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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

zMaakt! is in een notendop een bedrijf
dat zich richt op catering, maar daarnaast
ook evenementen organiseert. Op het
moment dat hij
gevraagd wordt
voor het invullen
van de catering
voor een evenement
zoekt Maarten naar
een kapstok om
daar het eten en
drinken op aan te
passen. En niet
alleen aan het
inwendige wordt gedacht: ook de entou-
rage, de sfeer, techniek, kortom de hele
aankleding neemt hij met enthousiasme
voor zijn rekening en hij zorgt dat alles
vlekkeloos verloopt. 

Asperges
Maarten over Asperges in de Akker, dit
jaar voor de derde keer: ‘In het begin had

men in Blaricum
een beetje moeite
met het wennen aan
de gedachte dat 
er in de asperge-
akker ineens een
bedoeïenentent zou
komen te staan.
Toen de tent een-
maal stond dacht
iedereen: “Dit is

mooi!” En inderdaad, dit is meer dan een
gewoon avondje uit eten. Je zit in een
bijzondere omgeving met een heel mooi
uitzicht, het is een beleving.’ De omge-

www.dayspamooi.nl

  

door Gerda Jellema
Maarten Beuningh is getogen in Blaricum. Zijn studie volgde hij in het zuiden
des lands aan de Hotelschool. Maarten werkte nadien een aantal jaren bij
cateringorganisaties en evenementenbureaus, onder meer in de Amsterdam
Arena waar hij werkte als accountmanager voor de publieke evenementen
zoals de Ajax-wedstrijden, interlands en popconcerten. In 2007 keerde hij
terug naar het Gooi om als zelfstandige een eigen bedrijf, zMaakt! Culinaire
Evenementen, te beginnen.

Maarten Beuningh, zMaakt! 
naar catering en meer

Gezocht
BVV ’31 is op zoek naar een verzorg-
(st)er voor het 1e elftal. 
Iemand die beschikbaar is op de zonda-
gen tijdens de wedstrijden van het eerste
(uit en thuis), op de donderdagen tijdens
de training 1,5 uur en een enkele keer op
de dinsdagtraining 1,5 uur, iemand met
een fysiotherapeutische achtergrond (in
opleiding of afgerond) of iemand met
(bij voorkeur) een EHBO-diploma en
bereid om begeleid en opgeleid te wor-
den tot sportverzorg(st)er.
Vergoeding in overleg. Heb je interesse
en zin om deze klus te klaren of wil je
meer informatie? Stuur dan s.v.p. een
reactie naar bestuur@bvv31.nl.

Fotowedstrijd
De fotowedstrijd is een vervolg op de
verkoopactie van de zakjes bloemen-
zaad die de imkersvereniging, in
samenwerking met de Blaricumse
winkeliers, onlangs met veel succes
heeft afgesloten. 
Door uw enthousiasme zijn er ca. 3000
zorgvuldig samengestelde zakjes bloe-
menzaad verkocht. De vereniging roept
u op om een foto van de bloeiende bijen-
weide in uw tuin op te sturen. Er is een
zeer originele prijs te winnen. 
Kijk voor meer informatie op:
www.imkersverenigingblaricum.nl
onder Fotowedstrijd ‘Bijenweide’.

Libya Rally
Blaricummer Daniël van Stuivenberg
(15 jr.) heeft tijdens de Libya Rally
2012 (finish zondag 25 maart in
Tunesie) als jongste deelnemer ooit
2.200 km door de woestijn genavi-
geerd.
Vader en zoon Van Stuivenberg hebben
fantastisch gereden in hun aangepaste
Landcruiser, gebouwd door 4x4
Centrum Ermelo. Zij kwamen als vierde
over de eindstreep, een superprestatie.
Daniël begreep de eerste dag niet erg
veel van het roadbook en de GPS, zoals
hij zelf zegt, maar na twee dagen
begreep hij het spelletje tot in de fines-
ses en presteerden ze samen als een top-
team! vervolg op pagina 2
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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

ziet van een drankje en daarbij, indien
gevraagd, een of andere snack. Men is
daar in Blaricumse brandweerkringen
heel tevreden over.

Beesten
In het vroege voorjaar als het lammeren
van zijn schapen begint, is hij daar als
goede ‘kraamvader’ druk mee. Soms

moet hij lammeren de fles
geven, omdat de moeder
een tekort aan melk heeft.
Maar als boerenzoon is dat
zijn lust en zijn leven. Ook
heeft hij nog postduiven, die
naast gevoerd ook getraind
moeten worden. Hij was tot
het laatst bestuurslid van de
helaas in 2009 opgeheven
Blaricumse duivenclub, PV
De Union. Als een echte
liefhebber ging Lambert
naar de Larense duivenclub,
PV De Zwaluw. Ook daar
doet hij werkzaamheden
achter de bar. 

Planten
Het is u vast niet ontgaan dat ‘De
Meelmuis’ sinds kort ook in tuinplanten
doet. Ineens stonden er in het begin van
het voorjaar bloeiende violen. Eind april
komen er zelfs allerlei soorten zomer-
goed. Van geraniums tot vlijtige liesjes,
en alles wat daar tussen zit. Ook komen
er zogenaamde kuipplanten, zoals ole-
anders en vijgen. Kortom: ‘De
Meelmuis’ is vanaf nu, naast een goed
lopende, ook een bloeiende zaak.

ving, waar we als Blaricummers altijd al
van genieten, daar kunnen we nu onder
anderen tijdens de Blaricumse avond al
etend van genieten. Een deel van de
opbrengst gaat naar een goed doel.

Koek-en-zopie
Maarten organiseert in Blaricum ook
Kerstbomen in de Akker. Dit concept is
voornamelijk bedoeld als origineel
alternatief voor een eindejaarsevene-
ment voor bedrijven. Relaties of mede-
werkers worden met hun partner en kin-
deren uitgenodigd. Men zaagt zijn eigen
boom, deze wordt – terwijl je zelf ver-
wend wordt met hazenpeper, confit de

canard en de kinderen zich vermaken
met allerlei spelen – thuis afgeleverd.
Een sfeervolle happening.

zMaakt!
Asperges in de Akker en Kerstbomen in
de Akker zijn evenementen op eigen ini-
tiatief, en laten zien wat Maarten
Beuningh, zMaakt!, in huis heeft. En
zijn voor Blaricum mooie aanvullingen
op de bestaande evenementen. Het
bedenken van een origineel concept, en
het organiseren en uitvoeren daarvan, is
Maarten op het lijf geschreven. 

Info: www.zmaakt.nl. 

Meedenkertjes

Kent u hem nog? De reclamezin
‘De NMB denkt met u mee’? Ik
zal hem zeker nooit meer verge-
ten vanwege volgend voorval.
Eens zat ik in een Amsterdamse
tram die stopte op het
Rembrandtplein, voor een kan-
toor van die bank. Uit de spea-
ker galmde heel spits:
‘Meedenkertjes uitstappen.’
Hilariteit alom. De bankmensen
lachten mee. 
Dat lachen is de banken inmid-
dels wel vergaan. Probeer nu
maar eens een bank met je mee
te laten denken als je geld voor
je bedrijf of voor je woningaan-
koop nodig hebt. Voor de bank
is nu het hemd nader dan de
rok. Meedenken? Niet meer van
harte. 

Onlangs bleek opeens ook dat
Nederland volgens ‘Europa’ te
veel uitgeeft. Onze minister van
financiën was er compleet door
verrast. Hij stond daardoor
nogal voor schut omdat hij kort
daarvoor andere landen mede
streng de les had gelezen over
hun tekorten. Daarbij zich
gedragend als het beste jongetje
van de klas, trots lopend achter
moeder Merkel aan. Bijna als
die muis, lopend naast een oli-
fant, die trots tegen de dikhuid
zegt: ‘Wat stampen we fijn!’

Onze media staan vol van
beschouwingen wie wat van de
crisis denkt. Soms te vol. De
beurzen zijn nerveus. Dat is
begrijpelijk. Ons tekort betalen
we allemaal. Bezuinigen. Wat
zal er van ons inkomen af gaan?
Wordt het een neergaande spi-
raal? Een gestrand schip krijg je
toch ook niet weer vlot als je
een blad van de schroef afzaagt?
Somber lees ik de krantenkop
‘Klaas Knot gelooft niet dat je
de economie kapot bezuinigt.’
Zelfs deze geleerde deskundige,
de kakelverse president van de
Nederlandsche Bank, is aan het
‘geloven’ geslagen. Omineus.
Hij ‘weet’ het niet meer. Zijn er
dan helemaal geen positieve
meedenkers meer? Nee, vergeet
het maar, die zijn allang uitge-
stapt, lang geleden, daar op het
Rembrandtplein... 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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door Frans Ruijter
‘De Meelmuis’ dankt haar naam aan
het feit dat deze familie Vos voort-
komt uit een molenaarsfamilie.
Lammert Vos had vanaf 15 januari
1914 een maalderij met een elektrisch
aangedreven molen aan de Tweede
Molenweg (zie foto). 

Daarnaast werden ook veevoeders ver-
kocht. Deze boerderij brandde door
kortsluiting op 7 januari 1929 tot de
grond toe af. Hier staan nu huizen met
de huisnummers 28, 30, 32, 34 aan de
Tweede Molenweg. Lammert Vos ver-
huisde met de maalderij/fouragehandel
naar Meentweg 1. Zijn zoon Driekus
nam de zaak over van zijn ouders. Toen
Driekus plotseling overleed op 20
augustus 1984, één dag voor zijn 58e
verjaardag, stonden Gerrie en haar twee
zoons, Lambert en Henk er alleen voor. 

Door hard werken hebben ze er een
mooie winkel van gemaakt. Henk ver-
trok met zijn vrouw Monique naar
Duitsland om te gaan boeren. Lambert
is van bijna alle markten thuis. Naast het
runnen van de winkel zet hij zich op
onnavolgbare wijze in voor de brand-
weer. Niet alleen bij brand is hij paraat
en vaak als een van de eersten in de
kazerne, maar ook na de oefenavond is
hij samen met Harry van Boheemen
degene die de brandweermensen voor-

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

‘De Meelmuis’, meer dan een 
fouragehandel

De boerderij aan de Tweede Molenweg



De Agrarische Stichting Blaricum
(ASB) zelf is ooit door de gemeente
opgericht om dat agrarische karakter
veilig te stellen. De stichting heeft zelf
twee boerderijen in bezit en verpacht de
landbouwgrond aan 13 in het dorp actie-
ve boeren. Een paar jaar geleden is ook
de Stichting Vrienden van de Agrarische
Stichting opgericht, om geld op te halen
en vrijwilligers te zoeken om allerlei
klusjes te doen. ‘Dan moet je denken aan
struiken snoeien en dode planten wegha-
len, maar ook aan bijvoorbeeld het plaat-
sen van een picknicktafel in het
Warandepark,’ vertelt Patrick Roosen.
‘Een deel van het beheer gebeurt door
professionele bedrijven, maar sommige
dingen kunnen heel goed door vrijwilli-
gers worden gedaan.’

Warandapark
Onlangs heeft de gemeente ‘om niet’ wat
gronden overgedragen aan de ASB, die
daarbij wel de verplichting heeft gekre-
gen om de boel te onderhouden. Er was
wat achterstallig onderhoud aan bijvoor-
beeld de paden ontstaan, en daar willen
de Vrienden van de Agrarisch Stichting
wat aan gaan doen. ‘We willen een cul-
tuurhistorische wandelroute maken in
het Warandepark. Daar hoort een infor-
matiepaneel bij, waarop de route staat
aangegeven en waarop je kunt zien wat
er wordt verbouwd en welke dieren er
leven,’ vertelt Roosen. 

Lindebomen
Erwin Capitain, voorzitter van de ASB,

Wildbreiproject 
Elke zichzelf respecterende gemeente
heeft tegenwoordig weleen ‘wildbrei-
project’. 

Blaricum blijft niet achter! Op
Koninginnedag jl. lieten vele passanten
de pennen ouderwets tikken! Het resul-
taat mag er zijn! Hoe lang het kunstwerk
houdbaar is zal de tijd leren...

Groep 8 in de
schijnwerpers!
Aan het woord: Carlijn Spijker

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

Wat vind je leuk aan school, wat min-
der?
Leuk: de Bernardus is niet zo’n grote
school, dus je kent iedereen bij naam.
Minder leuk vind ik het vak geschiede-
nis. Dit jaar werken we met een super-
saai boek...

Met wie woon je in huis?
Met mijn vader, moeder en mijn broer-
tje.

Waar zou je later graag zelf willen
wonen?
Dat weet ik nog niet.

Wanneer heb je voor het laatst heel
hard moeten lachen?
In de voorjaarsvakantie zijn we met ons
gezin gaan skiën. Tijdens een van de
afdalingen moest je een klein heuveltje
omhoog skiën. Mijn moeder had niet
genoeg vaart. Zij ging wel omhoog, maar
kwam achteruit even hard weer naar
beneden. Het was zo komisch om te
zien. Ik heb vreselijk om haar moeten
lachen!!

Heb je hobby’s?
Hockey, zeilen en pianospelen. In die
volgorde. Ik hockey bij MD3, het leukste
team van Laren!

Wat is je grootste blunder?
In groep 8 heb je op veel scholen een
soort proeflesmiddag. Ik wil heel graag
naar het gymnasium in Hilversum. Dus
die proeflesmiddag had ik met veel uit-
roeptekens in mijn agenda staan. Die
middag had ik hockeytraining. Vraagt
mijn trainer: ‘Waarom zijn jullie met zo
weinig?’ Waarop ik zeg: ‘Oh die zijn
naar de proeflesmiddag van het gymna-
sium.’ Toen voelde ik mij wel even
dom...

Hoe ziet je leven er volgend jaar om
deze tijd uit?
Dan zit ik in de eerste klas van het gym-
nasium.

Wat zou je graag nog een keer willen
meemaken?
Dit jaar heb ik een megaleuk hockey-
team. Ik zou graag volgend jaar met
dezelfde meiden weer in het team zitten.

Wat denk je dat je over 10 jaar doet? 
Over 10 jaar zit ik op de school voor
journalistiek. Ik vind schrijven heel erg
leuk. Zo schrijf ik al een tijdje voor de
schoolkrant en heb ik onlangs de opstel-
wedstrijd van school gewonnen. Nu mag
ik in de finale de Bernardus vertegen-
woordigen!

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

Boer zoekt vrienden
door Henny Radstaak
‘Wij willen vertellen over het agrarische groen in ons eigen dorp. Wat zijn al
die landbouwgronden nou, wat groeit er, wat leeft er? We willen de band tus-
sen boeren en burgers verstevigen. Zodat het agrarische karakter van
Blaricum ook voor onze kinderen behouden blijft.’ Dat zegt Patrick Roosen,
enthousiast lid van de Vrienden van de Agrarische Stichting.

‘Twee of drie keer per jaar gaan we op zaterdag met schop en snoeischaar aan de slag,
takken ruimen, paden onderhouden, aldus Patrick Roosen (4e van rechts).

vult aan: ‘We willen het agrarisch karak-
ter van het dorp behouden en ook de
natuurgronden goed beheren. Daar is
wel wat geld voor nodig. Het is namelijk
heel bijzonder dat we dit nog hebben, dat
realiseren veel mensen zich niet.’ Eén
van de wensen van de Vrienden van de
Agrarische Stichting is bijvoorbeeld het
plaatsen van twee nieuwe lindebomen
voor de boerderij van Mariëlle Bakker
aan de Angerechtsweg. ‘Daar stonden er
twee, maar één is doodgegaan en is nu
weg.’

Warm hart
Voor al dit soort projecten is de hulp van
de inwoners van Blaricum nodig.
Financieel, maar er worden ook mensen
gezocht die de handen uit de mouwen
kunnen steken. ‘Wie het agrarische
karakter van ons dorp een warm hart toe-
draagt, zou donateur moeten worden van
de Vrienden van de Agrarische
Stichting,’ vindt Patrick Roosen. ‘Voor
25 euro per jaar help je al mee. Twee of
drie keer per jaar gaan we op zaterdag
met schop en snoeischaar aan de slag,
takken ruimen, paden onderhouden. Is
nog gezellig ook en bovendien leerzaam
voor kinderen.’

Voor minimaal €25 per jaar wordt 
u donateur van de Stichting 

Vrienden van de ASB. 
Uw donatie kunt u overmaken op

rekening 1389 32 581 t.n.v. 
Stichting Vrienden van de ASB.



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 Gerda Jellema
Oh, oh! Het stokje wordt doorgegeven
aan een rasechte Larense, uit het
bekende geslacht Hilhorst. Maar
gelukkig: Zeg je ‘Juf Hennie’, dan
weten veel Blaricummers direct wie je
bedoelt. Heel veel peuters zijn bij
Hennie Hilhorst in de klas klaarge-
stoomd tot kleuter. Daarnaast past zij
bij een enkel gezin thuis op.

Hennie heeft al van jongs af aan geweten
iets met kinderen te willen doen. Met een
onderbreking van ongeveer tien jaar
waarin ze uitsluitend ‘moederde’, werkt
ze bij de Stichting Peuterspeelzaal
Blaricum. Zij was betrokken bij de
oprichting, en kan zich nog goed herinne-
ren hoe het was in het romantische
gebouwtje aan de Bierweg, waar de
cavia’s en een haan los in de tuin rond het
schooltje scharrelden. Er heerste een hui-
selijke sfeer en het was een paradijs voor
de kinderen die toen minder aan regels
gebonden waren dan nu het geval is.

Stichting
Hennie werkt met vijf eveneens enthousi-
aste collega’s. Het bestuur telt vijf leden
(vrijwilligers) en de band tussen team en
bestuur is uitstekend. Samen zetten zij
zich voor honderd procent in voor de
groepen Zon en Maan, waar peuters van
2 jaar binnenkomen om onder deskundi-
ge begeleiding te groeien naar kleuters
van 4 jaar. Veel aandacht wordt besteed
aan het zelfstandig worden van de klein-
tjes, die zelf ook niets liever willen dan

door Aty Lindeman-Strengholt
Wandelen door ons dorp, een fiets-
tochtje misschien… je kunt je bijna
niets mooiers bedenken. Leuker nog,
licht eens een klink van een hek, of
doe eens een poortje even open en
piep naar binnen en je weet niet wat
je vaak ziet. 

Blaricum een toverdorp, met bijzondere
paradijselijke plekjes, schitterende tuinen
en tuintjes. Mensen met gouden en groe-
ne handjes zijn voortdurend bezig te ver-
fraaien en te verzorgen. Een verrukkelij-
ke hobby, vaak in weer en wind, die zo’n
dorpje toch tot iets bijzonders maakt. Je
hoeft eigenlijk helemaal niet zo ver weg!
We vonden er weer eentje, een pareltje en
het is puur genieten wanneer je daar
rondloopt: In Gooijers Erf van Els

Hessels en Rob de Gooijer. Je moet het
gewoon gezien hebben, die liefde, die
originaliteit, bevlogenheid voor natuur en
schoonheid.

Omspitten
Els Hessels liep al jaren met een plan in
haar hoofd, voor een heel speciale tuin,
maar voor je tijd, ruimte, mogelijkheid
en uitwerking rond hebt moet je hemel
en aarde omspitten.

En dat deed ze. Met nog een extra
dimensie: het moest een klein paradijsje
worden waar mensen even tot zichzelf
kunnen komen, onthaasten in deze snel-
le, roezige wereld. Even rust. En met een
goed dierbaar gesprek. ‘Je voelt de
warmte over en weer’ zegt Els. Ze ver-
zorgt bovendien lekkere, eenvoudige
lunches, high teas met natuurlijk zelfge-
bakken taart. Zelfs een bedrijfsuitstapje
was kort geleden een groot succes.

Paradijsje
In Gooijers Erf is twee dagen per week
geopend, donderdag en vrijdag van van
10.00 tot 17.00 uur. De ruime tuin heeft
ontelbare hoekjes en verrassingen.
Kruidentuin, grote bloemenweelde,
fruit, beschutte zitjes, een schattig
keukentje en in de verte hoor je het kal-
merende getok van de kippen. Ga maar
lekker wandelen/fietsen en zoek dit bij-
zondere Blaricumse paradijsje op. Els
zal haar veelomvattend bloemenwerk
even laten rusten om u te ontvangen. Een
goed gesprek? Absoluut, dat hoort erbij
evenals een bos bloemen.
De Engelsen hebben zoveel mooie
gezegden, een ervan – en zeer toepasse-
lijk – ‘You are never closer to God than
in the garden’…

In Gooijers Erf, Schapendrift 1B, tel.
0625326949, eventueel voor een
afspraak.

‘groot’ worden. Op hun vierde verjaardag
is het tijd om afscheid te nemen. De ‘niet
meer peuters’ krijgen een fotootje mee
van de zaal met het ‘afscheidsraampje’,
het kleine raam op peuterhoogte waar-
door ze altijd naar buiten zwaaiden.

De kleine dingen
Hennie is iemand die van de ‘kleine din-
gen’ van het leven houdt. En ze houdt
graag overzicht. Ze is zuinig op haar
intieme vriendenkring, koestert de
wereld van haar gezin en haar familie,
woont in een prettig huisje en is dol op
kleine kinderen. Een wereldreis is aan
haar niet besteed; in haar eigen omgeving
is nog zoveel te ontdekken. En dat kan
zelfs thuis in een stoel, met een boek.
Lezen is een vorm van reizen. Of het gaat
om vakliteratuur, of romans, er valt nog

Hennie Hilhorst kan uren bevlogen pra-
ten over het werken met peuters, over de
energie die het van je vraagt, maar ook
over de inspiratie die je ervoor terug-
krijgt, waarin klein groot kan zijn.

zoveel te leren. Het hoeft van haar niet
allemaal groots en meeslepend te zijn.
De gedichten van Willem Wilmink,
Annie M.G. Schmidt en Toon Hermans
ontroeren haar. 

En verder...

Waarom wonen in Blaricum?
Natuurlijk zou Hennie wel in
Blaricum willen wonen, maar in
Laren is ze geboren en getogen:
‘Fietsend over het heitje van Laren
naar Blaricum is een feestje, het is
heerlijk dat ik in deze omgeving
mocht opgroeien, mijn kinderen
grootbrengen, en nog steeds woon
en werk ik er met plezier. Er valt
zoveel moois te zien en dat allemaal
zo dichtbij.’ Hennie vervolgt:
‘Blaricum is nog echt een dorp met
boerderijen, de aspergevelden rond-
om. En neem nou alleen de
Angerechtsweg, die is toch fantas-
tisch?’

Wat doet Hennie in haar vrije tijd?
‘Lezen, wandelen met de hond, en ik
ben dol op films kijken. Ook breng ik
graag tijd door met familie en vrien-
den.’ 

Met wie zou Hennie een borrel willen
drinken?
‘Met Marianne Blijdenstein-Piël.’
Marianne Blijdenstein is ook één van
de oprichtsters van de peuterspeelzaal.
En daarnaast kunstschilder.

Twitteren, Facebook?
‘Nee absoluut niet.’ Hennie is meer van
samen gezellig een kop koffie of bor-
reltje drinken.

Vakantie: zomer of winter?
‘Ik ben een wintermens, ik voel me
lekkerder als het koud is. Hitte bevalt
me minder. Laat mij maar in de sneeuw
wandelen, of schaatsen, dat vind ik
super. Vooral sneeuw maakt de wereld
zo mooi, ieder detail wordt door de
sneeuw geaccentueerd.’ Zwemmen in
de Middellandse Zee vindt ze wel lek-
ker, en ze geniet van het ‘lichte’ van de
zomer, van de lange dagen, alleen zou-
den die hoge temperaturen van haar
niet hoeven.

Wat is een echte Hennie Hilhorst-
eigenschap?
Het verzorgende. Eenvoud. Geen
grootse gebaren. ‘Waardering voor het
leven uit je door respectvol met jezelf
en anderen om te gaan.’

Van welke Blaricummer zou Hennie
wat meer willen weten?
Marjolijn Bakker. Een betrokken
Blaricumse vrouw.

Even voorstellen...
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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

en stonden verschillende rooms-katho-
lieke kerken. Vanuit iedere rooms-katho-
lieke kerk ben je in drie organisatiestap-
pen bij de paus: pastoor – deken – bis-
schop – aartsbisschop – paus. De plaat-

selijke pastoor meldt aan de deken. Die
aan de bisschop. Die meldt vervolgens
aan de aartsbisschop. Na drie stappen is
het bericht bij de allerhoogste persoon in
de één miljard grote wereldorganisatie:
de rooms-katholieke wereldkerk. In het
stadje Auschwitz gingen tijdens de oor-
logen de kerkdiensten door. De leiding
van de wereldkerk kan niet anders dan
op de hoogte zijn geweest. Waarom heeft
de leiding van de wereldkerk niet
gesproken bij de moord op Gods oude
volk? Waarom heeft de leiding van deze
kerk niet gezegd: een ieder die hieraan
meewerkt wordt geweerd bij het
Sacrament des Heren? Waarom konden
medeplichtigen ongehinderd ter commu-
nie gaan?
Als ik zie wat daar door mensen – plan-
matig, rustig, geordend en moorddadig –
is bedacht ... dan weet ik nu: bij mensen
is alles mogelijk ...

Tsjernobyl-
kinderen 
bezoeken Stal
Rieder
Het is inmiddels ruim 25 jaar geleden
dat in Tsjernobyl de ramp met de
kerncentrale plaatsvond. Grote gebie-
den in Wit-Rusland raakten besmet
met radioactiviteit. Kinderen hebben
het meest te lijden van de gevolgen van
het slechte leefmilieu, het besmette
water en voedsel. Sinds de ramp is het
aantal kinderen met schildklierkanker
sterk toegenomen. Daarnaast hebben
veel kinderen maag- en darmklachten,
bloedarmoede en hoofdpijn. De
Tsjernobylramp is weliswaar van de
vorige eeuw, de gevolgen zijn nog
steeds ernstig!

Onderzoek heeft aangetoond dat een ver-
blijf van twee maanden in een niet-radio-
actieve omgeving een positief effect
heeft op het lichaam van kinderen. Dit
heeft te maken met het feit dat bij kinde-
ren het bloed zich in circa twee maanden
geheel vernieuwt.

Gastgezinnen
Op initiatief van de stuurgroep Tsjer-
nobyl-kinderen Huizen verblijven 27
kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar,
samen met twee leerkrachten en een tolk,
bij gastgezinnen in de regio om hen de
kans te geven aan te sterken en hun
gezondheid te verbeteren.

Pony rijden
Naast het reguliere lesprogramma, dat
verzorgd wordt door de Russische leer-
krachten, is er ruimte voor extra activi-
teiten. Zo waren alle 27 kinderen op
woensdagmiddag 4 april te gast bij Stal
Rieder in Blaricum. De kinderen hebben
daar uitleg gekregen over de verzorging
van paarden, hoefijzers beschilderd,
spelletjes gedaan, gezamenlijk een groot
schilderij gemaakt en natuurlijk hebben
zij allemaal op een pony mogen rijden!
Met behulp van vele vrijwilligers en de
eigen leskinderen van Stal Rieder is de
middag een doorslaand succes gewor-
den!

De schok van Auschwitz
door Jan Rinzema
Vorig jaar mei was ik in Auschwitz. Voor de eerste keer in mijn leven. Het
bezoek was voor mij een schok. Anders dan ik had gedacht. Ik was voorbereid
op wrede taferelen. Niets van dat al. Serene rust. Overzichtelijkheid, steriliteit,
orde in opstelling der barakken, aangeharkt grind en rechte tekentafelpaden.

Auschwitz ligt midden in de bewoonde
wereld. Bij Auschwitz dacht ik altijd aan
eindeloze Poolse aardappelvelden, tot
aan de horizont, met dan een dichte bos-
rand van dennen. En daarachter: het vre-
selijke... Maar het kamp ligt pal
naast de stad Oswicem, een stad
met in oorlogstijd al 41.000
inwoners. Twintig kilometer ver-
derop ligt de stad Krakow met
toen 300.000 inwoners. Links
van Auschwitz ligt Katowice:
250.000 inwoners. Oswicem had
een grote joodse gemeenschap:
9000 mensen voor de oorlog; 168
resterend ná de oorlog. 8800
eigen inwoners opgestookt door
de pijpen van het eigen
Auschwitz.

Mensenvlees
De Auschwitz-slachting gebeur-
de recht onder ieders ogen. De
bewoners van de stad Auschwitz
klaagden bij het gemeentebe-
stuur over de permanente stank
van brandend mensenvlees. ‘Of
er niet minder kon worden
gestookt bij westenwind ...’ Het
rondomgelegen kamp is niet één
kamp, het bestond uit drie
‘Lager’: Kamp Auschwitz I,
Auschwitz-Birkenau II en
Auschwitz III Monowitz Buna:
de IG Farben-fabriek. Deze drie
complexen vormen tezamen het
Auschwitz waarover wij thans
spreken. Een driehoek van drie
kampcomplexen. Met in het mid-
den van die driehoek: de stad.

Geordendheid
Het tweede wat de schok veroor-
zaakte was de extreme geordend-
heid van het hele Auschwitz-
complex: rechte straten, rechte
barakken, keurige perrons, door-
dachte aankomstplatforms, doordachte
selectieplateaus, goede doorstroom naar
de gaskamers en ovens, een heldere weg
naar de werkkampbarakken, het orkestje,
dat bij aankomst strijkkwartetten speel-
de: ‘Welkom in het kamp’, ‘Fijn dat u er
bent’. Niets wijst op de aanwezigheid
van ‘Het grote Kwaad’. Geen duivelse
symbolen. Juist het volstrekte ontbreken
ervan maakt onbehaaglijk. In Auschwitz
gebeurde het meeste verschrikkelijke.
Aan de buitenkant was niets te zien.

Waarom staren
Het derde dat schokte was: waarom deed
niemand iets? Iedere morgen stonden
duizenden mensen op appel, bewaakt
door slechts een paar SS’ers met honden.
Had een opstand zin gehad? Eén ding
was zeker: de dood. Waarom bleef men
staren als konijnen in de koplamp van
een auto? In het stadje Auschwitz staan

Foto’s zijn gemaakt op 16 mei 2011



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

*
*

*
*

Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd.
Hoewel Blaricum waarschijnlijk als
eerste ‘aangedaan’ werd door een
Engelse verkenningseenheid, waren het
de Royal Canadian Engineers, die
Blaricum uiteindelijk bevrijdden.

Watersoep
Op 4 mei 1945, ondanks het voorjaar
een sombere dag, had de familie De
Graaf een beetje kun-
nen eten. Ze hadden
wat suikerbiet geraspt
in de watersoep met
daarbij een klein klef
sneetje brood en tot
slot hadden ze ’s
avonds wat roggepap
gegeten. Dat was de
gewoonte voordat ze
naar bed gingen, zodat
ze een beetje goed
konden slapen en niet
wakker werden van de
honger. Er was geen
gas, geen elektriciteit,
maar gelukkig wel lekker water uit de
pomp in de keuken. De volgende mor-
gen steekt bakker Post van de
Raadhuisstraat een heel grote  rood-wit-
blauwe vlag uit.

Rinus
Dan de angstige kreet ‘Moffen, wegwe-
zen!’ Compleet met accordeon duikt
Rinus onder het biljart van Café Vos.
Hij ligt op de grond in de hoop dat de
Duitsers hem niet zien. Dan het gedreun
van vele Duitse soldatenlaarzen vlak
voor zijn neus. Meer dan 200 laarzen
stampen voorbij en Rinus ligt te rillen
als een rietje onder het biljart. De
Duitsers marcheren richting het dorp
(Schoolstraat). Dan wordt het heel stil,
Miep Vos trekt Rinus onder het biljart
vandaan en zegt: ‘Jongetje de Moffen
zijn weg, ga maar gauw naar huis.’

In de categorie van 7 jaar en ouder is
Olivier Verdegaal (8), woonachtig in de
Blaricummermeent,  als winnaar uit de
bus gekomen en in de categorie tot 7 jaar
sleepte Larissa van Steeg (5), uit de
Bijvanck, de prijs in de wacht. 

De kleurplaat is permanent als 
download beschikbaar op de website 
www.blaricummermeent.nl. Ter lance-
ring hiervan is de wedstrijd in het leven
geroepen en konden kinderen de kleur-
plaat tijdens de informatiemarkt in De
Blaricummermeent op 14 april jl. inleve-
ren.

Er zijn  prachtige kleurplaten terug

gekomen, wat de keuze dan ook erg
moeilijk maakte.  De prijs die Olivier en
Larissa gewonnen hebben is een waarde-
bon van  een speelgoedwinkel. 

De bevrijding van Rinus de Graaf
Roos Bloemen (12 jaar) schreef voor groep 8 van de OBB een werkstuk over
Blaricum in de Tweede Wereldoorlog. Haar bron was het Verslag werkgroep
1940-1945 van de Historische Kring Blaricum. Hieronder vertelt Roos
Bloemen het verhaal, een hoofdstuk uit haar werkstuk, van Rinus de Graaf uit
Blaricum. Rinus was aan het einde van de oorlog een jongen van net 16 jaar.
(Hij speelde accordeon – red.)

door Roos Bloemen
Ik houd mijn werkstuk over de Tweede Wereldoorlog in Blaricum, omdat ik in
Blaricum ben geboren, er al mijn hele leven woon en omdat ik meer wilde
weten over hoe het leven in Blaricum tijdens de Tweede Wereldoorlog was. Ik
kwam op het idee voor dit onderwerp omdat ik er een boek over had gelezen
en het mij leuk en leerzaam leek om het hierover te hebben. Ik heb ook voor
dit onderwerp gekozen, omdat mijn oma zegt dat we deze periode nooit mogen
vergeten.

door Jan Goedkoop,  Imkervereniging Blaricum
Met het koude en wisselvallige weer van april was het voor de imkers opletten
geblazen. De mooie dagen in maart hebben de ontwikkeling van de volken in
gang gezet en nu ging het in de natuur ineens langzaam. Het weer was ook niet
uitnodigend voor de bijen om uit te vliegen. Maar deze insecten zetten ons
altijd voor verrassingen. Sommige volken moesten zelfs bijgevoerd worden,
maar toch is er in de derde week van april bij één Blaricums volk een zwerm
afgekomen.

Nu zijn de temperaturen vrien-
delijker en is er voor de bijen
volop te halen. Bijna té veel.
Aan sommige bronnen van
nectar of stuifmeel komen ze
gewoon niet toe als alles zo
tegelijk komt. Het fruit is altijd
de belangrijkste bron maar dat
heeft behoorlijk geleden van de
kou van februari. Het geluk van
een bijenvolk speelt zich niet
alleen in de kast af. Nog
belangrijker is wat er buiten
gebeurt en daar hebben de
bijen geen vat op.

Dracht
Zorg voor voedsel (imkers zeggen
‘dracht’) is een constante opdracht voor
bijenhouders. Daarom is het succes van
de zaadactie zo bemoedigend. Juist in de
periode na half mei valt vaak het eerste
gat in de dracht. Dan zijn alle gezaaide
bloemen een uitkomst; de acacia’s en de
linden kunnen bij goede weersomstan-
digheden ook nog veel honing geven.

Net mensen
Er wordt veel gesproken over allerlei
geheimzinnige bijenziektes en hun
mogelijke oorzaken. Eerste voorwaarde
voor gezonde bijen is echter dat ze regel-
matig en genoeg te eten hebben. Niet te
veel tegelijk, maar wel gevarieerd. Soms
zijn bijen net mensen.
Info: www.imkersverenigingblaricum.nl. 

Thuisgekomen mompelt Rinus teleur-
gesteld: ‘Nu is het 5 mei en er zijn toch
nog zoveel Duitsers op de straat. Wat is
er toch aan de hand?’ En het ergste is
dat de grote rood-wit-blauwe vlag bij
bakker Post is verdwenen.

Accordeon
Dan wordt het 6 mei voor de
Blaricummers; toch vrij? Ineens zijn er

veel mensen op straat en veel vlaggen
hangen uit. Ook de vlag van de familie
De Graaf. De moeder van Rinus zegt
tegen Rinus:
‘We zijn nu echt vrij, drie maal is
scheepsrecht, dus ga nu maar weer de
straat op met je accordeon.’ Daar gaat
Rinus met zijn broers en zussen en
samen met veel andere kinderen begin-
nen zij aan de bevrijdingstocht door het
dorp. Nu gaat het echt lukken! Veel
mensen sluiten zich onderweg aan bij
de stoet en zij besluiten naar het huis
van de oud-burgemeester te gaan, die in
de oorlog uit zijn functie is gezet door
de Duitsers. Daar aangekomen wordt
het volkslied ingezet en uit volle borst
meegezongen. Iedereen is heel ont-
roerd. Weer thuis is Rinus moe maar
heel voldaan en hij is er zeker van dat
hij deze dag nooit zal vergeten!

Bij & wij: bijengeluk

Winnaars kleurwedstrijd
Blaricummermeent bekend 
Dit  weekend hebben de winnaars van De Blaricummermeentkleurwedstrijd
de prijzen in ontvangst genomen. 

Olivier Verdegaal is een van de winnaars
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Er is voor voorlichting aan groep 8 geko-
zen, omdat deze leerlingen nu nog luiste-
ren en vanaf de brugklas met deze zaken
in aanraking komen. Met voorlichting
bereik je natuurlijk niet iedereen, niet de
raddraaiers. De wijkagent en huisarts
richten zich op
de meelopers, in
de hoop dat als
deze voor de
keuze staan, ze
nadenken bij
wat ze doen. 
De kinderen
worden voorge-
licht aan de
hand van voor-
vallen uit de
eigen praktijk.
Er is dus geen
sprake van een
‘ver van mijn
bed show’: de
gebruikte voor-
beelden zijn
daadwerkelijk
afkomstig uit
onze eigen con-
treien.

Binge drinken
Zelf ouder van
een kind in
groep 8, zijn bij
mij tijdens ons gesprek de schellen van
de ogen gevallen. Binge drinken? Nooit
van gehoord. Voor de mede-onwetenden
onder u: in een avond minimaal 20 bier
achteroverslaan, en de rest van de week
geen druppel drinken. Goed voor je
lever! Comazuipen? Dat doen ze toch
alleen in de Achterhoek tijdens schuur-
feesten? Wijkagent Van der Wal veegt ze
regelmatig van de straat. Jongens en
meisjes van 13 (!) jaar die zich helemaal
laveloos drinken en bewusteloos raken.
Soa’s, daar doet de jeugd in Blaricum
toch niet aan? Huisarts Willems weet wel
beter.

Voorlichting
De meeste ouders hebben geen idee van
wat er de laatste jaren allemaal veran-
derd is op het gebied van drugs, alcohol

en soa’s onder jongeren. Communicatie
tussen ouders en kinderen over drugs,
alcohol en soa’s is de belangrijkste voor-
zorgsmaatregel die je als ouder kunt
nemen. Maak het bespreekbaar!
Uiteraard is ook de voorbeeldfunctie die

je als ouder voor
je kind hebt van
groot belang.
Daarom wordt er
op 14 mei in de
aula van de
OBB/Bernardus
een voorlich-
tingsavond alléén
voor ouders
georganiseerd. In
de weken daarna
worden de groe-
pen 8 van ver-
schillende scho-
len aangedaan.

Sociale media
De twee erva-
ringsdeskundi-
gen weten als
geen ander waar
alcohol en drugs-
verslaving toe
kan leiden. Van
der Wal, maar
ook Willems, die
tevens als arts

verbonden is aan een aantal gevangenis-
sen, hebben dit met eigen ogen mogen
aanschouwen. De huidige generatie jon-
geren heeft met hele andere problemen
te maken dan die van een aantal jaren
terug. Voldoen aan het ideaalbeeld en de
druk die kan worden uitgeoefend via de
sociale media zijn daar maar een aantal
van. 

Kijk, mijn kind doet dat allemaal niet, en
uw kind natuurlijk ook niet. Maar welke
Blaricumse kinderen dan wel?

Voorlichting voor ouders, 
datum 14 mei 2012, aanvang 
20.00 uur, toegang gratis. 

Locatie: aula OBB/Bernardus.

In 1964 was deze zo gegroeid dat hij ver-
huisde naar het nieuw gebouwde huis aan
de Bussumerweg. Een van de patiënten
zei toen: ‘Dokter, je hebt wel een kooitje,
maar nog geen vogeltje.’ Toen hij in 1966
de wijkzuster Man trouwde zei hij:
’Verdeit hij het het vogeltje.’ In 1970
werd zijn dochter Els geboren, zoals hij
dat noemde een hoogtepunt in hun leven.
Bij zijn afscheid in 1989 als gewaardeerd
huisarts verhuisde hij naar het nieuwe
huis aan het begin van het Fransepad,
waar hij tot zijn dood woonde, samen met
zijn vrouw. Dokter Luderhoff was een
beminnelijk, rustig mens. Deskundig en
geliefd. Wij van hei & wei wensen zijn

vrouw en zijn dochter veel sterkte met
het verlies van hun man en vader.

Unieke voorlichting door huisarts
en wijkagent
door Ilse Bloemen
De Blaricumse huisarts Elsbeth Willems en de Blaricumse wijkagent Rita van
der Wal geven voorlichting over het gebruik van alcohol, drugs en de gevaren
van soa’s aan leerlingen van groep 8 en hun ouders. Zij geven deze voorlichting
aan de Blaricumse (en inmiddels ook Larense en Huizense) kinderen om deze
voor de toekomst hopelijk weerbaarder te maken. Foto van de maand

Een mooie zonsondergang gefotografeerd bij het surfstrand 
van Blaricum.

Deze foto is gemaakt door Albert van der Linden

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 15 augustus in 
hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw naam,

waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift.

In memoriam Loek Luderhoff
door Sybert Blijdenstein
Op 24 maart jl. overleed op 87-jarige leeftijd dokter Lourens (Loek)
Luderhoff, huisarts te Blaricum van 1954 tot 1989. Hij begon zijn praktijk aan
de Torenlaan 37 in een gehuurde aanbouw aan het woonhuis aldaar.

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



Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

Overzicht werkzaamheden

Planning

Contact

Onderhoudswerkzaamheden Meeuw, Roerdomp en Meerkoet



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen Vaststelling 1e wijziging op de 
Legesverordening 2012

Raadsbesluiten

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Bel 14 035 voor vragen aan uw 
gemeente

Waar koop ik rookmelders?

Installeren van een 
rookmelder

Rookmelders redden levens



Tussentijdse gelegenheid

Informatie en 
aanvraagformulier

Voordragen Koninklijke 
Onderscheiding in 2013

Aanmelden

Uitkomen met inkomen



Vaststelling Beeldbepalende 
panden

Ter inzage 

Verordening beeldbepalende bouwwerken en beleid 
beeldbepalende panden

Voorzorgsmaatregelen

Inbraakpreventie

Herziening van de 
welstandsnota Blaricum

Concept-welstandsnota 2012 
ter inzage

Inspraakprocedure welstandsnota 2012



Dorpsagenda
Galerie De Vlierhove t/m 27 mei Eva
Steiner beelden in marmer, brons en ter-
racotta. Openingstijden: donderdag t/m
zondag 14.00-17.00 uur. Info:
www.vlierhove.nl.
BEL-Art t/m 30 mei expositie Cees
Wijsman, Henk van Bork en Joke
Gabel. Op werkdagen 8.30-17.00 uur in
het BEL-kantoor.
Torenhof t/m begin juni expositie Ellen
Buchwaldt met haar stone-art brons-
look beelden en tekeningen van de kun-
stenaar Kees Kerkhof.

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.
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, 23
mei en 13 juni, 20.00-22.00 uur.

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

EXPOSITIES
Barbara Houwers Houwers | Kunst &
Bemiddeling Blaricum: t/m 30 juni in
NH Hotel Jan Tabak Rob Jacobs,
schilderijen.  
Info:  www.kunstinjantabak.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.
Galerie Bianca Landgraaf 19 mei tot
en met 10 juni. Korte ontmoeting met
Carla Kleekamp & Mieke Pontier
Openingstijden: donderdag tot en met
zaterdag 13.00-17.00 uur en op
afspraak. De galerie is geopend op de 1e

en 3e zondag in de maand en op koop-
zondagen. Gesloten op feestdagen. Info:
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Angeline Rijkeboer t/m 18 mei wild-
life- en landschapschilderijen in
Zorgcentrum Johanneshove Laren.
Rosa Spier Huis t/m 3 juni, Marian
Plug, schilderijen en grafiek. Dagelijks
te bezoeken van 10.00-16.00 uur. Info:
www.rosaspierhuis.nl.

Aanmelden en info: Cuno Lavaleije, tel.
5383153 of stvitusblaricum@hetnet.nl. 
Het Theosofisch Genootschap 2 juni
thema-ochtend met uitwisseling van
gedachten over het onderwerp
Tolerantie en respect in deze tijd, 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 22 mei
bezoek aan stadslandgoed De Kemphaan
in Almere. Aanmelden bij: Deirdre de
Lange 5267042 of Mien Hund 5257124.
HKB 30 jaar 13 mei Byzantijns
Kozakkenkoor in de Vituskerk.
Aanvang 14.30 uur. De toegang is gra-
tis. Tijdens de pauze is er de presentatie
van het boek ‘Heb je nog nieuws...?!’
van Frans Ruijter.
Rust Wat zomerconcert 29 juni, info:
www.zomerconcert.nl.
Bijenschans Steegland tot september
elke laatste zondag van de maand van
14.00-16.00 uur geopend. Er zijn dan
ervaren imkers aanwezig die u graag te
woord staan. 
Info: www.imkersverenigingblaricum.nl.
De Blaercom Kunstcafé 11 mei 20.00
uur.
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Aanvulling
Aanvulling op de Elfstedenkoorts hei &
wei 391: Paul Raven heeft de tocht al
verschillende keren uitgereden, zelfs op
een ligfiets. Joke Vos-Rigter heeft de
tocht ook met succes gereden. Jolanda
Raven en haar vader Jos hebben het
gepresteerd hem zelfs ongetraind uit te
rijden. Waarvan ze zelf zeiden na afloop:
‘Dat is eens maar nooit meer!’ Kees Vos
van de manufacturenwinkel heeft hem
ook een aantal keren uitgereden en Jan
Kuijer heeft hem eind jaren zeventig van
de vorige eeuw zelfs drie maal achtereen
gereden.

Kopij
Mail uw kopij naar: redactie@heienwei.nl. 
Nr. Deadline Verschijnt
395 23 mei 08 juni
In juli geen dikke editie. De volgende
dikke editie verschijnt 31 augustus en de
deadline hiervoor is 15 augustus.

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.

De Berenvanck 
Op 25 en 26 maart opende
Kinderdagverblijf De Berenvanck,
onderdeel van Kinderopvang
Humanitas, haar deuren tijdens de
kunstroute van het wijkproject
Bijvanck in beeld. Iedereen was van
harte welkom op Wetering 20-22. Er
waren verschillende workshops te vol-
gen zoals schilderen, dansen, tafelten-
nissen en koken. Daarnaast konden
kinderen kennismaken met de
Wiskikker via de doe-tentoonstelling
en was er de mogelijkheid om je te
laten schminken.

Alle medewerkers van het Kinderdag-
verblijf willen de organisatoren van het
project Bijvanck in beeld bedanken voor
de geweldige organisatie van het evene-
ment en kijken uit naar een goede
samenwerking met alle verschillende
partijen in de wijk! Heeft u de open
dagen gemist en wilt u meer informatie?
Neem dan contact met Willemijn
Grooters: 0615138158.
Info: www.kinderopvanghumanitas.nl.

BIBLIOTHEEK
Laren Biblioscoop 24 mei, 19.30 uur.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Voor alle verdere info: 
www.bibliotheekhlb.nl en 
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
Zondag 27 mei Pinksteren 11.00 uur
dienst in de Vituskerk Tijdens de kerk-
diensten is er kinderoppas (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.

BGK en het Mannenkoor Huizen
Het Blaricums Gemengd Koor en het
Mannenkoor Huizen geven op 2 juni
in de Dorpskerk een sfeervol en geva-
rieerd voorjaarsconcert.

Beide koren zingen  o.l.v. Lex Barten
met pianobegeleiding van Karina
Kantarova en Tineke Bakker bespeelt de
dwarsfluit. Het BGK zingt liederen van
o.a. Mendelssohn, Brahms, Vivaldi en
enige delen uit ‘Die launige Forelle’ van
Schoggl. Het MKH zingt o.a. liederen
van Händel, Kinkel, Verdi en Schubert.

Aanvang 20.00 uur
Toegangskaarten: €10,-. 

Vanaf 19.30 is de Dorpskerk open.
Eventueel reserveren bij Mannenkoor

Huizen, www.mkhhuizen.nl of
Blaricums Gemengd Koor 

www.bgk-koor.nl.

Bibliotheek 
In Nederland is vier op de tien mensen
in het bezit van een smartphone. Via
hun mobiel hebben zij direct toegang
tot het internet. 

De vraag naar apps groeit sterk en ook
de bibliotheek heeft hier een antwoord
op. Vanaf nu hebben bibliotheekleden
met een smartphone overal en altijd toe-
gang tot hun bibliotheek. De app ‘de
Bibliotheek’ is gratis te downloaden via
de iTunes App Store en de Android
Market of Play Store.  

Van 4 t/m 9 juni  vindt de jaarlijkse col-
lecte van het Nationaal Epilepsie Fonds
– De Macht van het Kleine – plaats. 

Samen met duizenden vrijwilligers zame-
len we geld in voor epilepsieonderzoek.
Wilt u zich als collectant inzetten?
Aanmelden via www.ikgacollecteren.nl.
Of belt u met Marjolein Keuning tel.
6910152 of met Maarten Heidweiller
5264848.

Zomeravondbridge
in de Blaercom
Bridgeclub ‘De Bridgegooiers’ organi-
seert elke donderdagavond vanaf 24 mei
t/m 30 augustus zomeravondbridge, aan-
vang 20.00 uur, graag aanwezig om
19.45 uur. Niet leden € 2,-, maximaal 
€ 20,- voor de hele zomer.
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