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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
Viore
Stichting Viore wil met de oprichting
en openstelling van een inloopcentrum
een gidsfunctie vervullen en een steun
en toeverlaat zijn voor iedereen in de
wijde regio Gooi en Vechtstreek, die te
maken heeft met een leven met kan-
ker. 
Sinds 1 maart zijn de deuren van dit
inloopcentrum open en zal op alle werk-
dagen van 10.00 uur tot 18.00 uur
geopend zijn. Op de woensdagen zelfs
tot 22.00 uur. Elke laatste zaterdag van
de maand zal er bovendien een themadag
worden georganiseerd. 
Info: www.viore.org.

PC Helpdesk
Versa welzijn
Hebt u vragen over uw iPad en bent u
50+? Kom dan langs bij de PC
Helpdesk van Versa welzijn. 
Omdat er momenteel veel iPads en tablet
PC’s worden verkocht, verwachten we in
de toekomst steeds meer vragen van 50-
plussers uit de BEL-gemeenten over die
apparatuur te krijgen. Jaarlijks organise-
ren we enkele themabijeenkomsten waar
we belangstellenden kennis laten maken
met zaken als sociale media op de PC,
het maken van een fotoalbum, documen-
tenbeheer etc. Wij helpen u voor slechts
€2,- per dagdeel! 
Voor openingstijden en andere info:
www.versawelzijn.nl/pchelpdeskbel.

Zondagmiddag-
muziek 

Zondagmiddag 25 maart 2012 van
15.00 tot 16.00 spelen Koen Stapert
(viool) en Suzanne van Duuren (cello)
in de dorpskerk aan de Torenlaan. 
Er is een programma met verrassende
werken van o.a. J.S. Bach, G. Cassado,
K. Beffa en E. Schulhoff. 
Koen Stapert (1990) speelt viool vanaf
zijn vijfde jaar en Suzanne van Duuren
begon op 8-jarige leeftijd met cello spe-
len. De toegang is vrij, maar graag een
(royale) bijdrage aan de collecte bij de
uitgang.

Het wordt warmer, de dagen worden
langer en de activiteit in de korven en
de kasten neemt toe. De imker wil
weten hoe zijn volken de winter zijn
doorgekomen, hij begint de ‘voorjaars-
inspectie’. Onderin de kast liggen bijen
die in de winter zijn overleden. De bijen
houden voorjaarsschoonmaak en wer-
ken dode bijen de kast uit. Aan de raten
kan de imker zien of er nog voldoende
honingvoorraad is. Hij kijkt hoe ver het
nieuwe broed gevorderd is. Is de konin-
gin goed aan de leg?

Bijvoeren
Het kan gebeuren dat het al vroeg in het
voorjaar warm is en het volk al veel
nieuw broed gemaakt heeft. Toch is bui-

ten nog maar weinig te halen voor de
bijen. Dan moet hij bijvoeren met
honing of met suikerwater. Als de dagen
langer worden is er in de natuur ook
meer te halen voor de bijen.
Paardenbloemen en allerlei laag en
kruipend spul in de tuin, zoals arabis,
aubretia, de muurbloemen, de narcissen
en de botanische tulpen. Nog een paar
weken en dan begint de echte over-
vloed.

Heeft u al een insectenvriendelijke
tuin? Strak design en liefst nog onder-
houdsarm is de trend, maar daar zou
omwille van de biodiversiteit best eens
een eind aan mogen komen. De bijen
zouden u dankbaar zijn.

www.dayspamooi.nl

  

door Jan Goedkoop, Imkervereniging Blaricum
Het voorjaar is voor de bijen de drukste tijd van het jaar. De koningin is al
direct na de ergste koude begonnen met het leggen van eitjes. De eitjes moeten
verzorgd worden met warmte en eten. Hiervoor gebruiken de bijen hun win-
tervoorraad van stuifmeel en honing. Maar nu het beter weer wordt kan er
vers stuifmeel gehaald worden van krokusjes en sneeuwklokjes, de gele winter-
akonieten en allerlei andere kleine bolgewassen. Maar vooral van de katjes van
de wilgen en van struiken zoals de hazelaar, de toverhazelaar, de kornoeljes en
de winterheide.

Bij & wij, koningin aan de leg
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Suzanne van Duuren

Voorjaar!! ...stuifmeel halen op de wilg



    

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 zijn dus van wezenlijk belang voor
bijen. En omgekeerd ook: bloemen pro-
duceren geen zaad als ze niet zijn besto-
ven. ‘Tuinenbezitters maken van hun
tuin steeds vaker een stenen woestijn.
Daar heeft een bij niks meer te zoeken,’
zegt imker Goedkoop. Dat moet dus
anders. Het gebruik van bepaalde
bestrijdingsmiddelen in de landbouw
wordt ook genoemd als mogelijke oor-
zaak van bijensterfte, maar die middelen
worden hier niet of nauwelijks gebruikt. 

Akkerranden
Ook met de Agrarische Stichting
Blaricum zijn de imkers in overleg om
wat meer akkerranden met bloemen in
te zaaien. Met de opbrengst van de zak-
jes zaad die deze maand verkocht wor-
den, wordt twee hectare bloemen inge-
zaaid op de akkers aan de Bergweg, op
een plek waar anders maïs zou komen te
staan. Dat is vlakbij de bijenschans
Steegland, naast de Algemene
Begraafplaats, waar veel Blaricumse
imkers hun kasten hebben staan. Verder
komt er een echte bijenweide aan de
Kerklaan, achter het Vitusgebouw. Op
zaterdag 31 maart wordt daar het
‘Vitustuintje’ feestelijk ingezaaid. Maar
u kunt dus zelf ook wat doen om de
bijen te helpen: bloemen zaaien!

Toneelvereniging Blaricum brengt nu
deze onder de titel ’t Heen & Weer,
onder regie van Marita Delfos. Het gaat
over de taxichauffeur Leo de Wit (Ton
Vos) die een dubbelleven leidt. Omdat
hij onregelmatige werktijden kent, krijgt
hij het voor elkaar om zowel met zijn
vrouw Marga in Amsterdam-Oost als
met zijn andere vrouw Tineke in
Amsterdam-Noord te leven.

Thuiskomen

Toen in februari na de felle
vorst abrupt de dooi inzette en
de sneeuw wegsmolt, begon het
leven in de tuin. Veel drukte en
geluid. Vogels scheerden tussen
de bomen door, over borders,
struiken en gazon. Zingende
zangvogels, koerende duiven,
noem maar op. Nestdrang. De
vogelhuisjes had ik nog niet
schoongemaakt. Dat doe ik
anders elk jaar, leuk werk.
Vooral als je ziet hoe sterk de
netheid van de ene zangvogel-
familie verschilt van die van de
andere. Of daar soms zelfs 
helemaal ontbreekt. Het ene
nestkastje is schoon, met een
zacht bodempje van droog mos,
veertjes en hooi. Het andere is
een kledderige zooi met vlooien
en oorwurmen: de uitgeleefde
kotjes van gevederde Flodder
families. 
Door de vorstperiode ben ik dit
jaar te laat. Nestkastjes schoon-
maken doe ik nu niet meer.
Want die zijn al in bezit 
genomen voor de jaarlijkse
familievorming. De aanleiding
was een koolmeesvrouwtje dat
ik in het gat van een nestkastje
zag binnenwippen. Die is weer
thuis, om eieren te leggen, dacht
ik. Dat moet ik niet meer ver-
storen. 

Thuis... familie, gezin. Het die-
renrijk, het mensenrijk, wat zijn
die toch daarin gelijk. Mijn
gedachten gingen uit naar de
prins die niet meer thuiskwam.
Anders kun je het niet noemen.
Hij is er nog, maar eigenlijk ook
niet meer. We vergeten het wel
eens, maar elke keer weer thuis-
komen in het warme nest is niet
vanzelfsprekend. Uit eigen 
ervaring weet ik dat. Mijn drie
jaar oudere broer kwam in
maart 1976 niet meer thuis. 
Ook een sportongeluk. Zijn
gezin bleef achter. Vrouw en
zoon. Ontredderd, ontregeld. Zo
ook zijn directe familie. Net zo
ontredderd als het gezin van de
prins en de hele koninklijke
familie. Thuiskomen, een vogel
denkt er niet over na. Maar
goed ook. Dat is de natuur. 
Wij mogen dankbaar zijn voor
elke dag dat wij weer mogen
thuiskomen… 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Help de bijen met bloemen

’t Heen & Weer
’t Heen & Weer is de klucht Run for Your Wife van Ray Cooney vertaald uit 
het Engels door René van Vooren. In Nederland kwam deze klucht in 1984
voor het eerst in de theaters. Tien jaar later kwam John Lanting met zijn
Theater van de Lach met een eigen versie van deze klucht onder de titel Kink
in de kabel.

door Henny Radstaak
Wereldwijd wordt er
groot alarm geslagen
vanwege de massale
sterfte van bijensoorten.
Vaak zonder duidelijke
oorzaak verdwijnen de
laatste jaren complete
bijenvolken. Daarom is
2012 uitgeroepen tot
JAAR VAN DE BIJ,
want bijen zijn onmis-
baar: één derde van ons
voedsel is afhankelijk
van de bestuiving van
bijen. In de rubriek ‘Bij
en wij’ volgen we dit
hele jaar met imker Jan
Goedkoop het leven van
de bij.

Actie ‘Bijenweide’ 
Zo dramatisch slecht is het met de bijen-
volken in en rond Blaricum gelukkig
nog niet gesteld. ‘Wij hebben hier nog
geen last van massale bijensterfte,’ zegt
Jan Goedkoop van de Imkervereniging
Blaricum. ‘Maar je weet nooit hoe lang
het goed gaat. We willen er natuurlijk
alles aan doen om een gezonde bijenpo-
pulatie in stand te houden.’ Daar zijn
bloemen voor nodig. Daarom is de
Imkervereniging de actie ‘Bijenweide’
begonnen. In meer dan twintig
Blaricumse winkels kunt u de hele
maand maart voor één euro een zakje
zaad kopen. Met dat zaad – van o.a. gele
mosterd, korenbloemen, klaprozen en
goudsbloemen – kan iedereen in de tuin
een kleine bijenweide inzaaien. ‘Als
iedere Blaricummer bloemen in z’n tuin
zou hebben, dan zag de wereld er heel
anders uit. Dan hoeven we niet snel
bang te zijn dat de bij ook uit ons dorp
verdwijnt.’

Stenen woestijn
Het verdwijnen van voor de honingbij
geschikte biotopen is één van de oorza-
ken van de achteruitgang van deze
insectensoort. Bijen leven van nectar,
dat dient als brandstof, en van stuifmeel
om de larven mee te voeden. Bloemen



Het gaat haar aan het hart te moeten
stoppen. In de Gooi- en Eemlander van
4 februari zegt ze over haar betrokken-
heid bij ons dorp.‘Mijn grootvader zat
voor de oorlog al voor de KVP in de
raad. Mijn oom Herman de Klerk is 25
jaar wethouder geweest. Mijn ouders
hebben in de gemeenteraad gezeten.
Betrokkenheid bij het dorp zit in mijn
genen.’

Buitenspel
Els betreurt het wel dat er in de
gemeenteraad grote tegenstellingen
zijn ontstaan tussen de  coalitie en de
oppositiepartijen CDA, de Blaricumse
Partij en de PvdA. Els: ‘De coalitie
(VVD, Hart voor Blaricum en D66)
“regeert” en er is weinig tot geen toe-
nadering voor samenwerking met de
andere partijen.’ Het is haar een punt
van zorg, want uiteindelijk hebben we
een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor het welzijn van ons dorp. ‘Op
geluiden van de oppositie wordt door
de coalitie nauwelijks gereageerd.
Bepaalde beslissingen worden voorge-
kookt, waardoor eigenlijk geen sprake
meer is van een open politieke discus-
sie zoals het in een democratische
besluitvorming behoort om elkaar op
de hoogte te brengen van de diverse
standpunten en zo te komen tot een zo
breed mogelijk gedragen besluit.’ 

Resultaten
Met voldoe-
ning kijkt ze
terug op voor-
zieningen die
de laatste jaren
tot stand kwa-
men, zoals het
parkeerterrein
bij de Wetering
dat onbebouwd
bleef, het Cen-
trumBijvanck-
plan, de nieu-
we Malbak, het kunstgrasveld op het
sportpark.

Karakteristieken.
Het karakter van Blaricum is de laatste
jaren veranderd. Dat zal niemand ont-
kennen en is ook heel normaal. Maar wat
we volgens Els moeten vasthouden zijn
de karakteristieke kenmerken van ons
dorp, zoals de engen rondom het oude
dorp, de hagen, het Vitusgebouw, de
Blaricumse kermis, het groene karakter
van de Bijvanck en de zelfstandigheid
van het dorp door de unieke samenwer-
king in BEL-verband.

Activiteiten
Tot voor kort secretaris van het Rode
Kruis, afdeling Laren, Blaricum,
Eemnes, die per 1 januari 2012 is opge-

gaan in een grotere regio, namelijk dis-
trict Gooi en Vechtstreek. Maar nog wel
actief binnen KWF, als een van de coör-
dinatoren die de zorg heeft voor het goed
verlopen van de jaarlijkse collecte. Ook
het rondbrengen van maaltijden aan
ouderen via Versa Welzijn is een activi-
teit dat ze voorlopig ook blijft doen. Met
veel plezier denkt ze terug aan haar
bestuursfunctie als secretaris van het
Kerkbestuur van de St. Vituskerk. Met
name aan de verbouwing in 2004 toen er
prachtige glas- in loodramen terugge-
plaatst zijn in de apsis, en aan het ver-
plaatsen van het bijzondere orgel van
Maarschalkerweerd, dat helemaal afge-
broken is en gereviseerd teruggeplaatst
is. Veel om op terug te kijken en om het
wat kalmer aan te gaan doen nu ook haar
man Udo minder is gaan werken.

Aan het woord is Peter de Graaf (63), de
nieuwe fractieleider van het CDA in de
Blaricumse gemeenteraad. Zelfstandig
ondernemer en onder andere ook
bestuurslid van de NRB, de Nederlandse
Rugby Bond. 

CDA
Peter is nu drie jaar actief in het CDA
Blaricum. Zo was hij tweede op de lijst
van de verkiezingen in 2010. Daarna
beëdigd fractieassistent. In 2009 heeft
hij voor het CDA de gesprekken gevoerd
over deelname aan de coalitie. Het CDA
bezet momenteel in de raad één van de
dertien zetels. Peter: ‘Dat maakt de uit-
daging des te groter. Ik heb echt zin om
hier aan de slag te gaan.’ Zijn er kansen
voor het CDA? ‘Jawel, die zijn er wel
degelijk. Kijk maar naar het verleden,
toen het CDA zelfs vier zetels bezette.
Het kan. Er zijn genoeg mensen in het
dorp om met meer zetels in de raad te
komen. Het CDA is een sterke partij,
ook al gaat het qua omvang mee met de
deiningen van de landelijke politiek.’

Heden en toekomst
Is een partij op confessionele basis nog
van deze tijd? ’Jazeker, daar is een plaats

voor. Onze samenleving is gebaseerd op
de normen en waarden uit de oorsprong
van het christendom. Die, aangepast aan
de hedendaagse tijd als gezonde basis
blijven accentueren.’ De toekomst van
het dorp? ‘Die is er. Bijvoorbeeld: focus
op het nabuurschap, in het groot en in
het klein. Dan kunnen we in het dorp het
authentieke karakter behouden en blij-
ven wat we zijn. Ons veilig en prettig
voelen. Dat verder ontwikkelen, met
behoud van de goede dingen. Het colle-
ge helpen een goed bestuur te vormen.
De burgerparticipatie versterken.’ 

Wie is Peter?
Een begripsvol mens met daadkracht.
Met een prettige uitstraling en met wie je
gemakkelijk van gedachten kunt wisse-
len. Zijn levensloop geeft zijn veelzijdig-
heid aan. Hij is geen man van polarisatie
om zichzelf zo nodig te positioneren.
Nee, onderzoeken, overleggen, samen
doen, mede sturing geven. Dat blijkt ook
uit zijn 25 jaar ervaring in het bankwe-
zen, op leidinggevende posities, hier te
lande en in het buitenland, en ook uit zijn
zeven jaar als interim-manager. Peter:
‘Zoek niet de frontale aanval. Kom er
samen uit. Druk uitoefenen levert altijd

tegendruk op, waarbij de echte proble-
matiek en ook de doelstellingen op de
achtergrond kunnen raken. Zie alles in
zijn ware proporties. Je hoeft hier niet
veel ruzie te krijgen, als je er niet op uit
bent.’ Een duidelijk statement van het
nieuwe raadslid.
‘Wellicht dat mijn lange, actieve rugby-
periode bij mij daar zijn sporen heeft
achtergelaten. Respect voor de tegen-
stander, voor de scheidsrechter en voor
je ploeggenoten. Sportsmanship. Eerlijk-
heid. Geen misbruik maken van de gaten
in de regelgeving. Toon discipline, team-
spirit, beheersing, en natuurlijk niet te
vergeten, heb plezier.

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
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Centr. verwarming
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Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
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www.vogelinterieurs.nl

Els stopt ermee

door Adrie van Zon
Na elf jaar, met een korte onderbreking tussen 2006
en 2008, houdt Els Poolman Simons-Vos wegens
gezondheidsredenen op met het raadslidmaatschap
voor het CDA.

Peter de Graaf, de nieuwe 
fractieleider van het CDA
door Sybert Blijdenstein
‘In mijn leven heb ik op veel verschillende plekken van deze aardbol geleefd. En
in Nederland op meerdere plaatsen gewoond. Overal met plezier. Maar nergens
bevalt het mij zo goed als in Blaricum waar ik sinds 2003 woon, samen met mijn
vrouw Ellen en mijn jongste zoon Berend, die in groep vijf van de
Bernardusschool zit.’ 
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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

‘Eind 2008 stortte in ons woonhuis een
gedeelte van de zoldervloer in. Daardoor
kwamen achter de beschadigde muren de
oorspronkelijke met ossenbloed beschil-
derde muren tevoorschijn. In de woonka-
mer bleek achter de wandplaten een
diepe uitsparing in de muur te zitten
waarin een kniehoge latei, ooit een ope-
ning naar de hal, een zogenoemde
‘Takenschrank’, voorloper van de cen-
trale verwarming. Met hamer en
beitel hebben we in de hal voorzichtig

lagen weggehakt. Achter de vele lagen
kwam een geblakerde muur tevoor-
schijn, zijnde de vuurplaats oftewel de
‘Takenheizung’. Tot circa 1850 werd
onder een reusachtige schouw in de hal
gekookt en gerookt. Achter de vuur-
plaats was tegen het kniehoge gat in de
muur een gietijzeren haardplaat beves-
tigd, die de warmte doorleidde naar de
Takenschrank in de woon/slaapkamer;
de enige ruimte in huis die verwarmd
was. Dit soort verwarming kwam alleen
in de Eifel en in de Elzas voor. Wat een
uitvinding!’

Windhoos!
‘In juli 2010 heeft een plaatselijke wind-
hoos onze kalverstal, schuren, werk-
plaats en woonhuis vernield. Ook het

dak van de naastgelegen boerderij die
tegen onze poort is aangebouwd, is
toen meer dan een meter opgetild en
teruggevallen. De planken van de hooi-
zoldervloer stonden recht overeind,
ramen en deuren waren naar binnen
gezogen. Een vrouw die 300 meter ver-
derop woont, stond in haar tuin toe te kij-
ken hoe onze daken omhoog kwamen.
Haar man kon haar net op tijd naar bin-
nen trekken; een paar seconden later
sloegen stukken van het dak van de kal-

verstal in haar huis. Ongelooflijk, wat
een natuurgeweld.’ 

Beste melk oorkonde
‘We hebben aardig wat tegenslag gehad.
Maar dat valt allemaal weg op het
moment dat je een uitnodiging krijgt van
het Ministerie van Landbouw. Het bleek
dat we de beste melk hadden in
Rheinland-Pfalz! Staatssecretaris Englert
heeft eind 2010 aan Henk een oorkonde
overhandigd.’

Mais onder folie
‘Het is hier op 590 meter boven NAP
eigenlijk te koud om mais te telen.
Daarom hebben we afgelopen zomer
geëxperimenteerd met mais onder folie.
De folie werkt als een kas en lost na een

De Oranje Vereniging Blaricum 
presenteert i.s.m. Versa Welzijn ter
gelegenheid van de manifestatie
‘Bijvanck in Beeld’ op zondag 25
maart 2012 de talentenjacht
‘Bijvanck got talent, Kids’ in 
wijkcentrum De Malbak.

Kinderen in de basisschoolleeftijd die
kunnen playbacken, zingen, zowel solo,
duo als trio of in een koortje, een
muziekinstrument kunnen bespelen of
willen optreden met een andere act, kun-
nen dit komen laten zien op het open
podium in wijkcentrum De Malbak. 
Vanaf 13:30 uur kun je in de grote zaal
jouw talent laten zien, ingeleid door
speaker Frans Ruijter en word je beoor-
deeld door een vakjury van echte arties-
ten. 16.00 uur is de prijsuitreiking en de
bekendmaking van de ‘beste artiest van
de Bijvanck 2012’.

Er is een gastoptreden van de zanger
Henk Dissel en na 15:00 uur of later,

afhankelijk van het aantal optredens,
wordt de middag afgesloten door een
disco met dj ED en dj Sebaaa. 
Benodigd materiaal, zoals cd, usb-stick,
muziekinstrumenten en ander attributen
dien je zelf mee te nemen. Een geluids-
installatie met microfoon(s), cd-spelers
en digitale usb-ingangen is in de zaal
aanwezig

Je kunt je tot 23 maart a.s. aanmelden bij
e-mailadres riaklerk@xs4all.nl, onder
vermelding van naam, adres, geboorte-
datum, e-mailadres, telefoonnummer,
soort act, benodigde tijd voor je 
optreden, of d.m.v. de antwoordstrook op
de flyer die wordt verspreid op de scho-
len in de Bijvanck en in De Malbak, of
via telefoonnummer 5250197. Je krijgt
bericht via het door jou opgegeven mail-
adres of telefoonnummer over het tijd-
stip van jouw optreden.

paar maanden op. We hebben behóórlijk
wat bekijks gehad, vooral tijdens het
oogsten liep het storm! Tijdens het voor-
bereidende ploegen moest twee maal de
Explosieven Opruimingsdienst komen
omdat Henk een propagandabom en
twee dagen later een mortiergranaat had
opgeploegd. Als gevolg van de slag bij
Losheimergraben (Ardennenoffensief) is
na de oorlog alleen al in de weilanden

om ons dorpje heen tegen de éénmiljoen
granaten gevonden en er ligt nog genoeg
begraven wat nog niet ontdekt is.’

Eifelkrimi
‘Ook de laatste maanden zijn behoorlijk
roerig geweest; ons dorp werd dagelijks
bezocht door politie en journalisten. De
‘buurboer’, die bijna dagelijks bij ons
kwam, blijkt jaren geleden zijn zwange-
re vriendin te hebben vermoord en ‘weg-
gewerkt’. Ook wij zijn tweemaal onder-
vraagd door de hoofdcommissaris van
Kriminalpolizei Trier. Echt, te bizar voor
woorden. Of we het ooit kunnen bevat-
ten? Nee. Dan denk je in een piepklein,
ingeslapen, dorpje te zijn terechtgeko-
men, waar nooit iets gebeurt, in een uit-
hoek van de Eifel...’

Blaricumse Monique Vos: 
boerin, schilderes in Duitsland

Bijvanck got
talent

door Monique Vos
@meelmuisje Monique Vos v. Dalen. Vanuit Duitsland twittert Monique Vos
onder de naam van de Blaricumse winkel De Meelmuis. Sinds 2006 woont
Monique samen met echtgenoot Henk Vos van Gerrie van De Meelmuis en
zoontje Tijmen in de Duitse Schnee-Eifel. Zij hebben daar een melkveebedrijf
met ongeveer 70 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Monique werkt ook in
het restaurant van een vriendin in het vlakbij gelegen Kronenburg en maakt
in opdracht schilderijen. Het vestingstadje Kronenburg is hét kunstenaars-
stadje in de Eifel en had ooit een eigen kunstacademie. Monique vertelt over
wat ze meemaakt.

Monique Vos met een van haar schilderijen

De pinken, waarvan de rechter van
Monique is: koe Liebschen

Henk krijgt Ehrenbrief overhandigd
door staatssecretaris Englert

Het verschil in mais onder folie en het
mais van de buurboer is goed te zien
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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

treren, alsof je je rol voor de eerste keer
speelt, en dit kun je trainen.’ 

Het Astma Fonds
Sinds een goed jaar is Edwin de Vries
ambassadeur voor het Astma Fonds. Hij
is zoals hij zelf omschrijft: ‘Het product
van de ontwikkeling van medicijnen in
de strijd tegen astma. Door deze ont-
wikkeling komen patiënten beter in
evenwicht, kunnen zij gewoon leven.’
Dus toen ze hem vroegen om ambassa-
deur te worden, aarzelde hij niet. Edwin
had het gevoel dat hij op deze manier
iets terug kon doen.

Bankiers
Een hele andere groep mensen waar
Edwin af en toe mee werkt zijn mana-
gers uit het bankwezen. Hij geeft cur-
sussen. De bankiers, in pak, stropdas en
strak in het gelid, jut hij op en hij laat ze
als het ware buiten zichzelf treden.
Menig cursist heeft aan het eind van
zo’n dag: ‘Wauw, dat ik dat in me had.’ 

En verder

Waarom wonen in
Blaricum?
‘We zochten een huis met tuin
en vonden deze in Blaricum.
Wonen in Amsterdam is niet
bevorderlijk voor astma:
vochtige kleigrond, vervui-
ling. Het leven in Blaricum
draagt bij aan een betere
gezondheid, rust en biedt een
paradijselijke omgeving. Ik
hoef hier nooit meer weg.’

Wat doet Edwin in zijn vrije
tijd?
‘Schrijven en lezen. Dus
eigenlijk: werken. Het komen-
de jaar ga ik schrijven aan een
nieuw project.’ Hij heeft nog
veel ideeën.

Met wie zou Edwin een 
borrel willen drinken?
John Ewbank, componist voor
onder andere Marco Borsato.
Edwin heeft wel professioneel
contact met John gehad, maar
nog geen borrel gedronken.

Twitteren, Facebook?
‘Kost veel tijd, ik zit voor mijn
werk al achter de computer,
maar ik zit wel op Facebook
alleen voor echte vrienden en
bekenden.’

Vakantie: zomer of winter?
Beide. Edwin is een geoefen-
de skiër en gaat in zijn eentje
een week per jaar er lekker
tegenaan. En verder veel
Vlieland, prachtige natuur. Als
hun zoon de deur uit is willen
hij en zijn vrouw meer gaan
reizen: stedentrips. En naar
warme oorden want: ‘Als het
buiten triest en troosteloos is,
ga ook ik somberen.’

Wat is een echte 
Edwin de Vries-eigenschap?
Grappenmaken, humor. ‘In
mijn eigen scripts zit humor,
maar als toeschouwer waar-
deer ik dit ook. Het is fantas-
tisch als je een zaal vol
publiek geboeid weet te hou-
den en ook aan het lachen
weet te krijgen.’

Van welke Blaricummer 
zou Edwin wat meer 
willen weten?
Juf Henny Hilhorst.

Bij het afscheid kijken twee
trouwe bruine ogen mij aan,
een labradoodle, een harige
viervoeter die ook geschikt is
voor mensen met astma.

Even voorstellen…

door Gerda Jellema
Het acteren is hem
met de paplepel inge-
goten. Edwin de Vries,
zoon van ouders waar-
van de een acteur was
en de ander uit een
groot acteursgeslacht
kwam. Een jeugd
gekenmerkt door
astma heeft zijn twee-
de talent naar boven
gebracht: het schrij-
ven. Als kind verbleef
hij een jaar lang in
Davos. Vaak aan bed
gekluisterd en veel
alleen, creëerde, fanta-
seerde en schreef hij
zijn eigen wereld. Het
acteren en schrijven
werd zijn leven.

Op 12-jarige leeftijd stond Edwin de
Vries voor het eerst in de film De laat-
ste passagier (in de volksmond ook wel
Kwikkie of Rumoer om Kwikkie)
samen met zijn vader Rob de Vries. Als
acteur in theatervoorstellingen speelde
hij onder meer in Wie is er bang voor
Virginia Woolf en De pianist. Grote
naam maakte hij als scenarioschrijver
van Left Luggage en De ontdekking van
de Hemel waarvoor hij in 2001 een
Gouden Kalf ontving. Momenteel
draait in TheaterHangaar, vliegveld
Valkenburg bij Leiden, de megaproduc-
tie Soldaat van Oranje. Het script is van
zijn hand en zelf speelt hij hierin secre-
taris van de koningin Van ’t Sant, alter-
nerend met zijn broer Bart de Vries.
Deze musical is vanwege doorslaand
succes verlengd tot juli 2012. Voor de
televisie schreef hij de serie Dokter
Deen, een kijkcijferhit.

Schrijven en acteren
In zijn eigen schrijversdomein, met veel
boeken en ander leesvoer, vertelt
Edwin: ‘Nog steeds, als ik naar bed ga,
dwing ik mezelf om me leeg te maken
en na te denken over wat ik wil gaan
schrijven; ik droom erover en als ik
opsta dan begin ik met schrijven. Het is
een kwestie van concentratie. De ene
keer schrijf je het verhaal en zoek je
daar de juiste acteurs bij, waarbij karak-
terontwikkeling belangrijk is. De ande-
re keer schrijf je een stuk voor een per-
soon.’ Zoals hij Dokter Deen speciaal
voor Monique van de Ven, zijn vrouw,
heeft geschreven. Als acteur probeert
hij zich in te leven in het personage die
hij gaat vertolken en neemt hij soms als
voorbeeld iemand in zijn omgeving die
op de te spelen persoon lijkt, waardoor
hij zich nog beter kan inleven. Edwin:
‘Maar de Edwin de Vries blijft altijd
herkenbaar.’ Voor het acteren in een
toneelvoorstelling, zegt Edwin, geldt:
‘Jezelf voor die tijd leegmaken, concen-



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
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Er is in de tijdelijke opvang in Laren
gekozen voor: boeken voor jeugdigen
van 0 tot 10 jaar, leesboeken voor vol-
wassenen, grote letterboeken en
Engelstalige boeken. Voor informatieve
en studieboeken en dvd’s kunnen onze
lezers terecht in de bibliotheek in Huizen
en in die van Eemnes. Onze lezers kun-
nen boeken reserveren op de website
www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
De bestelde boeken kunnen dan worden
opgehaald in Laren.

Schoolkinderen en scholieren
Dankzij een bijdrage van 2.500 euro 
van de Stichting Vrienden van de
Bibliotheek Laren-Blaricum kunnen de
basisschoolleerlingen uit Laren en
Blaricum met de hele klas in een
Amerikaanse schoolbus naar de biblio-
theek in Huizen. Een mooie oplossing.
Het is goed dat de kinderen, die het heel
heftig vonden dat hun bibliotheek tot de
grond toe afbrandde, op deze veilige
manier weer naar de bibliotheek kunnen.

Mediawijsheid
De bibliotheek doet veel voor de scholen
op het gebied van mediawijsheid, bij-
voorbeeld het project ‘Web z@p je wij-
zer’ dat kinderen de weg wijst naar inter-
netsites met duidelijke, betrouwbare

Bibliotheek 
uit de brand
door Adrie van Zon 
Ruim drie maanden na de
brand praten we met Pauline
Gmelig Meyling, directeur van
de bibliotheek Huizen-Laren -
Blaricum. Zij vertelt dat de
bezoekers en de medewerkers
van de bibliotheek hun plekje
weer hebben gevonden, mede
dankzij de snelle hulp van de
gemeente en Versa Welzijn in
de vorm van het tijdelijke
onderdak in het gemeentehuis
van Laren. Ook voor kranten
en tijdschriften kan men daar
terecht in het leescafé. ‘Er
wordt samengewerkt met Versa
Welzijn, voorheen stichting
sociaal cultureel werk De
Warrekam, de Volksuniversiteit
en de leerlingen van College
De Brink en dat is een mooie
voorbereiding op de samen-
werking straks in het nieuwe
cultuurhuis aan de Brink.’

Nieuwe bibliotheek aan de Brink
Boeken, dvd’s, kranten, tijdschriften,
internetten, leescafé in het nieuwe
gebouw, en buiten een leesterras in de
tuin van het voormalige klooster met een
uitzicht op de gerestaureerde basiliek.
Ook zijn er kaartjes te koop voor films en
optredens in het theater (voormalige
kapel), voor deelname aan een cursus van
de Volksuniversiteit of van Versa Welzijn.

Opening
Begin mei moet het gebouw klaar zijn.
Daarna begint de afwerking en de inrich-
ting en tot slot de verhuizing en de
installatie van de automatisering. De
feestelijke opening van de bibliotheek
verwacht Pauline begin september.
Ondanks de hectische laatste maanden is
Pauline positief over de gang van zaken.
Mede dankzij de medewerking van vele
kanten en zeker ook als gevolg van de
grote inzet van de medewerkers komt
men zo langzamerhand de gevolgen van
de vreselijke brand te boven. Ze zegt:
‘Dit stukje is maar een korte blik op het
bibliotheekwerk, er is nog zoveel meer
dat door de bibliotheek wordt gedaan.’
Ze wil daar, als er ruimte voor is, gaarne
de komende tijd met korte stukjes op
terugkomen in hei & wei. Pauline ziet de
toekomst met vertrouwen tegemoet.

Appartementen
in de Blaricum-
mermeent
Vos & Teeuwissen uit Huizen heeft
overeenstemming met De Jong
Strakinga Ronk, makelaars uit
Blaricum en Floberg, makelaars uit
Huizen, over de verkoopwerkzaamhe-
den van het project blaricumapart-
ments.nl

Begin april zal daadwerkelijk worden
gestart met de verkoop van het klein-
schalige appartementengebouw, wat op
de Erfgooiersdreef in deelgebied C1 van
de Blaricummermeent zal komen.
Het appartementengebouw, welke oogt
als een moderne Gooise villa, komt op
een groot kavel van ca 2.000,00 m2,
gesitueerd aan het Plataanplein. Het per-
ceel is direct gelegen aan de oever van de
brede rivier welke door dit gebied loopt.
Op de kavel worden 32 parkeerplaatsen
aangelegd, omzoomd door hagen en een
aantal bomen. De tuin, welke gemeen-
schappelijk eigendom wordt van de op te
richten vereniging van eigenaren, biedt
veel gebruiksmogelijkheden om te ver-
blijven en te ontspannen. 
Het gebouw bestaat uit 15 verschillende
3 kamer appartementen en heeft nog ber-
gingen op de begane grond. De apparte-

menten zijn allemaal goed op de zon
georiënteerd. Vanuit elk appartement is
de aanwezige buitenruimte om het com-
plex waarneembaar.

Heeft u interesse of wilt u meer 
weten over dit project, dan  kunt u 
zich inschrijven op de website 
www.blaricumapartments.nl of gewoon
even binnenlopen bij de voornoemde
makelaars, die u graag ontvangen. De
verkoopprijzen zijn nog niet vastgesteld
maar variëren naar verwachting tussen
de € 190.000,- v.o.n. en € 245.000,- vrij
op naam.
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Pauline tussen de boeken in de tijdelijke bibliotheek

informatie. Pauline: ‘Scholieren van het
voortgezet onderwijs kunnen nu goed
terecht in de bibliotheek in Huizen voor
hun huiswerk, werkstuk, spreekbeurt,
internetten etc. Er is hulp van bibliothe-
carissen en van een mediacoach om ver-
der te zoeken dan alleen maar via
Google. Hoe ga je veilig om met inter-
net, welke risico’s en moeilijkheden zijn
er op de diverse digitale media, wat is
mediawijsheid en hoe voorkom je “digi-
taal pesten”? Ook studenten en volwas-
senen vinden hun plekje in de biblio-
theek. Ze zitten met hun laptop hier rus-
tig te werken of lezen kranten en tijd-
schriften.’

Bibliotheek voor baby’s
Weten ouders wel dat hun baby al vanaf
drie maanden kan genieten van boekjes?
Samen plaatjes kijken en samen praten
of zingen is een uitstekende en aangena-
me manier voor het contact en voor de
taalontwikkeling van het kind. Bij de
bibliotheek Huizen krijgen ouders gratis
een pakket Boekstart (koffertje) en
geven deskundige medewerkers tips over
voorlezen en geschikte boekjes. Vanaf 1
april kunnen ook Blaricumse ouders met
hun baby’s terecht in Huizen. Dit project
wordt uitgevoerd samen met de gemeen-
te en de consultatiebureaus.
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Louis werd op 12 mei 1929 als vijfde
kind uit het huwelijk van Johan van der
Borgh en Fonsje Rigter geboren.
Ondanks zijn slechte gehoor heeft hij
toch van zijn jeugd kunnen genieten. Na
de Lagere School ging hij naar de mulo
in Bussum. Louis was nog maar 17 jaar
toen hij, na later bleek, door een verkeer-
de diagnose van een arts, geopereerd
moest worden. Dit ging bijna mis. Hij
stond, zoals hij het zelf zei: ‘Voor de
hemelpoort’. Hij vond dit wel spannend
en was erg benieuwd waar hij dan terecht
zou komen. Door zijn sterke gestel genas
hij wonderbaarlijk, maar zijn gehoor was
er niet beter op geworden. 

Trouwen
Op 28-jarige leeftijd trouwde Louis met
Greet van den Bergh (dochter van Henk
van den Bergh, de smid). Het jonge span
ging op de bovenverdieping van zijn
ouderlijk huis aan Kruislaan 8 wonen.
Een jaar na het huwelijk moest Louis
weer geopereerd worden. Dit liep niet
goed af, het leidde tot een totale doof-
heid. Maar zij gingen niet bij de pakken
neerzitten. Greet en Louis leerden liple-
zen zodat voorkomen werd dat Louis in
een sociaal-maatschappelijk isolement
terecht zou komen. Greet was zijn grote
steun en toeverlaat. Zelf zei hij hierover:
‘Zonder Greet ben ik nergens.’ Samen
kregen zij vier kinderen: Yvonne, Jan,
Marjo en Loe. Met behulp van een hoor-
apparaat heeft hij gelukkig zijn kinderen
nog kunnen horen praten. 

Werk 
Jammer vond hij dat hij door automatise-
ring niet in staat was de volle veertig jaar
bij zijn werkgever, de gemeente
Blaricum, vol te maken. Hij was daar

intussen hoofd van de afdeling Bevolking
geworden. Louis was goed op de hoogte
van de regelgeving op dit gebied en
zodoende een vraagbaak voor vele
Blaricummers. Als ambtenaar van de
burgerlijke stand heeft hij al zijn kinde-
ren in de echt verbonden. Naast zijn werk
genoot hij van de natuur; het werken in
zijn (groenten)tuin gaf hem veel aflei-
ding, en fietsen in de polder en in de bos-
sen hadden op hem een rustgevende uit-
werking. 

Verhuizen
In 1987 werd er verhuisd naar de Rongen
1 in de Bouwvenen. Hier werd Louis in
1989 getroffen door een hartinfarct en
een hartstilstand. Door deze ervaring was
hij zich bewust van het einde van zijn
leven. Hij heeft nog ruim twintig jaar in
‘reservetijd’ mogen leven. Eind 2010 ver-
huisden Louis en Greet als eerste bewo-
ners naar de nieuwe ‘Wingerd’. Het was
Louis die op 30 maart 2011 het gebouw
officieel mocht openen. De laatste tijd
ging zijn gezondheid steeds meer achter-
uit. Gelukkig hebben Greet en de kinde-
ren hem tot het laatst thuis kunnen ver-
zorgen, iets wat hij zo graag wilde. 

Op 4 februari 2012 kwam er een einde
aan het bewogen leven van Louis. De uit-
vaart werd gedaan door zijn twee broers
die beide priester zijn. Zij werden hierbij
geassisteerd door Cuno Lavaleije. Louis
is begraven op de r.k.-begraafplaats waar
hij ruim twintig jaar lang de administra-
tie voor gedaan heeft. Louis was dank-
baar voor alle hulp en zorg die Greet, kin-
deren en kleinkinderen hem hebben kun-
nen geven. Laat dit een troost voor hen
zijn en een basis om het leven weer op te
kunnen pakken.

In memoriam: Aloysius Maria 
van der Borgh 
door Frans Ruijter
De vader van Louis, Johan van
der Borgh, werd op 8 juli 1914
als twintigjarige benoemd als
ambtenaar bij de gemeente
Blaricum. Voor die tijd was hij
werkzaam geweest in de gemeen-
te Wamel (Land van Maas en
Waal). Hij trouwde met Fonsje
Rigter van de Eemnesserweg 15.
Hun eerste woning was aan de
Capittenweg 10, en later werd
daarnaast een nieuw huis
gebouwd, Kruislaan 8, wat de
naam ‘Ons Hoekske’ kreeg. Hier ging het gezin Van der Borgh zich vestigen.
Johan van der Borgh heeft het gebracht tot gemeentesecretaris en werd als
eerste tot ereburger van Blaricum benoemd. 

Foto van de maand

Zonsondergang gefotografeerd vanuit de 3e etage 
terras-appartement in de Bijvanck.

Deze foto is gemaakt door mevrouw B.P.M. Wolse-de Beer

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 28 maart 
in hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van 

uw naam, waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift.

Frank Numan @Frank_Numan
@heienwei onderweg van Hilversum naar Amsterdam 
lees ik de hei & wei nr. 387 in de trein. 
Altijd leuk dorpsblad!

Bureau LiLa ? @lindavantland
Er bestaan mensen die hun werkelijk kapitale villa in #Blaricum
‘Ons Stekkie’noemen. #aandoenlijk
29 februari

BEL combinatie gaat ook twitteren. 
Op 7 maart nog geen tweet, 
maar wel 18 volgers.

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

Louis en en Greet van der Borgh



Boomfeestdag op 21 maart
 

Film: Blaricum in beeld



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Agenda meningvormende en 
besluitnemende Raadsvergadering 

BEL-commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit 

Het bestemmingsplan 

Periode van ter inzage legging 

Indienen van zienswijzen 

Periode van ter inzage legging 

Indienen van zienswijzen 



Aanmelden

Regionale Autisme Dag 

‘Hoe en wanneer geef ik 
mijn kind seksuele 
opvoeding?’

Heeft u al een Jekko?

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

Laatste kans bezichtiging BEL Art expo



Gemeente gaat parkeerproblematiek oude dorp aanpakken

Oranjeweitje

Bellevue

Blauwe zone

Extra controles

Planning

Contact

Aanwijzingsbesluit invorderings-
ambtenaren/belastingdeurwaarder 



Dorpsagenda
aanvang 15.00 uur: 25 maart: Suzanne
van Duuren en Corine Visser, 22 april:
Fernando Nina.
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, 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. 
Het Theosofisch Genootschap Lezing 7
april Slaap en dood zijn broeders door
Marianne Bruijns 10.30-12.00 uur,
Johanneshove, Eemnesserweg 42 Laren
(ruimte, de Hut van Mie).Toegang: gratis. 
Info: 5250180 en www.theosofie.net.
Zonnebloem Laren & Blaricum ‘De
Oudhollandse Spelletjesmiddag’ woens-
dag 11 april in het St. Vitusgebouw in
Blaricum 13.30-16.30 uur. Het vervoer
zelf regelen. Kosten: €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

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.
Rosa Spier Huis t/m 15 april een bij-
zondere tentoonstelling. Borduurwerk
van Karola Pezarro en schilderijen van
Annemieke Louwerens te bezoeken van
10.00-16.00 uur. 
Info: www.rosaspierhuis.nl.

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. 
De Dorpskerk zondagmiddagmuziek

Lilian Bos spreekuur op diverse locaties
in Blaricum e.o. Met al je interieurvra-
gen kun je terecht voor een persoonlijk
en onafhankelijk interieuradvies! Info:
www.woont.net of 0649203760.
Atelierroute Laren zaterdag 21 en
zondag 22 april. 
Info: www.atelierroutelaren.nl. 
Blaricumse Levensstaties 8 en 9 april
van 12.00-18.00 uur. Wandelrondgang
beginnend bij De Dorpskerk. 
Info: www.blaricumsestaties.nl. 
Torenhof t/m 12 april, expositie van
tekeningen en schilderijen van Ton
Verver. Op 30 maart is er een gezellige
voorjaarsmarkt.
Volksuniversiteit Cursus Hoe gebruik
ik mijn digitale camera. 21 maart en 4
april in De Blaercom. 
Info: www.volksuniversiteitlaren.nl.
A. Capitain Yoga bij Ziekte & Herstel
donderdag en vrijdag 11.00-12.30 uur.
Info: 06-11241438.

BIBLIOTHEEK
Boekenweek 14 maart t/m 24 maart
met het thema Vriendschap en andere
ongemakken. Het boek Geschreven
portret van Tom Lanoye cadeau voor
leden van de bibliotheek.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtend met Gaby Lodewijk over

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

Goede Vrijdag
in de Vituskerk
Op Goede Vrijdag, 6 april, is er om
19.15 uur een viering in de Sint
Vituskerk. Het begint al traditie te
worden dat het Goylants Kamerkoor
aan deze speciale viering extra sfeer
en glans geeft. 

Tijdens de dienst wordt in woord en
gezang het lijden en sterven van Jezus
Christus herdacht. Het Goylants
Kamerkoor, onder leiding van Bas
Halsema, zingt vier zogenaamde passie-
motetten, op teksten uit de Bijbel, die
alle vier een ander stukje van het lijdens-
verhaal vertellen. De dienst wordt geleid
door Cuno Lavaleije, en vanzelfsprekend
is iedereen welkom voor deze bezinnen-
de bijeenkomst aan de vooravond van
het feest van Pasen.

De toegang is vrij. Er is een collecte bij
de uitgang ter bestrijding van de kosten.
Info: Pastor Cuno Lavaleije tel.
5383153, www.vitusblaricum.nl. 
Info koor: www.goylantskamerkoor.nl of
Rienk Harkema tel. 5387557 of e-mail:
rharkema@casema.nl.

de 7 Griekse Godinnen, psychologie of
mythologie, 21 maart, 10.45-12.00 uur.
Lezing Tuinieren met Romke van de
Kaa 29 maart, 20.00-22.00 uur. Laren
Kidsbios 18 maart, 14.30 uur, 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
Zondag 25 maart 10.00 uur
Drs. J. Greven

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.

‘Ik ben blij dat zoveel kunstenaars uit
de Bijvanck enthousiast zijn om mee te
doen. We hebben ook zeker wat te bie-
den,’ stelt Hanneke van Zanden-Rood.
Zo is er in het feestweekeinde 24 en 25
maart van 11.00 tot 16.00 uur een over-
zichtstentoonstelling van alle deelne-
mende kunstenaars in De Malbak. 

Daar kunnen alle inwoners van de
Bijvanck en daarbuiten op een toeganke-
lijke manier kennismaken met het werk
van kunstenaars uit deze wijk. Van de
deelnemende kunstenaars houden er
zeven een open huis op die dagen, ook
van 11.00 tot 16.00 uur, en de rest toont
meer werken in De Malbak. Bezoekers
kunnen diverse kunstwerken winnen.
Een plattegrond is te downloaden op de
website www.bijvanckinbeeld.nl en
wordt huis aan huis verspreid in de
Bijvanck. Op de site is ook meer infor-

matie te vinden over de kunstenaars en
hun werken. 

‘Huisjes’ van Meen Bosker 

Atelierroute Bijvanck

De kinderen kunnen dan alle lammetjes
bewonderen, boterlammetjes maken,
knutselen en wafels bakken én een ritje
maken met de huifkar. 
Uiteraard hebben de hulpboeren samen
met de vrijwilligers ook  weer allerlei
kransen en lentestukjes gemaakt.

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

Familieberichten
Geboorten
21-02-2012 Odilia Jannetje Christina

Reitsma

Overleden
14-01-2012 Philippe Groen, 

geboren 19-02-1946
23-02-2012 Gijsbertus (Bep)

Hendrikus Borsen, 
geboren 19-06-1923

04-02-2012 Aloysius (Louis) Maria
van der Borgh, 
geboren 12-05-1929


