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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
Bijenjaar 2012
De Imkervereniging Blaricum start op 1
maart een actie voor het inzaaien van bij-
enplanten op verschillende plaatsen in
en rond het dorp en nodigt iedereen uit
daaraan mee te doen door een zakje spe-
ciaal hiervoor geselecteerd bloemenzaad
à € 1,- te kopen in de verschillende
Blaricumse winkels die de actie steunen.

U kunt het zaad natuurlijk ook in uw
eigen tuin uitzaaien, of het meebrengen
op zaterdag 31 maart wanneer we inzaai-
en. Over de locaties volgen nog medede-
lingen. Info: Jan Goedkoop tel. 5384101
en jangoedkoop@me.com. 

Selectietrainer
BVV’31

BVV ’31 heeft een nieuwe selectietrai-
ner voor het volgende seizoen aangeno-
men: Richard Spermon. Hij is technisch
jeugdcoördinator geweest, heeft het
tweede elftal van FC Hilversum getraind
en is thans trainer van 's-Graveland.
Richard is enthousiast om aan een kwa-
litatief goede en brede selectie te gaan
werken.

Droomboom 
Zaterdag 4 februari kreeg Esther Rabbe,
directeur van Stichting de Droomboom,
een cheque ter waarde van € 10.000,-
van Ladies’ Circle Het Gooi tijdens een
spetterend discofeest. Dit geldbedrag is
de optelsom van vele sponsorbijdragen
plus de opbrengst van het discofeest bij
Blindeninstituut Visio. Stichting de
Droomboom in Blaricum verzorgt 1:1
scholing van kinderen met autisme opdat
zij zo zelfstandig mogelijk leren functio-
neren in de maatschappij en zo mogelijk
weer in kunnen stromen in onderwijs. 
Info: E. Rabbe tel. 06-27359420.

Dit naamloze weggetje maakte vroeger
onderdeel uit van een paadje dat vanaf
de Brinklaan tegenover Staalconstructie-
bedrijf Jan v.d. Bergh naar de Engh liep.
Dit soort paadjes werd ook wel ‘kerk-
paadjes’, ‘varkenspaadjes’ of ‘kruiwa-
genpaadjes’ genoemd. Het begin van het
paadje is er nog
steeds: tussen
Brinklaan 7 en 9
loopt het naar de
Burgemeester de
Jongweg. Vroeger
liep het verder tus-
sen Burgemeester
de Jongweg 3 en 5
naar de Angerechts-
weg. 
Daarvandaan liep
het voor het huis van Gert Jongerden
(Angerechtsweg 3, vroeger de wagenma-
kerij van Janus van Meerwijk) naar het
Eikenlaantje. Daar sloot het aan op het
paadje dat nu nog loopt van de
Meentweg (net voorbij de ‘Meelmuis’)
naar de Langeweg, en kwam het uit op

het nu nog ‘Naamloze weggetje’. Hier
ging het over in het Achterom en ging zo
verder naar de Engh.

Verschil
Een restant van het ‘kruiwagenpaadje’
tussen de Brinklaan en de Burgemeester

de Jongweg is nog
een origineel zand-
paadje. Het stukje
tussen de Meent-
weg en de Lange-
weg is met klin-
kers verhard en is
een voetpad ge-
worden om goed
bij Meentweg 3 
te kunnen komen.
Het ‘Naamloze

weggetje’ is in het verleden verhard met
gebroken puin, waar eens in de zoveel
tijd een laagje teer overheen werd gespo-
ten, wat weer werd afgestrooid met wat
gebroken grind. Omdat dit steeds
afbrokkelde door meer autobewegingen

www.dayspamooi.nl

  

door Frans Ruijter
Ja, inderdaad... We hebben in Blaricum een weggetje dat geen naam heeft. 
Op bijgaande foto van Google Earth ziet u het bedoelde weggetje van honderd
meter hoogte. Het loopt van de Langeweg (onderaan de foto) tussen de 
nummers 5 en 7 (‘de Kallebas’) in noordwestelijke richting naar het
Achterom. Er zijn geen huizen aan genummerd. 

vervolg op pagina 2

Het weggetje zonder naam

de ‘Witte Olifant’



    

Al 30 jaar hèt adres voor topkwaliteit!

www.t-parkethuys.nl

 
Voor mooie en degelijke 

parketvloeren tegen scherpe prijzen. 
Kom naar onze showroom.

‘t Parket Huys
Bramenberg 18, Eemnes
Telefoon: 035 538 80 81

 ’t Parket Huys
het mijn vader helemaal niet was, maar
iemand met bijna dezelfde speelnaam.
Ik schaamde me dood!!

Hoe ziet je leven er volgend jaar om
deze tijd uit?
Dan zit ik hopelijk in de eerste klas van
het MYP op Laar & Berg.

Wat wil je graag nog eens meemaken?
Ik zit al bijna vier jaar op paardrijden bij
Stal Rieder in Blaricum. De allereerste
keer dat ik mocht rijden vond ik zo
gaaf!! Dat gevoel zou ik nog wel eens
willen hebben.

Wat denk je dat je over tien jaar doet?
Dan ben ik óf aan het studeren voor die-
renarts óf ik zit op de PABO om juf te
worden.

Volgende keer in groep 8 
in de schijnwerpers: 

de Bernardus

is dit ‘Naamloze weggetje’ ook in de
jaren negentig van de vorige eeuw
bestraat met klinkers. Daar zijn de zoge-
naamde ‘vijfduimers’ voor gebruikt. Dit
heeft de gemeente bij bijna alle ‘teer-
weggetjes’ gedaan.
Dit heeft het
dorpsbeeld zeker
verfraaid. 

Balletje opgooien 
Willen we dit
stukje weg naam-
loos laten? Of
moeten we er als-
nog een naam aan
geven? Persoon-
lijk ben ik voor de
laatste mogelijk-
heid. Het weggetje
loopt ‘bijna’ tegen het erf van
Achterom 13, de witte villa aan die de

Yes?
Even geen column over dieren.
Maar over mensen. Iets minder
vertederend. Over mensen die met
geld moeten omgaan. Terwijl
bezuinigd moet worden. Er waren
banken die dachten dat de mooi-
ste bloemen aan de rand van de
afgrond stonden. Die konden het
plukken niet laten en vielen te
pletter. Kapot. Niets van over.
Eenmalig verschijnsel? Nee hoor. 

De hele wereld doet het nu weer,
leners en uitleners. Of er niets
gebeurd is. Het lijkt wel een virus.
Iedereen wil weer het onderste uit
de kan. We blijven hardleers.
Velen zetten vier jaar geleden hun
spaargeld vast bij een tot dan
onbekende bank op een ver, koud
eiland. Zo’n afgrondplukker met
hoge rente.

Ook onze provincie deed mee, met
88 miljoen euro. Ons geld. Eiland
bank op de klippen, kapot, geld
weg. De provincie spande een
proces aan tegen de kip zonder
veren. En jawel, er gloorde suc-
ces. Althans volgens de pontifica-
le kop op de voorpagina van het
laatste provincieblad. Daar
stond: ‘Yes!! Procedure IJsland
gewonnen.’ Jawel, er zou 26 mil-
joen euro terugkomen, dit jaar
nog. Hoera! De rest van zou nog
volgen, uitgesmeerd over zeven
tot acht jaar. Althans volgens de
curator. Alleen dat uitsmeren
klonk niet best. Deed denken aan
ook zo’n bloemenplukker, maar
dan in het groot, aan de
Middellandse zee. Die kan niet
meer dan een derde van de opge-
nomen honderden miljarden
terugbetalen. Pats, die zit. 

Waarom ik me druk maak? Die 88
miljoen euro van de provincie is
zo’n beetje gelijk aan het bedrag
dat ons provinciebestuur wil gaan
besteden aan een nieuwe ‘snelle’
buslijn, het HOV, het ‘Hopeloos
Openbaar Vervoer’. Snel?
Sneller? Nee, niet echt.
Secondenwerk. Meer niet. Snijdt
bovendien als een mes door twee
Blaricumse woonwijken. Dat doet
extra pijn. Dure pijn. Als het HOV
toch doorgaat dan gaat deze
column toch over dieren, over
kippen zonder kop. Maar die kun-
nen we dan beloven: ‘Busje komt
zo!’ 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Groep 8 in de schijnwerpers

mooie naam de ‘Witte olifant’ draagt.
Hier woonde van 1902 tot 1917 de
kunstschilder Evert Pieters, die er een
atelierwoning van maakte. Van 1954 tot
1965 woonde Marten Toonder er, de
geestelijke vader van Tom Poes en

Ollie B. Bommel, u
weet wel: ‘een heer van
stand’. Zou het een
goed idee zijn om dit
weggetje te vernoemen
naar een van beide per-
sonen? Beiden hebben
toch landelijke bekend-
heid gekregen... Ook
doet het recht aan het
feit dat er dan weer een
stukje Blaricumse ge-
schiedenis voortleeft in
de straatnamen. Maar
misschien leven er wel

andere ideeën over de naamgeving.
Dan hoor ik dat graag. 

Vervolg van pagina 1

Tom Poes verzin een list...

Aan het woord: 
Roos Bloemen

Op welke school zit je?
Ik zit in groep 8b van de
OBB. 

Wat vind je leuk aan je
school en wat minder?
Leuk, de lol die ik elke dag
met mijn vriendinnen heb.
Minder leuk vind ik dat de
OBB- en de Bernardus-
kinderen zo vaak ruzie
hebben.

Met wie woon je in huis? 
Ik woon in huis met mijn
vader, moeder, broertje en
drie zwarte katten.

Waar zou je later zelf graag willen
wonen?
In een huis in Blaricum denk ik.

Wanneer heb je voor het laatst heel
hard moeten lachen?
Ik moet heel vaak lachen, maar van de
week toen het glad was gleed mijn moe-
der bijna uit. Net niet hoor, maar de
bewegingen die ze maakte om maar niet
te vallen, waren zo komisch dat ik
samen met mijn broertje verschrikkelijk
heb moeten lachen.

Heb je hobby’s?
Paardrijden en hockey. Ik ben keeper bij
MD3 van Laren.

Wat is je grootste blunder?
Ik was laatst Wordfeud aan spelen.
Tegen mijn vader dacht ik. Mijn moeder
vroeg of ik wilde vragen of mijn vader ’s
avonds thuis zou eten. Dus vroeg ik dat
via de chat. Mijn vader antwoordde dat
hij thuis zou eten. Vervolgens vroeg ik
hoe laat hij dan thuis zou zijn. Bleek dat



Hier zo’n bijzondere: Joop de Leur, net
92 geworden en woonachtig in ons
dorp sinds 1954. Hij vertelt dat toenter-
tijd achter het huis de koetjes liepen te
grazen en je vanuit de kamer de
scheepjes uit Spakenburg kon zien op
de Zuiderzee! Hij werd geboren in
Bussum, waar thuis veel muziek was.
Hij zingt ook heel verdienstelijk. Na de
montessorischool ging hij naar de IVO
(Individueel Voortgezet Onderwijs)
waar je ‘zeer zelfstandig leert in je
eigen tempo en daar later in je leven
veel profijt van hebt’. Hij trouwde in
l951 met zijn Titia, die hij ontmoet had
bij de uitgeverij De Bezige Bij, waar zij
directiesecretaresse was. Het vlamme-
tje van de liefde ontbrandde onmiddel-
lijk en heeft 60 jaar vrolijk gevlamd.
Titia de Leur werd helaas afgelopen
jaar ziek en overleed tot groot verdriet
eind 2011.

Boekenvak
Joop de Leur vertelt over zijn leven in
het ‘uitgeversvak’, waar hij als 22-jari-
ge terechtkwam en wat hem zijn hele
leven heeft geboeid. ‘Als beginnertje,
bij De Bezige Bij, moet je van alles
doen: administratie, gesprekken met
auteurs, veel lezen en op reis voor de
verkoop. Boekenvertegenwoordiger,
door het hele land. Je komt met zoveel
mensen in contact en je leert er enorm
van. Je haalt daar ook een vakdiploma
voor.’ Het bezitten van diverse vakdi-
ploma’s was zeer belangrijk. Uitgeverij
De Bezige Bij is in de oorlog gestart
met illegale publicaties, waarvan de
opbrengsten het startkapitaal van de
nieuwe uitgeverij vormden. Geert
Lubberhuizen en Wim Schouten
behoorden tot de directie, waar Joop als
mededirecteur verkoop veel contact
mee had. ‘Ik heb veel meegemaakt, in
die 38 jaar boekenvak, daar kan ik wel
weer een boek over schrijven!’

Twee bezige bijen
Mijn leven is bepaald door mijn vrouw
Titia. We hebben twee zonen gekregen
en ondertussen heeft ze altijd gewerkt
en nooit stilgezeten. Correctiewerk,
programma’s voor de radio maken, zij
wist overal van en was altijd bezig. We
lazen altijd de boeken voor ik ze mee in
de verkoop nam en we zorgden steeds
voor een prima verstandhouding met de
boekhandelaren. Titia stond me altijd
bij. Willem Frederik Hermans, prachtig
werk van Bert Schierbeek, daar kan je
echt van genieten. Het was een boeken-
fonds van hoge klasse.

Vertrouwen
Het boekenvak is tegenwoordig met de
moderne communicatiemiddelen/com-
puters wel moeilijker geworden. ‘Maar
de echte hartstochtelijke lezers zullen
er altijd zijn,’ zegt Joop de Leur beslist,
‘Want het boek is en blijft ook altijd
belangrijk voor de cultuur van een

land.’ Hij heeft er vertrouwen in en hij
kan het weten! Er is bovendien een
absolute taak voor het onderwijs om
het leesgedrag van jongeren te stimule-
ren. Ze minder gemakzuchtig te maken
doordat ze aldoor maar de televisie
aanzetten.

Nabuurschap
‘Wij hebben veel gereisd en veel
gewandeld samen, maar waren altijd
weer dolblij in dit dorp te wonen,’ zegt
Joop. ‘Het nabuurschap in dit deel van
het dorp is kolossaal (was dat maar
overal zo...).’ Ondanks zijn verdriet om
zijn lieve vrouw is hij een positief
mens. Zou dat komen door het lezen
van véél heel goede boeken?

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
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Mengsmering
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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

 
  

   

   1   17-01-11   09:09

 
  
 

  
  
  

 
  

   

www.vogelinterieurs.nl

Nobelprijs
1996
door Gerda Jellema
Af en toe lees je een klein juweel-
tje, ogenschijnlijk eenvoudig, waar
je stil van wordt, zodat je 
zelf beter kunt zwijgen. Dit keer
kwam ik het tegen in de NRC 
van 2 februari. Een gedicht
geschreven door de poolse Wislawa
Szymborska, geboren op 2 juli
1923 en overleden te Krakau op 1
februari 2012. Zij won in 1996 de
Nobelprijs voor Literatuur.

Niets Tweemaal

Niets gebeurt tweemaal en niets
zal tweemaal gebeuren. Geboren
zonder kundigheden, sterven we
dus als onervaren senioren.

Ook al zijn we nog zo hardleers
op de grote school van ’t leven,
geen winter, geen zomer wordt ons
nog een keertje gegeven.

Niet één dag keert ooit terug,
twee nachten zijn nooit identiek,
geen kus is als een andere,
elke oogopslag is weer uniek.

Gisteren noemde iemand plots
in mijn bijzijn luid jouw naam
– het leek alsof een rode roos
naar binnen woei door het raam.

Nu we samen zijn vandaag,
haal ik mijn blik van je gezicht.
Een roos? Hoe ziet een roos eruit?
Is dat een bloem? Een steen wel-
licht?

Onzalig uur, onnodige vrees,
waarom bemoei jij je ermee?
Je bent – je moet voorbijgaan.
Je gaat voorbij – en alles is oké.

Lachend en elkaar omhelzend
verzoenen we ons met elkaar,
ook al zijn we zo verschillend
als twee druppels zuiver water.

Uit: Roepen naar Yeti (1957),
vertaling Gerard Rasch.

Joop de Leur en heel veel boeken

door Aty Lindeman-Strengholt
Het is toch best bijzonder dat
we in een dorp wonen met
zoveel leuke, bijzondere,
intelligente mensen. In de
loop van vele jaren heeft hei
& wei ze veelvuldig voor u
opgediept en beschreven. Ha!
Daar hebben we er weer een-
tje, denkt de redactie dan. En
dan is er werk aan de winkel. 

Titia en Joop de Leur hebben veel gewandeld
en gereisd samen



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 Adrie van Zon
Dat is althans een van de geboden
van René Kahn, psychiater en hoogle-
raar, in zijn boekje ‘De tien geboden
van het brein’. Studeer, slaap, maak
muziek, stress niet, maak vrienden,
geniet aanzien, zweet, speel en kies
uw ouders met zorg, zijn de andere
geboden. Wat houdt je hersenen
gezond en wat is er goed en wat is er
slecht voor het brein? Dat vertelde de
heer Kahn tijdens een lezing op 19
januari jl. in de bibliotheek in Huizen
voor een volle zaal.

Onze hersenen zijn, aldus de heer Kahn,
flexibel en vormbaar en niet, zoals tot
voor kort werd aangenomen, statisch. Er
vormen zich steeds weer nieuwe hersen-
cellen, voornamelijk in de hippocampus.
Die cellen zijn verantwoordelijk voor het
inprenten van nieuwe informatie, voor
leren dus. Met behulp van hersenscans is
bij studenten aangetoond dat de grijze
stof, waar zich de celkernen bevinden en
waar de signalen in het brein ontstaan en
ontvangen worden, aanzienlijk was toe-
genomen na drie maanden intensief stu-
deren. Hersenen groeien van studeren,
ook als je ouder bent.

Een gezond brein
De meeste activiteiten die we moeten
doen of laten voor de gezondheid van
ons brein liggen, aldus de heer Kahn,
voor de hand: ‘Het brein stimuleren door
leren, muziek maken, sociale contacten
onderhouden, spelletjes doen en ons
fysiek in te spannen.’ Muziek baart emo-
tionele en gewone intelligentie.
Kinderen die aan sport doen en ook
ouderen die flink bewegen, doen het
beter dan degenen die dat niet doen. Het
gebod ‘Kies je ouders met zorg’ is
bedoeld om de indruk weg te nemen dat
alles aan ons brein maakbaar is. Een der-
gelijke gevolgtrekking behoeft volgens
de heer Kahn nuancering nu de uitwer-
king van buitenaf op ons brein wordt
begrensd en versterkt door onze genen
(hardware), afkomstig van onze ouders.
De software komt uit onze omgeving,
wat we leren via onze ouders, leerkrach-
ten, vrienden en familie. Even belangrijk
is het om het brein rust te gunnen door
goed te slapen en langdurige stress te
voorkomen.

Heilzaam effect
Wat de gemoederen van de aanwezigen
bezighield was het gebod om niet te
drinken. We weten allemaal dat het drin-
ken van alcohol voor vrouwen tijdens de

zwangerschap schade berokkent aan de
(ongeboren) baby. Het drinken van alco-
hol tijdens de puberteit is schadelijk blij-
kens een onderzoek uit 1990. Ook voor
volwassenen is alcohol voor het brein
schadelijk. Maar hoe zit het dan met het
heilzame effect in de wijn, dat ons
beschermt tegen onder meer de ziekte
van Alzheimer en een hartaanval? De
gezondheidsraad adviseert een geringe
hoeveelheid alcohol, een tot twee glazen
per dag. 

Twee glaasjes
Het probleem is dat velen het gebruik
niet tot die hoeveelheid (kunnen) beper-
ken. Daarnaast heeft die aanbeveling

volgens de heer Kahn geen rekening
gehouden met de cognitieve gevolgen
van een dergelijk (gering) alcoholge-
bruik op de lange termijn. Toch waren er
tijdens de pauze bezoekers die, zij het
soms wat schielijk, een wijntje dronken.
Ten slotte moeten we onze hersenen
natuurlijk niet beschadigen, waarbij
minderen, of nog beter, afzien van alco-
holgebruik wereldwijd en individueel
het grootste effect zal sorteren.
Ik hou het toch maar op twee glaasjes
per dag.

ste tijd aan bijzondere zaken bijgekomen
is: Jelle, Cucina da Bruno en nu Vert,
allemaal net even anders.’ In de omlig-
gende gemeenten zie je veel onderne-
mers verdwijnen en dat is niet aantrekke-
lijk voor het winkelend publiek. In deze
toch wel moeilijke tijd hoopt Jolanda dat
de bewoners van Blaricum de winkels in
ons dorp wél weten te vinden. Want
alleen door kopers kun je bestaan. Als
ondernemer zul je jezelf moeten laten
zien, proberen klanten binnen te halen en
te binden door je te onderscheiden.
Aandacht geven op het juiste moment en
door bijvoorbeeld tijdens de kerst een
presentje te geven.

Garderobe
Ze heeft een leuke klantenkring, allerlei
‘soorten Blaricummers’ die de laagdrem-
pelige winkel binnenkomen. Blaricum is
(of was) niet echt een dorp waar je eens
even echt gaat winkelen voor je nieuwe
garderobe. Met de paar winkels die we
nu hebben kan dit wel. Tante Jo, Jolanda
van Saase, hoopt met haar winkel een
steentje bij te dragen aan een Blaricum
waar het goed en gezellig winkelen is.

Tante Jo, Dorpsstraat 11b, tel. 5310110

En nu is er sinds anderhalf jaar ook een
kledingzaak Tante Jo in Blaricum.
Muiden heeft er al zes jaar één. Jolanda
loopt al pratend door de zaak: een han-
gertje hier en een hangertje daar anders
hangend. Jolanda: ‘Wat je in de winkel
hangt, wordt bepaald door de kopers, wat
loopt wel, wat loopt niet.’ En daar past ze
haar inkoop op aan. De presentatie is het
lokkertje, vandaar dat zij ook buiten de
ruimte aankleedt. De collectie gaat van
stoer naar tijdloos, naar ‘van deze tijd’ en
iets gewaagder. Tante Jo verkoopt naast
kleding de bijbehorende accessoires en
ook voor kleine cadeautjes kan men bij
haar terecht.

Samenwerken
Jolanda werkte onder meer bij het
Confectiecentrum in Amsterdam, heeft
mensen geholpen bij het opzetten van
een winkel en verzorgde (mode)evene-
menten in binnen- en buitenland. Een
eigen winkel leek haar een uitdaging: ze
vindt het fantastisch dat ze dit mag doen.
‘Om in Blaricum mee te tellen als win-
kelier is het belangrijk dat je ook mee-
doet aan de evenementen zoals de wijn-
proeverij. Dat maakt een dorp,' zegt
Jolanda. De samenwerking met andere
winkeliers zoals Jelle en Seconda is pret-
tig en belangrijk, zij weten elkaar te vin-
den en sturen ook klanten naar elkaar
door. Het reilen en zeilen van Blaricum
houdt ze onder andere via Oog op
Blaricum in de gaten. Wat gaat er gebeu-
ren met het winkelpand aan de
Dorpsstraat dat leeg staat? Wat houdt
Blaricum bezig? Onderwerpen die haar
ook ter harte gaan. 

Aandacht geven
Jolanda vindt Blaricum een prettig,
ongedwongen dorp. ‘Blaricum heeft veel
te bieden, qua winkelaanbod en qua
bewoners,’ zegt ze. ‘Kijk wat er de laat-

door Gerda Jellema
Tijdens een etentje in Café
Ome Ko, dé huiskamer van
Muiden, zat Jolanda van
Saase met een stel vrien-
dinnen te bomen. Het was
een spannende tijd, ze had
besloten om een winkel te
beginnen. En daar moet
een passende naam voor
gevonden worden. Bij het
naar huis gaan zei Jolanda
tegen haar vriendinnen:
‘Daar moet deze Tante Jo
nog even een nachtje over
slapen.’

Niet meer drinken Jolanda van Saase alias Tante Jo

Een gezond brein

Interieur Tante Jo
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

!
piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

uw complete woninginrichter

Kerkstraat 14 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

werd een ouderwetse woonkamer geïn-
stalleerd met een echte schouw, ontwor-
pen door Stef Nieuwenhuizen. In 2003
bezocht Koningin Beatrix de Kring om
kennis te nemen van de ontwikkelingen
van agrarisch Blaricum. Het 25-jarig
jubileum in 2007 werd onder meer
gevierd met een geslaagde toneelavond
in het Vitusgebouw. In 2008 moest
Brinklaan 4 ontruimd worden omdat de
gemeente het wilde verbouwen tot
woning voor de verkoop. Gedurende
acht maanden was de Kring gevestigd in
een zestal portakabins op de voormalige

speelplaats van
de St. Bernar-
dusschool. De
nieuwe huisves-
ting ‘Achter de
Deel’, Brink-
laan 4a, werd op
5 maart 2010
officieel geo-
pend door de
burgemeester. 

Uitgifte boeken 
Vanaf de
oprichting tot
nu toe heeft de
Kring 12 boe-
ken in eigen
beheer uitgege-
ven.
In l990 ver-
scheen de eerste
‘Kroniek’ over
het erfgooiers-
dorp Blaricum,
geschreven door

Henri Klein. Er volgden er nog drie van
zijn hand. In 1999 het boek ‘Blaricum
een eeuw in beeld’ met foto’s van Jan
Noorda, en in 2001 ‘Dorpsherinnerin-
gen’ van Jan Rigter Lzn.
Naar aanleiding van de eerste
Blaricumse Atelierroute werd in 2005
‘Kunstdeelgenoot’ uitgegeven en in
2007 het boek ‘Groeten uit mooi
Blaricum’.

Deelgenoot
De periodiek ‘Deelgenoot’ verscheen 68
keer, waarvan 6 onder de naam
Toentertijd’ en 35 als ‘Mededelingen-
blad van de Historische Kring’. Er wer-
den 67 lezingen verzorgd en 18 maal de
‘Dorpslezing’. Sinds 1989 organiseerde
de Kring 23 grote tentoonstellingen,
werd 8 keer deelgenomen aan de
Nationale Monumentendag en was de
Kring 27 maal present tijdens de
Blaricummerie op Koninginnedag. Er
werden vijf filmavonden gehouden en er
werd een groot aantal videobanden
geproduceerd. Het bestuur en de vele
vrijwilligers hebben al die jaren met veel
werk en inzet weten te bereiken dat de
Historische Kring in Blaricum een
onmisbare plaats inneemt.

Ereleden
De Ereleden J. Verwaal en W.J.A. Visser
en de leden van verdienste, te weten A.
Boersen-de Jong, J. Goes, F.J.J. de
Gooijer, N.J.J. de Jong, H.E. Klein, R.P.
Machielse, G. Nieuwenhuizen-de Jong
en H. Rigter hebben bijgedragen aan het
succes van de Kring.

Feestelijkheden
De viering van het jubileum vindt plaats
op zondag 13 mei met een optreden van
het Byzantijns Kozakkenkoor uit
Enschede in de Vituskerk, aanvang
14.30 uur. Het tweede onderdeel is de
presentatie van het boek Heb je nog
nieuws...?! geschreven door Frans
Ruijter. De Kring hoopt dat eenieder die
de verhalen van Frans in hei & wei over
Blaricummers kent dit boek zal willen
hebben. Een brochure met inschrijfbiljet
voor het bestellen van dit unieke boek
vindt u in uw brievenbus tegelijk met
deze hei & wei. 

Historische Kring Blaricum 30 jaar
Heb je nog nieuws...?!

geschreven door Frans Ruijter

Het oprichtingscomité, tevens voorlopig
bestuur, bestond uit A. van Keulen, voor-
zitter, G. Adema, secretaris, B. Anink, 2e

secretaris, J. L. B. Vos, penningmeester,
en de leden P. van den Bergh, J.H. Rigter
Lzn. en H. Lanphen, die kort daarna
werd vervangen door Ans Zaal.
Er werd tevens een aantal werkgroepen
gevormd, o.a. voor klederdracht, agrari-
sche en aanverwante bedrijven, dialect
en afbeeldingen en geschriften. Op de
zolder van gemeentehuis Nederheem
kreeg de Kring een kamertje om te
beginnen met de opslag van materiaal.

Hoogtepunten
De open dag in 1985 van de stichting
‘Tussen Vecht en Eem’ in Blaricum. Het
eerst lustrum in 1987 met een fotowed-
strijd en een tentoonstelling in
‘Nederheem’ van schilderijen van kun-
stenaars, die in Blaricum gewoond en
gewerkt hebben. In 1989 kreeg de Kring
een eigen onderkomen in de voormalige
brandweerkazerne, Brinklaan 4. In 1997

De Historische Kring Blaricum 30 jaar

Het huidige bestuur van de Historische Kring Blaricum
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door Adrie van Zon
In ‘Achter de Deel’,
Brinklaan 4a, praten we
met Joep Vos, voorzitter, en
Vera ten Broeke-Abels,
secretaris, over dertig jaar
Historische Kring. Op ini-
tiatief van de heren A. van
Keulen en Piet van den
Bergh kwam op 1 maart
1982 een aantal personen
bijeen in ‘De Blaercom’ om
te praten over de oprichting
van een historische kring.
Deze bijeenkomst leidde tot
de oprichting van de
Historische Kring Blaricum
op 14 mei 1982 in café
d’Ouwe Tak.



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.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

door Gerda Jellema
Enige tijd geleden kwam ds. Jan
Rinzema van de Dorpskerk met het
idee om de veertien kruisgangmo-
menten van Goede Vrijdag, die leiden
tot de dood van Jezus aan het kruis,
om te zetten in de veertien
Levensstaties. Dit zijn de veertien
momenten dat Jezus aanwezig is in
het aards bestaan, van en na paas-
morgen. In plaats van een lijdensweg
met opstanding, een opstanding met
een hoopvolle weg naar Hemelvaart.
En wat zou het mooi zijn om deze
staties weer te geven in olie, brons,
klei, glas etc. Ds. Jan Rinzema bena-
derde de Stichting kunst en cultuur
Blaricum om de daarbij aangesloten
kunstenaars warm te laten lopen voor
dit idee. Ook pastor Cuno Lavaleije
van de rooms-katholieke Vituskerk
werd gevraagd om zich aan te sluiten.
En een uniek project was geboren.

Na een paar beeldpresentaties in De
Blaercom over de bedoeling van het pro-
ject voor de kunstenaars, werd het hun
duidelijk dat zij naar eigen inzicht de
Levensstaties konden invullen. Je hoeft
niet gelovig te zijn om een kunstwerk te
maken waarbij bijvoorbeeld ‘ongelovig-
heid’ het thema is. Ook bij de laatste

Levensstatie, nummer veertien waar
Jezus ten hemel vaart, kun je allerlei cre-
atieve ideeën hebben. Waar het om gaat,
is de religieuze context te vertalen naar
voorstellingen, beelden. Iedere kunste-
naar kiest één, twee of drie staties waar-
mee hij of zij denkt iets te hebben, en dat
voor die staties in het atelier kunstwer-
ken gecreëerd zouden kunnen worden.
We kunnen spreken van een kunstmani-

festatie zoals nog niet eerder vertoond is
in Blaricum en ver daarbuiten.

De Levensstaties
De veertien Levensstaties in het kort
zijn: I De allereerste verschijning van
Jezus aan Maria
Magdalena, II De afge-
wentelde steen, III Wat
zoekt gij de levende bij
de doden, IV De
Emmaüsgangers, V
Terwijl zij hierover
spraken stond hij zelf
in hun midden, VI De
allereerste verschijning
aan de leerlingen in het
‘Vrede zij u!’, VII Zie
mijn handen en mijn
voeten, VIII De ver-
schijning aan de twijfe-
lende Thomas, IX Toen
opende hij hun ver-
stand (vlak vóór het
afscheid, vlak vóór
hemelvaart), X ver-
schijning bij het Meer
van Tiberias, XI De
verschijning aan Petrus
in liefdesband en
opdracht, XII En het geschiedde terwijl
hij hen zegende (vlak vóór de hemel-
vaart), XIII De belofte van nabijheid en
XIV De verschijning bij afscheid en
Hemelvaart.

Comité
En zoals het hoort werd er ook een comi-
té in het leven geroepen: Comité
Blaricumse Levensstaties. Met als voor-

De veertien Blaricumse Levensstaties een kunstmanifestatie

zitter Gerbe van der Woude. Ook werd er
een gepast weekend gevonden: Pasen, 7
en 8 april 2012. Er hebben zich 32 kun-
stenaars aangemeld en zij zijn druk
doende om iets moois te maken. Achter
de coulissen wordt gewerkt aan sponso-

ring (onder andere het Gemeenschaps-
fonds), locaties (Oranjeweitje), omlijs-
ting etc. om dit kunstzinnige,
Blaricumse en aardse gebeuren – met
een religieus spirituele aanzet – op poten
te zetten.

Info: rvdmik@hetnet.nl en 
www.blaricumsestaties.nl. 

Strijdlied
Auteur Noor Tjallingii schreef met
het boek Strijdlied een eerlijk relaas
over het ouder worden van haar moe-
der Bep, die leed aan een combinatie
van vasculaire dementie en de ziekte
van Alzheimer.
Dit boek is een verhaal over strijd-
baarheid. Het beschrijft het leven van
Bep van Houten (meisjesnaam van
der Pijl). 

Ze wordt in 1908 geboren in een arbei-
dersgezin in de Amsterdamse Jordaan en
groeit op in een beweging van verzet en
grote idealen. Ze sluit zich aan bij de
anarchistische jeugdbeweging ‘De
Mokergroep’. Tijdens de crisisjaren trok
ze, strijdliederen zingend met andere
muzikanten, door Europa tot in Spanje,
waar ze in het Esperanto zingt bij het uit-
roepen van de Republiek in 1931. Dit
was haar glorietijd.

Bep
Bep woonde een groot deel van haar
leven in Blaricum en werd bijna honderd
jaar oud. Ze is haar hele leven een strijd-
bare vrouw geweest, tot het eind van
haar leven wanneer zij de strijd verliest
van de dementie. Het boek verhaalt over
het bewogen leven van Bep, haar eutha-
nasieverklaring die zij al schreef in de
jaren zeventig, en de vragen van de
auteur over het lijden van Bep. 
Noor Tjallingii woont en werkt in
Amsterdam.

Prijs € 19,90. ISBN 9789051799989.
Het boek is verkrijgbaar via 

www.mijneigenboek.nl en in elke
Nederlandse en Vlaamse boekhandel

‘Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats
der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.’ Zo spreekt de
ongelovige Thomas in de Blaricumse Levensstatie nummer acht. En prachtig weergege-
ven in een schilderij van Michelangelo Caravaggio

Eerste Kruiswegstatie te zien in Vituskerk
Blaricum

Marlen van Dop bezig in haar atelier voor de Blaricumse
Levensstaties
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Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l

ng

S.v .d .Bergh

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Lisette Mooij (61) is geboren in
Hilversum. In 1982 wordt zij door soci-
aal-cultureel werker Ria Stut gevraagd
om vrijwilligster te worden voor diverse
activiteiten bij de Blaricumse Welzijns
Stichting (BWS). Lisette woont vanaf
1974 met haar man Jacob en na 1979
met hun dochter Jessica in de
Bouwvenen en wel aan de Kogge.
Lisette ging enthousiast aan de slag met
onder andere het opzetten van een kin-
derinstuif en de kindervakantieweek op
het ‘Ziekenweitje’. Voor de volwassenen
gaf zij onder andere de cursussen ‘Fijne
keuken, Koken met de Magnetron’ en de
nodige creatieve cursussen. Vijftien jaar
gaf zij kookles aan kinderen en menig
Blaricums kind heeft bij haar de eerste
beginselen van het koken en bakken
geleerd. 

Fusie
De Blaricumse Welzijns Stichting ging
fuseren met het Welzijnswerk in de
Bijvanck. Er ontstond een nieuwe stich-
ting, Stichting Welzijnswerk Blaricum
(SWB). Lisette is in 1992 als sociaal
werker in loondienst gekomen bij deze
stichting. Naast het geven van haar cur-
sussen initieerde en ontwikkelde zij

nieuwe activiteiten door professionele
docenten, en stimuleerde en enthousias-
meerde zij de vrijwilligers. Een mooi
voorbeeld daarvan is de nu nog steeds
zeer goed bezochte koffieochtend op de
donderdag. Met als gastvrouw Anneke
Nagel. Ook de speelgoedbeurs, de spel-
letjesmiddag, bridge, koersbal en hobby-
club Stitch en Bitch (breiclub) worden
druk bezocht. Sinds kort valt Lisette
onder de stichting ‘Versa Welzijn’.

De Blaercom 
Lisette was nog graag de laatste jaren in
De Blaercom blijven werken. Ze werd
ook wel gezien als de ‘mevrouw van De
Blaercom’. Jammer vindt ze dat de per-
soonlijke contacten en benadering in het
dorp verloren gaan. ‘Je houdt het niet
tegen,’ zegt ze. Zij is wel van plan er ook
vanuit Hilversum het beste van te maken.
Dat er bezuinigd moet worden snapt een-
ieder. Maar dat dit de mensen treft die zo
afhankelijk zijn van deze persoonlijke
contacten, omdat ze anders snel geïso-
leerd komen te staan, is wel een verar-
ming te noemen. Lisette verdwijnt voor
haar werk dan wel uit Blaricum maar ze
houdt zeker een ‘vinger aan de pols’. Wij
van hei & wei wensen haar veel succes.

Er verandert veel in Blaricum
door Frans Ruijter
Maar hiermee bedoel ik deze keer niet dat er een huis ergens gebouwd
wordt waar veel om te doen is. Of dat er een verkeersmaatregel geno-
men wordt waar actiegroepen het wel of niet mee eens zijn. Nee, het
gaat nu eens over een verandering die meer de sociaal-culturele hoek
treft. Door herschikking van de geldstromen, kortweg bezuinigingen
geheten, moet Lisette Mooij haar werkplek in De Blaercom verruilen
voor een kantoortje aan de Larenseweg in Hilversum, naast de oude
melkfabriek. Zij gaat daar tien uur in de week werken voor de drie
BEL-gemeenten. 

Foto van de maand

Deze foto is op 4 februari genomen in de Bijvanck door Lydia Loenen.

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 29 februari 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.

meelmuisje Monique Vos v. Dalen 
door heienwei
Artikel “Hoe gaat het met....” geschreven voor 
@heienwei #Blaricum. Mij benieuwen!
31 januari 

heienwei hei en wei
hei & wei nr 386 verspreiding lokale locaties, bv AH en ziekenhuis,
kan vanwege sneeuw vertraging oplopen. Onze excuses hiervoor

22 uur geleden 

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

De Vlierhove
0p 19 februari om drie uur wordt een
expositie geopend van Emmy van den
Blink (1946-2007). Schilderijen en teke-
ningen. Emmy heeft in het verleden
diverse malen succesvol  geëxposeerd in
De Vlierhove. Nu wordt haar familie in
de gelegenheid gesteld een verkoopex-

positie te houden met werk uit eigen
bezit. Emmy heeft o.a. een jaar gewerkt
in het Dooyewaardatelier in Blaricum. 

De tentoonstelling is geopend op zater-
dag en zondag van 14.00-17.00 uur tot
en met 11 maart.
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WOZ-beschikking/aanslagbiljet 2012

Vastgesteld beleid Strikt handhaven

Strikte handhaving op beleid erfafscheidingen



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Tussentijdse gelegenheid

Meer informatie

Voordragen koninklijke onderscheiding



Cursus Rondom dementie voor 
mantelzorgers

Cursus Rondom NAH voor 
mantelzorgers

Agenda Raadsvergadering

Doet u ook mee?

BEL-commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 



Heeft u al een Jekko? 

Fors meer vraag naar ondersteuning door minima

Uitgaven minimabeleid

Historie

Ondersteuning

Minimabeleid in 2012

Schuldhulp



Dorpsagenda
De Blaercom Kunstcafé op: 2 maart,
13 april (2e week!) en 11 mei (2e

week!), 20.00 uur. 
De Dorpskerk zondagmiddag muziek
aanvang 15.00 uur: 25 maart: Suzanne
van Duuren en Corine Visser, 22 april:
Fernando Nina. Lezing prof. dr. Erik
Borgman, 15 maart 2012 ‘Het publieke
belang van religie en christendom’,
20.00 uur.
Vlugheid & Kracht Laren Blaricum
Nieuw Pilates-yoga. Een unieke combi-
natie van pilates core-training (buik-
rug) en diverse yogastijlen. Opgeven via
de site www.vlugheidenkracht.com of
bij mevrouw Pang Atjok tel. 6422723,
gediplomeerd en ervaren trainster.
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. 
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de hal van de
polikliniek Tergooiziekenhuizen, locatie
Blaricum.
St. Vitus kerk In de koffiekamer ken-
nismakingsavonden over het geloof, 22

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 uur 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.  
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-
melden: www.viviumservices.nl of
6924495.

februari, 14 maart, 4 en 25 april, 23 mei
en 13 juni, 20.00-22.00 uur. Aanmelden
en info: Cuno Lavaleije, tel. 5383153 of
stvitusblaricum@hetnet.nl. 
Reumafonds Wilt u zich inzetten voor
de reumabestrijding als collectant of
mede-organisator in de Bijvanck voor
de collecteweek van het fonds van 12
t/m 17 maart 2012? 
Info: Jacques Reijnders 06-22914754 of
jacquesreijnders@hetnet.nl.
Het Theosofisch Genootschap Lezing
10 maart, ‘Het innerlijk pad heeft vele
zijwegen’ door Rita Houthuijzen,
10.30-12.00 uur, Johanneshove, Eem-
nesserweg 42 Laren (ruimte, de Hut van
Mie). Toegang: gratis. Info: 5250180 en
www.theosofie.net.
Zonnebloem Laren & Blaricum orga-
niseert in maart een boottocht
Randmeren. Info: Afdeling PR, Annchen
Wolf Annchen.Wolf@gfk.com.

BIBLIOTHEEK
Laren De Biblioscoop 23 februari, 19.30
uur en de Kidsbios op woensdagmiddag
29 februari, aanvang 14.30 uur in de
Blokhut van de Buurt- en Speeltuin-
vereniging Ons Genoegen aan de
Smeekweg 104. Huizen, Plein 2000 1,

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 5317468 of 06-50593402
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Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. 5310984
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Kopij
Mail uw kopij naar: redactie@heienwei.nl. 
Nr. Deadline Verschijnt
389 29 februari 16 maart
391 28 maart 13 april

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.

BEL Art
De tentoonstelling in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes duurt tot en
met 21 maart en is op werkdagen vrij te
bezichtigen van 8.30 tot 17.00 uur.

Schilderijen van Tjarda van der Marel
uit Blaricum

Schilderijen van Bernard Vlaar uit Laren

Beelden van Ank van der Zee uit Laren

tel. 5257410. Lezing Opvoeden…geniet
ervan!, 21 februari, 20.00-22.00 uur
door Emmeliek Boost. 
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.

tekst en foto Peter van Rietschoten
Soms komt een goed idee van verschillende kanten. Vorige week vroeg Hart voor
Blaricum om van de muziektent aan de Dorpsstraat een impressie te maken van een
ontmoetingsplek – in lijn met de beleidsvisie van HvB om in elk gemeente-deel
(Dorp, Bijvanck, Blaricummermeent) een gelegenheid te realiseren waar men kan
ontmoeten, verbindingen maken enz.
Eveneeens vorige week liet ondernemer Piet van den Bergh (van de Blaricumsche
IJzerhandel) weten: ‘Maak een theetent van de muziektent. Sinds we geen harmonie
(...) meer hebben, staat ‘ie eigenlijk al 50 jaar leeg. Glazen wandjes erin, elektra,
stromend water en klaar. De stoeltjes voor het terras kunnen ’s avonds onder de tent
worden opgeborgen. Gewoon doen.’

Oog op Blaricum… oog voor ideeën

Dorpskerk
Zondag 26 februari zijn de cellistes Tara
Kumar, Gerda Marijs en de klavecinist
Jan van Grootheest te gast in de
Blaricumse Dorpskerk. Van 15.00-16.00
uur. Toegang vrij, maar (gulle) inzame-
ling aan de uitgang. Info: 06-54963464.

Inbreng rommelmarkt
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want
u kunt uw spullen brengen naar Rie
Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Geen groot meubilair zoals koelkasten
of zitbanken.


