
Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

35e jaargang
nr. 388

2 maart 2012w
w
w
.h
ei
en
w
ei
.n
l

O
.A

. V
O
O
R
 O

U
D
E 

N
U
M

M
ER

S 
EN

 A
R
C
H
IE

F

www.voorma-walch.nl

    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

www.dayspamooi.nl

  

Valentijn
D66 Blaricum geeft traditiegetrouw
met Valentijnsdag een taart cadeau
aan een instelling in het eigen dorp
waar zij een goed gevoel bij hebben.
‘Dit jaar heeft D66 gekozen voor  zorg-
boerderij ’t Werckpaert’, zegt fractievoor-
zitter Mieke Bakker. ‘Allereerst natuur-

lijk omdat Nico en Margriet ontzettend
goed werk verrichten. Zij bieden een
zinvolle dagbesteding aan mensen met
een verstandelijke en visuele  beperking.
Dagelijks hebben zij 9 “hulpboeren” aan
het werk.Verder organiseren zij drie keer
per jaar een markt met veel kinderactivi-
teiten en verzorgen ze ook nog huifkar-
tochten en kinderpartijtjes.’

Gele Schoolbus
Op 9 februari  zijn in alle vroegte de eer-
ste kleuters van de Gooise School-
vereniging naar de bibliotheek van

Huizen vertrokken. De komende maan-
den zullen er nog heel wat schoolgroe-
pen uit Laren en Blaricum naar de bibli-
otheek gebracht worden. Dankzij de
schoolbus zullen dat er zelfs meer zijn
dan gepland.

Het project ‘Bijvanck in Beeld’ wil de
kwaliteiten van de Bijvanck in beeld
brengen. ‘Een fotowedstrijd past hier
prima bij,’ stelt coördinator Barbara
Houwers. ‘Zo kunnen we letterlijk laten
zien wat de deelnemers in de Bijvanck
zien.’ Iedereen kan deelnemen, zolang
de foto maar de Bijvanck als onderwerp
heeft.

Om iedereen een goede kans te geven
als winnaar uit de bus te komen, zijn er
drie categorieën: kinderen tot en met 12
jaar, jongeren van 13 tot en met 23 jaar
en volwassenen. Deelnemers mogen
maar één foto insturen en de inzendter-
mijn sluit 15 maart. Dan kan de jury aan
het werk om de beste foto’s uit te kiezen.
Deze jury bestaat uit voorzitter Nienke
Dolsma (ex-Bijvancker), professioneel

fotograaf Tjerk Visscher uit Blaricum en
Fieke van Dieren. Zij is beeldend kun-
stenaar en fotograaf en heeft in de
Bijvanck gewoond.

Feestelijk programma
De fotowedstrijd is een onderdeel van
het project ‘Bijvanck in Beeld’, dat op
24 en 25 maart zijn hoogtepunt kent met
een atelierroute en een feestelijk pro-
gramma in De Malbak. Het project wil
inwoners en ondernemers in de
Bijvanck op een creatieve manier in ver-
binding brengen en uitdragen dat ieder-
een trots kan zijn op wat de wijk te bie-
den heeft. De ondernemers zullen dan
ook voor de prijzen van de fotowedstrijd
zorgen. Daarnaast wordt het project
ondersteund door het Gemeenschaps-
fonds Blaricum.

Breng de Bijvanck letterlijk in beeld met een foto en maak kans op een prijs.
Mail je foto naar fotowedstrijd@bijvanckinbeeld.nl en je foto wordt in ieder
geval op de website www.bijvanckinbeeld.nl aan de wereld getoond. 
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een feestelijk programma op 24 maart 
in De Malbak. Daar worden de winnende foto’s ook tentoongesteld.

Fotowedstrijd onderdeel van project 
‘Bijvanck in Beeld’

In de winter is Nederland een belangrijk overwinteringsgebied voor honderdduizenden
ganzen die vanuit het noorden naar ons land komen om er te overwinteren. Voor de vogels
betekenen een lange vorstperiode  en weinig voedsel vaak een dodelijke combinatie.
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Uitnodiging rondetafelgesprek over kermisweek

Invulling avond

Blaricum voldoet aan eisen kinderopvang

voor vragen over
opvoeden en opgroeien

... lezen, anders, clubje,

spannend, buiten, fietsen,

kusje, film, groot, rugtas,

roken, kiezen, zakgeld ...

Centrum voor Jeugd en Gezin
Burgemeester Tydemanplein 5
1261 MW Blaricum
035 - 5247005 | info@cjgblaricum.nl

www.cjgblaricum.nl



Agenda Rondetafelgesprekken

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen



Dorpsagenda
De Dorpskerk muziek op zondagmid-
dag 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 christen-
dom’, 20.00 uur.
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 kennis-
makingsavonden over het geloof, 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. 
A. Capitain Yoga bij Ziekte & Herstel
donderdag en vrijdag 11.00-12.30 uur.
Informatie en opgeven bij A. Capitain:
06-11241438.
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. 

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

EXPOSITIES
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.  
BEL Art t/m 21 maart, schilderijen van
Bernard Vlaar en Tjarda van der Marel
en beelden van Ank van der Zee. Op
werkdagen 8.30-17.00 uur in het BEL-
kantoor te Eemnes.
De Vlierhove verkoopexpositie t/m 11
maart schilderijen en tekeningen van
Emmy van den Blink (1946-2007). De
tentoonstelling is geopend op zaterdag
en zondag van 14.00-17.00 uur.

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.
De Blaercom Kunstcafé op: 13 april
(2e week!) en 11 mei (2e week!), 20.00
uur. 

Zonnebloem Laren & Blaricum ‘De
Oudhollandse Spelletjesmiddag’ woens-
dag 11 april in het St. Vitusgebouw in
Blaricum 13.30-16.30 uur. Het vervoer
moet men zelf regelen. Kosten voor
deze gezellige middag zijn € 10,-.
Aanmelden bij: Emmy Pel, tel. 5255161
of Deirdre de Lange, tel. 5267042. Info:
Afdeling PR, Annchen Wolf
Annchen.Wolf@gfk.com.
Woont.net In de maand maart 2012
houdt de Blaricumse interieurarchitect
Lilian Bos spreekuur op diverse locaties
in Blaricum e.o. Met al je interieurvra-
gen kun je terecht voor een persoonlijk
en onafhankelijk  interieuradvies! 
Voor prijzen en verdere info:
www.woont.net of 0649203760.

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Lezing Vlaamse schilders in de
Hermitage door drs. Diana Kostman, 6
maart, 20.00-21.30 uur. Literaire avond
met Kees van Kooten, in de aula van het
Erfgooiers College, 16 maart 20.00-
22.00 uur. Inloopochtend met Gaby
Lodewijk over de 7 Griekse Godinnen,
psychologie of mythologie, 21 maart,
10.45-12.00 uur. Laren De Biblioscoop

8 maart, 19.30 uur in de blokhut van de
buurt- en speeltuinvereniging Ons
Genoegen, Smeekweg 104. 
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.

Rinze van Rossum stuurde ons een collage van enkele foto’s door hem gemaakt op 
’t Harde op zaterdag 4 februari toen heel Blaricum onder een sneeuwdeken lag.
Heeft u er ook zo van genoten?

De Oranje
Vereniging
Blaricum houdt
op donderdag
14 maart 2012
haar jaarlijkse
ledenvergade-
ring in De
Blaercom. 

Leden en belangstellenden nodigen wij
van harte uit deze vergadering bij te
wonen. De zaal is open om 19.30 uur en
de vergadering start om 20.00 uur. De
jaarstukken liggen voor aanvang ter
inzage. Na de pauze is er gelegenheid
uw ideeën in te brengen met betrekking
tot onze activiteiten op Koninginnedag,
Kermisweek en Sinterklaas. En had u
altijd al vrijwilliger willen worden van
onze vereniging, grijp dan deze kans aan
om kennis te maken met de aanwezige
vrijwilligers en bestuursleden.
Info: www.ovblaricum.nl. 

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.

Belasting
Senioren en gehandicapten uit de BEL-
dorpen kunnen hulp krijgen bij de opga-
ve inkomstenbelasting 2011. De hulp is
uitsluitend bestemd voor mensen die
maandelijks een bedrag van de belas-
tingdienst ontvangen voor zorgtoeslag.
De kosten per enkele aangifte bedragen
€ 17,50 en voor een echtpaar € 25,-.
Voor info belt u op dinsdag of donderdag
tussen 10.00 en 12.00 uur naar 5314514,
kies voor optie Laren (ook als u in
Blaricum of Eemnes woont).

Drieluik: 
Beelden van vrouwen
In dit drieluik wordt een beeld geschetst
van de vrouw in de joodse, de christelij-
ke en de islamitische traditie. Er wordt
gekeken hoe in de loop van de geschie-
denis de rol van vrouwen en de kijk op
vrouwen evolueerde tot de situatie zoals
die momenteel in de verschillende gods-
diensten heerst. In De Blaercom wordt
elke avond gepresenteerd door een
vrouw (Annet Betsallel, Afke Maas en
Asiye Odabas) die zelf diepgeworteld
staat in haar traditie. De eerste avond is
op 8 maart, internationale vrouwendag,
de volgende twee op 15 en 22 maart,
20.00-22.00 uur. 
Info: www.volksuniversiteitlaren.nl. 

Blahovist koor
Het fameuze koor Blahovist uit de
Oekraïense hoofdstad Kiev zal tijdens
zijn aanstaande tournee door Duitsland
en Nederland voor de tweede maal in
Blaricum optreden in de Sint Vituskerk.
Het koor is hier ook in 2007 te gast
geweest. Wegens het enorme succes van
dat concert komen ze dit jaar terug. Het
koor staat onder artistieke leiding van
Tetyana Kumanovska en wordt gediri-
geerd door Sergey Adamenko. De naam
‘Blahovist’ betekent Blijde Boodschap.
Het repertoire varieert van geestelijke
stukken tot volksmuziek, tot operawer-
ken en tot moderne muziek van heden-
daagse Oekraïense componisten.

Het concert op 9 maart vangt aan
om 20.00 uur. De toegang is gratis,

maar na afloop is er een 
deurcollecte waarvan de opbrengst

voor het koor bestemd is.

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

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Paasnacht
Fakkeltocht
Zaterdag 7 april, Stille Zaterdag, is er voor
de zesde keer de door De Dorpskerk geor-
ganiseerde Blaricumse Paasnacht Fakkel-
tocht. De tocht vindt plaats van 20.00 tot
22.30 uur vanaf de Dorpskerk. Verzamelen
rond 19.45 uur. Deelnamekosten € 5, waar-
voor men een fakkel en een consumptie
krijgt. Jongelui tot 18 jaar: toegang vrij.
Huisdieren met eerbiedig gedrag welkom.
Niet noodzakelijk, maar gelieve deelname
vooraf melden bij jetje@family.filternet.nl.
Info: Anne-Marie de Fouw tel. 5336405.

Winterse pracht in Blaricum

Oranje Vereniging


