
Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

35e jaargang
nr. 396

22 juni 2012w
w
w
.h
ei
en
w
ei
.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

P        

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d

035-5315703

Christianne Calis

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

www.dayspamooi.nl

  

The Red Sun 
De actie ‘Lock me up, Free a Girl’,
waarvoor bekende Nederlanders zich
de afgelopen tien dagen steeds gedu-
rende twaalf uur hebben laten opslui-
ten in een hokje van twee bij één
meter, heeft een bedrag opgebracht
van tenminste 119.244 euro. 
Stichting Stop Kindermisbruik kan met
dit geld honderden meisjes een betere
toekomst bieden in landen als India,
Cambodja, Thailand, Bangladesh en ook
Nederland. Het geldbedrag is sinds vori-
ge week vrijdag ingezameld door beken-
de Nederlanders die zich  allemaal gedu-
rende twaalf uur in een piepklein hokje
lieten opsluiten in restaurant The Red
Sun in Amsterdam. Het bedrag van ruim
119. 000 euro kan nog verder oplopen
omdat diverse giften en donaties nog
onderweg zijn.

Asperges in de
Akker
In de 14 dagen dat het evenement
duurde hebben dinergasten van
Asperges in de Akker 10.684 euro inge-
zameld voor de gehandicaptensport.
Organisator zMaakt! droeg daarbinnen
2.500 euro bij, de lokale Rabobank
doneerde 1.000 euro Dit geld wordt
onder andere besteed om het aangepast
hockey bij de Larense mixed hockeyclub
een extra impuls te geven. Een mooi
voorbeeld hoe een lokaal evenement
zich verbindt aan de lokale sportvereni-
ging om zo sport voor  iedereen mogelijk
te maken.

Tuinconcert
Familie, vrienden en buren genoten op
2e Pinksterdag van de tien blazers van
de Hilversumse Orkestvereniging in
de tuin van Hans en Marike Wouters
op de Meentweg. 
Ook waren er beelden van Ada de Jong
van diverse steensoorten. De genodigden
danken langs deze weg gastheer/ en 
-vrouw hartelijk voor dit geweldige ini-
tiatief.

Maar hoe zit het met al die wilde bijen?
Die doen het helemaal alleen! De ver-
mindering van de biodiversiteit komt
voor hen extra hard aan. Samen met de
vlinders behoren ze tot de meest
bedreigde diersoorten in ons land. Maar
goed dat u allemaal wat voor ze gezaaid
heeft; 354 verschil-
lende soorten wilde
bijen en hommels
zijn er in Neder-
land bekend. In
iedere tuin zijn er
wel een paar op
zoek naar wat eten
of ruimte voor een
nest. Ook voor hen
kunt u veel betekenen. 
Nu weer terug naar onze honingbij. Door
de eeuwen heen heeft de bij de mens
gefascineerd. Niet alleen vanwege de
honing, maar juist door zijn wijze van
bestaan.
De kerk zag in de vroege middeleeuwen

al overeenkomst tussen de organisatie-
vorm van het bijenvolk en haar eigen
hiërarchie. Pas in de 17e eeuw kwam de
Nederlander Jan Swammerdam er met
behulp van de microscoop achter dat de
bijenkoning geen man maar een konin-
gin was en het leger strijders vrouwelijke

werksters waren. 
De kloosters waren
het eerst met bijen-
standen inrichten.
Later werd de bij
onderdeel van het
boerenbedrijf. Op
deze manier was de
bestuiving van de
fruitbomen en ande-

re gewassen verzekerd.
Nu heeft de boer geen tijd meer voor
bijen. Beroepsimkers bieden volken aan
voor de bestuiving. Bij de vrijetijdsimker
zoals dat nu heet, heeft de bij het iets
aangenamer. Hij of zij kijkt of er vol-

Bij en Wij: wat kunt ú doen 
voor de bij?
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Door Jan Goedkoop, Imkervereniging Blaricum
Bijen zijn net mensen, schreef ik de vorige keer. Met één groot verschil: ze kla-
gen niet over het weer. Is het maar even wat lichter dan vliegen ze weer: stuif-
meel, nectar, druk druk druk. En dan hebben de honingbijen altijd nog een
imker die ze kan helpen als het al te bar wordt.F
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Een paar praktische tips:
Gebruik geen bestrijdings-
middelen in uw tuin.

Koop of maak een “bijenhotel” 
en hang dit in de tuin.

Maak uw tuin niet te netjes! 
Maak uw kinderen vertrouwd 
met het leven van de bij.

vervolg op de achterpagina



Vastgesteld bestemmingsplan Villagebieden 2012 Blaricum

Het bestemmingsplan

Beroep

Voorlopige voorziening

Inwerkingtreding

Marktconsultatie voor BEL-zwembad

Groene golf Randweg en ’t Merk Algemene 
plaatselijke 
verordening

Agenda (extra) Raadsvergadering 



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Overige vergunningen 



Dorpsagenda
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-
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.
Cursus ‘Makkelijk Slapen’ voor men-
sen met grote of kleine slaapproblemen.
Met ontspanningstechnieken en visuali-
saties, kleine groep. Vrijdag 15, 22 en
29 juni van 9.30-11.30 uur. Kosten 
€ 60,-, info Bernard Ligtenberg, 035-
5316849.
http://makkelijkslapen.zielsveel.nl.

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Info: www.bibliotheekhlb.nl en
www.gooisebibliotheken.nl.

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.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 5317468 of 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
Hogenkamp, Piet Niks, Corryn de Vrieze 
Foto’s: Peter van Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. 5310984 
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Hei & wei is een tweewekelijkse uitgave.
Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

In het artikel van Marita Steenbeek van
het Vitusgebouw (hei & wei 395) werd
abusievelijk vermeld dat haar ouders een
kruidenierswinkel hadden, zij hadden
een doe-het-zelf zaak, haar oma  had
daarvoor  een kruidenierswinkel.

doende dracht is en reist zonodig met de
bijen naar het fruit, de balsemien of de
heide. Meestal levert dat ook nog wat
honing op voor de imker. Sinds het
einde van de 19e eeuw is  de bijenteelt
steeds technischer geworden. Meer
gemak voor de imker en meer prestatie
van de bijen. Dit levert stress op voor de
bij, met als gevolg een toename van ver-
schillende bijenziektes. Gelukkig komt
er steeds meer begrip voor deze proble-
matiek. Zoals vaak gebeurt keert ook
hier de wal het schip. Er komt weer
belangstelling voor het ‘bijenwaardig’
imkeren.

Meer informatie op: 
www.bijenstichting.nl, 
www.jaarvandebij.nl en 
www.tuinreservaten.nl

Rectificatie

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

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 
HKB  tot september foto’s van Sjaak
Kok. 
Info: www.historischekringblaricum.nl. 
Tentoonstelling Rosa Spier Huis, werk
uit eigen Huis tot 12 augustus.

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-

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
Tijdens de kerkdiensten is er kinder-
oppas (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

Vervolg Bij en Wij

Boekstart is een leesbevorderingspro-
ject dat ouders laat ontdekken dat het
lezen van boekjes samen met hun baby
erg leuk en leerzaam is. Via een brief
van de gemeente Huizen  krijgen
ouders met een baby van ongeveer 3
maanden een Babybiebbon.  

Met deze bon kunnen ze een gratis
boekstartpakket ophalen in de biblio-
theek in Huizen. Het boekstartpakket
bestaat uit een vrolijk rood koffertje met
ondermeer een babyboekje en een cd
met meezingliedjes en versjes. Kinderen

kunnen al vanaf heel jonge leeftijd met
hun ouders spelenderwijs genieten van
boekjes. Samen plaatjes kijken en samen
praten of zingen is goed voor het contact
met de baby, en voor de taalontwikkeling
van het kind.  Bij het 7-maandengesprek
op het consultatiebureau wordt nogmaals
aandacht gegeven aan het plezier en het
belang van lezen met baby’s.

Gratis lid van de bibliotheek
Naast een eenmalig boekstartpakket
heeft de bibliotheek ouders met baby’s
veel meer te bieden. Tot de leeftijd van 6

jaar is een lidmaatschap van de biblio-
theek gratis. De inlichtingenmedewer-
kers geven deskundige tips over voorle-
zen en geschikte boekjes voor baby’s.

Achtergrond Boekstart 
Boekstart is ontwikkeld door Stichting
Lezen en de Vereniging van Openbare
Bibliotheken en maakt deel uit van het
beleid ‘Kunst van Lezen’ van minister
Plasterk van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. ‘Kunst van Lezen’ moet
bijdragen aan een meer geletterde
samenleving. 

Boekstart in Bibliotheek


