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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

Als tiener was Marita er al zeker van dat
ze ooit het Vitus wilde hebben, vertelt de
geboren en getogen Blaricumse. Haar
ouders hadden een kruidenierswinkel in
het pand aan de Meentweg 31 tot begin
jaren tachtig, waar Marita en haar zussen
en broer meehielpen. Voor velen is het
nog steeds een begrip: de winkel van
Steenbeek.
Intussen is Marita’s partner Erik ook bij
ons gesprek aangeschoven. Erik, van ori-
gine uit Vreeland afkomstig, woont
inmiddels al 23 jaar in Blaricum. Samen
met Marita heeft hij twee kinderen. Hun
zoon heeft samen met een vriendje een
verkleedpartij en showt ons om een
haverklap een andere outfit. Het typeert
de relaxte huiselijke sfeer die er in het
Vitus hangt. Voor de familie lijkt het als
een tweede thuis.
Erik droomde jaren met Marita mee en
deelde haar ambitie. En waar ze op had-
den gehoopt gebeurde. In 2011 deed de
kans zich voor om eindelijk het Vitus te
hebben, toen Wil en Kees Mellegers aan-
gaven het stokje over te willen dragen.

Zonder enige twijfel gingen ze ervoor en
na een zware selectie kwamen ze als
beste opvolgers uit de bus. Weliswaar in
een andere constructie dan voorheen en
dus nu niet meer als beheerder, maar als
huurders. 

Ik vraag naar de nieuwe plannen met
deze unieke locatie, die een grote socia-
le functie vervult voor ons dorp en
omgeving. Het is een thuishaven van
diverse sport-, carnavals- en toneelver-

www.dayspamooi.nl

  

door Daniëlle Mouissie
Op een woensdagmiddag heb ik een afspraak met Marita Steenbeek in het
karakteristieke Vitusgebouw aan de Kerklaan in Blaricum. Ik word met harte-
lijkheid en trots ontvangen door Marita waardoor ik mij meteen thuis voel.
Trots omdat ze sinds dit jaar, samen met haar partner Erik Joossen, het Vitus
runt. In een leuk en openhartig gesprek vertelt ze over een droom die is uitge-
komen.

‘Ooit wil ik mevrouw Vitus 
worden’

HOV 
Hierover vindt een extra rondetafelge-
sprek plaats op woensdag, 13 juni a.s.
in het gemeentehuis in Blaricum en
een extra raadsvergadering op 25 juni,
ook in het gemeentehuis in Blaricum.
De Stuurgroep HOV inhet Gooi heeft
gekozen voor de vrije busbaan op het
Meenttracé. Het voorstel gaat voorts
over het beschikbaar stellen van een
bedrag van 250.000 euro door de
gemeente als bijdrage aan het project en
om de eigen gronden van de gemeente
om niet over te dragen aan de provincie
Noord-Holland.

Fietsen en 
privétuinen
Op zondag 17 juni  kunt u onder lei-
ding van een enthousiaste tuindeskun-
dige  fietsen door de BEL-gemeentes
Laren en Blaricum en krijgt u toegang
tot een vijftal unieke, prachtige privé-
tuinen.
U kunt zich vanaf nú inschrijven bij
www.volksuniversiteitlaren.nl. De kos-
ten zijn € 21,-, plus € 4,- die u ter plek-
ke als entree bij ’t Landje moet betalen,
inclusief kop koffie/thee en cake.

Epilepsie Fonds
Het Nationaal Epilepsie Fonds is heel
actief voor 120.000 mensen met epi-
lepsie.
Uiteraard kan dit allemaal niet zonder
vrijwilligers en niet zonder geld.
Daarom vindt van 4 juni t/m 9 juni de
jaarlijkse collecte plaats. Wilt u zich als
collectant inzetten? Dan kunt u zich aan-
melden via www.ikgacollecteren.nl.
Telefonisch kunt u zich ook aanmelden
bij Maarten Heidweiller, telefoonnum-
mer 5264848. 
Als u interesse heeft om als vrijwilliger
mee te werken aan een vakantiereis dan
verzoeken wij u zich aan te melden via
www.eplilepsiefonds.nl.

EK voetbal
Tijdens het EK voetbal is er in het
Vitus een groot scherm om naar de
wedstrijden van Het Nederlands elftal
te kijken. 
De zaal is vrij toegankelijk. Tijdens de
eerste wedstrijd is er een besloten feest,
maar tijdens de andere twee (en eventue-
le vervolgwedstrijden) is het Vitus open
voor publiek. 
Iedereen kan de kids meenemen, er is
een speelkamer voor de kleintjes.

Woensdag 13 juni Nederland-Duitsland
20.45 uur, zaal open om 19.30 uur
Zondag 17 juni Nederland-Portugal
20.45, zaal open om 19.30 uur

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
Het (goede) doel
Naast een stuk geschiedenis te laten her-
leven en een eerbetoon brengen aan de
helden van toen, vraagt Jean-Jacques
met deze actie de aandacht voor de
Blaricumse Benjamin Foundation. Deze
organisatie geeft structurele en duurza-
me steun op maat aan meervoudig
gehandicapte kinderen in Latijns-
Amerika. De steun is erop gericht om
deze kinderen bij voorkeur thuis te laten
opgroeien en de ouders bij de therapie te
betrekken. ‘Het is een geweldig initia-
tief en ze kunnen de steun heel hard
gebruiken!’ aldus Jean-Jacques. 
Doneren of peddelsponsor worden
‘Onze target is om € 10.000 op te halen
voor de Benjamin Foundation. We zijn
dus nog hard op zoek naar sponsoren en
donateurs. 
Via de website kunt u doneren of aange-
ven dat u sponsor wilt worden:
www.jacquet-events.nl/charity/channel-
crossing.
Elke donatie is van harte welkom! Wij
danken u alvast voor uw bijdrage aan
deze geweldige actie.’ 

enigingen en leent zich uitstekend voor
feesten, partijen, condoleances en ver-
gaderingen. ‘Als exploitant zullen we
meer moeten gaan ondernemen,’ aldus
Erik. ‘Maar dat zien we juist als een
enorme uitdaging. We willen een nog
bredere doelgroep aanspreken, onder
andere door de activiteiten uit te brei-
den.’ Zo heeft de eerste kinderdisco al
plaatsgevonden, staan ‘frisfeesten’ voor
de jeugd, bingo-uitjes en andere thema-
feesten in de planning, en wordt het EK
voetbal dit jaar gezamenlijk gekeken op
een groot scherm. Vrij toegankelijk voor
iedereen! En het terras is inmiddels
ingericht met loungesetjes voor een bar-
becue in de zomer. 
Al het goede is gebleven, zo ook het per-
soneel dat onder Wil en Kees Mellegers
werkte. Het Vitus verzorgt nog steeds
zelf de catering voor de eigen feesten,
maar daarnaast ook op locatie voor par-
tijen zoals de Gemeente Blaricum en bij
particulieren thuis. Enkele veranderin-
gen zijn wel duidelijk zichtbaar, steiger-

houten tafels en lounge banken, waarin
ik me, enigszins onderuit gezakt, hele-
maal thuis voel. Daarnaast is er nog een
kleinere zaal bijgekomen. ‘Maar het
authentieke en gemoedelijke karakter
moet behouden blijven. En Wil en Kees
hebben het gewoon al die tijd goed
gedaan,’ benadrukt Marita. Een oplet-
tende kijker heeft al een bestickerde
auto van het Vitus zien rondrijden. Want
bij ondernemen hoort natuurlijk ook een
stuk promotie en zichtbaarheid. ‘Velen
kennen het Vitus alleen van de
Blaricumse kermis, maar weten niet dat
er hier nog veel meer mogelijk is. En
daar gaan wij wat aan doen,’ besluit
Erik.

Nu deze droom werkelijkheid is gewor-
den, dromen Marita en Erik gewoon ver-
der. Want ooit zouden ze ook wel op
Ibiza willen wonen. En als je echt iets
wilt... Wil je meer weten wat er allemaal
kan in het Vitus? 
Kijk op: www.hetvitusblaricum.nl.

4 mei en 6 juni

Plechtig werden op 4 mei in ons
dorp de gevallenen uit de
Tweede Wereldoorlog herdacht.
Op die dag herdacht ik dit ook,
maar aan de kust van
Normandië, samen met mijn
daar wonende zusje. We bezoch-
ten bij het dorpje Coleville de
indrukwekkende Amerikaanse
oorlogsbegraafplaats die uitziet
op het strand van Omaha Beach.
We herdachten daar de gevalle-
nen van de geallieerde landing
op 6 juni 1944. De tijd leek te
hebben stilgestaan. Ook nu nog
is het oorlogsgeweld voelbaar.
Hier, en op de aangrenzende
stranden, vochten 160.000 onbe-
schermde soldaten tegen de zich
in de in loopgraven en bunkers
fel verzettende Duitsers. Op die
6e juni sneuvelden duizenden
militairen en werden nog eens
duizenden gewond of vermist.
A lle stranden werden ingeno-
men, behalve Omaha Beach,
waar de bloedige gevechten nog
een dag langer zouden duren.
Het was het begin van de bevrij-
ding van Europa.

Bij het monument van deze oor-
logsbegraafplaats liepen wij een
hoog gedecoreerde bejaarde oor-
logsveteraan tegemoet, voortge-
duwd in een rolstoel. Voor ons
liep een jong echtpaar met op
de arm een dochtertje van
anderhalf jaar. De veteraan stop-
te, richtte zijn blik op het kind,
en tot onze verbazing, bracht hij
haar de militaire groet.
Onberispelijk, zijn hand aan de
zwarte baret. Die paar seconden
vormden een groots moment.
Het was de symbolische verbin-
ding tussen een binnenkort uit-
gestorven generatie die hier
gevochten heeft en de jongste,
nieuwe generatie, die nog geen
weet heeft van de oorlog. En die
dat alleen zal leren uit boeken
en van films. Het was een
saluut namens hen, die grote
offers gebracht hebben, niet
alleen voor de vrijheid van ons,
maar ook voor de generaties na
ons, voor de kinderen die net
geboren zijn en nog zullen wor-
den. In stilte reden we met dit
nieuwe besef terug naar huis.

Column
door
Sybert Blijdenstein
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‘De Pouch kano is geheel gemaakt van
houten spanten en heeft een canvas dek.
Het is een zwaar en degelijk model,
maar die massa kunnen we juist gebrui-
ken op zee. Na een heftige restauratie is
de kano weer zeewaardig verklaard, en
er wordt op dit moment zwaar getraind
om de tussen de 12 en 24 uur durende
overtocht veilig te kunnen maken. Een
mooie uitdaging!’ 

De gevaren
Jean-Jacques is zich wel degelijk bewust
van de grote gevaren die de zee met zich
meebrengt. ‘De zee neemt, maar geeft
zelden. Daarom staat veiligheid hoog bij
ons in het vaandel en kan begeleiding
niet ontbreken.’ Een geschikte volgboot
met de noodzakelijke apparatuur aan
boord zal niet van de zijde van Jean-
Jacques wijken en de drukke vaarroutes
en de grote vracht- en passagierssche-
pen goed in de gaten houden. ‘Een luxe
die wij ons kunnen veroorloven, maar
dat zeker niet in het woordenboek van
de Engelandvaarders voorkwam. Helaas
ontkom je er niet aan en de autoriteiten
zijn al op de hoogte gesteld. Overigens
ben ik nog op zoek naar een avonturier
die zich wil toevoegen aan het Jacquet
kanoteam.’ 
Hiervoor kan contact worden opgeno-
men met Jacquet Events: 
info@jacquet-events.nl.

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

Expeditie Channel Crossing
door Daniëlle Mouissie
Deze zomer (eind juli 2012) gaat Jean-Jacques François (27) uit Blaricum,
bekend van Jacquet Events en de Crêpe Expres, in een originele Pouch (vouw)
kano model 1937 het Engelse Kanaal oversteken. Zijn missie is om de uitput-
tende en gevaarlijke tocht na te bootsen die Engelandvaarders in de Tweede
Wereldoorlog meerdere malen hebben gemaakt. Het bijzondere is dat het dit
jaar precies 70 jaar geleden is dat deze
helden hun leven waagden om geheime
informatie over te brengen naar
Engeland. Zo werden zij bekend als de
huidige Soldaten van Oranje en de
Engelandvaarders.



door Adrie van Zon
Wat betekent het vijfpartijenbezuini-
gingsakkoord in Den Haag voor de
gemeente? Moeten er principiële zaken,
zoals herindeling, ter discussie komen?
Het landelijk akkoord moet nog worden
doorgerekend, maar we zullen als
gemeente niet onder bezuinigingen uit-
komen. De druk op onze werknemers zal
toenemen en ook in het dorp zullen
bezuinigingen zichtbaar worden. Er zal
meer beroep worden gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van de burger.
Het is nog maar de vraag of een herinde-
ling voordeliger zou uitpakken. De uit-
kering uit het gemeentefonds wordt min-
der bij een fusie! Er is nog steeds een
breed draagvlak voor het voortzetten van
de samenwerking binnen de BEL-com-
binatie, indien mogelijk nog uit te brei-
den met andere gemeenten.
Het is ons gelukt om het model van de
BEL-combinatie tot wasdom te brengen.
De bestuurskrachtmeting is goed uitge-
vallen. Als je gaat praten over herinde-
ling moet je je wel realiseren dat de
vraag zich opdringt of de schaal van de
BEL-gemeenten voldoende toekomst-
perspectief brengt.

Er bestaan nog steeds plannen om het
aantal raadsleden en wethouders met
een kwart te verminderen. Hierdoor
zullen kleine partijen geen zetel(s) krij-
gen, waardoor een grote groep mensen
niet meer vertegenwoordigd is in de
gemeenteraad.
De discussie over vermindering van het
aantal raadsleden en wethouders komt
voort uit de invoering van het duaal stel-
sel in 2002, waarbij werd beslist dat wet-
houders geen deel meer uitmaken van de
raad. Vandaar het voorstel tot verminde-
ring van het aantal raadsleden.
Daartegenover staat de decentralisatie
van rijkstaken, hetgeen nog zal toene-
men.
Het idee is dat die decentralisatie meer
werk voor de raadsleden met zich mee
zou brengen. In dat licht bezien is het
merkwaardig om het aantal raadsleden
terug te brengen.
Aan de andere kant kun je ook, als je
kijkt naar de functie van raadsleden in
het kader van het duale stelsel, zeggen
dat die taak zich zou moeten beperken
tot het stellen van kaders, het aangeven
van hoofdlijnen en controle en om het

Roofvogel
Door Gerda Jellema
Tijdens één van mijn wande-
lingen vloog een roofvogel
rakelings langs en ik dacht:
‘Wat zou het heerlijk zijn om
zo boven Blaricum te kunnen
vliegen, kijkend met argus-
ogen, met een knipoog, met
open ogen en wat afstand
nemend, naar het leven bene-
den. Een soort “Oog op
Blaricum”, maar dan vanuit-
de lucht.’

Al zwevend zie ik iemand
lawaai makend met zijn blad-
blazer achter een blaadje aan,
over van de herfst. De akkers
liggen er dromerig bij en een
paar auto’s lichten op in de
zon: zullen dit er straks meer
zijn bij Bellevue en hoelang
mogen ze daar dan parkeren?
Op ’t Harde wisselen mensen
al lopend hun belevenissen
uit en rennen honden achter
elkaar aan. Een paar vleugel-
slagen verder rennen
BVV’31-junioren achter een
bal aan en gaan helemaal op
in hun spel. Blaricum in
beweging. 

De wind neemt mij mee, in
de Bijvanck zie ik een bus
gewoon over de ‘baan’. Hoe
vrij zal die straks zijn? Aan
de Blaricummermeent wordt
gebouwd en mensenhanden
laten een rivier meanderen.
In de lucht hangt iets van
verwachting, zal het hier
mooi worden? Kunnen we
binnenkort aan het water op
het terras een glaasje drin-
ken? Op het Gooimeer kleine
witte golfjes met een enkel
bootje, kan die in de toe-
komst aanleggen in de haven
van Blaricum? Terug naar het
oude dorp komt tussen wat
bomen Rust Wat tevoor-
schijn, waar 29 juni het
zomerconcert weer zal plaats-
vinden, en waar op zaterdag
18 augustus een knallend
vuurwerk de eerste kermis-
avond zal verlichten.
Blaricum in beweging.

Wandelend ga ik verder de
zomer tegemoet. De komen-
de vijf hei & wei’s zijn dunne
versies en op 31 augustus
verschijnt er weer een dikke
editie. Uw ideeën zijn wel-
kom. 

En of u nu hier blijft of even
wat afstand neemt van
Blaricum: alvast een heel
fijne vakantie!

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

Interview burgemeester

dagelijks bestuur over te laten aan het
college. Dat pleit voor zoveel mogelijk
mandateren en alleen sturen op zaken
waar je ook werkelijk wat te sturen hebt.
Om te zeggen dat minder raadsleden een
slechtere volksvertegenwoordiging tot
gevolg heeft doet mij denken aan de
ongelofelijk veel partijen die we in
Nederland kennen en die uiteindelijk
maar heel weinig van elkaar verschillen.

De politiepost Laren-Blaricum krijgt
een eigen locatie in Laren met een
eigen team.
Ja dat is een mooi succes en een ant-
woord op de behoefte van onze burgers
op herkenbaarheid en aanspreekbaar-
heid. Laren en Blaricum vormen een
pilot voor wijkgebonden politiezorg op
het niveau van 20.000 inwoners.

De kermis komt. Wat heeft de evaluatie
in het voorjaar opgeleverd?
Concreet heel weinig. Alles blijft zo’n
beetje bij het oude. Er was onvoldoende
draagvlak om het sluitingsuur terug te
brengen tot 1.00 uur. De grootste klacht
is dat men ’s nachts te lang in het dorp
blijft hangen waardoor overlast en ver-
storing van de nachtrust wordt veroor-
zaakt.
Het is een lastig aan te pakken probleem.
Er zijn zoveel mensen op de been dat er
een risico bestaat voor de openbare orde
en veiligheid.
De uitbater van Moeke heeft toegezegd
alleen B-artiesten te laten optreden,
waardoor de aanzuigende werking voor
bezoekers van buiten de regio minder zal
zijn. Particuliere beveiligers en politie
zullen nog nauwer gaan samenwerken.

Afsprakensysteem. Er zijn klachten
over het maken van afspraken. Niet elke
burger is er blij mee.
Het afsprakensysteem heeft qua klant-
vriendelijkheid een aantal voordelen.
Men hoeft niet te wachten, wordt direct
geholpen en weet welke gegevens moe-
ten worden aangeleverd. Voor de organi-
satie werkt het systeem efficiënter en de
baliemedewerkers worden op piekuren
niet extra belast. Bovendien levert het
model op termijn financieel voordeel op.
Het voordeel om bijvoorbeeld twee in
plaats van vier ochtenden open te zijn in
Blaricum bedraagt circa 50.000 euro op
jaarbasis. F
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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

Aan het woord: Lucas Kroesen

Op welke school zit je?
Ik zit in groep 8 van KBS De Bijvanck.

Wat vind je leuk aan school, wat min-
der?
Leuk vind ik gym, rekenen, wereldoriën-
tatie en natuurlijk de pauze. Minder leuk
vind ik spelling en taal. Ik heb dyslexie,
dus met die vakken heb ik wat meer
moeite.

Met wie woon je in huis?
Met mijn twee broertjes, mijn zusje,
mijn vader, mijn moeder en een heleboel
vissen. Bij ons in het gezin hebben alle
kinderen iets bijzonders. Ik ben een mil-
lennium kind. Mijn broertje van 8 is
eigenlijk pas 2 want hij is geboren op 29
februari. En mijn jongste broer en zus
zijn een tweeling!

Wat zou je later zelf graag willen wor-
den?
Dat weet ik nog niet. De ene keer wil ik
advocaat worden en de andere keer kok.
Het wisselt nogal.

Wanneer heb je voor het laatst heel
hard moeten lachen?
Mijn jongste broertje van 8 maanden zit
nog in de box. Hij trekt zich vaak op aan
de spijlen van de box en dan drukt hij
zijn gezicht tegen de spijlen. Het lijkt
dan net of hij in een gevangenis zit. Dat
is zo grappig om te zien!!

Heb je hobby’s?
Ik zit op judo en speel graag basketbal
met mijn neef op het pleintje. Een tegen
een. Op het pleintje kan ik nog niet dun-
ken, want het net zit nog te hoog voor

door Hidde van der Ploeg
‘Problematiek voorkomen.’ Pedagoog Gwen Bouwens noemt het de prioriteit bij
haar werk voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Blaricum. Iedere ouder kan
daar gratis terecht met vragen die zich mogelijk voordoen bij de opvoeding.

mij. Op school kan dat wel, dan ren ik
eerst via de muur omhoog. Verder zit ik
op scouting in Blaricum, daarvoor fiets
ik via de landingsbaan naar de
Schapendrift.

Wat is je grootste blunder?
Die heb ik niet.

Hoe ziet je leven er volgend jaar om
deze tijd uit?
Volgend jaar zit ik op de middelbare
school. Veel dingen zijn dan anders.
Verschillende lesuren, langere pauzes,
meer huiswerk, rondhangen in het dorp.
Ik wil graag naar de Huizermaat, dus ik
hoop dat dat lukt. Mijn vader is met een
paar vrienden net voor zichzelf begon-
nen. Het bedrijf heet ‘Zoals een vis in
het water’. Ze verkopen tropische vissen.
Ik mag daar volgend jaar op zaterdag in
de winkel gaan helpen!

Wat zou je graag nog een keer willen
meemaken?
Ik zou nog wel een keertje met mijn
neefjes op vakantie willen naar Spanje.
Afgelopen jaar zijn we naar een heel
grote camping geweest, net over de
grens met Frankrijk. Er was een zwem-
bad en er waren veel Nederlandse kinde-
ren, dat vond ik wel makkelijk want dan
hoef je tenminste geen Engels te praten.
Dit jaar gaan we helaas niet, want de
tweeling is nog te klein.

Wat denk je dat je over 10 jaar doet?
Over 10 jaar dan werk ik of ik zit nog op
school om verder te leren.

Volgende keer in groep 8 in de schijn-
werpers: 
OBS De Bijvanck

bureau en de schoolgezondheidszorg.
Ook die instanties kunnen overigens pas
beschikken over persoonlijke gegevens
nadat de vraagsteller hiervoor toestem-
ming heeft gegeven. 

Gedragsveranderingen
‘Kleine gedragsveranderingen van
ouders kunnen van grote invloed zijn op
kinderen,’ geeft de pedagoog een voor-
beeld van een probleem dat mogelijk
eenvoudig uit de wereld kan worden
geholpen. Desgevraagd blijkt voor het
centrum voor jeugd en gezin de boven-
grens van het begrip kinderen op 23 jaar

te liggen. Over de begrenzing aan jeug-
dige kant ontstaat aanvankelijk een mis-
verstand omdat ik niet meteen begrijp
dat ook vragen over het ongeboren leven
welkom zijn.

Contact
De landelijke overheid subsidieert voor
iedere gemeente in Nederland een
Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor eind
2011 diende zo’n instelling te functione-
ren. Op 3 november vorig jaar werd CJG
Blaricum geïntroduceerd. Aanvankelijk
in De Lloods kort daarop volgde de ver-
huizing naar het adres Burgemeester
Tydemanplein 5 in de Bijvanck. Telefoon
5247005. 

Donderdags is Sven Bouwens 's middags
van 14.00 tot 16.00 uur daar aanwezig.
De rest van de week kunt u haar bereiken
via info@cjgblaricum.nl

‘Ouders zijn dé deskundigen als het gaat
om hun eigen kinderen,’ vat Gwen
Bouwens de benadering samen van CJG
Blaricum. Het tekent de in aanleg
bescheiden positie die het centrum zich-
zelf toekent. Wie op het spreekuur komt
met vragen, kan rekenen op die benade-
ring. Of het nu gaat om eet- of slaappro-
blemen, pesten of gepest worden, over-
gewicht dan wel seksuele opvoeding:
samen met de ouder(s) wordt bekeken
welke weg kan worden bewandeld. Ook
kan er telefonisch of via mailen overleg
worden gevoerd. Anonimiteit is verze-
kerd, dossiers worden niet aangelegd.

Overleg behoefte
‘Als er sprake is van de behoefte aan
overleg is het nooit te vroeg om met vra-
gen te komen,’ benadrukt Gwen
Bouwens. ‘Ook als het gaat om voor het
gevoel eenvoudiger zaken. Hoe bereiden
we onze peuter voor op de komst van een
zusje of broertje? Zit mijn kind niet
teveel achter de computer? Hoeveel
kleedgeld moet ik mijn kind geven? Hoe
maak ik duidelijke afspraken over oprui-
men?’

Toestemming
In ons gesprek noemt de pedagoog het
centrum ook wel loket of front-office.
Hiermee benadrukt zij het samenwer-
kingsverband met alle lokale en regiona-
le deskundigheid op de terreinen van
opgroeien en opvoeden. Zoals daar bij-
voorbeeld zijn Versa Welzijn alsmede 
de GGD-instellingen: het consultatie-

Groep acht in de schijnwerpers! Voor vragen over opgroeien en
opvoeden: CJG Blaricum



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

grenst aan haar tuin, dus dat maakt het
heel makkelijk.

Gymclub
In De Blaercom zat ze met een rustige
groep op yoga, maar toen dit ophield is
ze naar de gymclub overgestapt. Dit was
een groep die beduidend meer decibellen
fabriceerde, een echte gezelligheidsclub,
en die al ongeveer 30 jaar bestaat. De
mensen uit de harde kern gaan ieder jaar
met elkaar op vakantie. Er wordt aan een
‘weekopening’ gedaan en een ‘weekaf-
sluiting’ met een borrel. 

Blaricumse
familiereünie in
de kermisweek
door Adrie van Zon 
We praten met Teus Dorrestijn over de
kermis, die traditioneel plaatsvindt in
augustus in het weekend na Maria
Hemelvaart. Vroeger had iedereen tij-
dens de kermis vrij. De boeren gingen
’s morgens nog wel melken, maar de
rest van de dag deden ze niets meer. 

Ook nu nog zijn de meeste Blaricum-
mers vrij en hebben de schoolkinderen
vaak nog vakantie.
De Oranje Vereniging zorgt al ruim 75
jaar voor een gevarieerd programma
voor die dagen, met uitzondering van de
dinsdag en dat vindt Teus jammer. Hij
wil de dinsdag gaarne bestemmen voor
de Blaricummers die op hun manier
‘kermis willen vieren’, namelijk niet in
de drukte van de overvolle cafés, maar in
een rustige gelegenheid waar ze met
elkaar kunnen praten.

Reünie
Traditioneel komen er tijdens de kermis-
dagen ook uit alle delen van het land
mensen naar Blaricum die hier geboren
zijn of hebben gewoond. Wat zou het
mooi zijn als er ook voor deze bezoekers
een gelegenheid zou zijn om elkaar en
oud-dorpsgenoten te ontmoeten en her-
inneringen op te halen. Teus en Frans

Ruijter, bestuurslid van de Oranje
Vereniging, hebben daar het volgende op
gevonden.
Het Vitusgebouw is op de dinsdag van de
kermis, dit jaar 21 augustus, van 15.00
tot 19.00 uur speciaal open voor degenen
die in een rustige sfeer met dorpsgenoten
en met oud-dorpsgenoten bijeen willen
komen. De toegangsprijs bedraagt 5 euro
voor 2 consumptiebonnen en een linnen
naambadge voor op de kleding.

Even voorstellen...

door Gerda Jellema
Marjolijn Bakker is geboren in
Naarden maar woont vanaf jeugdige
leeftijd in Blaricum. Daar trouwde zij
en ze heeft 3 kinderen en 7 kleinkinde-
ren. De afgelopen 20 jaar woont ze ook
voor een deel van het jaar in
Frankrijk. 

Vrijwilligerswerk
Marjolijn werkt nu alweer 7 jaar bij
Torenhof als vrijwilligster waar zij mee-
werkt in het restaurant, contacten heeft
met de bewoners en zich inzet bij evene-
menten en uitjes. De tuin van Torenhof

En verder 

Waarom wonen in Blaricum?
Mijn man is geboren in Blaricum en
wij houden beiden zeer van het authen-
tieke dorp met z’n kleine weggetjes, de
koloniehuisjes, de akkers en de Engh.
Iets wat we van jongs af aan hebben
meegemaakt. Alhoewel er de laatste
jaren veel is veranderd proberen wij
ons in zetten voor het behoud van het
oorspronkelijke dorpskarakter en zien
we graag evenementen als de dag van
het werkpaard.

Wat doet Marjolijn in haar vrije tijd?
Haar grote interesse gaat uit naar de
natuur en tuinen. Met Garden Tours
maakte zij veel reizen door Engeland
en bezocht daar de vele sfeervolle tui-
nen bij de oude cottages. Zij deed daar
veel ideeën op, die zij toepaste in haar
eigen tuin in Blaricum. Daar is zij dan
ook veel te vinden. Marjolijn heeft veel
hobby’s waardoor het huishoudelijke
werk wat op de achtergrond komt.
Behalve tuinieren, wandelen en heel
veel lezen heeft ze bijzonder veel inte-
resse in de politiek en in de historie van
oude steden. Marjolijn brengt maande-
lijks met een vriendin een bezoek aan
authentieke stads- of dorpscentra. Daar
volgen ze dan de historische routes en
proberen hier zo veel mogelijk over te
weten te komen.

Met wie zou Marjolijn een borrel 
willen drinken?
Behalve de wekelijkse borrel met de
gymdames lijkt het haar zeer interes-
sant met iemand als Geert Mak eens
door een stad te lopen en na afloop bij
een borrel zijn visie en expertise te
horen over de historische achtergrond.

Twitteren, Facebook
Twitteren niet, Facebook voor de foto’s
van kinderen en kleinkinderen.

Vakantie: zomer of winter?
Zomer, niet te warm. Een bijzondere
ervaring was voor Marjolijn een voet-
tocht van Mexico City naar Acapulco
door het hooggebergte van de Sierra
Madre. Met een kleine selecte groep
kwam ze in nauw contact met de
inheemse bevolking. Ze sliepen in ten-
tjes tussen de indianen en de inboorlin-
gen, en pasten zich volledig aan bij de
daar gebruikelijke leefomstandigheid.
Een intense ervaring in een hele andere
cultuur.

Wat is een echte Marjolijn Bakker-
eigenschap?
‘Een moeilijke vraag.’ Interesse in
natuur en cultuur. Dromerig en creatief.

Van welke Blaricummer zou Marjolijn
wat meer willen weten?
Iemand van de imkervereniging.

De kaarten zijn vanaf 15 juli tot 
1 augustus verkrijgbaar bij de
Blaricumse Boekhandel en bij
Albert Heijn (‘op is op’) tegen 
contante betaling (niet pinnen). 
Voor nadere informatie zie 

www.oranjevereningblaricum.nl. 
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Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op woensdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
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Er werd een politieke partij opgericht, de
‘Boerenpartij’ door onder andere
Hendrik (boer) Koekoek, omdat zij erte-
gen waren dat boeren verplicht werden
om aan het Landbouwschap, dat van
overheidswege in het leven was geroe-
pen, contributie te betalen. Dit om het
Landbouwschap te financieren. Boeren
die dit weigerden te betalen werden
zwaar gestraft. Men ging zelfs zover dat
er beslag kon worden belegd op hun
bedrijven. Zelfs de spaartegoeden van de
weigeraars en van hun kinderen probeer-
de men op te eisen. Dat dit tot onrust
leidde in de agrarische sector, moge dui-
delijk zijn. 
De boeren vonden dat het
Landbouwschap de boeren niet hielp,
maar juist tegen hen was. Bij de
Blaricumse boeren speelde toen nog een
andere vraag, namelijk: wat gaat er met
de Meent gebeuren? Men stond namelijk
aan de vooravond van de ontbinding van
de Erfgooiersvereniging ‘Stad en
Lande’. Wat gaat er gebeuren met de
grond die overblijft, nadat er woning-
bouw heeft plaatsgevonden? Is er de
mogelijkheid dat daar dan boerderijen
komen? En wat is dan de vierkanteme-
terprijs? Verschillende Blaricumse boe-
ren hadden hun oog ook op de
Eemnesserpolder laten vallen. Vandaar
dat er contact werd gezocht met de
Eemnesser Boerenpartij, om ook de
mogelijkheid te onderzoeken om boerde-
rijen in de polder te kunnen gaan bou-
wen.

Boerenpartij
Na een voor Blaricumse begrippen
grootse verkiezingscampagne, waarbij
met een boerenkar door het dorp gereden
werd, deed de Boerenpartij in 1966 mee
aan de gemeenteraadsverkiezingen in
Blaricum. Er werden meteen twee van de
dertien zetels behaald. Dit ging in zijn
geheel ten koste van de KVP, die er twee
verloor. Wat logisch was, omdat de

Blaricumse politiek nooit saai?
door Frans Ruijter
... is dat zo? Vaak kabbelt het wel zo’n beetje voort. Of er wordt
bijvoorbeeld ineens een school gebouwd, die bij een groot aantal
bewoners de stekels overeind doet staan. Er ontstaat als gevolg
daarvan een actiegroep, en bij de volgende gemeenteraadsverkie-
zingen doen ze mee en worden dan ook meteen een politieke
beweging waar serieus rekening mee gehouden moet worden. Is
dat wel eens eerder gebeurd? Jazeker, zelfs meerdere keren in
het begin van de vorige eeuw. Omdat men een fabriek wilde bou-
wen aan de Huizerweg, vocht een groep Blaricummers met onder
andere bakker Enzlin dit met succes aan. Ze kregen zoveel mede-
standers dat ze zelf in de politiek belandden. In 1966 gebeurde
het weer, maar nu was het meer het gevolg van landelijk beleid
op agrarisch gebied.

eenstemming konden brengen lid te zijn
van een partij, die aan mensen met een
besmet politiek oorlogsverleden onder-
dak bood. Maar niet veel later moest Piet
de Leeuw in de raadsvergadering van
november 1966 mededelen dat Martin
Rooster geen raadslid meer was van zijn
partij. Al snel wordt de plaats van Martin
Rooster ingenomen door Riek Raven-de
Graaf.

Blaricums Belang
Piet de Leeuw heeft samen met Riek
Raven-de Graaf twee termijnen in de
gemeenteraad gezeten, tevens was Piet
de Leeuw lid van de gewestraad. Toen
de Boerenpartij ook landelijk van het
toneel dreigde te verdwijnen, werd deze
in Blaricum omgedoopt in Blaricums
Belang. Met de slogan: ‘Blaricums
Belang, ook uw belang.’ Nico Roke-
brand is daar jarenlang de fractievoor-
zitter van geweest. Deze partij is in 2010
samengegaan met de Nieuwe Blaricum-
se Partij en heet nu De Blaricumse
Partij. 

Op zondagmiddag 26 juni opent in
het Rosa Spier Huis de bijzondere
expositie Werk uit eigen Huis. Voor de
trouwe bezoeker van de tentoonstel-
lingen in het Larense kunstenaars-
huis is dit geen verrassing, want elk
jaar aan het einde van het tentoon-
stellingsseizoen staat het werk van de
bewoners centraal. 

Ook dit keer is het aanbod heel divers.
De gehele zomer, tot 7 augustus, is de
tentoonstelling te bezoeken, alle dagen
tussen 10.00 en 16.00 uur.   
Omdat de achtergrond van de bewoners
zeer verschillend is, is het ieder jaar weer
een verrassing hoe de tentoonstelling er
precies uit zal zien. Opnieuw wordt de
diversiteit zichtbaar die aanwezig is bin-
nen het inspirerende leefklimaat van het
Rosa Spier Huis. Zoals altijd worden er
schilderijen in verschillende technieken
getoond, verder portretten, beelden,
keramiek, geënsceneerde foto’s en nog
veel meer. Er is werk te zien van nieuwe
bewoners, zoals van Dée van Helle-
mondt. Mooi werk in een bijzondere
techniek: aquarel en gemengde techniek
op paneel afgedekt met een vernislaag. 

Culturele programma
Tegelijk met de opening van de tentoon-
stelling presenteert het Rosa Spier Huis
haar nieuwe culturele programma voor
het komende seizoen. Verdeeld over
zeven (verkoop)tentoonstellingen zal het
werk van negen beeldende kunstenaars
worden geëxposeerd met in juni 2012 als
traditiegetrouwe jaarafsluiting opnieuw
werk uit eigen Huis. De tentoonstelling
wordt op zondagmiddag 26 juni geopend
door Henriëtte Tol, dochter van een van
de bewoners, en wordt muzikaal omlijst
door Ella Geuzebroek, een bewoonster
van het huis, U bent allen welkom, de
opening is om 15.30 uur.

meeste boeren katholiek
waren. Martin Rooster en
Piet de Leeuw waren de
nieuwe gekozenen. Zij
zagen zichzelf als een partij
voor politieke, economische
en geestelijke vrijheid in het
algemeen en het behoud van
het landelijke karakter,
maar wel met een vooruit-
gang in het Gooi, en in
Eemnes in het bijzonder.
Martin Rooster hield nogal
van boute uitspraken. Voor
de verkiezingen zei hij:
‘Wat Johnson doet in het
Witte Huis, doet Rooster in
het gemeentehuis.’ Doelend
op de toenmalige Ameri-
kaanse president. Zo wilde
hij nooit op woensdagavond
vergaderen als er voetbal op
de televisie was, want als groot voetbal-
supporter (Feyenoord) miste hij niet
graag een wedstrijd. 

Splitsing 
Al snel ontstond er onvrede in de lande-
lijke Boerenpartij. Het ging om gekozen
Tweede Kamerleden die in de Tweede
Wereldoorlog niet ‘geheel zuiver op de
graat geweest waren’. 
Op 28 september 1966 was er, met alle
boerenpartijleden in het land die het niet
eens waren met boer Koekoek en de
nieuw gekozen partijleden voor de
Kamer (die fout in de oorlog waren
geweest), een grote vergadering in
d’Ouwe Tak in Blaricum. De conclusie
was dat ze het niet eens waren met hun
partijgenoten in de landelijke politiek,
maar dat ze zelfstandig verder zouden
gaan in de gemeentelijke politiek.
Martin Rooster en Piet de Leeuw maak-
ten dat bekend in de gemeenteraadsver-
gadering van september 1966, dus kort
nadat ze gekozen waren. Ze vertelden
dat ze het niet met hun geweten in over-

Werk uit eigen
Huis

31 mei 1966. Op de trekker Gerrit Wouda, rechts
Antonien de Leeuw, Piet de Leeuw, Martin Rooster en
Piet Vos (van Wijn)

31 mei 1966. Gerrit Wouda op de trekker voor de
Langeweg 9
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Zo’n tweeënhalf
jaar woont zij nu in
Blaricum. ‘Rob had
heimwee naar de
hei,’ verklaart zij die
overstap vanuit het
Friese Easterwier-
rum naar ons dorp
waar haar echtge-
noot zijn jeugd
doorbracht. ‘Een
bijzonder woonge-
bied,’ zo omschrijft
zij Blaricum. ‘Com-
pact en gevarieerd,
waar alles gewoon
per fiets bereikbaar
is.’ Vergelijkings-materiaal heeft ze trou-
wens in voldoende mate bij de hand:
geboren in Limburg heeft zij inmiddels
in zes verschillende provincies gewoond.

Woonadviezen
Haar onafhankelijke woonadviezen vin-
den overigens hun weg in heel
Nederland. Dat was ook al zo gedurende
de tien jaar in Easterwierrum; toen was
zij al regelmatig in het Gooi om desge-
vraagd concepten te bedenken, en sug-
gesties te geven over indeling, kleur en
bijvoorbeeld inrichting. Het maakte
daarbij nauwelijks uit of het senioren-
flats betrof of een château, een doorzon-
woning, dan wel een grachtenpand.

Kunstacademie
In 1989 studeerde ze af aan de
Rotterdamse Kunstacademie. In 1992
startte zij vanuit Almere ODD interieur-
architectuur, samen met haar echtgenoot,
die nu zijn eigen bedrijf Spacelights runt
dat beter past bij zijn opleiding tot civiel
ingenieur. En na zes jaar Zeewolde, en
tien jaar in dat Friese plaatsje in de buurt
van Sneek, waar in 2006 www.woont.net
ontstaan is, is de primaire standplaats nu
dus Blaricum.

Cultuurhuis
Lees er de tweede alinea maar op na:
Lilian Bos ziet het wel zitten in
Blaricum. Haar zoon van tien gaat er

uiteraard op school, Rob is er kind aan
huis, en zelf is zij lid van de Stichting
Kunst en Cultuur Blaricum en werkt
parttime als gastvrouw voor het Singer
Museum. Gooise bekendheid verwierf
zij eerder via een expositie met schilde-
rijen en beelden in Tergooi Blaricum.
Ook zet zij zich in voor het stichten van
een Blaricums cultuurhuis dat een podi-
um zou bieden aan stichtingen op het ter-
rein van de kunst en cultuur teneinde hun
zichtbaarheid te vergroten. In een eerste
poging daartoe richtte zij zich op de
voormalige pastorie van de
Vitusparochie ‘De open bouwstijl, lichte
ruimtes en de unieke ligging zijn interes-

sant voor een
bestemming als
Kunst- en Cul-
tuurhuis.’
De katholieke
kerk koos voor
een andere be-
stemming.
De interieurar-
chitect heeft
het zoeken nog
niet opgege-
ven.

Ook dit jaar vindt het traditionele
Zomerconcert plaats bij de vijver van
restaurant ‘Rust Wat’ in Blaricum, en
wel op vrijdag 29 juni. Lucas en
Arthur Jussen, piano, verlenen hun
medewerking aan het vijftiende
Zomerconcert ten behoeve van het
Saint Francis’ Hospital in Katete,
Zambia. Op het programma staan
pianowerken van o.a. Beethoven,
Rachmaninov en Chopin. 

Met de beoogde opbrengst van het
Zomerconcert 2012 wordt de inrichting
van een biologisch en chemisch labora-
torium in het Saint Francis’ Hospital
gefinancierd. Deze laboratoria worden
opgezet met hulp van deskundigen uit
Tergooiziekenhuizen. 
Wilde Ganzen draagt bij door de
opbrengst te vermeerderen met 55% pre-
mie. Tevens controleert ze de projecten
op duurzaamheid en transparantie. 

Tergooiziekenhuizen
Het Saint Francis’ Hospital is een zie-
kenhuis in het oosten van Zambia dat
medische zorg biedt aan de inwoners van
het Katete-district, een gebied zo groot
als half Nederland. Het ziekenhuis ver-
zorgt tevens een opleiding voor ver-
pleeg- en verloskundigen en geeft mede-
werking aan stages voor Zambiase medi-
sche studenten en chirurgen.

Interieurarchitect Lilian Bos 
ziet Blaricum wel zitten
door Hidde van der Ploeg
Le Bézyl is een Frans kasteel gelegen op een schitterend landgoed in de buurt
van Redon. Interieurarchitect Lilian Bos ontwierp het dak, een dakkoepel en
vides. Samen met de bovenste verdieping was dat gesloopt; een Frans belas-
tingtechnisch hoogstandje. Lilian Bos maakte in 2002 drie maquettes waaruit
de nieuwe Nederlandse eigenaars een keuze konden maken. Het werd de clas-
sicistische uitvoering. Ze ziet het als het hoogtepunt tot nog toe van haar vak-
matige activiteiten.

Foto van de maand

Eerste Pinksterdag weer een zonovergoten dag. 
Zo op de fiets vanuit de Bijvanck Blaricum naar het strandje bij de 

Stichtse brug en niet eens zo druk.

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

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

Zomerconcert ‘Rust Wat’ met
Lucas en Arthur Jussen

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

Getalenteerde pianisten bij het concert

F
O

T
O

 A
LE

K

www.woont.net 
info@woont.net 



Bouw starterswoningen Erfgooiershof begonnen

Recht op kopen

Inwoners van Blaricum 
krijgen voorrang



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Agenda (extra) Rondetafelgesprek 

Agenda (extra) Raadsvergadering 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Verordening 
leerlingenvervoer
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Uw inbreng Vervolg Contact

Bijeenkomst op 20 juni 2012

Herinrichting Eemnesserweg-Blaricummertollaan

Spoedaanvraag niet mogelijk 

Aanvraag zonder spoed 
wél mogelijk

KNRM Reddings-
station Blaricum 
officieel geopend

Kinderbijschrijving paspoort vanaf 26 juni ongeldig



BEL-Veteranendag

Nederlandse Veteranendag 
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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.

Kopij
Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl
In juli geen dikke editie. De volgende
dikke editie verschijnt 31 augustus en de
deadline hiervoor is 15 augustus.

Nog niet toegekomen aan het lezen van
het laatste boek van Peter Buwalda, A.F.
Th. Van der Heijden, Elizabeth George.
Geen nood, want de bibliotheek Huizen-
Laren-Blaricum heeft een speciale ser-
vice voor vakantiegangers:  De vakantie-
tas. Minimaal drie weken vóór de
geplande vakantie kunt u zeven gewens-
te titels opgeven en u ontvangt gegaran-
deerd minimaal 5 titels van uw keuze. 
Ook kunt u hierbij boeken van uw favo-
riete genre lenen of een reisgids, fiets- of
wandelgids. Alle media worden 6 weken
uitgeleend. Daarnaast mag u ook nog het

Werk van Sjaak Kok (1943-1994) wordt
tentoon gesteld bij de Historische Kring
Blaricum, Brinklaan 4a. Sjaak was
gemeenteambtenaar bij de gemeente en
heeft een periode de lay-out gedaan van
Hei & Wei. Ook is hij de samensteller van
het boekje: Blaricum in oude ansichten. 

De expositie is tot 1 september 2012 en
te bezichtigen donderdags van 20.00-
22.00 uur en zaterdags van 14.00-16.00
uur.

Foto expositie 
van Sjaak Kok 

De vakantietas 
reguliere aantal (10 stuks) lenen. 
De service voor een Vakantietas
bedraagt € 10,-. De folder is verkrijgbaar
in de vestigingen van Bibliotheek
Huizen-Laren-Blaricum. Reserveren
online is ook mogelijk op de website
onder de kop extra service, vakantietas.

Kijk voor informatie op de website:
www.bibliotheekhlb.nl 
Bibliotheek Huizen, Plein 2000 1:
525 74 10
Bibliotheek Laren, Eemnesserweg 19:
538 26 12

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

Familieberichten
Overleden
01-05-2012 Jan Leever 

geboren 22-02-1927
25-05-2012 Theodorus (Theo)

Bakker 
geboren Blaricum, 
11-04-1933 

Nieuw in Blaricum

Kunst, atelier, galerie of bedrijf promo-
ten? E-See Video, oftewel Laura Elsman,
maakt videoportretten van bedrijven,
kunstenaars en evenementen. In een
korte promotievideo krijgt de kijker een
impressie van uw passie en werk. Een
krachtig interview is de rode draad van
deze minidocumentaire. E-See Video
maakte onder meer een video tijdens het
Blaricumse buurtfestival Bijvanck in
Beeld. De korte video's die voormalig

journalist Laura Elsman op haar naam
heeft staan worden gekenmerkt door een
duidelijke verhaallijn. ‘Mijn video’s zijn
geen echte commercials, dus mensen kij-
ken er graag naar en zappen niet zomaar
weg. Binnen 2 minuten is het publiek op
een prettige manier op de hoogte.’ 

Info: www.e-seevideo.com. ’t Schaar 97,
1261 MS Blaricum, tel. 5387988,
0620230171 of info@e-seevideo.com.

Still uit een video gemaakt door Laura Elsman

Vivium Diverse cursussen.
Info en aanmelden: 
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-
nismakingsavond over het geloof, 13
juni, 20.00-22.00 uur. Aanmelden en
info: Cuno Lavaleije, tel. 5383153 of
stvitusblaricum@hetnet.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.  
Theetuin In Gooijers Erf tot 20 juli,
elke donderdag en vrijdag van 10.00-
17.00 uur. Schapendrift 1B, tel.
0625326949, eventueel voor een
afspraak.
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-

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.  
Galerie Bianca Landgraaf t/m 17 juni.
Korte ontmoeting met Carla Kleekamp
& Mieke Pontier Openingstijden: don-
derdag 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 koopzondagen. Gesloten
op feestdagen. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
HKB  tot september foto’s van Sjaak
Kok. 
Info: www.historischekringblaricum.nl. 

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle Versa activiteiten
kunt u vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 

gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald
nieuws’. Hierin gaat Frans Ruijter in op
nieuws uit het verleden in Blaricum met
daarbij passende muziek uit het dan
gekozen jaar. Radio 6fm, op de kabel:
92,3 FM, in de ether voor Blaricum:
92,0 FM/105,1.
Goois Openluchttheater t/m 24 juni,
familievoorstellingen op de zondagmid-
dagen. 
Info: www.gooisopenluchttheater.nl.
HuizenBeach In het weekend van 15,
16 en 17 juni staat het strand aan de
Zomerkade in Huizen bol van de
(Olympische) beachsport-activiteiten.
Inschrijven en info: 
www.huizenbeach.nl en te volgen op
twitter @huizenbeach en via facebook
als je zoekt op huizenbeach. 

BIBLIOTHEEK
Laren Biblioscoop 21 juni, 19.30 uur.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
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.

Emmelotte Elshove met baby buizerd
nadat deze door de Vogelwacht is
geringd op de Dwarslaan.


