
Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

35e jaargang
nr. 390

30 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

  

Amnesty 
Amnesty International wil iedereen
die een financiële bijdrage heeft gele-
verd hartelijk danken. 
Wij melden dan ook trots dat wij in totaal
2679,67 euro hebben mogen ontvangen.
De 30 collectanten willen wij hartelijk
danken voor hun inzet om in weer en wind
met de collectebus rond de straten te gaan.

Blaricumse 
staties
Anita Witzier opent op 1ste paasdag 
8 april het kunstproject De 14
Blaricumse Levensstaties. 

Op het Oranjeweitje zullen in 14 pagode-
tenten de kunstwerken te zien zijn die het
verhaal vertellen van de opstanding en
hoop op weg naar Hemelvaart. Iedere
kunstenaar, in totaal 29, verbeeldt op zijn
eigen manier één of meerdere staties.
Mariette Gillis van het Gemeenschaps-
fonds Blaricum zal op Tweede Paasdag
aan het eind van de kunstmanifestatie de
publieksprijs uitreiken. Beide dagen van
12.00 tot 18.00 uur.

’t Werckpaert
Op 10 maart heeft de officiële herope-
ning van de verbouwde dagruimten
van Zorgboerderij ’t Werckpaert
plaatsgevonden. 
Bij deze gelegenheid biedt de WMO-
adviesraad de eigenaren – Margriet van
’t Klooster en Nico de Jong – een cheque
aan. Het bedrag kan bijvoorbeeld wor-
den besteed aan de verdere afwerking
van de verbouwing. In het afgelopen jaar
zijn de dagruimten van de zorgboerderij

verbouwd en aangepast aan de eisen van
deze tijd. In de dagruimten brengen de
hulpboeren een deel van de dag door om
te eten, koffie en thee te drinken en om
zich op te frissen voor ze weer naar huis
gaan. 

Deze opbrengst is ingezet voor onder-
zoek naar taaislijmziekte, ook wel Cystic
Fybrosis (CF), de meest voorkomende
erfelijke ziekte met een beperkte levens-
verwachting. De aandoening is chro-
nisch en niet te genezen. CF veroorzaakt
dik taaislijm waardoor spijsverterings-
problemen ontstaan. In de luchtwegen
veroorzaakt het taaie slijm ademhalings-
problemen en chronische luchtweginfec-
ties, waardoor schade aan de longen ont-
staat hetgeen uiteindelijk tot de dood
leidt. Kortom, een rotziekte waar nog
geen medicijn voor gevonden is!

‘Kopman’
In 2008 werd op vijfjarige leeftijd bij
Jochems nichtje Lotte taaislijmziekte
geconstateerd. Dit heeft hem doen
besluiten om zich voor deze ziekte in te
zetten en ambassadeur van de
Nederlandse Cystic Fybrosis Stichting
(NCFS) te worden. Vandaar ook dat hij
‘kopman’ van Skate4AIR is geworden.

2nd edition
Op vrijdag 3 februari jl. vond een suc-
cesvolle Skate4AIR 2nd edition plaats
met 145 deelnemers onder leiding van
ambassadeur Jochem. Blaricum was
goed vertegenwoordigd. Marcel Mignot
was er weer bij, dit keer samen met zijn
dochters Willemijn en Susanne en vrouw
Mieketine, maar ook dorpsgenoten Roel
Zijlstra (bij velen bekend als oud politie-
man), Hans Kaufmann en zoon Daniël
en Casper Mouissie (vader van Lotte)
hebben de tocht doorstaan. En dit keer
werd het indrukwekkende bedrag van 
€321.278 ingezameld!

3rd edition
Dat belooft wat in 2013! Mag Skate4AIR
bij deze 3e editie nog meer
Blaricummers verwelkomen? Dat zou
natuurlijk super zijn! Wil je ook deelne-
men? Houd dan www.skate4air.nl in de
gaten en zet vrijdag 1 februari 2013
alvast in de agenda.

Blaricummers schaatsen 
voor taaislijmziekte

v.l.n.r.: Johanna Vermeulen (NCFS), initiatiefnemer Werner Vervaet, ambasadeur Jochem
Uytdehaage, initiatiefnemer Arnoud Buizer en Jacquelien Noordhoek (Directeur NCFS)
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door Daniëlle Mouissie 
In februari 2011 vond de 1e editie van Skate4AIR plaats. Toen schaatsten 94
deelnemers, waaronder ambassadeur Jochem Uytdehaage en dorpsgenoot
Marcel Mignot de Alternatieve Elfstedentocht op de Weisensee in Oostenrijk
met als doel om geld in te zamelen voor onderzoek naar taaislijmziekte.
Opbrengst: € 180.000.



Geldigheid kinderbijschrijving in paspoort

Nota Geluidbeleid Beleidsplan 
Schuldhulp-
verlening 
2012 - 2015

Beleidslijn BIBOB Blaricum 2012



Agenda 
Rondetafelgesprekken 

Agenda 
Raadsvergadering 

Agendapunten 
ter inzage

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

BEL-commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Agenda 
Rondetafelgesprekken 



Dorpsagenda

De Blaercom Kunstcafé op: 11 mei (2e

week!), 20.00 uur. 
De Dorpskerk Zondagmiddagmuziek
aanvang 15.00 uur: 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. 
Toneelvereniging Blaricum 19, 20, en
21 april de komedie ‘t Heen en Weer in
het Vitusgebouw. 
Toegang 5 euro p/p. Reserveren via
Mevr. Schaapherder tel. 5256904. 
Info: www.toneelverenigingblaricum.nl.
Zonnebloem Laren & Blaricum ‘De
Oudhollandse Spelletjesmiddag’ woens-
dag 11 april in het St. Vitusgebouw in
Blaricum 13.30-16.30 uur. Aanmelden
bij: Emmy Pel, tel. 5255161 of Deirdre
de Lange, tel. 5267042. 
Atelierroute Laren zaterdag 21 en zon-
dag 22 april. 
Info: www.atelierroutelaren.nl. 
Blaricumse Levensstaties 8 en 9 april
van 12.00 – 18.00 uur. Wandelrondgang

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.  
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.
Galerie Bianca Landgraaf t/m 7 april
Korte ontmoeting met Eline de Jonge,
mixed media schilderijen. 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. 
Torenhof t/m 12 april, expositie van
tekeningen en schilderijen van Ton
Verver. 

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.

beginnend bij De Dorpskerk. Info:
www.blaricumsestaties.nl.  
De Malbak Qi Gong,  yoga en medita-
tie. Dinsdagavond 20.00 – 21.30 uur,
info/inschrijven bij Igor van Barneveld
06-45184054.

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Lezing Het levenstestament door
Lodewijk de Ruijter van Moulijn
Netwerk Notarissen, 16 april 20.00-
22.00 uur. Laren Biblioscoop 5 april
om 19.30 uur en Kidsbios 15 april om
14.30 uur, buurt- en speeltuinvereniging
Ons Genoegen, Smeekweg104.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-
aan-huis! Lidmaatschap vereist. 
Voor alle verdere info: 
www.bibliotheekhlb.nl en 
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondag 1 april 19.30
Palmpasen gezinsdienst
Witte Donderdag 5 april 19.30 uur
Maaltijd des Heren
Goede Vrijdag 6 april 19.30 uur
dienst met het uit de 8e eeuw stammen-
de ‘Beklag Gods’
Stille Zaterdag 7 april 20.00 uur
Fakkeltocht vanaf de Dorpskerk verza-
melen rond 19.45 uur. Aanmelden bij

jetje@family.filternet.nl. 
Info: Anne-Marie de Fouw tel.
5336405.
Zondag 8 april 10.00 uur
Paasmorgen met eieren zoeken voor
de kinderen.Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 

R.K. St. Vitus
Donderdag 5 april 9.00 uur
R.k. scholen paasviering
Goede Vrijdag 6 april 14.30 uur
Kruisweg
Goede Vrijdag 6 april 19.15 uur
Viering van Goede Vrijdag met kruis-
verering
Zaterdag 7 april 19.15 uur
Gezinsviering Pasen
Zaterdag 7 april 21.30 uur
Paasnachtmis
Zondag 8 april 11.00 uur
Hoogfeest Pasen
Maandag 9 april 10.00 uur
2de paasdag
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.

Artist impression van het BusinessPark27 in De Blaricummermeent in Blaricum.
Het eerste gebouw zal plaats bieden aan het projectbureau van De
Blaricummermeent in combinatie met een informatiecentrum en een horecagele-
genheid. Info: www.BusinessPark27.nl. 

De Blaricumse Partij heeft op hun web-
site een ‘enquête’ opgenomen op de
voorpagina van de site. Zeer regelmatig
zal hier een themavraag worden gesteld
met een stemmogelijkheid. “Op deze
wijze kunnen wij beter inspelen op de
mening en beleving van de burgers en
kunnen wij dit direct vertalen naar ons
standpunt in de Ronde Tafel Gesprekken

(RTG’s) en in de raad. Hoe meer burgers
stemmen, hoe beter wij onze standpun-
ten kunnen bepalen, wat de burger ten
goede kan komen.”, aldus Hans Breet,
redacteur van nieuwsbrief ‘De
Korenbloem’. 
Info: www.deblaricumsepartij.nl, en
stem ook!

Artotheek 2012 
Op14 en 15 April kunt u in het Singer
museum rond de honderd hele diverse
kunstwerken komen bekijken, lenen
en eventueel kopen. De werken zijn
gemaakt door 40 professionele heden-
daagse kunstenaars die ieder twee a
drie kunstwerken ter beschikking stel-
len. 

Zowel beelden zoals van onze dorpsge-
noot Margot Pistor, maar ook van Pépé
Grégoire als kunstwerken op het ‘platte’
vlak. Decoratief geschilderd op auto-
schroot van Sophie Walraven, maar ook
weer de fijn geschilderde panelen van
‘onze’ Stijn Rietman. Fascinerende
foto’s van o.a. Vincent Menzel en van in
het Rosa Spierhuis wonende Ama Kaag.
Harriet Stoop zal een lezing geven
‘Artotheekkunstenaars en hun werk’ op
12 april. Zij zal vertellen over de
gebruikte technieken, de leerscholen en
drijfveren van een aantal van deze kun-
stenaars. Na de lezing kunt u naar de
preview van de Artotheek en de speciaal
voor deze gelegenheid ’s avonds openge-
stelde tentoonstelling Schilders aan Zee,
Van Mondriaan tot Munch. En kunt u
luisteren naar een korte inleiding van de
directeur museumzaken Jan Rudolph de
Lorm. Voor 120 euro per jaar( 2 pers.)
bent u Vriend van het Singer Museum.
Inschrijven: theaterkassa@singerlaren.nl
of tel. 5393933, voor 5 april.

lezing en preview
12 april om 20.00 uur,
Artotheek kijkdagen 
14 april 11 -17 uur, 

15 april 11 – 14.30 uur, 
lenen 15 april 15 -17 uur

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Kunstcafé De
Blaercom
Op vrijdag 13 april om 20.00 uur is er
weer een kunstcafé. Yanny Vriends geeft
een lezing over de bibliotheek, beeldend
kunstenares Barbara Houwers zal over
haar werk komen vertellen en Rob van
Kreefeld, piano en Ben Vrauwdeunt, kla-
rinet, zullen de avond muzikaal afronden.

BusinessPark27 in 
De Blaricummermeent

De Blaricumse Partij


