
Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl
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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

Het is daarmee het 44e reddingstation
van de KNRM. De gemeente heeft alle
eigendommen (post, botenloods en de
reddingboot) overgedragen aan de
KNRM. De gemeente bespaart met de
overgang 55.000 euro op jaarbasis. De
KNRM is een organisatie die bestaat
dankzij donateurs, giften en nalaten-
schappen. Uiteraard zijn nieuwe dona-
teurs uit Blaricum en omgeving van

harte welkom. Donateur worden 
kan via www.knrmblaricum.nl of tel.
0655742506.
Op 28 april is het Nationale
Reddingbootdag en kan iedereen, jong
en oud, langskomen op het reddingstati-
on om mee te varen. Maak kennis met
het nieuwste station van de KNRM bij
het Stichtse Strand in Blaricum van
10.00 tot 16.00 uur.

www.dayspamooi.nl

  

Op 1 april is de Blaricumse Reddingsbrigade overgegaan naar de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

KNRM start reddingstation 

Na de ontvangst in het zonnetje kregen
alle deelnemers de veiligheidsvoor-
schriften voor op het
water. De groep werd in
tweeën gedeeld. De eerste
groep ging het water op en
de andere groep kreeg een
boeiende presentatie over
het werk van de
Reddingsbrigade. Terwijl

de groep buiten op de boot met 140 pk
stevig de wind door de haren voelde,

werd binnen duidelijk
gemaakt wat de noodzaak
is van een eigen reddings-
brigade en wat de daarbij
behorende kosten zijn
voor professioneel materi-
aal en opleidingen.

door bestuur BOV
Zondag 25 maart was de  jaarlijkse ‘BOV  (Blaricumse Ondernemers
Vereniging) Lenteactiviteit’. Deze keer bij de Reddingsbrigade Blaricum. 
Alles zat mee, het weer, de vele aanmeldingen en de perfecte organisatie van de
Reddingsbrigade.

Geslaagde Lenteactiviteit BOV 

De reddingboot ‘Anna Jacoba’ op het Eemmeer bij het eiland ‘Dode Hond’

Koninginnedag
2012

De Oranje Vereniging Blaricum
biedt u in samenwerking met 

De Blaercom en
Moeke Spijkstra onderstaand 

programma aan.

Kindervrijmarkt 
08.30 – 13.00 uur

Dorpsstraat/Fransepad
Opbouw niet voor 06.30 uur! 

(aanrijden spullen vanaf
Eemnesserweg)

Kinderstraatje
11.00 – 13.00 uur

Diverse gratis spelletjes

Kruiskuil kinderplein
10.00 – 14.30 uur

O.a. Open podium B-factor:
Blaricumse talentenshow, 

demonstratie 
Rosana’s Dance Studio 

en demonstratie 
Gieske Theaterschool, 
DJ Ed en DJ Sebaa en

goochelaar/ballonnenartiest Jerry

Blaricummerie 
10.00 – 16.00 uur

Boeken- en rommelmarkt,
markt en standwerkerstoernooi 

Kunststraat 10.00 – 16.00 uur

Live muziek 
11.00 – 16.30 uur

bij de muziektent aangeboden door
De Blaercom en de Oranje

Vereniging Blaricum
met band Request en Hans Kap

vanaf 16.30 uur
bij Moeke Spijkstra Joel Borelli van
Crazy Piano’s, Dean Saunders en

Wolter Kroes

Veiling
15.30 – 16.00 uur

t.b.v. de Oranje Vereniging

28 april 2012 
10.00 – 15.00 uur

Voorverkoop boeken- en rommel-
markt

Eemnesserweg 4, Blaricum

Opbrengsten boeken- en 
rommelmarkt en veiling zijn

bestemd ter ondersteuning van 
de activiteiten van de 
Oranje Vereniging.

Het complete programma vindt u op
www.ovblaricum.nl.

vervolg op pagina 2



    

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

avond ligt het accent, naast het eten van
aspergegerechten, op de bijzondere wij-
nen die bij het diner geschonken worden. 
Een deel van de opbrengst van dit voor-
jaarsevenement doneert zMaakt!, net als
voorgaande jaren, aan het Fonds
Gehandicaptensport. 
Info: www.zmaakt.nl

Op 15 april zullen om 14.00 uur de
gloednieuwe hindernissen feestelijk in
gebruik worden genomen door een
demonstratie van de Stad & Lande
springruiters.
Gedurende de hele dag vinden er wed-
strijden plaats op het Stad & Lande ter-
rein. In de ochtend zijn er dressuurwed-
strijden en ’s middags, na de ingebruik-

Twee reddingsvesten
Het station draait volledig op vrijwilli-
gers en is vanaf april afhankelijk van
donaties. De BOV heeft de reddingsbri-
gade een cheque gegeven
van €  500,-. (Goed voor
bijvoorbeeld twee red-
dingsvesten.) We hopen
dat velen volgen of vrij-
williger willen worden
voor deze professionele
club mannen. De middag
werd afgesloten met een
heerlijk buffet, verzorgd
door  Het Vitus en een
lekker ijsje uit de ijskar
van ijssalon De Hoop.
Dit alles met muzikale
omlijsting van het shanty-
koor Het Ruime Sop met

hun vrolijke zeemansliederen. We kij-
ken terug op een geslaagde activiteit en
een gezellige en boeiende middag.

Een gezonde stresskip?

Ja, dat kan. Volgens vogelonder-
zoekers is dat het geval met het
vrouwtje van de boomzwaluw.
Wanneer ongemerkt aan haar
eigen jongen meerdere jongen uit
een ander nest worden toege-
voegd dan neemt het stresshor-
moon bij haar meetbaar toe.
Logisch. Symptoom ‘stresskip’
dreigt. Niet zo gek eigenlijk.
Pardoes komen er een paar jon-
gen bij, die ze niet van haar eigen
jongen kan onderscheiden. Je zou
verwachten dat het beestje door
die extra werkdruk slordig wordt,
minder voedsel ophaalt, met alle
nare gevolgen van dien. Niets is
minder waar. De grotere stress
lijkt juist een positieve invloed te
hebben op de opvoed- en verzor-
gingskwaliteiten. Geen vermin-
derde aandacht voor haar kunst-
matig vergrote jongerenschaar. 
Integendeel, de zwaarder belaste
vrouwtjes bleken hun grotere jon-
gerental zelfs vaker en beter te
voeden dan de vrouwtjes met een
normale nestgrootte. 

Dat zal vele jonge moeders onder
u geruststellen. De gezonde
stresskip bestaat en er is niets mis
mee. Maar pas wel goed op met
aanhoudende stress. Die kan
namelijk leiden tot gezondheids-
en geheugenproblemen. Vaak
hoor ik mensen uit mijn omge-
ving zeggen als ik extra druk
bezig ben: ‘Joh, stress niet zo,
doe rustig aan, anders houd je er
nog wat aan over.’ Ik kan u gerust-
stellen. Recent is er in Amerika
een breed onderzoek gedaan naar
stress. Daaruit blijkt dat de capa-
citeit van het geheugen juist beter
wordt (!) bij een eenmalige bloot-
stelling aan zware stress.
Wonderbaarlijk. Stress heeft dus
twee kanten. In een plotseling
bedreigende situatie veroorzaakt
die een optimaal functioneren.
Maar bij langdurige stress kan
het goed misgaan. Daarom ben ik
blij dat de paashaas maar één
keer per jaar, heel kort, zijn werk-
piek beleeft. Die staat op scherp,
elke Pasen weer. Dat later niet
alle verstopte eieren en chocola-
debeestjes terug te vinden zijn,
dat is ons probleem... 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Asperges in de Akker 2012

Nieuwe springhindernissen 

name van het nieuwe springmateriaal,
vinden de springwedstrijden plaats.
Het terrein van Stad & Lande Ruiters is
een onderdeel van Sportpark Ooster-
meent, gelegen aan de Schapendrift in
Blaricum.
Alle belangstellenden zijn van harte uit-
genodigd om dit mee te vieren, de toe-
gang is gratis.

Het wordt weer lente en de voorbereidingen voor Asperges in de Akker zijn in
volle gang. Dit jaar organiseert zMaakt! van 11 t/m 24 mei voor de derde keer
dit culinaire evenement. In een stijlvol aangeklede bedoeïenentent wordt elke
avond een luxe viergangen aspergediner geserveerd tussen de aspergebedden
van Blaricum (aan de Bergweg, t.o. nummer 10).

Stad & Lande Ruiters ontvingen in 2011 uit het Coöperatiefonds van de
Rabobank een mooie bijdrage om oude springhindernissen te vervangen.

Naast de reguliere avonden organiseert
zMaakt! ook een speciale middag voor
de liefste moeders van de wereld! Op
zondagmiddag 13 mei kunnen kinderen
hun moeder meenemen naar de
Moederdag Lunch. Terwijl de kinderen
worden vermaakt, kunnen hun moeders
(en vaders) genieten van een speciale
aspergelunch. 

Blaricumse avond
De Blaricumse avond is dit jaar op
maandag 14 mei. Deze avond is
bestemd voor alle inwoners van
Blaricum, introducés zijn van harte wel-
kom. Tegen een gereduceerde prijs
wordt er een aangepast driegangenmenu
geserveerd. Iedereen komt te voet, te
paard of met de fiets om aan de lange
tafels aan te schuiven met zijn/haar
dorpsgenoten. 

Wijnavond
Op donderdag 24 mei vindt in de akker
een aparte wijnavond plaats, georgani-
seerd in samenwerking met wijnkoperij
De Gouden Ton uit Laren. Tijdens dezeTandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

Shantykoor Het Ruime Sop



‘Ik ben opgeleid tot boekhouder en heb
in mijn studietijd bijverdiend in super-
markten. Dat wekte mijn interesse en
bleek een goede voorbereiding tot deze
stap. ‘Van die activiteit trek ik nu ook
profijt omdat ik weet waarmee je perso-
neel te maken heeft. Ik ben ook weleens
tegen de lamp gelopen.’

De briefschrijver, die hei & wei twee
maanden na de komst van Nijenhuis
attent maakte op de veranderingen in de
Bijvanck-C1000, hanteerde zoveel
superlatieven dat het in mijn beleving
gênant werd. Als ik de nieuwe eigenaar
deelgenoot maak van dat gevoel, noemt
hij die waardering ‘een herkenbare en te
begrijpen reactie van de consument’. Als
ik vraag of die mening wordt gestaafd
door harde cijfers knikt hij bevestigend,
maar die feitelijke gegevens zijn niet
bestemd voor publicatie.

Klant centraal
Welke veranderingen in de korte periode
van zijn bewind vormen de oorzaak van
die stijgende verkoop?
‘Iedereen altijd tevreden
stellen is onmogelijk,
maar je moet ernaar stre-
ven,’ luidt het antwoord.
De klant staat centraal,
die moet zo min moge-
lijk misgrijpen. De vak-
ken moeten voortdurend
gevuld zijn. Vers moet zo
vers mogelijk zijn. En bij
aandachttrekkende acties
moet de consument al helemaal niet mis-
grijpen. Er mogen geen misverstanden
ontstaan over de aard van de actie. Het
gaat erom: wat betaal je aan de kassa. Je
kunt dat niet begeleiden met lange tek-
sten, hou het eenvoudig.’ En hanteer de
regels soepel, veroorloof ik me een aan-
vulling. ‘En hanteer de regels eerlijk,’
corrigeert Nijenhuis.

Verbouwingsoverlast
Het eerste opmerkelijke feit waarmee de
nieuwe eigenaar naar buiten kwam, was

de bekendmaking van het op zondag
geopend zijn in 2013. Een regeling voor
een periode van twee jaar waarna AH in
het oude dorp opnieuw aan de beurt is.
Vorige C1000 eigenaar Jan Driessen was
gespitst op die door de gemeente
Blaricum vastgelegde verdeelsleutel. Bij
Rik Nijenhuis ontstond de behoefte aan
het geopend zijn op zondag allereerst
toen hij zich realiseerde dat het
Bijvanckwinkelcentrum het komende
jaar te maken zou krijgen met verbou-
wingsoverlast. ‘De basis was het besef
dat we op zondag in ieder geval geen last
zouden hebben van bouwverkeer,’ licht
hij toe. ‘De overkapping van het centrum
gaat verdwijnen, de panden tegenover
ons worden herbouwd op grotere afstand
van de C1000 en daarbovenop die
nieuwbouw worden 42 appartementen
gesitueerd.’

Verlangen
De huidige faillissementsperikelen van
bouwbedrijf BK – die mogelijkheid de
oorzaak van uitstel of zelfs afstel kunnen

zijn – hebben geen
invloed op de voorne-
mens van Nijenhuis. ‘Ik
zie geen reden om nu
ineens de plannen rond
het opengaan op zondag
te veranderen.’ Stagnatie
zou hij wel ernstig
betreuren. Vooral omdat
hij hoopt dat renovatie
zal leiden tot een veelzij-
diger winkelcentrum.

Dat is een begrijpelijk verlangen voor
wie kennisneemt van de huidige samen-
stelling. De nog echt niet zo lang gele-
den opgestarte bloemenwinkel is alweer
verdwenen, een ontwikkeling waarover
wilde geruchten de ronde doen. De kap-
salon voorziet onmiskenbaar in een
behoefte. Maar verder is er naast de tot
een instituut uitgegroeide Bakkerij
Tetteroo alleen nog sprake van een wat
onduidelijke Koopjes Drugstore en een
drietal aanbieders van warme happen:
De Balken, Filiz en Sphinx.

Schaatsen
door Ingelise Huurman
We begonnen om half 10 op school in
groepjes. We gingen schaatsen op de
Vechtse banen. We gaan geld inzame-
len voor de Droomboom want ze heb-
ben soms nieuw speelgoed nodig en
wij willen ze dan helpen.

We doen het ook omdat we elke donder-
dag meegaan om te kijken wat ze daar
doen en dat we respect voor ze krijgen en
kijken of je goed met hun om kan gaan.
Nou uiteindelijk kwamen we daar aan.
Sommige kinderen hebben noren aan en

sommige hebben ijshockeyschaatsen aan.
We gingen schaatsen met groep 8a en
groep 8b. Eerst gingen we vrij schaatsen
en daarna gedurende 1 kwartier rondjes
van 400 meter schaatsen voor de
Droomboom. 
Maar het ijs was erg glad dus heel erg veel
kinderen moesten inkomen. 
Er was ook een jarige job mee (Dirk
Stoop) uit 8a. Hij had veel lekkere dingen
mee zoals celebrations ze waren erg lek-
ker. We kregen ook van de klassenmoe-
ders warme chocolademelk, suikerbrood
en ontbijtkoek. We gingen ook nog lun-
chen. 
De man van de Vechtse banen moest de
baan weer mooi maken. De juf zei: ‘We
gaan zo beginnen met de sponsorloop.’
Toen de man klaar was met de baan vegen,
toen begonnen we met de sponsorschaats-
tocht en toen hoorde je ja heel erg hard en
iedereen ging er als een speer vandoor.
Toen het kwartier om was vroeg iedereen
hoeveel heb jij er en sommige kinderen
zeggen 9, 10, 11, 13. Daarna gingen we
nog even vrij schaatsen en daarna gingen
we naar huis in ons groepje. Het was een
leuke, gezellige dag.

Uiteindelijk hebben we € 825,-
voor de Droomboom 
bij elkaar geschaatst. 

Van dit geld wordt een grote 
zandbak gekocht. En wij van de 
OBB mogen hem officieel komen 

openen!

Nieuw in
Blaricum
Centrum Balans van Margriet van der
Leeden, Zwaluwenweg 14 A. Voor
gezichtsbehandelingen, lichttherapie-
huidverstevigingen, pro-lift behandelin-
gen, balans-vitaliteitsconcept en Bios-
life gezondheidsproducten. 
Info www.centrum-balans.nl en tel.
0651134331.

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:

Huisbrand

Industrie

Centr. verwarming

Aanmaakmaterialen

Blokken

Stookolie voor

centr. verwarming

en huishaarden

BENZINE

Mengsmering

Motoroliën

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
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www.vogelinterieurs.nl

De dynamiek van de supermarkt
Door Hidde van der Ploeg
Op 28 november 2011 startte Rik Nijenhuis (32), de nieuwe eigenaar van de
C1000 in de Blaricumse Bijvanck, zijn activiteiten. ‘De dynamiek van de super-
markt heeft mij altijd geboeid,’ motiveert hij deze stap.

Rik Nijenhuis, de nieuwe eigenaar van de C1000 in de Bijvanck

‘Ik ben ook
weleens

tegen de lamp
gelopen.’
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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

door Frans Ruijter
Heel Nederland had het erover afge-
lopen januari: komt hij wel, of toch
weer niet... Het laatste bleek het
geval. Sommige mensen waren hevig
teleurgesteld, maar waren het wel
eens met de beslissing die op zeer
overtuigende wijze werd gebracht
door de voorzitter van de Koninklijke
Friesche Elfstedenvereniging, de heer
Wiebe Wieling. 

Toen het niet doorgaan van de zestiende
‘Tocht der tochten’ bekend geworden
was, sprak ik tijdens het collecteren voor
Amnesty International een oudere dame
in het dorp. Het gesprek kwam al snel op
het niet doorgaan van de tocht. Zij was
tot tranen toe geroerd door het niet door-
gaan ervan. Op mijn vraag ‘Waarom?’
antwoordde zij: ‘Ik zal het waarschijnlijk
nooit meer meemaken, ik had me zo ver-
heugd op een hele dag mooie televisie.
Weer vijftien jaar wachten red ik niet
meer.’ Zo zie je maar weer dat er van
sport niet alleen actief, maar ook passief
wordt genoten. 
Er zijn meer tochten die de elf steden in
Friesland aandoen. Het gebeurt onder
andere per autoped, surfplank, skeelers,
motoren, zelfs lopend en op de fiets.
Over deze laatste wil ik het graag heb-
ben. In 1980 kregen Leo Bruggeman en
ik het idee om mee te doen aan de
Friesche Fiets-Elfstedentocht. We waren
enthousiast gemaakt door Wim
Oversteegen. Hij was in die tijd collega
van ons bij de brandweer Blaricum. Wim
had de tocht al een paar keer gefietst met
een zwager van hem; wij vonden het een
mooie uitdaging. Wim wist wel aan
startkaarten te komen en wij stonden
voor een nieuw avontuur.

Tweede pinksterdag 
In 1912 werd deze tocht van 240 kilome-
ter voor het eerst gereden. Vanaf 1947
heeft hij ononderbroken plaatsgevonden,
met uitzondering van 2001 toen hij niet
doorging vanwege de toen heersende
MKZ in Nederland. Dit betekent dat
deze tocht dit jaar 100 jaar bestaat. Om
veiligheidsredenen mogen er maar
15.000 deelnemers meedoen. Er wordt
gestart vanaf 5.00 uur in 23 groepen van
ruim 600 deelnemers. Om 8.04 uur star-
ten de laatste fietsers. 

De eerste keer 
Leo en ik hadden volgens ons eigen idee
voldoende getraind... dachten we... We
hadden inderdaad weleens een tochtje
gemaakt van rond de 50 kilometer, dus

vertrokken wij op 26 mei 1980 vol goede
moed naar Friesland om dat klusje wel
even te klaren. Maar wij kwamen van
een zeer koude kermis thuis, wat was het
zwaar en lang! 240 kilometer op één dag
is wel iets waar je wel degelijk goed voor
getraind moet hebben. Doodmoe maar
wel uiterst voldaan en ons hart verpand
aan Friesland, voelden wij dit gelijk als
een uitdaging voor de volgende keer.

Derde keer 
Op tweede pinksterdag, 8 juni 1981,
stonden we veel beter voorbereid voor
onze tweede Elfstedentocht dan het jaar
ervoor, en op 31 mei 1982 zouden wij
voor de derde maal gaan, maar we kon-
den geen startkaarten bemachtigen. Je
moest hem namelijk drie maal uitgereden
hebben, wilde je automatisch worden
ingeloot. ‘Ach,’ zeiden we tegen elkaar,
‘dan maar niet, volgend jaar beter.’ Maar
hoe dichter we bij Pinksteren kwamen,
hoe meer het fietsbloed begon te kriebe-
len. We gingen bellen en ja hoor, via via
konden we op eerste Pinksterdag kaarten
halen in Volendam. Antoon Koot hadden
we gevraagd om zijn VW-bus te lenen.
Toen wij uit Volendam terug waren bel-
den we Antoon op of het goed was dat
we de bus zouden komen halen, maar hij
was niet thuis. Er werd ons gezegd dat
hij in Volendam was die dag! In

Veel Blaricummers...
...hebben de tocht één of meerdere malen
gereden, zoals Aafke en Meint Siegers,
Bertus de Jong, Willem Lanphen, Herman
Krijnen, Henk en Linda Eggenkamp, Paul
en Lambert Borsen, Kees Calis, Jan-Hein
van Tets, Marc van der Sluis, Lambert Vos
en Willem de Gooijer. Richard en
Clemens Borsen en Nico de Jong hebben,
naast de racefiets, ook de tocht een paar
keer gereden op de tandem en transport-
fiets. Vele jaren heb ik hem gereden met
Nico de Gooijer, Gerard Lanphen en
Johan Bakker. Ook Harry van Boheemen,
die eerst mee ging als begeleider, heeft
ook de geest gekregen en doet ook alweer
verschillende jaren mee. Dit zijn namen
die ik weet van de afgelopen 32 jaar, mis-
schien zijn er voor die tijd ook wel
Blaricummers geweest die hem gereden
hebben. Als dat zo is, hoor ik het graag.

2012 
Dit jaar is dus een jubileumjaar voor de
Friesche Fiets-Elfstedentocht. Er zal
door de vriendelijke en bereidwillige
Friezen wel weer goed uitgepakt worden,
want de organisatie staat daar als een
huis. Vanaf 1980 fiets ik hem met ple-
zier. In 1987 zijn we, vanwege de hevige
regen en de vele lekke banden die we
kregen, in Holwerd afgestapt. In 2001
ging hij niet door vanwege de MKZ die
Nederland toen teisterde. In 2002 was ik
ziek, dus hoop ik op de aankomende
tweede pinksterdag, 28 mei 2012, voor

de 30e keer gezond en wel de finish te
bereiken. Of er dan nog meer volgen?
Als ik gezond mag blijven en het nog
steeds leuk vind... ja!

Volendam...? Daar
waren wij net
geweest! Wij gin-
gen naar de haven
van Huizen waar
hij verwacht werd.
Na lang wachten
zagen we een licht-
je aan komen
varen. En jawel
hoor, het was de
Anjo 2, de boot
van Antoon en
Jopie. ‘Jongens
wat brengt jullie
hier?’ was het eer-
ste wat ze vroegen.
Wij uitgelegd waar-
voor we er waren.
‘Natuurlijk’, zei
Antoon. ‘Geen
probleem, maar we
nemen even een
biertje aan boord.’
Wij beschikten
toen over een rug-
gengraat van een
weekdier, dus we
gingen makkelijk
overstag. Het was

al vrij laat in de avond/nacht toen we
weer naar Blaricum gingen, maar de vol-
gende morgen vertrokken we met een
goed gevoel naar Friesland. Om aan het
eind van de middag het felbegeerde zil-
veren kruisje te krijgen, dat je ten deel

valt als je de tocht voor de derde maal
hebt uitgereden. En voor het volgende
jaar was voor ons een automatische
inschrijving gegarandeerd. 

Elfstedenkoorts

Frans is gereed voor de 25ste keer in 2007 Frans en Leo Bruggeman (l) in 1980
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Visualisering
De oefeningen zijn niet zwaar, maar
kunnen niet door iedereen gedaan wor-
den, afhankelijk van de aard van de ziek-
te/kwaal. Ik hoor Annetje tegen een deel-
nemer zeggen: ‘Als het niet lukt, probeer
het je te visualiseren.’ Dit is wat we even
later met z’n allen gaan doen: visualise-
ren van een oefening. Annetje praat ons
door de oefening heen. Terwijl ik toch
gewoon lig, steun ik alleen nog met mijn
achterhoofd, schouders en voetzolen op
de grond. Ondanks dat je hiermee geen
spierkracht opbouwt, heb je het idee dat
je je spieren aan het werk hebt gezet. Ik
merk dat alle oefeningen, of het nu de
‘echte’ of de ‘visualisaties’ zijn, met aan-
dacht ingeleid, uitgewerkt en afgerond
worden. Het geeft je vertrouwen in je
lichaam.

Kracht in jezelf
Echt ontspannen doen we onder dekens en
tijdens het mediteren dalen we af naar een
plekje in onszelf. Annetje loodst ons via
een regenboog en een trap naar een plek
waar het goed toeven is, waar je rust vindt,

een klein paradijsje in je eigen lichaam.
Via dezelfde route brengt Annetje ons
terug naar het hier en nu. En het lijkt alsof
het hier, tja, prettiger, kalmer, is.
Misschien krijg je door de oefeningen ont-
spannen energie, kracht? Ik denk dat één
van de mooiste opmerkingen die Annetje
gekregen heeft van een deelnemer aan de
yogalessen, de volgende is: ‘Ook al kan ik
straks niets meer, ik weet dankzij deze
yoga altijd een plekje diep in mezelf te
vinden waar ik gelukkig kan zijn.’

Ervaring is voor deze yoga niet 
nodig. Iedereen kan op eigen niveau
en binnen de eigen mogelijkheden
meedoen aan de lessen. De lessen

duren anderhalf uur. 
Adres: Atelier, 

Valkeveenselaan 15A Naarden. Info:
www.samyama-yogaenmeditatie.nl of

Annetje Capitain, 
06-11241438 / 

a.capitain@gmail.com. 

Koen Kampioen 
Woensdag 14 maart jl. was het zover:
de perspresentatie en première van de
AVRO tv-serie Koen Kampioen
(populaire kinderboeken geschreven
door Fred Diks) vond plaats op het
sportcomplex van BVV ’31.

De kantine werd omgebouwd tot bio-
scoop, de groene loper lag voor de entree
en overal hingen Koen Kampioen-pos-
ters. Nadat de producente alle genodig-
den (spelers uit de serie met hun ouders)
welkom had geheten, werd aflevering 6

vertoond omdat BVV’ers Luca Borsato
en Sil Andreae daarin een gastrol speel-
den.

De reguliere trainingen bij BVV gingen
uiteraard gewoon door; de jonge spelers
konden tijdens hun training genieten van
de show die twee voetbalkunstenaars
opvoerden.

Interviews met acteurs
De landelijke pers was massaal naar
Blaricum uitgerukt; er werden inter-
views gehouden met de acteurs (waaron-
der Marit van Bohemen en Leontine
Borsato) en veel foto’s gemaakt.
Vervolgens werd er een wedstrijd
gespeeld tussen BVV ’31 en het team
van Koen Kampioen FC Top. 
Bij BVV ’31 is altijd iets leuks te bele-
ven! Dankzij de inzet van vele BVV-vrij-
willigers was dit mogelijk!

Mw. Nieuwen-
huizen-de Jong
overleden
Op 14 maart overleed Margaretha Maria
Nieuwenhuizen-de Jong geboren 8-12-
1920, op 91 jarige leeftijd. Zij was
Ereburger van Blaricum. Een rouwkrans
om een bijenkorf is een oud gebruik als
een imker is overleden.

Yoga bij Ziekte & Herstel
door Gerda Jellema
Via een besneeuwd bospad komen de deelnemers het atelier binnen. Vandaag
mag ik meedoen met een les Yoga bij Ziekte & Herstel, gegeven door de
Blaricumse yogadocente Annetje Capitain-Bendien. Een ziekte kan bijkomen-
de problemen hebben, zoals stress, angst, slaapstoornissen, pijn of neerslach-
tigheid. Wat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven. Naast de
medische zorg is er dan meer nodig om je beter te voelen. Yoga bij Ziekte &
Herstel kan hier een handje helpen.

Annetje is op jonge leeftijd met yoga
begonnen en heeft daarin diverse cursus-
sen gevolgd. Totdat zij kinderen kreeg
was zij werkzaam als verpleegkundige.
Naast het moederschap richtte zij zich
onder andere op grime en visagie. Bij
Look Good... Feel Better – een stichting
die alles in het werk stelt om mensen met
kanker te steunen bij hun uiterlijke ver-
zorging – zag Annetje wat het met
patiënten deed als zij door middel van
visagie meer vertrouwen in zichzelf kre-
gen. Zeven jaar geleden deed Annetje de
docentenopleiding bij Samyama – inte-
grale school voor yoga en meditatie –
om zich daarna vooral te concentreren
op yoga voor mensen met een (ernstige)
ziekte of voor hen die herstellende zijn
van een ziekte. Sinds anderhalf jaar geeft
zij hierin lessen op een fraaie locatie in
de bossen op het terrein van het
Theosofisch Centrum, waar een ruimte
gehuurd wordt door Samyama. De yoga-
houdingen worden aangepast aan de
mogelijkheden en beperkingen van elke
individuele cursist. Om de juiste yoga-
houdingen voor de cursisten samen te

stellen is er regelmatig overleg met een
arts. Naast de yogacursussen bij
Samyama zal Annetje in maart ook star-
ten bij Stichting Viore; deze stichting wil
met de oprichting en openstelling van
een inloopcentrum een gidsfunctie ver-
vullen, en een steun en toeverlaat zijn
voor iedereen die te maken heeft met een
leven met kanker.

Theorie
Iedereen heeft een vaste plaats. Je kunt
gaan liggen, rondkijken, de eventuele
ochtendstress achter je laten; als het
ware even tot jezelf komen. Ik ben er één
van ‘hoppa’ en ertegenaan, maar dit
voelt goed. Een sobere rustige omge-
ving. Na wat rituele inleidingen gaan we
over op het theoretische gedeelte. We
maken kennis, zeg maar, met de spiritu-
eel-anatomische kant van ons lichaam.
Vandaag vertelt Annetje iets algemeens
over de zeven chakra’s, om in de volgen-
de lessen ze één voor één door te nemen.
Hierna volgen de yogahoudingen.

F
O

T
O

 G
E

R
A

R
D

 D
E

 J
O

N
G



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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‘De houweel is er in gezet. Terwijl ik dit
artikeltje op mijn studeerkamer zit te
schrijven, hoor ik af en toe het kraken,
gevolgd door een plons, de oude ribben
worden stuk geslagen, het rietendak is
opengereten en door de grote gapende
wonden ziet de buitenwereld het armoe-
dige karkas. Nog een paar dagen en het
trieste werk is volbracht, de boerderij
Van Schram is gevallen als slachtoffer
van de sloper en van het moderne ver-
keer. Jarenlang heeft de boerderij aan de
ingang van Blaricum, het verkeer
beheerst!’

Goedkope verkeersagent
‘De goocheme Blaricumse boeren ver-
klaarden: “Die boerderij is de beste en
goedkoopste verkeersagent, dag en nacht
spoort ze met haar gammele plunje aan
tot voorzichtigheid, zij sneed de voort-
jakkerende automobilist brutaal de pas
af. Nu heeft zij haar taak neergelegd,
noodgedwongen. Men vindt het volko-
men rationeel, dat deze oude sta in-den-
weg wordt neergesmakt, uit elkander
gerukt en in mootjes gehakt. De 20
eeuwsche dictator, het snelverkeer duldt
deze belemmering niet langer. Men wil
zijn vaart niet remmen. Daverend en
knallend wil men voortjagen over ‘s
Heeren wegen. In een steeds sneller
tempo.” Maar diezelfde boeren, die deze
dagen nog eens afscheid kwamen nemen
van het oude vertrouwde boerenhuis,
diep weggezakt onder het zware stroo-
dak, schudden het hoofd en constateer-
den met profetisch uitzicht op de nieu-
wen toestand: “Nu gaan de ongelukken
gebeuren! Want de waarschuwende stem
der trouwe wachtster op den hoek zal
niet meer worden gehoord, en met het
wegnemen van de gevaarlijke bocht
wordt de bocht eerst werkelijk gevaar-
lijk.”’

Geen ongelukken
‘Misschien haalt men de schouders op
over deze boersche logica. Een feit is –
dat in de vele jaren, waarvan de huidige
pastoriebewoners kunnen spreken –
ongelukken, tengevolge van de boerderij
niet zijn voorgekomen. Wel zijn bijna-
ongelukken voorgekomen. Want de
nauwe situatie kon wel eens aller-gezel-
ligste opstoppingen veroorzaken. Er

Boerderij Schram-Blom
Ingezonden door Herman Rigter
‘Het lijkt voor ouderen nog maar zo kort en toch is het alweer zesendertig
jaar geleden dat de slopers kwamen om de boerderij in de bocht van de
Torenlaan – toen al een sta in de weg voor het verkeer – met de grond gelijk te
maken.’ Daarmee werd op maandag 27 november 1933 een begin gemaakt en
reeds de volgende dag zette ds. Roder, overbuurman van de boerderij, zich tot
schrijven van het grafschrift voor zijn blad ‘Hervormd Blaricum’:

Verwijdering
‘De pastorie werd in 1916 onbewoon-
baar verklaard en gesloopt. Daarmede
was de boerderij haar overbuurvrouw
kwijt. De nieuwe pastorie verscherpte
het contrast tussen oud en nieuw. En de
oude boerderij voelde steeds meer de
eenzaamheid van de oude dag. 

In sneller tempo veranderden de toestan-
den: ‘Waar waren de enkele kerkgangers
van weleer; mannen met wit geschuurde
klompen en zijde petten, vrouwtjes met
omslagdoeken, een enkele met een stoof
in de hand.’ Het oude geslacht stierf uit,
de een na de ander. En de vreemdelingen
uit de stad namen de opengevallen plaat-
sen in. De pastorie had geen rijtuigje
meer. De oude gemoedelijkheid was
voorbij.’

Belediging
‘Dromend onder het zware groene dak
zag de boerderij zich gepromoveerd tot
de meeste moderne functie, verkeers-
agent te zijn maar zij voelde dit als een
belediging haar aangedaan. En nu zuch-
tend en steunend de aftakeling uit loopt
op de radicale afbraak, en nu wordt met
de looping der boerderij een merkwaar-
dig boekdeel van Herv. Kerkelijk leven
van Blaricum onherroepelijk afgesloten.
Een nieuwe generatie rijdt en ratelt over
de plaats, waar de boerderij eenmaal
stond. En wellicht zal zo straks een
heuse verkeersagent haar taak overne-
men en voortzetten ter voorkoming van
ongelukken.’

Een f ilosoferende dominee Roder in
1933 over wat was doch heenging.

werd heftig georeerd van een hooiwagen
af, die dreigde gekraakt te worden tussen
tram en autobus. Een klein paniekje.
Maar schreeuwend en vreedzaam werd
het probleem opgelost en uitgefloten
door en gilletje van de tram, die lang-
zaam door de gevaarlijke bocht heen
schoof, rakelings langs het verse hooi,
dat zijn fijne geur vermengde met den
benzinestank. Symbool van de worste-
ling tussen natuur en cultuur, waarin de
benzinedampen der cultuur de overwin-
ning behaalden. 

Nu is waarschijnlijk, als men dit leest, de
boerderij volkomen geraseerd. Men kent
en vindt haar standplaats zelfs niet meer.
En een paar jaar later zal men bij het rus-
tig bewonderen van een mooie foto van
Oud-Blaricum waarop het beeld der
boerderij is vastgelegd, met verbazing
vragen: “Heeft die allergezelligste boer-
derij heus gestaan aan de ingang van het
dorp? Hoe knus! Hè, wat jammer dat
deze er niet meer is!”’

Tweelingzusters
‘Eeuwenlang waren de pastorie en de
boerderij eigendom der gemeente, trou-
we tweelingzusters aan weerszijden van
de Torenlaan. De oude pastorie, netjes
wit gepleisterd, met een heel hoog dak,
spits toelopend, maakte den indruk van
een voornaam zusje van haar buurvrouw,
het boerenmeisje, aan de overkant. Beide
stonden in de schaduw van de oude kerk,
aan de bolle zandweg, die Blaricum en
Laren verbond! In die kleine driehoek:
kerk, pastorie en boerderij, concentreer-
de zich tot voor een 30 à 40 jaren het
Hervormd kerkelijk vel en van het oude
Blaricumse. In de pastorie en boerderij
speelden zich de belangrijke gebeurte-
nissen van de Hervormde gemeente gro-
tendeels af. Blaricum telde toen 20
Hervormde zielen. 

Een gedeelte school onder het stroodak
van de boerderij, de boerenfamilie. En
onder dat zelfde stroodak woonde de
tuinmankoetsier van de dominee; ook
het paard dat nu eens de mestkar van de
boer, dan weer het tentwagentje van de
dominee trok. Om de boerderij, pastorie
en kerk stoeiden de honden, kakelden de
kippen, loeiende koeien.’

De Torenlaan in 1900
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Bart Wildschut, uit een horecagezin
(ouders hadden het restaurant Wildschut
hofleveranciers) en na een slagersoplei-
ding weer terug in de horeca bij Nijhof
in Baarn, vroeg bij deze laatste werkge-
ver of er ook andere mogelijkheden voor
hem binnen het bedrijf waren. Hij kwam
op de afdeling deuren en vloeren in de
verkoop en besloot na een paar jaar een
eigen zaak in deuren te starten. Zeven
jaar geleden begon hij voor zichzelf en
nu onderscheidt hij zich door glas in
lood op maat aan te bieden. Glas in lood,
duurzaam, sfeervol en tijdloos. 

Ria Bulten-van der Mik, meer dan 25
jaar Blaricumse glas in loodkunstenares,
en Bart Wildschut gaan met elkaar in
gesprek, in het souterrain van Barts win-
kel waar hij zijn werkplaats heeft, en ze
zijn niet meer te remmen over: werkwij-
ze, soorten glas, hoe de lijn van het lood
moet lopen, hoe soldeer je de loodver-
bindingen zo netjes mogelijk aan elkaar,
doe je dit elektrisch of met een gasbran-
der, kortom een kleine workshop Wat is

glas mooi en wat kun je er fraaie dingen
van maken. Het blijkt dat het lood min-
der gevaarlijk is voor de gezondheid dan
het fijne stof van het glas dat door het
polijsten of slijpen vrijkomt, dus een
mondmasker is aan te bevelen.

Voor het meeste werk van Bart geldt dat
het maatwerken moeten zijn, het moet
passen in bijvoorbeeld een deur, en dat
het ontwerp in samenspraak gaat met de
klant. Ria heeft meer de vrije hand.
Naast eventuele opdrachten maakt zij
haar eigen kunstwerken en die hoeven
niet altijd ergens in te passen. Beiden
zijn het erover eens dat glas uitstraling
heeft, dat het in ieder interieur past en
dat glas vele toepassingen kent. Er wor-
den visitekaartjes uitgewisseld want je
weet maar nooit wat er uit dit gesprek
nog voort kan komen.

Voor info Bart Wildschut: 
www.glasinloodhilversum.nl of 
06-20388211 en Ria Bulten-van der
Mik: www.riavandermik.nl of 5313003.

Bij & wij: 
bloeiende 
bloemen

door Jan Goedkoop, 
Imkervereniging Blaricum
Ook voor de bijen is het nu echt voor-
jaar. Het aanbod van nectar en stuif-
meel wordt groter nu ook allerlei
bloemdragende struiken hun goede
gaven aanbieden. De wilg en de
esdoorn zijn de eerste bomen die
bloeien, dan komen de kastanjes. Nu
het warmer wordt kunnen de bijen
ook wat verder vliegen, wat natuur-
lijk helpt om het aanbod gevarieerd
te maken.

In de korven en kasten gonst het van
bedrijvigheid. De bijenkoningin legt tot
wel 2000 eitjes per dag. Na drie dagen
worden dat larfjes die allemaal gevoerd
moeten worden. De verschillende taken
die in en buiten de kast moeten worden
vervuld, worden allemaal verdeeld. De
haalbijen, die de nectar en het stuifmeel
halen, zijn de oudste. De jongere bijen
werken de eerste weken binnen. Cellen
poetsen, broed verzorgen, de koningin
voeren.

Wild dier
Een bijenvolk dat ’s winters als een voet-
bal opeengepakt in de kast zit, is nu een
enorm wild dier dat zo’n 25 vierkante
kilometer groot is en eigenlijk een een-
heid vormt met de ‘dracht’ in dat gebied,
want zonder bloemen kan zo’n bijenvolk
niet bestaan. 

Koninginnengelei
Wanneer het bijenvolk snel groeit kan
het al gauw gebeuren dat het besluit zich
te delen. Er worden dan eitjes in specia-
le ‘moercellen’ gelegd. Met speciaal
voer, de koninginnengelei, worden hier-
in de nieuwe koninginnen gekweekt.
Tegen de tijd dat die geboren gaan wor-
den, vertrekt de oude koningin met de
helft van het volk op zoek naar een nieu-
we behuizing. Het volk ‘zwermt’. Vanaf
nu, half april, kan dit al gebeuren. 

Prijswinnaars
De prijswinnaars ‘Bijvanck in Beeld’
zijn van boven naar beneden:
categorie kinderen is Jero Kluin
categorie jongeren is Isabelle Puts
Categorie volwassenen:
1. Naar school - Fred Willems
2. Bijvanckpark - Angeline Rijkeboer
3. Brood voor zwanen - Rolf Schlechte

Maatwerk en kunstwerk
door Gerda Jellema
Met een mes kan hij goed overweg, dit heeft Bart Wildschut geleerd bij het uitbe-
nen van vlees bij slagerij Stut waar hij gewerkt heeft. Dit komt hem nu van pas,
glas snijden zonder dat dit ten koste gaat van zijn eigen vingers. Sinds driekwart
jaar heeft het bedrijf Wildschut maatwerk voor buiten-, binnen-, schuif-, paneel-
en kastdeuren een extra dimensie gekregen. Bart verzorgt nu ook glas in lood.

Het voeren van de jonge larven 
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Dorpsagenda
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, 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
5 mei De mysteriën: het pad naar inner-
lijke wijsheid door Nivard Vas 10.30-
12.00 uur, Johanneshove, Eemnesser-
weg 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. 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. 

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.
Singer t/m 28 mei  tentoonstelling
Schilders aan zee. Van Mondriaan tot
Munch. Openingstijden: dinsdag t/m
zondag: 11.00-17.00 uur. Info:
www.singerlaren.nl of tel. 5393939.

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: 11 mei (2e

week!), 20.00 uur. 

Coronel Sports Op zondag 22 april
houdt Coronel Sports tussen 10.00 en
13.00 een sponsordag voor KWF
Kankerbestrijding. Info en aanmelden
www.coronelsports.nl
De Malbak Qi Gong,  yoga en medita-
tie. Dinsdagavond 20.00-21.30 uur,
info/inschrijven bij Igor van Barneveld
06-45184054.
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.
Het Reumafonds bedankt alle collectan-
ten, comitéleden en bewoners in de regio
Blaricum/Huizen voor de grote inzet en
bijdrage aan het prachtige resultaat van
de collecte in de week van 12  tot en met
17 maart, er is 3556,23 euro opgehaald.

BIBLIOTHEEK
Singer Museum heeft kunstboeken voor
de nieuwe bibliotheek in Het Brinkhuis
geschonken.
Laren De Biblioscoop 19 april, 19.30 uur
en de Kidsbios 15 april, 14.30 uur in de
Blokhut van Ons Genoegen aan de
Smeekweg 104. Huizen, Plein 2000 1,
tel. 5257410. Lezing Het levenstestament

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Mail uw kopij naar: redactie@heienwei.nl. 
Nr. Deadline Verschijnt
393   25 april 11 mei
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Hei & wei niet
ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvangen
stuur dan een e-mail naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 5316520.

Familieberichten
Overleden
08-03-2012 Menno Velinga,

geboren 26-09-1960
14-03-2012 Margaretha Maria

Nieuwenhuizen-de
Jong geboren 
08-12-1920

17-03-2012 Johannes Adrianus
Tak (Hans) geboren
24-05-1932

20-03-2012 Ina Hermance
Schrijver-Dentz
geboren 10-01-1923

24-03-2012 Lourens (Loek)
Luderhoff geboren
17-10-1924

door mr. Lodewijk de Ruiter 20.00-22.00
uur. Lezing door Rudolf Geel over zijn
boek Twee, 18 april, 10.45-12.00 uur.
Nationale tuinontwerpdag vrijdag 20
april 11.00-17.00 uur. Voor alle verdere
info:
www.bibliotheekhlb.nl en 
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
Tijdens de kerkdiensten is er kinderop-
pas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
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.

Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad Blaricum (hei & wei) de inwoners van
Blaricum uit voor de jaarvergadering op 7 mei om 21.00 uur in De Blaercom. U bent
van harte welkom!

Jaarvergadering hei & wei 2012

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

KWF
KWF Kankerbestrijding roept spor-
tief Nederland op in actie te komen
tegen kanker. Sportverenigingen wor-
den benaderd om met een  actie geld
in te zamelen  voor wetenschappelijk
kankeronderzoek. 

Om hen op ideeën te brengen heeft KWF
Kankerbestrijding een speciaal en inspi-
rerend brainstormpakket ontwikkeld.
Hierin staan alle benodigdheden voor het
verzinnen van een passende actie. 
Wie in actie wil komen tegen kanker,
kan het brainstormpakket opvragen door
een mail te sturen naar 
acties@kwfkankerbestrijding.nl of te
bellen met KWF Kankerbestrijding:
0900-2020041 (€ 0,01 p/m – maandag
t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur).
Info: www.staoptegenkanker.nl/inactie.

HKB 30 jaar
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan
van de Historische Kring Blaricum is er
een concert van het Byzantijns
Kozakkenkoor uit Enschede op 13 mei
in de Vituskerk. 

De aanvang van dit concert is om 14.30
uur. De toegang is gratis. Tijdens de
pauze is er de presentatie van het boek
‘Heb je nog nieuws...?!’ van Frans
Ruijter.

PC Helpdesk
PC Helpdesk organiseert Kennismaking
met de nieuwe media in begrijpelijke
taal Smartphone, iPad, Facebook,
Twitter enz. Door Martin de Jong. 

Voor alle 50-plussers uit de BEL-
gemeenten. Opgeven bij Liesbeth
Kroonen op dinsdag, woensdag of don-
derdag 10.00-12.00 uur of rechtstreeks
bij de PC Helpdesk. 

Openingstijden PC Helpdesk: dinsdag
t/m vrijdag 10.00-12.00 uur en 14.00-
16.00 uur (gesloten op donderdagoch-
tend).
Info: www.versawelzijn.nl/pchelpdeskbel

Maandagmiddag 16 april 14.00 uur
Kosten 5 euro inclusief koffie of thee 
Onder de Bogen 1 te Laren.

Tafeltennis Vitus
De 65 jaar oude tafeltennisvereniging
Vitus, opgericht op 21 september 1947,
heeft eind maart in het Vitusgebouw
haar jaarlijks clubkampioenschap
gespeeld. Na een bloedstollende mooie
partij wist Dino Veerman in de finalepar-
tij van Peter Wiechers te winnen. 

Na 4 jaar achtereen te winnen mocht hij
de ‘Joop Sertons Bokaal’ definitief
behouden. 

De Vlierhove
T/m 30 april: Saskia E.M. van Dijk
handgebreide insecten, gemengde
techieken, Elly de Jong beelden, Peter
Smit schilderijen en Annette van
Waaijen fotografie, mixed media. 
Openingstijden: donderdag t/m zondag
14.00-17.00 uur. 
Info: www.vlierhove.nl.

Elly de Jong, Vogelvrouw gemaakt van
cortenstaal

heihei&&weiwei


