
Chronische hoofd-
pijnklachten
Hoofdpijn… een klacht die veel men-
sen wel eens ervaren. Maar wat als je
wekelijks of zelfs dagelijks geplaagd
wordt door dat gevoel van pijn in je
hoofd? Wat je belemmert in je denken,
doen en laten? Hoofdpijnmassage kan
hierin verlichting brengen. 
Marleen Bos van de praktijk Blauwe
Dolfijn is op zoek naar mensen met
geregelde hoofdpijnklachten en die gedu-
rende zes weken iedere week een hoofd-
pijnmassage van 30 minuten willen
ondergaan en ook bereid zijn om weke-
lijks een korte vragenlijst in te vullen.
Kosten voor deze massage zijn € 5,00
per keer. De eerste keer zal er vooraf-
gaand aan de massage een intakegesprek
plaatsvinden. Blauwe Dolfijn is geves-
tigd in Blaricum-Bijvanck.
Wilt u meedoen of kent u iemand die
hier interesse in heeft? 
Laat het Marleen Bos weten. Opgeven
kan via 0623479334 of mailen naar
info@blauwedolfijn.eu.

Oprichting BEL-
PvdA
Afdeling PvdA Laren/Blaricum
fuseert met PvdA-Eemnes. 
Op 23 januari is in de algemene leden-
vergadering van de PvdA-afdeling
Laren/Blaricum besloten tot een fusie
met de afdeling PvdA-Eemnes.

Laatstgenoemde afdeling sprak zich daar
in december 2012 al positief over uit. De
nieuwe afdeling PvdA-BEL wordt tij-
dens een openbare vergadering op 6
maart formeel opgericht. Minister
Plasterk van Binnenlandse Zaken zal die
vergadering luister bijzetten. 

Bij de brandweer
Na 20 jaar dienst bij de Brandweer
Blaricum zwaaide Nico de Jong op 
2 februari af. 

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 griffiers pleiten ervoor
om gebruik te maken van de
enorme deskundigheid
onder burgers. Vooral via
internet zijn er geweldige
mogelijkheden. De gemeen-
teraad kan zich breder inzet-
ten door iedereen erbij te
betrekken. Profiteren onze
bestuurders hier genoeg
van? Marianne van Omme,
griffier van Amersfoort,
vindt van niet: ‘Het stadsbe-
stuur is ingericht op de coa-
litie, de helft plus een, en de

oppositie, de helft min een,
die de coalitie weg wil heb-
ben. Dat systeem leidt tot
slechte debatten, vindt ze,
waarin raadsleden van de
oppositie op zoek zijn naar
dingen waar ze het niet
mee eens zijn, in plaats van
dat ze samen oplossingen
voor problemen willen
bedenken. En de coalitie 
is slechts gericht op het 
in stand houden van het
college.’ Zo gaat dat in

 
 

door Adrie van Zon
Dat is de kop van een krantenartikel in Trouw van 27 december jl. waarin
de raadsgriffiers van Amersfoort, Almere en Rotterdam een oproep doen
aan hun gemeenteraden voor meer contact met hun burgers. De griffiers
komen genoeg mensen tegen die graag meedenken over hun gemeente, maar
die er niet aan denken zich aan te melden bij een politieke partij. Ze noe-
men het partijsysteem in zichzelf een belemmering voor nieuwe vormen van
democratie, gericht op alle burgers.

Gooi open die raadszaal

Blaricum 

Bed and Breakfast
Molenveenweg 15
Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl

Blaricum 

Bed and Breakfast
Molenveenweg 15
Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl

vervolg op pagina 2
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Commandant Frans van der Veen ontving van burgemeester Joan de Zwart een herinne-
ringskruis, hij is 30 jaar in dienst.

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl
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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
Beginnerscursus bijenhouden
Binnen enkele weken start de imkers-
vereniging Blaricum weer met een nieu-
we beginnerscursus bijenhouden. Heeft
u belangstelling? Meldt u zich dan snel
aan. Er zijn nog slechts enkele plaatsen
beschikbaar. Door de bouw van de beide
bijenschansen wordt bijenhouden voor
iedereen mogelijk, ook als u niet over
een geschikte tuin beschikt. 

De molens uit de Gouden Eeuw

Op een winterse namiddag rijden
we langs de kronkelende Vecht,
richting Weesp. De oranje bal van
de verdwijnende zon weerspiegelt
in het ijs. Lichtgele rietkragen dei-
nen in de wind. Plots doemen aan
de overkant donkere reuzen op met
wild zwaaiende armen: twee
prachtig gerestaureerde, eeuwen-
oude Hollandse molens. Op volle
kracht draaien de wieken rond. Ze
behoren tot de schaarse, nog over-
gebleven, maar innig gekoesterde,
getuigen van de Gouden Eeuw.
Vele duizenden windmolens was
ons land toen rijk. Technische
hoogstandjes met een grote econo-
mische betekenis. Ze pompten onze
polders leeg. Ze maalden ons
graan en onze verven. Ze zaagden
hout voor onze huizen en onze
schepen. Zo konden wij de ocea-
nen op en werden wij een wereld-
macht. 

En tegenwoordig? Holland, eens
het molenland bij uitstek, koopt nu
de eigentijdse windmolens, de
windturbines, noodgedwongen in
het buitenland. Bouwen in eigen
land, zoals vroeger? We durfden de
gok niet aan. Tientallen jaren, tot
op heden toe, rollen voor- en
tegenstanders, zich vastbijtend in
eigen argumenten, al vechtend
over de vloer. De laatste groep was
aanvankelijk niet geheel vrij van
eigen belang. Voorstanders zien
windenergie als belangrijk middel
tot de afremming van het broeikas-
effect, als duurzame, niet vervui-
lende energiebron. Tegenstanders
vinden dat bestaande energiebron-
nen goedkoper zijn en blijven,
windmolens op subsidie draaien,
niet rendabel zijn en de horizon
vervuilen. Maar intussen groeide,
zonder zich hierdoor te laten aflei-
den, de internationale vraag naar
windturbines. Ook in ons land. De
buitenlandse bouwers, al jaren
daarop voorbereid, draaiden
allang op volle toeren. Een belang-
rijk stuk potentiële werkgelegen-
heid gemist. Holland op zijn
smalst. We hadden wijzer moeten
zijn en verder moeten zien. En tij-
dig. 
Wellicht dat onze nieuwe koning
beter onze nationale industriële
belangen in volle breedte kan over-
zien. Rest ons nu met weemoed te
denken aan de molens uit de
Gouden Eeuw.

Column
door
Sybert Blijdenstein
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In navolging van
het succes van de
in Blaricum voor
de bijen gehouden
bloemenzaad-actie
wil de imkersver-
eniging Blaricum
e.o. komend voor-
jaar een dergelijke
actie voeren in de
drie gemeenten
tezamen. Zij ver-
trouwen erop daar-
bij van de winke-
liers een even enthousiaste medewer-
king te krijgen als vorig jaar in Blaricum
het geval was. Enkele actieve imkers
zullen de komende maanden de winke-
liers polsen over hun bereidheid aan
deze actie mee te werken. De ingezaaide
bijenweiden hebben deze koude en
regenachtige zomer goede diensten aan
de bijen bewezen. Vooral de tweede
inzaai, die tot in oktober heeft gebloeid,
was een welkome aanvulling op het bij-
enmenu. Natuurlijk zal de in Blaricum
opgedane ervaring worden benut. Bij de
samenstelling van het zaadmengsel wor-
den vooral zaden gekozen die speciaal
voor kleinere tuinen geschikt zijn. 

De imkersvereniging Blaricum e.o. (met leden uit Blaricum, Eemnes en
Huizen) heeft van de gemeente Eemnes de toestemming ontvangen om een bij-
enstal te plaatsen op de openbare begraafplaats aan de Laarderweg. De plan-
nen hiervoor worden op het ogenblik nader uitgewerkt. Ook in Huizen zijn
besprekingen over de inrichting van een bijenstand ten behoeve van de in
Huizen woonachtige imkers in een vergevorderd stadium.

Amersfoort, maar hoe is de praktijk in
Blaricum met een coalitie van VVD,
Hart voor Blaricum en D66 en een
oppositie bestaande uit De Blaricumse
Partij, PvdA en CDA? 

Rondetafelgesprekken
De griffiers pleiten voor een betere dia-
loog tussen de gemeenteraad en de bur-
gers. In Blaricum hebben we weliswaar
de rondetafelgesprekken waar burgers
een onderwerp dat niet op de raadsagen-
da staat onder de aandacht van de raad
kunnen brengen, echter tijdens die
openbare gesprekken geven raadsleden
geen mening, maar verzamelen infor-
matie voor de besluitvorming. Geen
echte discussie dus.

Raadsleden 
Wie zijn de raadsleden van onze
gemeente? Kent u ze bij naam? Laten ze
zich horen wanneer er problemen zijn,
zoals bijvoorbeeld recent raadslid Rob
Bruintjes via onze unieke site Oog op
Blaricum, toen er sprake was van water-
overlast in delen van het oude dorp en in
de Bijvanck? In de aanloop van de
gemeenteraadsverkiezingen presenteren
de aspirant-raadsleden zich uitdrukke-
lijk. Op straat en bij winkels actief om
zieltjes te winnen. Maar eenmaal geko-

zen wordt het stil. Het is de moeite
waard om na te gaan hoe onze inwoners
zo maximaal mogelijk te betrekken zijn
bij het beleid en andere belangrijke
zaken in en voor de gemeenschap, zoals
de burgemeester dat verwoordde in haar
artikel ‘Verbinden en vertrouwen’ in het
kerstnummer van dit blad.

In discussie
Zaken, zoals verkeer, parkeren, openba-
re veiligheid, beheer openbare ruimte,
jeugdzorg en ouderenzorg zijn bij uitstek
onderwerpen om als raadslid met bur-
gers over in discussie te gaan. Dat geldt
ook voor burgers. De recent overleden
politicoloog Jos de Beus maakte zich in
zijn stuk ‘De toeschouwersdemocratie’
zorgen over de rol van burgerschap in de
samenleving. Hij hield pleidooien voor
de betrokken burger voor het aanhalen
van sociale banden. Hij vreesde een ‘toe-
schouwersdemocratie’. De politiek moet
de burger weer centraal stellen, aldus De
Beus, niet de politicus.
Op www.blaricum.nl staan namen,
adressen, telefoonnummers en e-mail-
adressen van onze raadsleden. Tevens op
pagina 13 van de Gemeentegids 2013.
Foto pagina 1 is van Peter van
Rietschoten: ‘De Raad’, werk van
Blaricumse kunstenares Margot Pistor.

De imkersvereniging Blaricum e.o.

vervolg van pagina 1

Kijk voor meer 
informatie op 

www.imkersverenigingblaricum.nl.



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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

De in Blaricum geboren en nu in Huizen
wonende Jeanette volgde studies in een
heel andere richting: economie en mar-
keting. En is hier ook enkele jaren werk-
zaam in geweest. Onder andere werkte
ze in de cosmeticabranche, een toch nog
steeds wel vrouwelijke tak van sport,
waar ze voor de zaak van een vriendin
de marketing deed. Maar haar belang-
stelling lag hier niet.

Eerste meubelstuk
Jeanettes eerste echte meubelstuk was
een tafel voor haarzelf. Het eindresul-
taat was dusdanig dat mensen om haar
heen vroegen of ze ook voor hen niet
wat kon maken. Toen haar baan binnen
de marketing ten einde liep ging ze de
uitdaging aan om als zzp’er in de meu-
belwereld te stappen. Het echte vakwerk
leerde ze van Ben Steenbeek uit
Blaricum.

Werkplaats en showroom
Jeanette: ‘Ik begon in de schuur met het
vervaardigen van meubelen, maar dat
werd op een gegeven moment te krap.
Na een tijdje in een pand in Huizen te
hebben gezeten vond ik in Blaricum,
achter de brandweerkazerne, deze
geweldige ruimte. Het is wel erg koud in
de winter, het wordt niet veel warmer
dan 6 graden, maar het is ideaal.’ De
ruimte is ingedeeld in een werkplaats
waar enorme zaagmachines en andere
bewerkingsapparaten staan, een grote
showroom en een afgesloten kleinere
showroom waar ze haar laatste nieuwe
lijn heeft ondergebracht.

Steigerhout
Jeanette gebruikt hout, meestal vuren of
grenen, van steigerdelen die in de bouw
zijn gebruikt. Jeanette: ‘Het voordeel
van steigerhout is dat het hout bloot
heeft gestaan aan diverse weersinvloe-
den, waardoor het niet veel onderhoud
meer vergt.’ Langs een muur liggen
diverse steigerhouten planken te wach-
ten om tot meubelstuk gezaagd, ver-
lijmd, geschroefd en wat al niet meer te
worden. Een soort vorkheftruckje helpt
bij het verplaatsen van meubels, en als
de nood aan de man komt helpt de vader
van Jeanette een handje. 

Nieuwe lijn
Sinds 1 december 2012 heeft Jeanette
een nieuwe lijn Ze geeft de meubelen
ook een kleurtje. De kleuren geven de
meubelen een heel mooi strak en chique
uiterlijk en toch blijft de robuuste uit-
straling van het gebruikte steigerhout.
Ook bij deze lijn geldt dat vele variaties
mogelijk zijn. Want haar motto is: ‘Alles
kan, alles op maat en met zorg en liefde
gemaakt.’

Info: 
op de mooie website

www.meubelenvansteigerhout.nl, 
tel. 0654324030 en e-mail 

info@meubelenvansteigerhout.nl. 

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

Jeanette van Heeckeren van 
meubelenvansteigerhout.nl

Spontane actie
jongeren 
en politiek in
Blaricum
Persbericht
Eind vorig jaar heeft een vijftal vooral
jonge inwoners van Blaricum, tijdens
een brainstormsessie zich afgevraagd
wat zij meer voor de eigen gemeente
zouden kunnen betekenen. Dit mede
in het licht van de gemeenteraadsver-
kiezingen die in maart 2014 worden
gehouden. Zij willen dat Blaricum een
prominente plaats houdt in het Gooi
en een gemeente blijft waar het goed
wonen, werken en recreëren is. 

Twee punten kwamen duidelijk naar
voren: 1. Er zou een klankbordgroep van
jongeren kunnen worden gevormd bij wie
het gemeentebestuur te rade kan gaan. In
feite een extra toets bij beleidsbeslissin-
gen; 2. Steeds meer jongeren voelen zich
aangetrokken tot actieve deelname in de
plaatselijke politiek om daadwerkelijk die
gestelde doelen te kunnen helpen realise-
ren. Mede in het licht van de vergrijzing
achten zij dit geen slechte gedachte. Om
zicht te kunnen krijgen op de wensen en
mogelijkheden is, in overleg met burge-
meester Joan de Zwart, een avond belegd
waarop zij een inleiding zal houden over
de ontwikkelingen van Blaricum. Dat zal
zijn op woensdagavond 27 februari om
20.00 uur in het gemeentehuis aan de
Kerklaan. Ook de zes politieke partijen
zijn uitgenodigd. Zij zullen in aansluiting
op het verhaal van de burgemeester, ver-
tellen wat zij doen en onder andere de

prikkelende vraag beantwoorden: wat zou
Blaricum missen als uw partij er niet
meer zou zijn? 

Politiek actief
De initiatiefnemers hebben elk een aan-
tal leeftijdgenoten voor deze avond uit-
genodigd. Dertigers, veertigers maar ook
vijftigers die graag willen aansluiten en
dit lezen, zijn van harte welkom! Een
volgende stap zal zijn het verzorgen van
een dag gezamenlijke training voor hen
die politiek actief willen worden. Die
dag, waarschijnlijk een zaterdag, zal die-
per worden ingegaan op de ins en outs en
eigenaardigheden van de politiek, op
fracties en schaduwfracties, maar cen-
traal staan een media- en debattraining.

door Gerda Jellema
In een grote meubelwerkplaats staan grote meubelen gemaakt door
een niet zo grote vrouw, Jeanette van Heeckeren. Ook staan er klei-
nere modellen. Het mag uniek heten dat al deze meubelen door een
vrouw gemaakt zijn. Het is zwaar werk, maar Jeanette staat haar
mannetje.

Info over dit initiatief: 
Arnoud van Mancius, 

arnoud.vanmancius@gmail.com
en Michiel van Joolen, 
m.vanjoolen@setict.nl.



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

�����#�������$ ����������!��" ��
�����������	�
	���

������������������

Die eerste februari richtte dorpsgenoot
Harm Kremer met een filmpje en een
aantal dia’s de aandacht op zijn autotocht
in 2007 van Amsterdam naar Beijing in
zijn kunststof Daimler, in gezelschap
van 85 andere oldtimers, met in totaal
zo’n 250 inzittenden.
Er moest stevig door-
gerost worden langs de
zijderoute en ook het
tussentijds sleutelen
vergde veel tijd.
Daarna vroeg radio-
maakster Cato-Margo
Peekel aandacht voor
haar zondagochtend-
programma ‘Mooi in
het Gooi’ op de lokale
radiozender Radio6fm.
Verrassenderwijs ver-
gastte zij de het
publiek voornamelijk
op een propaganda-
filmpje voor een
Nederlandse wijn- en
comestiblesuitbater in
een ver buitenland.

Gerard Wortel
Het muziekgedeelte
leek op een mislukking
uit te draaien. Twee
dagen voor het optre-
den werd zijn cellist
Bas van Waard ernstig
ziek en moest Gerard
Wortel zijn optreden
ombouwen tot een solo
optreden. Het werd een
feest. Met zijn hilari-
sche verhalen, gedich-
ten en liederen stal
Wortel de show. Zijn
gitaarbegeleiding ver-
vangt hij nu en dan door het bespelen
van een zelfgemaakt ‘muticultimecha-
percusdrumklavier’ waaraan hij met vin-
gers, handen en voeten alsmede de tota-
le onderarmen zo’n 88 verschillende
geluiden ontlokt. 
Google even Gerard Wortel en de percus-
siemachine, dan krijgt u in dit opmerke-
lijke apparaat een inzicht dat ik beslist
niet binnen de kaders van dit artikeltje
kan evenaren.

Het pausdom
In ruim een uur kreeg het enthousiaste
publiek een helder inzicht in het leven
van de 65-jarige Eemnesser. Zo moest
hij ‘zijn eigen luiers wassen, omdat zijn
ouders tot zes uur ’s ochtends in de

kroeg zaten te klaverjassen’. Op zijn
zevende jaar wilde hij paus worden. Zijn
ouders juichten het plan toe en schonken
hem een kazuiveltje en een altaar. Die
moesten jammer genoeg voor een deel
geplaatst worden in het open toilet zon-
der stortbak en dat verstoorde de dien-
sten nogal eens. Bovendien daagde lang-
zamerhand het besef dat je pas op je
85ste in aanmerking komt voor het
pausdom.

De kleine muis
Gerard Wortels negende levensjaar ver-
schafte hem stof op voor een lied over
‘meester Adolfse met zijn Fiat Topolino’ –
de kleine muis die Fiat van 1936 tot 1955
produceerde. ‘Ik weet niet of hij goed was

in rekenen en taal,’ herinnert Wortel zich,
‘maar hij lachte altijd.’ En met weemoed
herinnert hij zich dat de meester diep in de
tachtig was toen hij nog een van zijn optre-
dens bezocht. Een sentimentele wending
die de artiest verklaart uit het feit dat ‘een
wortel altijd de diepte in wil.’ Frank van
der Veer tenslotte vatte het totale gebeuren
samen in een gedichtje. Een vrij recent
geïntroduceerde uitsmijter. Zet de eerste
vrijdag van maart vast in uw agenda. 

Aan alles komt
een eind
door Frans Ruijter
Komende vanaf de Stachouwerweg
richting het dorp, kun je er gewoon
niet omheen. Men kijkt daar op het
mooie karakteristieke pandje dat
genummerd is aan het Fransepad met
nummer 9.

Met mooi weer zaten daar Bartus en
Beppie Majoor voor hun huis aan de
weg. Bartus, in Blaricum beter bekend
als Bartus van Lammert van Paadje, is
op 22 januari 2009 overleden op de
leeftijd van 85 jaar. Zijn vrouw Beppie
bleef daar wonen. Dankzij veel hulp van
haar kinderen, kleinkinderen en vele
bekenden was dat mogelijk. Daar werd
elke zaterdagmiddag langs de weg
geharkt en geveegd. ‘Anders werd het
voor hen geen zondag,’ was het devies. 

Bijna-ongelukken
Ontelbare mensen, die vanuit de rich-
ting Bijvanck kwamen en richting
Laren gingen en andersom, fietsten
erlangs en een ieder werd vriendelijk
gegroet en er werd ook vriendelijk
teruggegroet. Daardoor ontstonden er
ook wel eens bijna-ongelukken op de
kruising met de Stachouwerweg, vertel-
den haar kinderen mij. Het gezichtsver-

mogen van Beppie werd minder, als er
dan iemand groette, zei ze: ‘Ik zie je
wel niet, maar je bent…’ en dan noem-
de zij vaak de juiste naam van de pas-
sant. Aan dit beeld is nu een einde
gekomen. Beppie Majoor-Raven is op
zondag 13 januari 2013 overleden op de
leeftijd van 87 jaar. Ruim zestig jaar
heeft zij daar gewoond. Weer een tijds-
beeld dat tot het verleden behoort. We
zullen het missen. 

Gerard Wortel steelt de show in het Kunstcafé

door Hidde van der Ploeg
Eén februari organiseerde De Berceau het 23ste Kunstcafé. Voor hen die dat geen gedenkwaardig aantal vinden,
wijs ik erop dat er iedere keer drie onderwerpen aan de orde zijn geweest, misschien kunt u daar iets mee. Op 10
oktober 2010 was de primeur. Musicus Nol van Bennekom had het basisidee geopperd. Jolanda Raven breidde het
door hem gesuggereerde muzikale gedeelte uit met telkens nog twee thema’s die een link met Blaricum moesten
bijdragen. Al na twee sessies was het Kunstcafé een begrip in Blaricum en omstreken.
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Beppie (l) en Bartus Majoor



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

De klanten hopen dat Debby hen blijft
verrassen en aangezien ze het zelf ook
veel te leuk vindt zal dat verrassen wel
goed zitten. En wie weet wat Debby in
de toekomst nog allemaal met haar crea-
tiviteit gaat doen?

Debby vindt zichzelf steeds opnieuw uit.
De ene keer met een lange staart, dan
bijna geen haar (gelukkig groeit het
snel), dan weer een pony met glad ach-
terover gekamd haar. De klanten kunnen
er bijna een weddenschap op afsluiten:
vandaag wel of geen staart? En als ze
hem niet heeft dan is haar antwoord op
de vraag waarom niet: ‘Ligt op het
nachtkastje, vandaag geen zin.’

Creatief op velerlei gebied
Als kind was Debby een buitenbeentje,
ze was toen al met haar haar (en ook kle-
ding) bezig, er anders uit willen zien dan
de rest. Ze werd daar wel mee gepest,
maar is er sterk uitgekomen. Debby is
niet alleen creatief met haar, ze is ook
aan het tekenen, glas graveren, schrijven
en schilderen. 

Dieren en planten
Op de lagere school kwam uit de Cito
test naar voren dat ze iets met dieren of
planten moest gaan doen. Het werd een
opleiding aan de Land- en Tuinbouw-
school. Ze kan een straatje leggen, las-
sen, tractor rijden, kortom ze kan zo het
boerenbedrijf in. Daarna wilde ze naar
de kunstacademie, maar dat is niet door-
gegaan. Er moest geld op de plank
komen, Debby heeft altijd financieel
onafhankelijk willen zijn en na een paar
kortdurende werkkringen werkt Debby
nu bijna 12½ jaar bij AH.

Bijna ben ik in slaap. Ik hoor haar zacht-
jes de trap opkomen. Ze komt op de
rand van ’t bed zitten en vraagt heel lief
maar nadrukkelijk of ze bij me mag sla-
pen. Ik vind het goed en maak plaats. Ik
schuif naar de linkerkant. Ze glijdt tegen
me aan en kruipt stijf tegen m’n borst en
buik. Ik leg m’n rechterarm om haar
heen en streel haar. Vindt ze fijn. Ze
voelt zo zacht.

Soms gaat ze er ’s nachts uit. (De vol-
gende dag zie ik dat ze wat gegeten
heeft.)
Ik neem m’n eigen plek op het matras
weer in. M’n eigen kuil. En val in slaap. 

Dan komt ze weer bij me en eist met
omfloerste stem haar plek aan mijn zijde
op. Ik geef toe. Ze draait zich op haar

rug en ik streel haar buik. Zo lief, zo
mooi. Ze snurkt niet maar aan het diepe
sonore geluid dat ik hoor, weet ik dat ze
geniet. 
Ik pas m’n ademhaling aan de hare aan.
We slapen.

Ze is nog in diepe rust als ik voorzichtig
opsta. Als ze een paar uur later de trap af
komt vraagt ze me met een hees dwin-
gend stemgeluid om mee naar buiten te
gaan. Sinds ze doof is, wil ze dat ik mee
ga wandelen. We gaan niet ver. Een
beetje rond het huis en in de tuinen van
de buren.

Maar vandaag kan ik niet. ‘Nee Tootsie,
vrouwtje heeft geen tijd. Ga maar op je
bak.’

Hoe zal Debby vandaag het haar
hebben?
door Gerda Jellema
Geboren is ze in Hilversum, ze woont in Huizen, maar in Blaricum is ze
bekend, Debby de Vos. Debby, werkzaam bij AH in het oude dorp waar men
haar geregeld met een ander kapsel aantreft. Geen stijl is haar te gek. 
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Een bedverhaal
door P. van der Aart
Vannacht weer niet zo lekker geslapen. Dat kan ook niet anders wanneer
je met z’n tweeën een eenpersoonsbed deelt.

Dag- en nacht-
gedachten 
over 
Blaricum 
Misschien moet je van een plek
proberen te houden,
zoals je van een persoon zou moe-
ten houden, je leven lang.
Door dik en dun, in voorspoed en
tegenspoed.
Maar de tijd verstrijkt in het ene
geval, anders dan in het andere,
mensen verouderen, veranderen.
Dat is een proces waarin je zelf, of
je wilt of niet, meegaat.
Een dorp daarentegen vernieuwt
zich en dat is een proces waarin je,
hoe je ook denkt te zijn, vroeg of
laat wordt buitengesloten.
En ik voel mij ontheemd hierin.

Maar een lieve neef, onverwoest-
baar optimistisch,
zegt vaak: ‘Lieverd het komt alle-
maal goed.’ 
En ik geloof hem. 
Als de nacht aanbreekt en het dro-
men begint,
keer ik terug naar het huis en dorp
van mijn jeugd.
Ik omhels mijn dierbaren,
ontmoet er de doden.
En voel mij niet langer ontheemd.
Overdag ben ik hier waar ik woon.
’s Nachts behoor ik het dorp van
mijn (voor)ouders en mijzelf toe!!!

Gemma C. Salm
geboren in Blaricum
nu woonachtig in Baarn
Goudenregenlaan 9 3741 CA
Baarn
035-5412567

Louise Marie Loeber, Blaricum bij
avond, 1923, collectie Simonis en
Buunk.



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

*
*

*
*

Drie jaar na het interview waaraan
bovenstaande is ontleend, spreken we
hem opnieuw. Nog steeds is hij actief
betrokken bij de KNRM, maar dit keer
handelt het niet om de vrijwilligersbaan
die hij landelijk deelt met zo’n 1200
andere vrijwilligers. 

Nu zitten we tegenover de fractievoorzit-
ter, een functie die volgens hem even-
eens gezien moet worden als vrij-
willigerswerk. De leden van de fracties
ontvangen 300 euro per maand, maar dat
mag nauwelijks een naam hebben in
relatie tot de omvang en intensiteit van
de werkzaamheden. ‘De grootte van de
gemeente bepaalt dat bedrag, in Huizen
is dat bijvoorbeeld het viervoudige,’ zegt
Van Vegten. ‘Maar voor het geld moet je
het ook zeker niet doen.’ 

Mensen enthousiasmeren
Het onderwerp ‘mensen enthousias-
meren voor de plaatselijke politiek’ werd
hei & wei aanbevolen via een mail van
secretaris Monique van Dijk van VVD-
Blaricum. ‘Kandidaten zouden kunnen
meedoen met de steunfractie, bestuur, zij
kunnen een klankbord zijn en een
mening geven.’

door Hidde van der Ploeg
Zo’n drieëntwintig jaar geleden trad Ralf van Vegten toe tot het Blaricumse station van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Drie jaar geleden was hij een jaar lang voorzitter van die orga-
nisatie. Toen werd hij fractievoorzitter van de VVD in ons dorp. Het gelijktijdig uitoefenen van beide beleids-
functies wordt gezien als belangenverstrengeling. 

motivatie van onze vrijwilligers die de
wagens bemannen. En als je een vrij-
williger boos maakt, loopt ie weg.’ 

Samen naar Haarlem
Een heet hangijzer blijft ook de HOV.
‘Dat moet je scherp in de gaten houden,’
weet Van Vegten. ‘Dan hoor je ’s och-
tends dat het onderwerp toevallig ’s mid-
dags aan de orde komt in een vergader-
ing van Provinciale Staten. Niets over
bekendgemaakt, dus samen met Carien
Bölger (Hart voor Blaricum) razend snel
naar Haarlem racen.’

Raadsleden naast elkaar
Zo belanden we bij het hoofdstuk anek-
dotes. ‘In het algemeen staan de
gemeenteraadsleden naast elkaar om
problemen op te lossen,’ vat Van Vegten
samen. Zo maakte zijn partij werk van de
onveilige situatie waarvan in de ochtend-
spits sprake is bij het Bellevue-kruispunt
(hoek Huizerweg/Bergweg). De VVD
stelde een onderzoek voor op basis van
de vraag ‘Is er sprake van een gevaarlij-
ke situatie?’ Het voorstel werd door de
raad unaniem goedgekeurd. In maart van
dit jaar wordt de kruising door de
gemeente aangepakt.

Asperges in de
Akker 2013 
Dit jaar organiseert zMaakt! weer het
inmiddels vertrouwde Aspergediner. 
Ditmaal  van vrijdag 24 mei t/m dins-
dag 4 juni 2013.

U ziet dan weer de  stijlvolle, witte ten-
ten langs het aspergeveld in Blaricum.
Een geliefd culinair evenement dat voor
het vierde jaar in de aspergetijd plaats-
vindt. Je kan bijna spreken van een tradi-
tie. De keukenbrigade voelt zich uitge-
daagd om ook dit jaar weer onvergetelijk
lekkere gerechten met asperges te serve-
ren. Het boeken van een exclusieve mid-
dag of avond is nu al mogelijk. Neem
voor meer informatie of een passende
offerte contact op met Maarten
Beuningh, bel 06 47 240 810.

Cito entreetoets
training
In februari start de Cito entreetoets
training voor leerlingen van groep 7
die deze toets gaan maken. 

De training geeft een goede voorbereiding
op het maken van de toets. Aan de hand
van de Cito toetsvragen wordt iedere week
individuele aandacht besteed aan de onder-
delen taal, rekenen en studievaardigheden.
Door het maken en bespreken van de opga-
ven en uitkomsten ontwikkelen de kinde-
ren vaardigheden en vergroten hun 
vertrouwen in het oplossen van multiple
choicevragen. De training bestaat uit 6 bij-
eenkomsten van 1 uur en 15 minuten. De
kosten bedragen € 275,-. Dit bedrag is
inclusief materiaal. De locatie is op de
Torenlaan 5 in Blaricum (LRT praktijk).
De tijden zijn: maandagmiddag van 17.00-
18.15 uur en dinsdagmiddag van 16.00-
17.15 uur en de training wordt gegeven
door gediplomeerde remedial teachers. 

Info: Maud Goedhart tel. 0621288318
en Daniëlle de Wit tel. 0653405907

Jongeren
‘Het gaat niet om een partijbelang,’ licht
Van Vegten (35) toe. ‘We richten ons met
name tot de jongeren met de boodschap:
het is leuk om in de gemeenteraad te zit-
ten, je kan een verschil maken. Wij
hebben in een gesprek met leden de
vraag voorgelegd: kijk in je eigen
omgeving of er mensen beschikbaar zijn.
We zitten in de aanloop naar de
verkiezingen, in september moet de kies-
lijst beschikbaar zijn. In Blaricum wordt
er vrijblijvend veel geroepen. Soms
staan critici letterlijk bij me op de stoep.
De boodschap is: je kan er ook zelf iets
aan doen, meld je aan bij de partij.’

Voldoende onderwerpen
Dat er voldoende onderwerpen zijn om
je druk over te maken in ons dorp,
behoeft geen betoog. ‘De vrije busbaan
(HOV), het sportpark en bijvoorbeeld de
brandweer,’ benoemt Van Vegten er
enkele. ‘In Hilversum (standplaats van
de regionale brandweer – vdp) zitten
wijze mensen die op de gedachte zijn
gekomen dat de brandweer wel toe kan
met minder materiaal. Als je dat laat glij-
den, wordt dat realiteit voor je het weet.
Dat gaat met name ten koste van de

Enthousiasmeren voor de plaatselijke politiek
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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 
in Laren / Amersfoort?
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

hei en wei @heienwei Blaricum Bed and Breakfast als 1e
B&B uit ‘t Gooi te zien in het tv programma Bed and
Breakfast Nederland op vrijdag 15 feb NED 1 21:25 uur

Leuk Uit Eten @leukuiteten 4d
Nieuw restaurant Blaer in Blaricum. 
#uiteten #blaer #blaricum

hei en wei @heienwei 26 jan
Met ijsmeester Jochem @uytdehaage RT @visionalize: #ijs-
baan #rustwat is open!!!! #Blaricum @uytdehaage pic.twit-
ter.com/1QGLJoGz

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

Allereerst wil ik een lans breken voor de
huismus. Een vogel die hier het hele jaar
leeft en zeer afhankelijk is van het bij-
voeren. Hij heeft altijd dicht bij de mens
geleefd. Hij raapte het graan op van de
velden en restjes van het voedsel van de
dieren. Door intensivering van de land-
bouw bleef er steeds minder eten over
voor de mus. Ook worden steeds meer
planten aangezien voor onkruid, terwijl
het voor de mussen lekkere zadenhapjes
zijn. Maar… we kunnen ze helpen door
ze met beleid het hele jaar met zaden en
graankorrels bij te voeren! Dus doen!

Heggenmus en mezensoorten
Meteen noem ik hierbij de heggenmus
(één van mijn favorieten), trouwens
geen familie van de huismus, die vaak
onder de voedertafel is te vinden en dol
is op kleine zaden, havervlokken, kleine
deeltjes vetvoer en vetblokken met
insecten. Niet meer weg te denken uit
onze omgeving zijn de verschillende
mezensoorten. Altijd opgewekt, altijd in
beweging. Mezen zijn alleseters, maar
hebben een voorkeur voor zonnebloem-
pitten en andere zaden, vetvoer en
pinda`s.

Bonte specht en roodborstje
Over het algemeen een schuwe vogel,
maar tot mijn verbazing is de bonte
specht een regelmatige gast in mijn tuin
en hangt deze regelmatig aan de mezen-
bollen en aan de pindakorven. En niet te
vergeten smullend van de vogelpinda-
kaas (zonder zout en gebaseerd op een
mix van pindameel en zaden). Ons aller
roodborstje, misschien wel een van de
populairste tuinvogels, blijft steeds
vaker bij ons overwinteren of keert
vroeg naar het broedgebied terug. Deze
vogel is ook een alleseter, maar het moet
wel zacht (vetvoer) zijn of in hele kleine
stukjes (kleine zaden en stukjes noot) en
(in een strenge winter) levende meel-
wormen.

Boomklever en boomkruiper
En wie is die vogel, zo groot als een
mus, met een korte staart, een krachtige,
puntige snavel, een blauwgrijze rug,
geelbruin van onderen en zo`n specifiek
geluid? Ja, dat is de boomklever. Altijd
bezig om voorraden aan te leggen. Zij

verstopt zaden en noten in bijvoorbeeld
boomspleten. Maar ook smult ze van
vetvoer. En als er een boomkruiper uw
voederplaats bezoekt en het vetvoer-
mengsel eet, dan is dat wel iets heel bij-
zonders. 

Vinken en lijsters
Alle vinkachtigen, te herkennen aan de
korte dikke snavel, kun je verwennen
met noten, zaden, zonnebloempitten en
vetvoer. De lijsterachtigen met onder
andere de merel zoeken hun voedsel het
liefst op de grond. Meestal valt er het
een en ander van de voedertafel, maar
havervlokken, zonnebloempitten, mais-
korrels en niet te vergeten stukjes appel
zijn ook heerlijke hapjes.

Winterkoninkje
Een speciaal geval is het trotse, actieve,
levendige en schattige winterkoninkje.
Deze maar tien gram wegende vogel zal
niet snel naar een vrijstaand voederhuis
vliegen. In strenge winters moet je een
eigen beschermde voederplaats inrich-
ten waar ze onder andere meelwormen
en bijenlarven (te krijgen bij imkers)
kunnen eten. Vetbollen, pindacakes, pin-
dablokken met insecten, verschillende
vogelvoermixen, te kust en te keur is er
te koop. Gelukkig maar. Toch kun je
vogelvoer ook zelf maken en mixen.
Daar kom ik een volgende keer graag op
terug.

Veel van wat wij eten is niet geschikt
voor vogels. Het bevat teveel zout, krui-
den, conserveringsmiddelen enzovoort.
Het gevolg kunnen stofwisselingspro-
blemen zijn.

En nu maar genieten van de gasten aan
de voedertafel. Ik vind het iedere dag
weer een belevenis!

Vogels voeren is een must (2)

door Corryn de Vrieze-Brandenburg
Na mijn vorige artikel, in het kerstnummer, over hoe belangrijk het is
voor de vogelstand om vogels bij te voeren, nu mijn bijdrage over voer
dat geschikt is voor verschillende tuinvogels. 

Foto van de maand

Deze foto werd gemaakt door Jacco Eshuis. Jacco Eshuis: ‘Een aantal 
jaren geleden liep ik achter de Algemene Begraafplaats met het gezicht

richting ’t Harde en trof deze op de bijgaande foto gekke situatie aan met
deze kalveren. Waarbij het kalf gedacht moet hebben:  “Ik krijg geen 

natte voeten en heb toch volop te eten.”

Heeft u ook een mooie, absurde, of gekke foto, stuur deze dan voor 27 februari
in hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw naam,

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



Wegwerkzaamheden
Kruispunt Huizerweg-Naarderweg vanaf 4 maart afgesloten

Omleiding 

Bevoorrading

Overzicht werkzaamheden

Informatie

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Tentoonstelling 
BEL Art 15



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Raadsvergadering 19 februari afgelast
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Een auto-inbraak is in 5 seconde gepleegd

Herkenbaar? Het komt maar al 
te vaak voor

Wat doet u om een auto-
inbraak te voorkomen? 

Meld ’t en de gemeente herstelt ‘t

Aangiften opgenomen, Jaar 2007  2008  2009  2010 2011 2012

Archiefverordening/
Besluit Informatiebeheer 



Tips die helpen om driftbuien 
te voorkomen

Wat te doen als uw kind een 
driftbui heeft

Hoe ga ik om met de driftbuien van mijn peuter?

SchuldHulpMaatjes 

SchuldHulpMaatjes in HBEL

Voor wie?

SchuldHulpMaatjes 
Voor iedereen met vragen over schulden



Dorpsagenda
mei, info: tel. 6970050 (op werk-
dagen van 9.00-13.00 uur) of e-mail
hkleve@versawelzijn.nl. Cursus Ron-
dom Dementie start in maart, info: tel.
0650632925 (op werkdagen van 9.00-
13.00 uur). Alle activiteiten en info 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. 
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.
Historische Kring Blaricum Tot
medio april tentoonstelling oude
Blaricumse affiches en kalenders.
www.hkblaricum.nl.
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.
Bernard Ligtenberg Cursus Zelf-
hypnose op 18 en 25 februari van 19.30-
22.00 uur. Info: tel. 5316849.
’t Meenthuis www.meenthuis.nl. Caba-

ret Cats Diner show (buffet met dessert
en voorstelling €25,- p.p.) op 28 februari
om 18.30 uur, tel. reserveren 5330088.
De Dorpskerk Kollev Quartet een
uniek cello quartet 24 februari 15.00-
16.00 uur. Toegang vrij. Een vrijwillige
inzameling aan de uitgang voor de
musici.
Brinkhuis in ’t atelier 17 februari om
14.00 uur workshop sieraden maken.
Kosten 10 euro incl. materiaal, koffie of
thee met iets lekkers. 24 maart,  work-
shop cupcakes versieren. 
Info: Carla Resing, 0631995656 of
cresing@versawelzijn.nl. 
Het Reumafonds zoekt collectant of
mede-organisator voor de collecteweek
van 11 t/m 16 maart in de Bijvanck
Blaricum/Huizen. 
Info en aanmelden: Brenda Hoogen-
boom 8886849, 0616768339, 
brendahoogeboom@hotmail.com of
Jacques Reijnders 5263329,
0622914754, 
jacquesreijnders@hetnet.nl.
De Malbak organiseert op 16 maart
i.s.m. Wanda Vlug en Marscha Bouma
een tweedehands kinderkleding- en
speelgoedbeurs. Naast het kopen van
kinderkleding en speelgoed is het ook
mogelijk om zelf je kinderkleding en
speelgoed te verkopen. De prijzen zijn 
€ 12,50 per plek, 180 x 180 cm en zon-
der tafel € 10,-. De beurs is open van
13.00-16.00 uur en gratis toegankelijk
voor bezoekers. 
Voor meer informatie en/of inschrijven
(t/m woensdag 13 maart) kunt u mailen
naar: kledingbeursmalbak@gmail.com.

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

EXPOSITIES
Singer t/m 20 mei Cobra tot Dumas,
collectie De Heus-Zomer. 
Info: www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 7 april expositie
schilderijen, tekeningen van de kunste-
naar Ronald Ruseler IN ARCADIA.
Dagelijks te bezoeken van 10.00 tot
16.00 uur.
Torenhof t/m 4 maart Paintings &
Poetry, schilderijen Angeline Rijkeboer
en gedichten Patricia Smink. Dagelijks
van 9.00-17.00 uur.
Galerie Houwers - Locatie Jan Tabak
t/m 31 maart, schilder René Kleinveld,
Grand Piano works. 
Info: www.galeriehouwers.nl.
De Trappenberg t/m 27 februari
Hannah Winsemius, schilderijen. Info:
tel. 6929600.
’t Meenthuis de hele maand februari
expositie Joep Vos en Marijn Abelman.
Info: www.meenthuis.nl.
Brinkhuis Februari. Portretten in olie-
verf en aquarel van Henni Haselaar-
Moerman.
Galerie De Vlierhove t/m 3 maart open
op alle zondagen van 12.00-17.00 uur.
Expositie werk van Edwin Aafjes en
Gerrit Wijngaarden. 
Info: www.vlierhove.nl. 

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn o.a. cursus Rondom Niet
Aangeboren Hersenletsel 28 februari,
woensdag 6, 20 maart, 3, 17 april en 29

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtenden op woensdag rond
een thema 10.45-12.00 uur: 20 febru-
ari Conservator Singer Museum Anne
van Lienden over tentoonstelling
Cobra tot Dumas. 28 februari van
9.30-10.30 uur: Kunst op schoot voor
kinderen vanaf 2,5 jaar. Na een ver-
haal over een grijze muis die dolgraag
een kleurtje wil hebben gaan de
kinderen zelf schilderen met
vingerverf op papier. Tip: trek de
kinderen oude kleren aan! Laren
Brink 29, 5382612. Biblioscoop: 21
februari om 19.30 uur.
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 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.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Familieberichten
Geboorten
07-01-2013 Isa Teune
08-01-2013 Sam Qasemi
24-01-2013 Youssra Boulaghmoudi
25-01-2013 Josefien Leonore Rosalie

Maria Krens

Overleden
27-01-2013 Jaap van Lunteren, 

geboren 07-05-1953
29-01-2013 Elbert Lambertus de Jong,

geboren 07-08-1923

Jubileum 3 mede-
werkers Torenhof
Donderdag 31 januari was het feest in
zorgcentrum Torenhof. Er waren die dag
drie medewerkers die hun jubileum vier-
den samen met de bewoners van het
zorgcentrum. Wil van Klooster (recepti-
oniste) vierde haar 40 jarig jubileum,
Margarita Groenendaal haar 25 jarig
jubileum en Ineke Rietveld (beide zorg-
medewerkers) haar 12,5 jarig jubileum. 

De tentoonstelling bij Studio 2000 geeft
een inzicht in het omvangrijke oeuvre
van Jan Toorop. Niet alleen het symbo-
listische werk – waarin hij uitblonk –
wordt getoond, ook zijn vroege olieverf-
schilderijen, de Domburgse tekeningen,
het verfijnde religieuze werk en grafiek
is deel van de expositie. Tentoonstel-
lingscatalogus à € 10,- vanaf 17 februari
verkrijgbaar in Blaricum. Info: 6409432
en www.studio2000.nl.

Kunsthandel Studio 2000
Verkooptentoonstelling, 

17 februari t/m 28 april 2013
Geopend van woensdag t/m zondag

van 13.00-17.00

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

Op 17 februari om 15.00 uur (inloop
vanaf 14.00) opent Frans Leidelmeijer,
expert in toegepaste kunst van 1880 tot
heden, bij kunsthandel Studio 2000
een omvangrijke tentoonstelling van
Nederlands’ belangrijkste symbolist:
Jan Toorop (1858-1928). Tientallen
schilderijen en werken op papier tonen
een overzicht van deze veelzijdige kun-
stenaar. Studio 2000 is sinds haar
oprichting in 1985 gespecialiseerd in
het werk van Jan Toorop. Met kunst-
werken uit de huidige collectie van
Studio 2000 en diverse bruiklenen,
waaronder veel niet eerder getoond
werk, belooft het een bijzondere en
omvangrijke expositie te worden.

Jan Toorop kwam op jonge leeftijd van-
uit zijn geboorteland Indonesië naar
Nederland, waarna hij in België zijn
vrije kunstenaarsloopbaan begon. Hij
werd als enige Nederlander en een van
de weinige buitenlanders lid van kunste-
naarsvereniging Les XX. Toorop legde
contact met kunstenaars als James Ensor
en Theo Van Rysselberghe, en hij kwam
bekend te staan als een zeer sociaal en
ondernemend kunstenaar. Hij had veel
vrienden in de artistieke wereld en orga-
niseerde bijeenkomsten en tentoonstel-
lingen, waarvan die in het Domburgse
tentoonstellingspaviljoen de bekendste
zijn. Met zijn Engelse vrouw Annie Hall
kreeg Jan Toorop dochter Charley, die
zich zou ontwikkelen tot een van de
bekendste vrouwelijke moderne kunste-
naars. 

Jan Toorop in Blaricum


