
Galerie Ma-Ri
Blaricum heeft er een nieuwe galerie
bij. De twee kunstenaars Maja Boot en
Rineke Wartena hebben de handen
ineengeslagen. Op zondag 27 januari
openen zij de deuren voor belangstellen-
den. U kunt een kijkje nemen van 12.00
tot 17.00 uur, Angerechtsweg 4 (achter).

Jongeren-
burgemeester
Teun Schipper
Teun Schipper is de jongerenburge-
meester van Blaricum. 
De kerntaak van een jongerenburge-
meester is bruggen slaan tussen gemeen-
te en jongeren. De gedachte is dat de
politiek veel kan en wil leren van jonge-
ren, maar het lastig vindt om met ze in
contact te komen. De jongerenburge-

meester dient als aanspreekpunt voor
beide partijen. 
(Bron: Gooi- en Eemlander)

Het Vitus
Vrijdag 1 februari van 19.00 tot 22.00
uur in Het Vitus kinderdisco voor alle
kids van groep 5 t/m 8. Entree 7,50 euro,
hiervoor krijgen ze twee drankjes en een
lekkere verassing! Kaarten verkrijgbaar
bij: AH Blaricum, Blaricumse
Boekhandel en Marita Steenbeek tel.
0652372029. Zaterdag 2 februari van
20.00 tot 00.30 in Het Vitus, feest voor

iedereen van 12 t/m 15 jaar. Entree 10
euro. Kaarten verkrijgbaar bij: AH
Blaricum, Blaricumse Boekhandel,
Marita 0652372029, Chill Lindenlaan
Huizen en Bluf Nassaulaan Bussum.
Info: www.hetvitusblaricum.nl. 

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl
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www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

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

P        

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christianne Calis

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

heihei&&weiwei

www.dayspamooi.nl

  

De winkel met een prachtige authentieke
visgraten houten vloer bestaat uit meer-
dere verdiepingen. Op de eerste verdie-
ping is een uitgebreide cocktail- en
avondkledingcollectie met onder andere
merken als Jenny Packham,
Issa London en Haute Hippie.
Daarnaast verkoopt Villanova
ook als één van de weinige in
Nederland de Missoni Home
Collectie maar ook mooie
geurkaarsen en prachtige sie-
raden. Voor personal shopping
kan men uiteraard ook terecht
bij Villanova. Eigenaresse
Lucille reist voor de inkoop
van haar winkels de hele
wereld over. De nieuwste en
exclusiefste collecties koopt zij in Parijs,
Londen en Milaan. Voor originele acces-
soires reist zij naar het oriëntaalse
Istanbul of het swingende, warme Ibiza.

And she created…
Blaricumse Lucille Villanova, geboren in
Amerika, is het typische voorbeeld van
‘the American Dream’. 
Vanaf haar 15e  droomt ze over het begin-

nen van haar eigen mini-
warenhuis met internationale
allure. Na haar opleiding aan
de Mode Academie Charles
Montagne en werkervaring
bij verschillende internationa-
le modeagentschappen opent
Lucille zes jaar geleden haar
eerste modewinkel Villanova,
in Laren. Een jaar later wordt
de schoenenwinkel Villanova
geopend. Na het enorme suc-
ces van deze twee winkels

wordt in 2010 Villanova Sister geopend
waarin een jongere toegankelijke collec-
tie verkocht wordt. Haar langgekoester-

 
 

Vrouwen uit het hele land reizen speciaal voor ‘die ene winkel’ naar Laren. Het
recentelijk geopende miniwarenhuis Villanova, dat zich op internationale wijze
onderscheidt door haar specifieke stijl, persoonlijke aandacht en geweldige ser-
vice is een belevenis op zich. De allernieuwste collecties van exclusieve merken
zoals Isabel Marant, Diane von Fürstenberg, Christian Louboutin, Mulberry,
McQ en Zadig & Voltaire zijn hier allemaal onder één dak te bewonderen.

Miniwarenhuis Villanova

Blaricum 

Bed and

Breakfast

Molenveenweg 15
Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl

Blaricum 

Bed and

Breakfast

Molenveenweg 15
Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl

Hier komt 
Senior 
Banking

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

sport wilt doen kan je naar een andere
club hier in de buurt, bijvoorbeeld bij
hockey kan je naar Laren of naar
Huizen.

Geen saai dorp
Je hebt natuurlijk niet alles in Blaricum,
maar je bent zo in Huizen of in Laren. Je
zit ook best snel in Hilversum of in
Amsterdam. Er is hier wel een busstati-
on maar geen treinstation, dat zit in
Hilversum of Naarden-Bussum. Je ziet,
Blaricum is zeker geen saai dorp!
En natuurlijk voor alle Blaricummers
een goed 2013.

Maya de Bij

Vroeger waren mijn kinderen gek
op Maya de Bij, die er nijver voor
zorgde dat alles in de natuur
steeds weer goedkwam. Die tijd is
voorbij. Die van de Maya’s ook.
Ruim voor de 21e december was er
al opschudding: de wereld zou ver-
gaan volgens hun kalender. Dat we
die verkeerd hadden uitgelegd
geloofden we pas toen de 21e
geruisloos was overgegaan in de
kerstdagen. Veilig voelend verdiepte
ik me in de Maya’s.

Het Mayarijk, van 200 tot 1100 na
Chr., kende een hoge beschaving
met een grote kennis van astrono-
mie en wiskunde. Maar dat rijk
zeeg ineen na zijn hoogtepunt rond
het jaar 750. In het jaar 1100 was
er van de bevolking vrijwel niets
over. Op zoek naar de oorzaken
vielen de droogteperioden op. Er
moest een verband zijn. Het leven
van de Maya’s werd wetmatig
beheerst door hun complexe
kalendersysteem van binnen
elkaar draaiende cirkelvormige
omlopen, van groot tot klein. Bij
ons verloopt de tijd in één rechte
lijn. Bij de Maya’s dus niet. Zo vie-
len op de 21e december 2012 het
einde én het begin van de belang-
rijkste omlopen samen, namelijk
die van 5.200 en van 26.000 jaar.

Rond het jaar 600 trokken de
Maya’s, ‘gedirigeerd’ door hun
kalender, de regenwouden van het
centrale binnenland in, sloegen
daar massaal de bossen plat en
bouwden er tempelsteden, met tot
100.000 inwoners. Gevolg van dat
steeds verdergaande platslaan,
vooral voor de nodige landbouw,
waren erosie, opwarming en steeds
langer durende droogteperioden,
waarvan de laatste 100 jaar duur-
de. Honger en dood. Exit Maya’s.

Met dat rimboeplatslaan, daar zijn
wij nu ook mee bezig, en niet
lokaal, nee, op wereldschaal.
Miljoenen hectares weg, meestal
rond de evenaar. Als we het lot van
de Maya’s niet willen volgen moe-
ten we stoppen. We hoeven niet
meer te rekenen op Maya de Bij.
Die is echt voorbij.

Column
door
Sybert Blijdenstein
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In hei & wei nummer 393 van 11 mei
2012 kwam Carlijn Spijker van
groep 8 in het kader van ‘groep acht
in de schijnwerpers’ aan het woord,
zij sprak onder meer over het feit dat
ze in de toekomst eventueel wat in de
journalistiek wilde gaan doen. Hier
een kleine start.

Hallo, ik ben Carlijn Spijker en ik vertel
jullie graag wat over wonen in
Blaricum.
Ik vind het wonen in Blaricum heel leuk
omdat het een klein dorpje is en je dan
snel veel mensen kent, en overal op de
fiets naartoe kunt rijden. Ik vind het een
gezellig dorp omdat er veel dingen wor-
den georganiseerd, bijv. ringsteken,
Koninginnedag en de feesten bij het
Vitus zijn ook altijd erg leuk.

Scholen
Je hebt hier een keuze uit 2 basisscho-
len: ik zat op de Bernardus en je hebt
ook nog de OBB, de Bernardus en de
OBB zitten samen in 1 gebouw, wat
overigens erg leuk is omdat ik nu ook
veel kinderen ken die op de OBB zit-
ten/zaten. Je hebt hier geen middelbare
school maar zelf vind ik dat niet erg
omdat ik nu op een hele leuke school in
Hilversum zit. En ik daar best 40 minu-
ten voor wil fietsen.

De Hoop en sport
Wat ik ook heel leuk/lekker vind in
Blaricum is De Hoop, die hebben zulk
lekker ijs �, een nadeel is wel dat er in de
zomer daardoor altijd een hele lange rij
staat. Je hebt hier ook een paar sportver-
enigingen, o.a. de voetbalclub BVV ’31,
de Tennisclub BLTC en je kan turnen bij
Vlugheid en Kracht. Als je een andere

Dus waarom niet zelf een club opzetten
en dan maar gelijk voor mannen? In de
regel lezen mannen ook een ander genre
dan vrouwen. Ik denk aan een man of
acht. Bijeenkomst op een gezellige loca-
tie in ’t Gooi waar wij onder het genot
van een goed glas en/of sigaar met
elkaar praten over het gelezen literaire
werk. Het streven is om in het voorjaar
van start te gaan. Info en aanmelden: 
mikedeboer@gmx.com. 

de droom is inmiddels uitgekomen. Na
het samenvoegen van de mode- en
schoenenwinkel is Villanova uitge-
groeid tot een internationaal mode,
schoenen en accessoires miniwarenhuis.
‘In mijn winkels breng ik de laatste

mode, ik ben veel op reis om nieuwe
trends te spotten. Of ik nu in Parijs of
Londen ben, mijn vaste klanten reizen in
gedachten altijd met mij mee’ aldus
Lucille Villanova. 
Info: 5380250 en www.villanova.nl.

Carlijn Spijker en Blaricum

Leesclub voor mannen 
door Mike E. de Boer
Onlangs bedacht ik mij dat ik de laatste tijd niet verder kom dan het kopen
van boeken en de meeste gaan na een bladzij of 100 ‘tijdelijk dicht’ om dat
vervolgens te blijven. Jammer. Het idee voor een leesclub lag direct ter tafel.
Er zijn wel leesclubs maar die bestaan veelal uit dames.  

Mike E. de Boer

vervolg van pagina 1



Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Haar specialisatie is tbc-bestrijding. Ze
werkt als coördinator voor het tuberculo-
se laboratoriumnetwerk, dat heel interes-
sant, moeilijk en veeleisend is. Patiënten
opzoeken, vooral ook de bacteriën in
kaart brengen die resistent zijn voor anti-
biotica. Bovendien ook gegevens verza-
melen, controles uitvoeren en trainingen
geven. Trainingen aan mensen om tbc
snel te leren ontdekken en de bacterie te
detecteren. In laboratoria wordt de
voortgang bekeken en geregistreerd.
Veel en ver reizen hoort ook bij haar vak.

Resistente tbc
Kristin vertelt dat er in Oost-Europa veel
patiënten met resistente tbc zijn; ver-
schillende medicijnen worden gebruikt
en het genezingsproces duurt vaak jaren.
In Oost-Europa kent men het hoogste
resistentieniveau in de wereld (bijv. 32%
onder nieuwe tbc-gevallen in Wit-
Rusland) en is het een zeer moeilijk te
behandelen probleem. Ze leert de men-
sen die ziek zijn onder andere om te gaan
met ‘testen’. Ze moet vaak en veel rei-
zen: Armenië, Oezbekistan, Rusland,
Letland, Kazachstan, om maar een paar
landen te noemen. Soms reist ze alleen,
soms met een groep collega’s. ‘Het pro-
bleem van de tbc wordt erg onderschat,
maar over de hele wereld sterven ander-
half tot twee miljoen mensen jaarlijks
aan deze ziekte.’

Europese projecten
‘Fijn om te werken aan zo’n groot pro-
bleem,’ zegt dat kleine, blonde meisje
ernstig. Ze zat ooit op onze
Bernardusschool en later op het
Alberdingk Thijm College, en ging ver-
volgens naar de Hoge Laboratorium
School in Utrecht. Ze werkte bij het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu en vervolgens aan het
Tuberculose Laboratorium als analist

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

voor Europese projecten, waarop ze later
promoveerde. Ze solliciteerde later bij de
World Health Organization en werd
direct aangenomen. 

Wonen in Kopenhagen
En ja, nu woont ze in Kopenhagen met
dochtertje Jasmijn, die op de
Internationale School zit en vloeiend
Engels leert en later ook Frans. ‘Zelf ben
ik ook weer een beetje naar school, want
ik doe samen met collega’s een cursus
Russisch. Dat is echt een noodzaak als je
op reis de meest voorkomende zaken
moet uitleggen. Je wilt ook beleefd zijn
en maar weinig mensen spreken Engels.’
‘Maar de cursus is best moeilijk hoor,’
zegt ze lachend. 

Ver van ons bed
‘Sommige landen waar ik kom zijn zo
triest, zo arm en kaal. Geen medicijnen.
De WHO wordt vaak door de minister
gevraagd om hulp en dan gaan we. Soms
als groep, soms ga ik alleen. In Afrika is
het meestal nog veel erger, want hiv en
tbc vormen samen een epidemie. Hiv, tbc
en malaria zijn de belangrijkste infectie-
ziekten. Het zijn vreselijke problemen,
die vaak te ver van ons bed zijn. Maar er
zijn altijd weer mensen die zich inzetten,
zoals bijvoorbeeld Bill Gates die stimu-
leert dat er steeds nieuwe vaccins ont-
wikkeld worden.’ 

Even terug in Blaricum
Ze is inmiddels zeer gespecialiseerd,
maar altijd voorzichtig met wat ze zegt.
Vriendelijk en geïnteresseerd spreekt ze
dikwijls met ministers, en met haar
talenkennis is ze van alle markten thuis.
‘Als je iets echt wilt, lukt het ook,’ zegt
ze ernstig, en haar mooie blauwe ogen
twinkelen… ‘Even terug zijn in
Blaricum… gewoon super!’ En wij, wij
zijn best een beetjeboel trots op haar!

Blaricums dochter Kristin 
Kremer
door Aty Lindeman-Strengholt
Blonde Kristin is geboren en getogen in Blaricum en woont tegenwoordig met
haar dochter Jasmijn in Kopenhagen, Denemarken, waar ze werkt bij de World
Health Organisation, gedetacheerd vanuit het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Standplaats Kopenhagen, waar het regionaal hoofdkantoor
van de WHO gevestigd is voor West-Europa, met als werkgebied Europa (53 lan-
den), de voormalige Sovjetrepublieken en Centraal-Azië. 

Woord en
daad

door Gerda Jellema

Bijna iedereen valt ervoor: jong
grut. Of het nu foto’s van jonge
mensen of van jonge dieren
zijn, de meeste ouderen krijgen
bij het zien hiervan een tedere
blik in de ogen. Zeker bij het
zien van beelden van onze
soortgenoten, de mensapen.
Een beeld in de krant van spe-
lende bonobo’s bleef mij lang
bij. Ook het artikeltje zelf was
roerend. Bonobo’s zijn sociale
dieren en naar het blijkt helpen
ze ook graag vreemdelingen. Zij
delen het eten spontaan met
vreemdelingen. 

De grootste bijzonderheid van
de sociale structuur van bono-
bo’s is dat de vrouwtjes meestal
het hoogst in de rangorde
staan. Oorzaak hiervoor is dat
bij een strijd tussen een vrouw-
tje en een mannetje de andere
vrouwtjes vaak te hulp schieten.
Binnen de groep bonobo’s is de
rangorde van een mannetje dan
ook vaak afhankelijk van de
rangorde van zijn moeder, meer
dan van het hebben van de juis-
te vrienden onder de andere
mannetjes zoals bij chimpan-
sees. Bij bonobo’s worden veel
potentiële conflicten opgelost
door seksueel gedrag, bij chim-
pansees veel vaker door agres-
sie en machogedrag.
Chimpansees kunnen echter
ook empathie bezitten en zich
tot op een zekere hoogte inleven
in een ander. Ze adopteren
soms verweesde jongen van
niet-verwante groepsleden. Dit
gedrag is zowel bij mannetjes
als vrouwtjes geobserveerd. 

De mens is, evenals de boven-
genoemde primaten, ook soci-
aal van aard. Door hun sterk
ontwikkelde hersenen kunnen
mensen een stap verder gaan in
het helpen van vreemden of in
het helpen binnen de eigen
groep. Mensen kunnen zich
ergens voor inzetten, samen iets
tot stand brengen, een samenle-
ving creëren waar het voor
iedereen goed toeven is. En als
u nog niet weet wat u zou kun-
nen bijdragen: treed toe tot het
hei & wei groepje en schrijf iets
over en voor uw mede-
Blaricumse primaten in hei &
wei. Dat het een mooi jaar mag
worden waarin empathie voor
elkaar voorop staat in woord en
daad. 

(Info: NRC, Wikipedia)



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
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Laatst zei iemand tegen me: ‘Kom jij uit
Holland? M’n vrouw ook.’ Later zag ik
z’n vrouw: ‘Zo, jij komt dus uit
Holland?’ ‘Nee hoor,’ was haar ant-
woord. ‘Mijn ouders zijn Hollands.’ Een
week daarna zag ik de ouders: ‘Dus jul-
lie komen uit Holland?’ begon ik weer.
‘Nee, ik ben in Californië geboren. Maar
mijn ouders kwamen uit Holland.’ Weer
een doodloper. Maar een paar maanden
geleden kwam daar plotseling verande-
ring in. 

Willie Slot
Iemand gaf me een tijdschrift,
Reminisce. ‘Daar staat een artikel in van
iemand uit Holland,’ zei een kennis.
Daar gaan we weer, dacht ik, nam het
tijdschrift mee en las het thuis. Een oor-
logsverhaal. Ene Willie Slot zat in de
ondergrondse, maar daar ging het ver-
haal niet over. Na de oorlog hield zij een
graf bij van een Amerikaanse soldaat.
Ieder graf, las ik, werd indertijd door
iemand verzorgd. Het werd schoonge-
houden en van verse bloemen voorzien.
Willie dacht vaak aan de ouders van deze
soldaat. Ze kende hem niet en wist alleen
z’n naam en de datums van geboorte en
overlijden. Ze begon te zoeken bij de US
War Department en vond zowaar de
ouders van ‘haar’ grafsoldaat. Ze begon
te schrijven, foto’s werden gestuurd en
jaren later was Willie er zelfs op bezoek
geweest. Een goed geschreven verhaal.
Er stond bij dat Willie nu in Nova Scotia
woont. 

Gehuchtje Blaricum
Er was één woordje in dit verhaal dat
ineens m’n volle aandacht had. In dat
artikeltje stond namelijk waar Willie in
Nederland geboren was: in het plaatsje
Blaricum. Wow! Daar kom ik ook van-
daan! Het is zo klein dat ik nog nooit
iemand uit dit gehuchtje heb ontmoet.
Verbaasd stuurde ik een e-mail naar
Willie, via de uitgever van Reminisce
met het verzoek het door te sturen. Dacht
eigenlijk nooit iets terug te horen maar
daar vergiste ik me in. Al gauw kreeg ik
een e-mail van haar dochter. ‘M’n moe-
der was zo blij met je berichtje. We heb-
ben een paar foto’s gevonden en die hier-
bij ingesloten.’

Zwart-op-wit
En daar zag ik een man op een bromfiets
de Dorpsstraat afrijden. Hij was net
voorbij een vroegere boerderij waar later
een fotograaf kwam. Die heeft indertijd
toen we emigreerden onze pasfoto’s
gemaakt. Achter een grote kastanjeboom
op die foto was vroeger een steegje. Aan
het einde van dat steegje was een piep-
klein winkeltje waar je bijna gebogen
door een lage deur met een rinkelend
belletje naar binnen liep. Pietje Riga, een
norse, gezette vrouw, kwam moeizaam
van achter een gordijn naar de toonbank.
Wij wilden ‘een cent van het blad’.
Zwijgend zette ze een groot blad voor
ons met lekkernijen; zoethout, zwart-op-
wit, zuurballen. Ze keek gelaten toe als
wij watertandend stonden te twijfelen
voordat ze onze cent kreeg. Mijn keus
was meestal zwart-op-wit, een erg zoute
vorm van een soort drop in poedervorm.
Een theelepeltje vol werd in een piep-
klein puntzakje gedaan. Door een natte
vinger in het zakje te dopen en die dan
weer in je mond te steken, smolt dat zali-
ge zoute goedje op je tong. Al likkend
liep ik naar huis. 

Melkfabriek Goede Verwachting
Wat had die ene foto veel herinneringen!
Tegenover de fotograaf was de groente-
winkel van Gijsje van Hoven, bijgestaan
door een knecht, Joop van der Zwaan.
Mijn moeder ging daar altijd heen want
die andere groentewinkel ‘waren afzet-
ters’. Verderop in de Dorpsstraat was het
politiebureau. In gedachten ging ik de
hele straat af. Ik stuurde het verhaal met
een afdruk van de kaart naar m’n zus.
‘Er zat een meisje in mijn klas die
Marietje Slot heette,’ herinnerde ze zich.
‘Ze droeg zwarte kleren, er was iemand
in de familie overleden geloof ik, en haar
vader had een melkfabriek, Goede
Verwachting, waar we met de klas soms
naartoe gingen tijdens de oorlog. Daar
kregen we een zalig glas volle melk.’ Ik
vertelde dat aan Willies dochter. Dat
klopte allemaal. Haar vader had inder-
daad een melkfabriek waar alle boeren
hun melk brachten. En ja, ze had een
jonger zusje. Toen hun moeder overleed,
liep ze in de rouw. Dat klopte ook.

Nieuw dorp
Er kwam een dag dat ik Willie zelf aan
de telefoon had. Ze is 87 en woont in een
bejaardentehuis in Windsor, NS. Haar
drie dochters wonen in de buurt. Willie,
een weduwe, trouwde met een
Nederlander en woonde zes jaar in
Sumatra voordat ze naar Canada ver-
huisden. Natuurlijk begonnen we over
Blaricum te babbelen. Ik stond verbaasd
hoeveel ze nog wist: namen van straten,
huizen, families, winkels, gebeurtenis-
sen – alles stond nog haarscherp in haar
geheugen. ‘Er zijn nog maar vier boerde-
rijen over in Blaricum,’ vertelde ze. ‘De
Meent, waar de koeien vroeger op graas-
den, is volgebouwd en is nu een nieuw
dorp geworden.’

Iedereen kende
elkaar
Vóór de oorlog was er
een grote brand in
onze laan waar drie
huizen met rieten
daken in vuur en vlam
stonden. De brand-
weer had z’n bivak
opgeslagen in ons
huis. Er stonden
drommen mensen te
kijken. ‘Ja,’ zei Willie,
‘die brand heb ik
gezien. Ik stond tus-
sen al die mensen.’
Het gesprek ging over
op de krant. ‘Er
schrijft iemand in die
ook in Nova Scotia

woont,’ zei ik. ‘Anne van Aragon-
Hutton.’ ‘O, die ken ik,’ lachte ze. ‘Mijn
dochter woont in dat plaatsje. Ann is erg
bekend hier door haar boeken en artike-
len over het boerenbedrijf en de geschie-
denis.’ Het gesprek, dat in het Engels
begon, was nu overgezwaaid naar het
Nederlands. Tenslotte, toen we daar
woonden was dat de enige taal die we
spraken. Het was even een blik terug op
een prille jeugd in een klein plaatsje
waar haast iedereen elkaar kende.

Als er nu iemand aan mij zou vragen: ‘Ik
ken iemand die uit Holland komt. Ze
heet Willie Slot. Ken je die?’ dan kan ik
eindelijk zeggen: ‘Jazeker ken ik die! Ik
heb pas met haar gesproken.’

Een ouwe dorpsgenoot

door Aubrey Beauchamp, San Clemente, CA
‘O, kom jij uit Holland? Ik heb een buurman die komt ook uit Holland.
Hij heet... eh, Piet de Vries. Ken je hem?’ Iemand kijkt me vol verwach-
ting aan. Ik kan natuurlijk vertellen dat er meer dan 15 miljoen mensen
wonen in Nederland, en dat ik daar al zestig jaar niet meer woon. Maar
dat wordt te omslachtig. Ik schud dus m’n hoofd, ‘Nee, die ken ik niet.’
Zo’n gesprek kent iedere immigrant.
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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

heeft opgezet, een bescheidener invulling
geldt dan voor het selectieteam zal des-
ondanks duidelijk zijn. ‘De aanwas van
jonge leden is enorm toegenomen,’ voegt
Koonings nog toe. ‘Het Gooi is traditio-
neel gezien een hockey-omgeving. Nu
zien we zelfs dat kinderen die overstap-
pen op hockey toch weer terugkeren.’

Alle drie zoons van Arjen (veertien,
twaalf en negen jaar) voetballen bij BVV.
‘Toen de oudste in 2005 lid werd, vroeg
men of ik teamleider wilde zijn, dat werd
na enige tijd trainer en daarna technisch

jeugdcoördinator. Nu ben ik wekelijks
zo’n twintig tot vijfentwintig uur bezig
voor de club.’ Naast zijn beroep als
‘adviseur softwarebedrijven’ is het

Inderdaad speelden de voetbalactiviteiten
van het hoofd opleidingen van de
Blaricumse club de hoofdrol bij de keuze
van Huib van Esch. Die laatste was met
name geïntrigeerd door de trainingsaan-
pak van Arjen Koonings bij BVV die ook
zou worden gehanteerd bij Ajax.
‘Het handelt om de aanschaf van een
commercieel trainingsprogramma dat
ooit bij Ajax is ontwikkeld,’ licht
Koonings toe. ‘Daarmee kunnen alle
betrokkenen bij BVV – van toptrainer tot
begeleidende ouder – elke training aan de
slag gaan. Het maakt de doorstroming

eenvoudiger en zo behoud je het over-
zicht.’ Dat voor de deelnemers aan het
‘mini-pupillen voetbal’ (4- tot 6-jarigen),
voor wie de club een interne competitie

En verder

Waarom niet wonen in Blaricum?
‘Op mijn vijftiende jaar verhuisden
we vanuit Capelle aan den IJssel
naar Blaricum. Daarna heb ik in
dertig jaar op meerdere plekken in
het dorp gewoond. De laatste
negen jaar wonen we nu in Laren
op zo’n vijf meter van de gemeen-
tegrens met Blaricum. Nog steeds
zijn we ook met de kinderen sterk
op Blaricum georiënteerd.’

Wat doet Arjen in zijn vrije tijd?
‘Voetbal begeleiden dus vooral. En
daarnaast sport in het algemeen,
met tot voor kort veel aandacht
voor skiën.’

Met wie zou Arjen een borrel wil-
len drinken?
‘Met de mensen waarmee ik dat
ook nu doe. Vrienden en kennissen
bijvoorbeeld uit het voetbal en
zelfs nog van middelbare school
Laar en Bergh.’

Twitteren, Facebook?
‘Ik overweeg langzamerhand wel met
name aandacht te besteden aan
Facebook, waarop sommigen 24 uur
aandacht vragen. Wel heb ik een weer-
zin tegen die drang naar permanente
bereikbaarheid. Als ik niet binnen een
uur reageer op een boodschap of ver-
zoek, wordt er al gevraagd of ik mis-
schien met vakantie ben.’

Vakantie: zomer of winter?
‘Beide vind ik heerlijk. Vroeger lag het
accent meer op de winter, vanwege het
skiën. Met het gezin hebben we een drie
maanden durende wereldreis gemaakt.
Weliswaar was dat ook min of meer in
de winter, maar het langst verbleven we
in Australië en Nieuw-Zeeland en daar
was het zomer.’

Wat is een echte Arjen-eigenschap?
‘Als ik iets doe wil ik het optimaal
goed doen. Daarom kost BVV me erg
veel tijd. Soms ben ik ongeduldig. Ik

ben resultaatgericht, vooral zake-
lijk en een beetje bij BVV.
Voetballertjes van 4, 5 of 6 jaar
zijn er nog niet mee bezig, maar
als ze ouder worden gaan ze op
kwaliteit letten. Dan wordt de
groepsindeling ingewikkelder. Ik
probeer het altijd te bekijken van-
uit het kind. Maar dan krijg je ook
te maken met oneigenlijke argu-
menten van ouders als “Kan mijn
kind niet in hetzelfde team blijven
als die en die, want ze zitten in
dezelfde klas op school.”’

Van welke Blaricummer zou Arjen
wat meer willen weten?
‘Van de Blaricumse vrijwilliger
van het jaar Gerard Ploeger. En dan
vooral zijn antwoord als insider in
de tennisvereniging op de vraag
“Hoe hou je de groep 15 tot 25
jarigen aan het sporten?” Want in
die leeftijdscategorie verliest iedere
sport veel beoefenaren.’

onmiskenbaar een forse aanslag op
Koonings tijd. ‘Als je iets doet, moet je
het goed doen,’ luidt zijn antwoord op
die vaststelling.

Even voorstellen…
door Hidde van der Ploeg
‘We hebben met BVV ’31 wel eens iets gedaan voor de Stichting
Opkikkeren,’ oppert Arjen Koonings (52) op de vraag waarom Huib van
Esch hem als volgende aanwees als kandidaat voor deze rubriek. Twee
jongens uit een gezin, waarbinnen de aandacht vooral was gefocust op
hun ernstig zieke zusje, werd – met steun van oud-topspeler de in
Blaricum woonachtige Kenneth Perez – de gelegenheid geboden met
BVV een wedstrijdje te spelen met Ajax als thema. ‘Dat is misschien de
link.’
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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

*
*

*
*

Harry was zo gegrepen door de historie
van Blaricum dat hij actief werd voor de
Historische Kring Blaricum. Zo functio-
neerde hij vele jaren als eindredacteur
van het kwartaalblad van de vereniging,
‘Deelgenoot’. Daarnaast begon hij aan
een kroniek over ons mooie dorp. Vele
jaren is hij daarmee bezig geweest. Er
liggen dan ook vier mooie, leerzame
delen geschiedenis vanaf 1872 tot en met
1922 vast voor het nageslacht. Twaalf
jaar na het verschijnen van deel I werd
het laatste, deel IV, gepresenteerd. Dit
deel droeg hij op aan de jongste genera-
tie Blaricummers, met als motivatie:
‘Opdat zij te allen tijde er zich van
bewust zullen zijn, dat Blaricum geen
Blaricum meer zou zijn, als de oudere
generaties zich hiervoor niet zou hebben

Blaricummer Jochem Uytdehaage, de
tweevoudige Olympisch kampioen,  was
aanwezig om het bureau Sporttop te pro-
moten en om de kinderen te stimuleren
te bewegen. De kinderen waren reuze
enthousiast en voerden allerlei acrobati-
sche toeren uit, sprongen op de trampo-

line, op een luchtkussen en draaiden om
de rekstokken. Alles verliep keurig en
goed geordend. V en K kan terugkijken
op een groot feest. Vlugheid en Kracht
organiseert een sponsorloop van 21 tot
27 januari.
Info: www.vlugheidenkracht.com.

Verhuizing PC
Helpdesk BEL
De PC Helpdesk BEL voor 50+-inwo-
ners van de BEL-dorpen gaat per 1
januari 2013 verhuizen naar het
Brinkhuis (oude Warrekam), Brink
29 te Laren. 

U kunt daar, net als voorheen in het
wijksteunpunt, internetten of hulp krij-
gen op de daar aanwezige computers.
Ook kunt u uw eigen laptop of tablet
meenemen voor hulpvragen. De PC
Helpdesk wordt geleid door deskundige
vrijwilligers die u, vanuit hun professie,
graag terzijde staan. Een bezoek kost
slechts 2,- euro per keer.
Info: www.pchelpdeskbel.nl.

Het Grote Gymfeest
Op 5 januari vierde Vlugheid en Kracht Laren-Blaricum het Grote
Gymfeest in de Klaas Bouthal en het zwembad De Biezem. 

door Frans Ruijter
Harry, zoals hij ook genoemd werd, was afkomstig uit het toenmalige
Nederlands-Indië. Harry leerde Trees van Jaap Calis kennen en naast de grote
liefde voor Trees kreeg hij ook warme gevoelens voor het dorp Blaricum, waar
Trees geboren en getogen was. Zij hebben er zelfs nog een paar jaar gewoond;
namelijk op ’t Witzand vlakbij een oom van Trees, Gijs Calis. Daarna woonde
het gezin in Bussum. 

elkaar te dragen en een plaats te geven.
Zoals Harry het verleden van Blaricum
koesterde, zullen jullie de herinneringen
aan hem koesteren.

Houd uw 
bevroren vijver
veilig voor 
amfibieën

door Sybert Blijdenstein
Vorige winter heeft u de dierenellende
waarschijnlijk ook meegemaakt, als u
tenminste een vijver in de tuin hebt,
waarin op de bodem de bruine kik-
kers, de meerkikkers en watersala-
manders gewoonlijk overwinteren. 

Bij de strenge vorst van afgelopen
februari vonden door de dikke ijslaag
vele, zo niet al deze kleine amfibieën de
dood. Zowel door verstikking vanwege
zuurstofgebrek als door vergiftiging met
de gassen van de wegrottende bodemve-
getatie. Dit komt vooral voor bij vijvers
met een afgesloten, kunstmatige bodem
van beton, cement, vijverfolie of plastic.
De zuurstof kan dan nergens naar binnen
en de verrottingsgassen vinden nergens
een uitweg. Het water wordt dan zuur-
stofloos en giftig. 

Vroege Vogels
Wat u kunt doen om deze amfibieën in
leven te houden is op het ijs een panne-
tje met heet water te zetten om zo een gat
te maken. Enkele malen te herhalen bij
dik ijs. Plaats in dat gat, rechtop, een
bundel riet- of bamboestengels, die zo
afgesneden is dat er sprake is van een
bundel open, holle buisjes. Slaat u voor-
al geen gat in het ijs met een bijl of een
moker: de schok- en geluidsgolven van
de klap kunnen dodelijk zijn voor de die-
ren. Controleer het gat regelmatig. Ook
werken de water- en luchtpompen die in
de handel zijn goed. 
Als het ijs ontdooit komen de dode,
opgeblazen kikkers boven drijven. Laat
de dode dieren niet in de vijver liggen!
Dat zorgt voor nog meer giftig gas. 

Verdere informatie kunt u vinden op de
website van Vroege Vogels:
www.vroegevogels.vara.nl in de rubriek
‘Tips.’

ingespannen.’ Hiermee gaf Harry ondub-
belzinnig aan hoe belangrijk hij het vond
om de geschiedenis van Blaricum vast te
leggen voor dat nageslacht.

Waardering
Voor al het werk dat hij deed voor de
Historische Kring werd hij bij zijn terug-
treden ook terecht benoemd tot Lid van
Verdienste. Dat er zorgvuldig omge-
sprongen moest worden met de ruimte-
lijke indeling van ons dorp bracht Harry
ertoe om met anderen de Stichting
Karakteristiek Blaricum op te richten.
Deze stichting heeft mede door zijn
inbreng en liefde voor Blaricum veel
weten te bereiken. Wij van hei & wei,
wensen Trees, de kinderen en kleinkin-
deren, alle sterkte toe om dit verlies met

In Memoriam Henri Eduard Klein
Geboren in Malang, 25 oktober 1936 Overleden in Blaricum, 11 december 2012

Henri Eduard Klein tijdens de opening van
het gebouw HKB in 1989.
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Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele 
gelaatsverjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur 
en botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

Wilt u een afspraak maken voor
een consult of een behandeling?
St. Janstraat 21 - Laren (NH)
Tel. nummer 035 260 10 60
www.hrinjectables.nl

Als u op de hoogte 
gehouden wilt worden 
van onze activiteiten,
laat dan uw gegevens 
achter op onze website. 

HR INJECTABLES
’’het behoud van uw natuurlijke schoonheid’’

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

‘ED regelt het’ is een nieuw kleinscha-
lig bemiddelingsbureau in Blaricum,
een initiatief van Edward Karten. Doel
is om op een persoonlijke manier zaken
te doen in de dienstverlening voor par-
ticulieren en door particulieren.

Heeft u een tijdelijk probleem? Probeert
u zorg en werk met elkaar te combineren
of bent u om medische redenen niet in
staat om bepaalde werkzaamheden zelf
te doen? Bent u op zoek naar een goede
huishoudelijke hulp? Heeft u klusjes in
en rondom het huis? Zoekt u een
betrouwbare oppas voor huis en haard?

Iedere les bestaat uit yoga-
houdingen in de hangmat en
op de mat. Ook omgekeerde
houdingen zijn met behulp
van de hangmat makkelijker
omdat ze minder belastend
zijn voor de gewrichten.
Tijdens de eindontspanning
kruip je weg in de hangmat
om even heerlijk weg te dro-
men. Amazone Body &

Boedel regelen na
overlijden of verhui-
zing? Alles wat daar-
bij komt kijken
nemen wij graag uit
handen. ‘ED regelt het’ zoekt opdracht-
gevers en uitvoerders bij elkaar en
bemiddelt uitsluitend. Voordat wij tot
bemiddeling overgaan spreken wij per-
soonlijk met beide partijen. Zo ontstaat
de beste match en kunt u de klus met een
vertrouwd gevoel uit handen geven.
Info: tel. 6223676, 
e-mail info@edregelthet.nl en
www.edregelthet.nl. 

Mind geeft de lessen Aerial
Yoga in De Blaercom. Er zijn
lessen voor volwassenen en
voor kinderen vanaf 9 t/m
circa 15 jaar. Je hoeft geen
ervaring te hebben met yoga
om mee te kunnen doen. Een
proefles (of voor info over
andere cursussen) via:
www.amazonebodyandmind.nl
of tel. 0650546562.

Nieuw in Blaricum

Aerial Yoga is leuk en dynamisch
Aerial Yoga is ontwikkeld in Amerika en combineert yoga met aerial trapeze.
Met behulp van een speciale laaghangende hangmat worden er yogaoefeningen
gedaan. Je zweeft boven de grond terwijl je hele lichaam op een veilige manier
stretcht. Aerial Yoga is leuk en dynamisch, daarnaast ontwikkel je lenigheid,
kracht, evenwicht en krijg je meer energie. 

hei en wei @heienwei
Gelukkig nieuwjaar voor alle Hei & Wei lezers en volgers. 
De beste wensen voor 2013! #blaricum #heienwei

30 december Monique Vos v. Dalen @meelmuisje
Er hangt 'n #Koe in de etalage van de Meelmuis, dè "Winkel van
Sinkel" in #Blaricum. "Een Wat?" Een Koe!
@heienweihttp://twitpic.com/bqv4wp 

Foto van de maand

Blaricum zakt weg in het water
Deze foto werd gemaakt door de familie Broné op 1 januari 2013

De gemeente is in het oude dorp gestart met werkzaamheden voor de verbete-
ring van de (regen)waterafvoer. Het gebied wordt ruwweg begrensd door

Stachouwerweg, Fransepad, Meentzoom en Schapendrift plus Meentweg. De
verbetering wordt met de volgende middelen tot stand gebracht: aanleg wadi’s,
plaatsen infiltratiekratten, aanleg afkoppelleidingen,  herstraten rijbaan en diver-
se werkzaamheden zoals: aanleg plateau, aanleg afvoergootje, herstellen goten,
verhoging kant weg en plaatsing extra kolken. Helaas raken de putten verzadigd
en is er op vele plekken overlast van water. Omwonenden maken zich zorgen

over onder meer veiligheid voor kinderen en het aanzicht van de buurt.

Heeft u ook een mooie, absurde, of gekke foto, stuur deze dan voor 31 januari
in hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw naam,

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

hei & wei volgen op twitter: kijk
op http://twitter.com/heienwei

Het bestuur van de Stichting kunst en
cultuur Blaricum (Margot Pastor, Ria
v.d. Mik en Gerda Jellema) heeft een
nieuwe Commissie Atelier Route
Blaricum in het leven geroepen. 

Als voorzitter van de commissie treedt
Jikke Meijhuis op, de penningmeester is
Jan Min en de overige leden zijn
Marianne Blijdenstein, Annette Duburg,
Hidde van der Ploeg en Gerbe van der
Woude (lid van de gemeentelijke kunst-
commissie Blaricum). De atelierroute
2013 wordt gehouden op 28 en 29 sep-
tember. In het gemeentehuis van
Blaricum, Kerklaan 16, zal de over-
zichtstentoonstelling te zien zijn.
Daarmee wordt een oude traditie in ere
hersteld. Na het wegvallen van
Nederheem als gemeentehuis, eind
2008, genoot de Stichting kunst en cul-

tuur Blaricum tot en met afgelopen jaar
gastvrijheid in de Dorpskerk ten behoe-
ve van de overzichtstentoonstelling en de
openingsceremonie van dit evenement.

Atelier Route Blaricum 
28 en 29 september 2013

Atelier Route Blaricum 2013

Werk van Anke Hoijtink, geëxposeerd tij-
dens de route van 2012 in de Garage Van
Mill.
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Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Wanneer mag u alarmnummer 
1-1-2 bellen?

Uw intuïtie klopt vaak

Wat is een verdachte situatie?

Waar kunt u op letten?

112 daar pak je ook inbrekers mee!



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen Geweigerde 
vergunningen

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Vaststelling gemeentelijke verordeningen



Correctie publicatie 21 december 2012

Herziene mandaatbesluiten 
wegsleepregeling

Ligging van het gebied

Inhoud van het 
bestemmingsplan

Periode van ter inzage legging 

Indienen van inspraakreacties 

Verdere procedure

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Landelijke Gebieden



Rookmelders redden levens

Bent u al lid van Burgernet?

Wat is Burgernet? Hoe werkt Burgernet?

Meld u nu aan!

Tussentijdse gelegenheid

Informatie en 
aanvraagformulier

Voordragen Koninklijke Onderscheiding in 2014

Waar koop ik rookmelders?

Installeren van een rookmelder



Dorpsagenda
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de centrale hal
bij de hoofdingang locatie Blaricum.
Torenhof, Cinema Torenhof Op zon-
dag 20 januari ‘Happy Feet’, gratis te
bezoeken. De film begint stipt om 14.30
uur. 
Historische Kring Blaricum Tot
medio april tentoonstelling oude
Blaricumse affiches en kalenders.
www.hkblaricum.nl.
Marloes Eerden organiseert een cursus
kleine beeldjes maken in was/brons. Op
tien woensdagochtenden van 10.00-
12.30 in het atelier van het Brinkhuis te
Laren. (Schoolvakantie 27 februari). De
kosten zijn € 250,- voor tien lessen,
inclusief materialen. Schildercursus bij
Marloes dinsdagochtend van 10.00-
12.30 en -avond van 20.00-22.30. Info:
5250807, docart@worldonline.nl en
www.docart.nl.
Diana Kostman geeft cursus
Geschiedenis van de Nederlandse kunst.
Woensdag 20 februari 20.00-21.30 uur,
De Malbak. Kosten €110,-. Aanmelden
kan per e-mail:
info@artemisomnibus.nl of telefonisch:
8884795.
De Blaercom Elke eerste vrijdag van de
maand tot en met mei (tenzij anders ver-
meld) Kunstcafé, 20.00 uur. 
Info: www.blaercom.nl.
Veteranen bijeenkomsten 21 februari,

21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 18
juli, 15 augustus, 19 september, 17
oktober, 21 november en 19 december
in het dienstencentrum De Brasserie,
Waterstraat 2, Huizen van 15.00 tot
17.30 uur. Info G. Elders tel. 5383830
of 0639466134.
De Dorpskerk 27 januari Hartvoorde-
muziek. Twee jonge mensen, de één op
cello, de ander op piano en orgel:
Hartini van Rijssel en Mark Lippe. Met
werk van J.S. Bach, F. Schubert en C.
Franck. Van 15.00 tot 16.00 uur.
Toegang gratis, een vrijwillige inzame-
ling aan de uitgang zal voor de musici
onze dank zijn.

BIBLIOTHEEK
Van 23 januari t/m 2 februari zijn de
Nationale Voorleesdagen. 
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtenden op woensdag rond een
thema 10.45-12.00 uur. 23 januari,
19.30-20.00 uur: Opening expositie
Contrapunt (t/m 5 februari) door kun-
stenaar Lenie Bos die vertelt over haar
inspiratie bij het boek Contrapunt van
Anna Enquist. 24 januari, 9.30-10.30
uur: voorleesontbijt. 26 januari, 9.30-
15.00 uur (incl. pauze): open shawls
maken. 
In het kader van de Maand van de
Spiritualiteit, door hoedenontwerpster
Cathrien Sturm.

Laren Brink 29, 5382612. 24 januari,

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

Inbreng 
rommelmarkt

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

EXPOSITIES
Singer Vanaf 24 januari Cobra tot
Dumas, collectie De Heus-Zomer. 
Info: www.singerlaren.nl. 
Galerie Bianca Landgraaf t/m 10 
februari Winterparade. 
Zie voor info en openingstijden 
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Rosa Spier Huis t/m 27 januari exposi-
tie Zee van tijd met Dolph Kessler foto-
grafie en Beppe Kessler sieraden en
schilderijen. Dagelijks te bezoeken van
10.00 tot 16.00 uur.
De Vlierhove t/m 3 februari tentoonstel-
ling Annette Duburg, sieraden en glas.
Geopend alle zondagen tussen 12.00 en
17.00 uur. Info: www.vlierhove.nl en
www.annetteduburg.nl.  
Het Brinkhuis t/m 1 februari ‘Winter in
Het Land van Mauve’. 
Info: www.hetlandvanmauve.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten kunt u
vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Vivium Info cursussen en aanmelden:
www.viviumservices.nl of 6924495.
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 

19.30 uur: Biblioscoop. Musical: Kijk
eens verder dan je neus lang is! 27
januari, 14.30 uur, een vrolijke en
spannende muzikale kindervoorstel-
ling (4-10 jaar) gebaseerd op het
gelijknamige kinderboek van de
Larense Magali de Frémery. 29 janua-
ri, 20.00 uur: Stichting Vrienden van
de Bibliotheek Laren organiseert een
literaire avond met Hans Goedkoop.
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur 
Zondag 6 januari, 10.00 uur 
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl
en www.pgblaricum.nl.

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 11.00 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.

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.
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hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Familieberichten
Geboorten
19-12-2012 Tibbe Schotsman
22-12-2012 James Brundel
24-12-2012 Femke Beumer
26-12-2012 Aron Bennett Keijer
27-12-2012 Beau Schaapherder

Huwelijken
12-12-2012 Franciscus Gijsbertus

Maria Ruijter en Willard
Alijda Gerarda Jacoba

15-12-2012 Petrus Nicolaas Maria
Groot en Anne Maria
Boomgaard

17-12-2012 Robin George Faber en
Janneke Antonia Dolman

Overleden
11-12-2012 Henri Eduard (Harry)

Klein, 
geboren 25-10-1936

22-12-2012 Johanna Christina
Gabrielle (Ela) Bezuijen-
Herbrink, 
geboren, 29-10-1931

22-12-2012 Franciscus Josephus
Maria (Frans) Peters,
geboren 07-02-1939

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

Hannah studeerde biologie en heeft zo
goed leren kijken naar vooral de planten-
anatomie. De biologie als wetenschap is
niet gebleven. Wel de liefde voor de
natuur en de verwondering over de
schoonheid van vaak onopvallende
structuren zoals uitgebloeide tulpen of
papaverbollen. Deze verwondering wil
ze graag delen met anderen. 

Landschappen en planten
Het schilderen van landschappen en
planten is haar passie geworden. Hannah
zet een schilderij eerst grof op doek.
Daarna schildert ze nog twee of drie
lagen die het beeld meer en meer verfij-
nen. De werken zijn uitsluitend in olie-
verf op linnen en worden zonder lijst
verkocht. Ze schildert klein en groot en
soms bestaat een werk uit meerdere
delen.

De kunstcommissie van het revalidatiecentrum De Trappenberg vindt het een
bijzonder genoegen deze expositie te mogen realiseren. Hannah heeft de laatste
15 jaar met groot enthousiasme voor andere kunstenaars exposities in De
Trappenberg georganiseerd. Zij verdient het om nu zelf in het middelpunt te
staan. 

Revalidatiecentrum De Trappenberg
t/m 27 februari, te bezichtigen op
werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag gesloten, zondag geopend

van13.30 tot 18.00 uur. 
Info: tel. 6929600.

Hannah Winsemius in De Trappenberg


