats staan nu de
nummers Singel 11 en 13). Op de bij-
gaande benoeming is goed te zien hoe-
veel de vergoeding toen bedroeg. Vrij
snel daarna verhuisde Gijs met zijn
gezin naar de William Singerweg 3a
(deze heette toen nog Slingerweg). Met
hem werden tevens Bep van Herman
Krijnen en Bep Borsen (Lange Bep)
benoemd. 

Brinklaan
Politieman F. Jacobs vertrok in 1951 uit
het pand Brinklaan 2, dat aan de toenma-
lige brandweerkazerne vastzat. Gijs
Ruijter werd gevraagd daar te gaan
wonen en de 'brandbel' te beheren. Wat
hield dit precies in, zult u zich afvragen.
Dit betekende dat er 24 uur per dag
iemand thuis moest zijn om de telefoon
op te nemen. Nu hadden wij een groot
gezin (acht kinderen) en een moeder die
wel werkte, maar dan wel alleen thuis.
Dus deze taak kwam overdag geheel op
de schouders van moeder Mia terecht.
Als er dan iemand brand meldde, moes-
ten de brandweermensen worden
gewaarschuwd. Dit gebeurde door mid-
del van een grote telefoonschel die de
brandweermensen thuis hadden. In de
kazerne hing de bedieningskast om deze
schellen te activeren. Dan kwamen de
brandweermensen naar de kazerne (de
meesten op de fiets) en kregen daar te
horen wat er aan de hand was, waarna zij
vertrokken met de brandweerwagen naar

het brandadres. Toen gingen de branden
ook uit, net als nu met alle moderne
technieken. 

Middenweg 
In 1956 verhuisde de brandweerkazerne
en de gemeentewerkplaats naar de
Middenweg. Op dit terrein, waar nu het
Kuijerpad is, werden deze twee diensten
gehuisvest. Dit betekende voor ons gezin
wederom een verhuizing. De alarmering
bleef op dezelfde wijze gaan als aan de
Brinklaan. In de meterkast bij ons thuis
hing de telefoon. Als er dan brand
gemeld werd, werd er met potlood op de
witgekalkte muur het brandadres opge-
schreven, dat werkte namelijk altijd. De
sleutel van de kazerne werd gepakt en er
werd hard gelopen om de knoppen van
de alarmeringskast te gaan bedienen om
de brandweermensen te alarmeren.
Meteen daarna deed men de grote deur
open en op het schoolbord dat in de
kazerne hing, werd het brandadres ver-
meld voor de ‘achteraankomers’. Wij als
kinderen vonden dit natuurlijk geweldig
interessant, we hadden het altijd uit de
eerste hand als er iets aan de hand was in
het dorp. 

Proefalarm
Dit was een staaltje van timing en
samenwerking tussen vader Gijs en moe-
der Mia. Dinsdag om 12.00 uur moest
dit precies gebeuren. Dit allemaal in een
tijd zonder digitale ondersteuning. Het
grote raam van de kazerne werd opge-
daan en zo had Gijs oogcontact met Mia,
die in de keuken van ons huis de radio
aan had. Op het moment dat de piepjes
net voor twaalf uur klaar waren, riep
moeder Mia vanuit de keuken: ‘Ja Gijs
het kan.’ Het vervolg was dat elke groep

Einde Ruijtertijd-
perk bij de brand-
weer Blaricum 

(er waren er drie) tien seconden lang
werd ingedrukt, om de schellen bij de
brandweermensen te laten rinkelen. Dat
dit precies op tijd gebeurde, was zijn eer
te na. 

Telefoonnummer
De brandweer had toen het telefoonnum-
mer 2345 en de politie 3245. Dit gaf nog
weleens verwarring als wij de telefoon
opnamen, zoals gebruikelijk met
‘Brandweer Blaricum’, we aan de ande-
re kant van de lijn verbaasd hoorden:
‘Hoe kan dit nu, ik moet de politie heb-
ben!’ Andersom zal dit zeker ook
gebeurd zijn. Later kregen we het num-
mer 4444. Iets later kwam daar een 1
voor en werd het 14444.

Melding het dorp uit
In 1969 gaf Gijs te kennen dat hij per 1
januari 1970 vanwege het bereiken van
de 55-jarige leeftijd wilde stoppen bij de
brandweer. Hij mocht vanuit zijn functie
als ondercommandant door tot aan zijn
60e, maar hij vond het beter om nu
afscheid te nemen. De reden was dat hij
zelf altijd zei: ‘Je moet weg zijn voordat
ze “Wat doet die oude man nog hier?”
zeggen.’ Wel bood hij aan de brandbel te
blijven beheren. Dit heeft hij maar korte
tijd kunnen doen, tot hij plotseling over-
leed op 16 januari 1971 op 56-jarige
leeftijd. Moeder Mia heeft de taak van de
brandbel toen op zich genomen tot 1974.
Dit werd voor de rest van het gezin (de
meesten waren het huis al uit) wel erg
belastend. Er werd een oplossing gevon-
den: de politie Laren, die het ook al deed
voor de brandweer Laren, nam deze taak
op zich. Dit heeft geduurd tot 1980. In
dat jaar werd de regionale meldkamer in
gebruik genomen, en werden de brand-

weermensen uitgerust met een zoge-
naamde ‘pieper’. Dit gaf de mensen veel
meer bewegingsvrijheid, omdat men niet
meer aan huis gekluisterd was om een
eventueel alarm te kunnen horen. 

Veranderingen 
Zo zie je maar weer dat het vroeger soms
jaren duurde voordat er iets veranderde.
Nu, in deze tijd, verandert alles heel snel.
Daar ontkomt de brandweer ook niet
aan. Mijn broer Jaap en ik zijn blij en
dankbaar dat waar vader Gijs mee
begonnen is, wij meer dan 40 jaar heb-
ben mogen voortzetten. 

Jilly
door Adrie van Zon
Onze kleindochter Jilly van net vier
is een ondernemende tante.
Op de verjaardagsvisite bij haar
neefje legde ze onmiddellijk beslag op
de Karaoke en zong de liedjes van K3
foutloos mee.

Met Sinterklaas kreeg ze zelf zo’n
Karaoke en een gitaar, waarmee ze ein-
deloos optrad, uitgaande van de door
haar zelf verzonnen tekst ‘Jouw gedach-
ten, jouw lach.’ Op haar slaapkamer
heeft ze een cd-speler. Ze kondigt dan
aan dat ze gaat dansen. Ritme, mimiek,
bewegingen, alles klopt. Ze is nergens
bang voor. Spike, de Jack Russell op
leeftijd, gromt en laat z’n tanden zien als
zij bij hem in de buurt komt. Ze trekt er
zich niks van aan en pakt hem rustig bij
z’n lurven. Ze stapt zonder schrik naar
Joris, de pony van Lola, haar oudste
zusje. Joris rekent op een lekker hapje.
Toen hij dat laatst niet kreeg, hapte hij
haar maar in haar bil. Maar ook dat
brengt haar niet van haar stuk.  Het is een
bijzonder kind en dat is het.

Aanstellingsbrief van de brandweer Gijs Ruijter
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

door Frans Ruijter
Die indruk krijg ik meteen
als ik met Carla Resing
praat. Zo betrokken bij
haar werk dat het enthou-
siasme eraf spat. Zij is
begaan met het welzijn van
de personen die bij haar
komen. Mensen zoals
Carla, die zo bevlogen hun
werk doen, moet je koeste-
ren als gemeenschap. Maar
ook voor haar mooie werk
komen er donkere wolken
aandrijven. Bezuinigingen?

Haar functie werd eerder
‘ouderenadviseur’ genoemd.
Carla voorzag de senioren
van tips en waar nodig hielp
zij de mensen op weg in het
oerwoud van regelingen die
er bestonden en nog bestaan
voor deze groeiende bevol-
kingsgroep, om de juiste weg
te vinden. Het is toch fijn om
te weten dat er met je meege-
dacht wordt op een moment
dat je ‘het even niet meer ziet
zitten’. Met de invoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning is de
doelgroep verbreed. Alle volwassenen
die problemen ervaren in het dagelijkse
leven als gevolg van ouderdom, een
chronische ziekte, handicap of psychi-
sche beperkingen, kunnen nu bij Carla
terecht. Daarom is de functienaam aan-
gepast in... wonen/welzijn/zorgadviseur. 

Regie 
Carla geeft advies, informatie en onder-
steuning bij vragen over wonen, welzijn
en zorg. Wel altijd met het doel mensen
zelf de regie over hun leven te laten
voeren. Dit is maatwerk. De één heeft
alleen maar informatie nodig en redt
zich dan wel, maar voor sommigen is
ondersteuning onmisbaar. Er zijn ook
kwetsbare mensen bij die je langer ‘in
het oog moet houden’. Het allerbelang-
rijkste is zicht krijgen op waar het mis
gaat. Om daar achter te komen, heeft zij
een paar gesprekken nodig. Worden de
vragen complexer, dan is er vaak sprake
van samenwerking met andere discipli-
nes of organisaties zoals mantelzorgers,
verplegenden van de thuiszorg, het
Wmo-loket of de afdeling Sociale
Zaken van de gemeente. Met hen wordt
er dan bekeken,’wie doet wat’. Op deze

manier wordt er een veilig (tijdelijk)
vangnet gecreëerd voor de hulpvrager.
Deze inspanning moet voorkomen dat
er mensen ‘naast de maatschappij’
komen te staan. Dat is iets wat niemand
toch wil? 

Andere invulling
Zoals ik al aan het begin van dit artikel
schreef: er komen ook voor deze voor-
zieningen bezuinigingen aan. Haar kan-
toor in het dorpshuis De Blaercom
komt te vervallen. Carla krijgt zoals dat
zo mooi heet een ‘ambulante werkplek’.
Zij heeft vanaf 1 januari 2012 op de
maandagmiddag van 13.30 uur tot
15.00 uur spreekuur in het gezond-
heidscentrum in de Bijvanck. Op dins-
dagmorgen houdt zij spreekuur in 
De Blaercom van 9.30 tot 12.30 uur. 
Op deze wijze kan zij toch de
Blaricummers ontvangen en met raad
en daad bijstaan. De rest van haar tijd is
zij te bereiken op haar nieuwe werk-
plek, Onder de Bogen 1 in Laren.
Telefoon 5314514 of 06-31995656.
Laten we voor heel Blaricum hopen dat
de groeiende doelgroep van onze
wonen/welzijn/zorgadviseur Carla, nog
lang van haar kennis en bereidwillig-
heid gebruik kan en mag maken. 

Zij gaat uit van de mens achter 
het probleem

Wonen/welzijn/zorgadviseur Carla Resing

Hart voor Blaricum 10 jaar! 
Dat willen wij graag met u allen vieren op zaterdag 28 januari 2012 van 15.00-18.00
uur in dorpshuis De Blaercom. In het hart van Blaricum, waar alles tien jaar geleden
begonnen is. Wilt u een stem in de toekomst? Dan mag u deze middag niet missen!

Hoe kunnen wij Blaricums blijven of hoe Blaricums kunnen we blijven?
Dat is het thema van deze feestelijke middag, die ingeleid wordt door onze oud-waar-
nemend burgemeester Wim Kozijn, die als dagvoorzitter de discussie zal leiden.

Wat is toch dat Blaricum waarvoor we ons al tien jaar inspannen?
Historicus en schrijver Anton Kos zal iets vertellen over de geschiedenis van het
Gooi sinds de elfde eeuw, waarin hij extra aandacht aan ons dorp zal geven.

Wat houdt ons het meest bezig?
Met u en een panel zal er een discussie zijn over een aantal stellingen over hot
topics zoals de BEL-samenwerking, regionale samenwerking, onze relatie met
hogere overheden, handhaving van de Blaricumse identiteit en veiligheid.

Afsluiting met borrel
Om 17.00 uur sluiten wij deze middag af met een drankje en een hapje. Wij hopen
met velen van u een toast uit te kunnen brengen. Op de toekomst van Blaricum!

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

Foto van de maand

Deze foto werd gemaakt door Sybert Blijdenstein.
Zie ook zijn column op pagina 2



Verkeersbesluit Randweg Oost, Stichtseweg, ’t Merk en 
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Slim netwerk
Ook aanmelden? Meer informatie

Burgernet. 
Heeft u zich al aangemeld?
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Beheersverordening begraafplaats 2011 vastgesteld
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&&Opgroeien
OPVOEDEN

special over centrum voor jeugd en gezin

Positief blijven!
Op bezoek bij
peuters in Huizen

Sint Vituscollege  
Bussum
’Rol ouders cruciaal
bij studiekeuze’

Eet en Beweeg!
Gezond leven kun 
    je leren

Ingmar uit Eemnes 
over zijn zoontje Jayden (2) 

’De wereld is  
voor hem één  
grote speeltuin’

 met vragen over opvoeden en opgroeien van 0 tot 23 jaar Eén loket voor ouders, opvoeders en jongeren

Kruispunt Brink in Laren afgesloten 
vanaf 10 januari 



WAT WEL...

• plastic tassen en broodzakken
• pasta- en rijstzakken
• snoepzakken
• verpakking van vleeswaren en kaas
• folies van tijdschriften en reclamefolders
• blisters van o.a. tandenborstels, 
 snoeren en schroeven
• boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, 
 paté- of koffi emelkkuipjes
• groente-, fruit- en saladebakjes of 
 -zakjes, patatbakjes
• bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
• deksels van potten pindakaas, 
 chocopasta etc.
• knijpfl essen van sauzen zoals ketchup 
 en mayonaise
• fl acons van wasmiddelen en 
 schoonmaakmiddelen
• fl acons van bijvoorbeeld shampoo, 
 douchegel, badschuim en zeep
• tubes van bijvoorbeeld gel, crème, 
 bodylotion en tandpasta
• fl essen van olie en azijn
• fl essen van frisdrank, water en zuivel
• potjes van gel, medicijnen en vitamines
• plantenpotten

Zorg dat alles leeg is en verwijder papier, 
karton of aluminium (folie)resten.

WAT NIET...

Verpakkingen met inhoud

Verpakkingen van chemisch afval
make-upverpakkingen, terpentinefl essen 
en kitkokers

Piepschuim
fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en 
verpakkingsvulmateriaal

Resten papier, karton of foliemix
afdekmaterialen, chipsverpakkingen en 
doordrukstrips (pillen of kauwgom)

Kartonnen (drank)verpakkingen
melk- en sappakken

Andere plastic producten en 
gebruiksvoorwerpen

deog leeps ne neleotsniut

Houd u a.u.b. aan deze aanwijzingen 
zodat het recycle-proces niet verstoord 
wordt!

WELK PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL WORDT 
INGEZAMELD?
Zie de lijst ‘Wat wel’ en ‘Wat niet’ hieronder voor meer informatie 
over welk plastic verpakkingsafval wordt ingezameld. Voor meer 
informatie kijk op www.plastic-heroes.nl

Weet wat je doet 
als de sirene gaat

Pas op voor babbeltrucs



Dorpsagenda
melden: www.viviumservices.nl of
6924495.
De Blaercom Kunstcafé op: 3 februari,
2 maart, 13 april (2e week!) en 11 mei
(2e week!), 20.00 uur. 
De Dorpskerk zondagmiddag muziek
aanvang 15.00: 29 januari 2012: Maaike
Peters, Crissman Taylor en Mary
Hammann, 26 februari: KolLev Cello
Quartet, 25 maart: Suzanne van Duuren
en Corine Visser, 22 april: Fernando
Nina. Lezing Burgerbetrokkenheid door
prof. dr. Pieter Winsemius, dinsdag 24
januari, 20.00 uur.
Bernard Ligtenberg Cursus ‘Ont-
stress met zelf-hypnose’ op maandag
23, 30 januari en 6, 13 februari 19.30-
22.00. 
Info en aanmelden:
bernard@zielsveel.nl of tel. 5316849.
Vlugheid & Kracht Laren Blaricum
Woensdagavond Gymzaal Basisschool
Blaricum, Kruislaan.
Trainer Cees Bakker 19.30-20.30
Gymvolley 18+, Seniorengym, balspel
na. Info:  www.vlugheidenkracht.com
of bel 6422723.
De Malbak Marloes Eerden geeft cur-
sus kleine beeldjes maken in was/brons
op tien woensdagochtenden. 
Info: 5250807, docart@worldonline.nl
en www.docart.nl. 

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

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf t/m 4 maart
‘Nieuwe gezichten & bekend talent’.
Werk van Yvonne Micheils, Erica
Scheper en Wouter Stips. Open op don-
derdag t/m zaterdag 13.00-17.00 en op
afspraak, de 1e en 3e zondag in de
maand en op koopzondagen. Gesloten
op feestdagen. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Barbara Houwers Houwers | Kunst &
Bemiddeling Blaricum organiseert wis-
selende exposities met werk van heden-
daagse kunstenaars in NH Hotel Jan
Tabak. Info:  www.kunstinjantabak.nl.  
Singer Jan Sluijters is verlengd t/m 5
februari 2012.
Torenhof tot 21 februari José Borsen
schilderijen.
Rosa Spier Huis t/m 26 februari Inka
Klinckhard penningen in brons, zilver
en aardewerk. Jos Dijkman tekeningen,
aquarellen en schilderijen.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle Versa-activiteiten
kunt u vinden op  
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Vivium Diverse cursussen, info en aan-

Tergooiziekenhuizen elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de hal van de
polikliniek Tergooiziekenhuizen, loca-
tie Blaricum.
St. Vitus kerk In de koffiekamer ken-
nismakingsavonden over het geloof.
Aanmelden en info: Cuno Lavaleije, tel.
5383153 of stvitusblaricum@hetnet.nl. 
A. Capitain Yoga bij Ziekte & Herstel
donderdag en vrijdag 11.00-12.30. De
yogadocente heeft een verpleegkundige
achtergrond. Samyama, Integrale
school voor yoga en meditatie,
Naarden. 
Informatie en opgeven bij A. Capitain:
06-11241438.
Het Theosofisch Genootschap Lezing
11 februari, Internet en Theosofie door
Fred Pruyn, 10.30-12.00 uur,
Johanneshove, Eemnesserweg 42 Laren
(ruimte de Hut van Mie). Toegang: 
gratis. 
Info: 5250180 en www.theosofie.net.

BIBLIOTHEEK
Laren De Biblioscoop is op 26 januari,
9 en 23 februari, 19.30 uur en de
Kidsbios op zondagmiddag 12 februari
en op woensdagmiddag 29 februari,
aanvang 14.30 uur in de Blokhut van de

Dé hit uit Amerika, Yoga met behulp van
een hangmat. Maak nu kennis met deze
bijzondere vorm van yoga waarbij je
zwevend boven de grond de weldadige
werking van de oefeningen voelt en met
de zwaartekracht speelt. Unnata® Aerial
Yoga is nu exclusief te volgen bij
Amazone Body & Mind in dorpshuis
‘De Blaercom’ te Blaricum. Maak een
vliegende start in 2012 en schrijf je in
voor een proefles!
Meer informatie en inschrijven:
www.amazonebodyandmind.nl.

Inbreng 
rommelmarkt
U kunt uw kleine spullen brengen naar
Rie Rigter, Eemnesserweg 4.

Jose van Ditmarsch heeft de praktijk
overgenomen van huisarts Dittie Rebel te
Huizen, Lindenlaan 30 a. Zij combineert
de reguliere geneeswijze met homeopa-
thie. Inwoners van Blaricum zijn van
harte welkom in haar nieuwe praktijk.
Info: www.hhhpraktijk.nl, tel. 3030390.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Mail uw kopij naar: redactie@heienwei.nl. 
Nr. Deadline Verschijnt
387 1 februari 17 februari
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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.

Familieberichten

Geboorten
29-11-2011 Kai Jozef Wilhelmus

Calis
Victor Leonard van
Eekelen

17-12-2011 Quinta Ligter
Julie Claris Gijsbers

28-12-2011 Jeasan Luc Herman
Verseef

Overleden
02-01-2012 Bart Vos, 

geboren 03-06-1945

Boukje
25 jaar geleden is Bouk Wagter gestart
als wijkverpleegkundige in Blaricum,
in het oude dorp.. En nog steeds werkt
Bouk trouw voor de organisatie. De
naam van de organisatie is in die 
25 jaar een aantal keren veranderd,
met als laatste naamswijziging van
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek naar
Vivium Thuiszorg.

‘Zuster Boukje’ is een begrip in het
oude dorp van Blaricum. Ze is de wijk-
zuster van de thuiszorg en met veel ple-
zier en enthousiasme vervult zij haar
functie. Alle cliënten krijgen van Bouk
de aandacht en zorg die ze nodig heb-
ben. 

Bijzonder is ook de goede samenwer-
king met de Blaricumse huisartsen. De
huisartsen en de collega’s van Bouk heb-
ben met elkaar een mooi geldbedrag
ingezameld waarmee Bouk een zeer
begeerde kippenren met kippen aan kan
schaffen. 

Wij hopen dat ‘zuster Boukje’ nog vele
jaren een bekend gezicht in Blaricum
zal blijven. Lieve groet van je collega’s
van Vivium Thuiszorg regio BEL.

Buurt- en Speeltuinvereniging Ons
Genoegen aan de Smeekweg 104.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Lezing De hemel bestaat niet, woens-
dag 8 februari, 20.00-22.00 uur door
Jannetje Koelewijn. 
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-aan-
huis! Lidmaatschap vereist. 
Voor alle verdere info: 
www.bibliotheekhlb.nl en 
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
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.

We zullen het hebben over onder ande-
re de persoon van Jezus, de Sacra-
menten, de feesten van het kerkelijk
jaar, de geloofsbelijdenis van onze
kerk, de Heilige Geest en de structuur
van onze kerk. 
Iedere avond wordt er een onderwerp
behandeld. We geven informatie en er is
gelegenheid tot vragen stellen en discus-
sie. We zitten niet vast aan de onderwer-
pen, dus wanneer er behoefte mocht zijn
aan een ander onderwerp, dan kunnen we
dat zo inpassen. De avonden zijn vooral

bedoeld als kennismaking.

De volgende data zijn gepland:
Woensdag 1 en 22 februari, 14 maart, 4
en, 25 april, 23 mei en 13 juni.
De avonden worden gehouden in de kof-
fiekamer van de Sint Vituskerk van
20.00 tot 22.00 uur. U bent van harte
welkom, Graag van tevoren aanmelden.
Dit in verband met de koffie en de even-
tuele kopieën. Aanmelden en info: 
Cuno Lavaleije 5383153 of 
stvitusblaricum@hetnet.nl.

Avonden over het geloof
Nader kennismaken met het geloof van de Rooms-Katholieke Kerk

Primeur in Blaricum: Unnata® Aerial Yoga

    

Yoga met 
hangmat
Ook voor beginners 

i n  Y o g a

Leuk en 
uitdagend

Spelen met 
zwaartekracht

  Dorpshuis ‘De Blaercom’, Schoolstraat 3 te Blaricum
I      

       

  

Dé exclusieve sensatie voor 2012!

   

Blaricums
Gemengd Koor
Het Blaricums Gemengd Koor zoekt
nieuwe leden. Ons koor bestaat uit 40
enthousiaste leden. We kunnen vooral bij
de alten, tenoren en bassen versterking
gebruiken. Ervaring is wenselijk, maar
niet per se noodzakelijk.

Repetities zijn iedere woensdagavond
van 19.45 tot 22.00 uur in De Blaercom.
Na de repetitie is er de mogelijkheid om
gezellig een praatje te maken en een
drankje te drinken.  
Info via www.bgk-koor.nl. 

Huisarts


