
Jaarvergadering 
De Oranje Vereniging Blaricum houdt
op dinsdag 19 maart a.s. haar jaarlijk-
se ledenvergadering in De Blaercom.
Leden en belangstellenden nodigen
wij van harte uit deze vergadering bij
te wonen. De zaal is open om 19.30 uur
en de vergadering start om 20.00 uur.
De jaarstukken liggen voor aanvang
ter inzage.
Na de pauze is er gelegenheid uw ideeën
in te brengen met betrekking tot onze
activiteiten op 30 april, tijdens de
Kermisweek en met Sinterklaas.
En had u altijd al vrijwilliger willen wor-
den van onze vereniging, grijp dan deze
kans aan om kennis te maken met de aan-
wezige vrijwilligers en bestuursleden.
Kijk ook eens op www.ovblaricum.nl
voor een impressie van wat er zoal door
de Oranje Vereniging wordt gedaan in
ons dorp.
Draagt u ons dorp een warm hart toe en
houdt u ook zo van de gezellige sfeer tij-
dens genoemde dagen, dan zien wij u
graag op 19 maart.

Lentemarkt
Op 23 en 24 maart van 12.00 tot 17.00
uur is de jaarlijkse lentemarkt bij
zorgboerderij ’t Werckpaert.
Dit jaar organiseren we de lentemarkt
voor de 10e keer! Er staan wat extra acti-
viteiten op het programma… We zijn
alweer druk bezig met het maken van
allerlei kransen en lentedecoraties, die
op de markt te koop zijn. De kinderen

kunnen weer naar hartenlust knutselen
en lammetjes aaien. Er kunnen boterlam-
metjes gemaakt worden en uit de hout-
oven komen weer heerlijke paasstolletjes
Natuurlijk kunt u ook weer een ritje
maken met de huifkar. De toegang is
gratis en we hopen u dan ook op 23 of 24
maart te mogen begroeten!

Rijbewijskeuring 
70-plussers, en overige automobilisten
die een rijbewijskeuring moeten
ondergaan, kunnen op 21 maart in
Blaricum terecht bij Regelzorg in
Torenhof zorgcentrum. 
Dit kan alleen door vooraf een afspraak
te maken via het landelijk afsprakenbu-
reau, telefoon: 085-4883616. Zelf een
datum plannen kan via de website
www.regelzorg.nl. Tarief: € 35,- voor de
B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs
jonger dan 70 jaar met groot rijbewijs. 
Info: www.goedkopekeuringen.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        

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

Louette Fontein werd geboren te Hattem
op 6 april 1929 en overleed te
Amsterdam op 11 oktober 1994.
Louette was ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Zij was een amateur-
schilder. In 1988 nam zij het initiatief
tot een expositieruimte voor moderne
kunst in het revalidatiecentrum De
Trappenberg te Huizen. Na haar dood
werd deze ruimte naar haar erevoorzitter
vernoemd tot ‘Kunstroute Louette
Fontein’ (bron: www.wcfstichting.nl).
Tot op de dag van vandaag.

Kunstcommissie De Trappenberg
De organisatie van de exposities ligt in
handen van enthousiaste vrijwilligers.
Sinds kort is er een nieuwe kunstcom-
missie: Pauline van Eeghen, Barbara

Rubens en Femke Dumas-van der Horst
komen uit Blaricum, Leo Bruinsma die
al elf jaar in de commissie zit en daar-
mee de stabiele factor is, en Robert
Specken beiden uit Laren. Ze kennen
elkaar van vroeger, van de kunstacade-
mie en van het honden uitlaten. Pauline,
Barbara en Robert schilderen en beeld-
houwen, Femke is creatief en heeft haar
eigen filmproductiebedrijf, en Leo is
degene met een kritisch kijkersoog. De
commissie selecteert de aanmeldingen
van kunstenaars en is van begin tot eind
betrokken bij de exposities, maar zoals
ze zegt: ‘Ze stimuleert de kunstenaars tot
zelfredzaamheid.’ Er worden diverse
vormen van kunst geëxposeerd, zowel
schilderijen als schilderijen, keramiek

door Gerda Jellema
Voor de meeste mensen is bewegen, eten, praten en werken de gewoonste
zaak van de wereld. Toch is dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Soms
lopen dingen anders in het leven. Er zijn volwassenen en kinderen die door
een aangeboren aandoening, door een ongeval, ziekte of operatie niet geheel
zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven. Zij hebben een licha-
melijke of cognitieve beperking. Revalidatiecentrum De Trappenberg pro-
beert deze mensen te helpen om zo goed mogelijk te functioneren in het
dagelijks leven (bron: www.detrappenberg.nl). Maar er is meer in De
Trappenberg.

Revalideren en kunst

vervolg op pagina 2

OBB-naambord onthuld – Op 20 februari is op feestelijke wijze het naambord
van de OBB onthuld, 10 jaar na ingebruikneming van het gebouw.
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Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

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

BLARICUM 
BED AND
BREAKFAST
Molenveenweg 15
Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl



    

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

weekje eropuit, meestal van maandag tot
en met zaterdag, kunt u boeken op het
bekende vakantieschip J. Henri Dunant. U
kunt er ook voor kiezen in één van onze
hotels te logeren. Het zijn er in totaal drie:
hotel IJsselvliedt in Wezep aan de noord-
rand van Veluwe, De Valkenberg in
Rheden en De Paardenstal in dezelfde
plaats in de buurt van Arnhem. 

Vervoer
Over het vervoer heen en terug naar uw
vakantiebestemming hoeft u niet in te zit-
ten. Wilt u meer weten over de mogelijk-
heden en de kosten? Bel dan het kantoor
van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling
Gooistreek-BEL in Bussum. Het tele-
foonnummer is 6922622.

‘Een beetje dom?’

De afgelopen maanden zijn de
ouderen onder ons opgeschrikt.
Ik sprak een zelfstandig onder-
nemer in ruste die zijn zaak
verkocht had en de opbrengst
bestemd had voor zijn pen-
sioen. Om van te leven. Ander
pensioen had hij nauwelijks.
Zijn vrouw had een chronische
ziekte – dat kwam me bekend
voor, maar daar gaat het nu
even niet om – en hij was net
geconfronteerd met de details
van het Kunduzakkoord, waar-
van de ware inhoud en de
gevolgen, vooral voor de oude-
renzorg, aan het kiezersvolk
onthouden waren. 
‘Ik had wel anders gestemd, als
ik geweten had wat ik nu weet.
Alsof ze het er om deden: dat
verzwijgen. Regeren en wets-
voorstellen erdoor drukken
zonder ons, de kiezers, echt in
te lichten. Er moest bezuinigd
worden.’ 
‘Bezuinigen?’ brieste hij, ’Niets
bezuinigen! Verkiezingspro-
gramma’s en -beloften in de
prullenbak gooien, belastingen
verhogen en vooral oude,
behoeftige mensen het geld
afpakken onder het motto: de
rijkdom zit bij de ouderen.’
‘Weet je wat wij vroeger, als
kwajongens, gekscherend het
toppunt van lafheid noemden? 
Een weerloos bejaard vrouwtje
in een doodlopende steegje van
achteren neerschieten. Zo voelt
het aan. De meest kwetsbaren
in onze samenleving, vooral die
opgenomen zijn in verzorgings-
of verpleeghuizen, hun spaar-
centen afpakken. Als je pech
hebt, en nog wat langer leeft,
tot de laatste cent toe. Pech
hebben dat je wat langer leeft?
Dat is toch te gek voor woor-
den! Als ik pech heb dan ben
ik, als bij ons tehuisopname
gaat spelen – kan gebeuren, je
kunt nooit weten – in een
handomdraai van mijn, met
mijn eigen handen opgebouw-
de, pensioentje af. Of af van
ons huis, dat we na verkoop
ook moeten opmaken. Nu heb
ik ze door! Ze denken zeker
ook zo nog even de woning-
markt weer op gang te helpen!
Slim? Nee: gewoon oerdom, en
niet zo’n beetje ook!’

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Iedereen weet dat een korte vakantie won-
deren kan doen. Er is een groep voor wie
zo’n weekje zonder dagelijkse beslom-
meringen moeilijk bereikbaar lijkt. Toch
is die mogelijkheid er ook voor hen.
Dankzij het Nederlandse Rode Kruis
kunnen mensen ook op vakantie als ze
minder mobiel zijn of veel zorg nodig
hebben. 

Eropuit
Al ruim zestig jaar organiseert het
Nederlandse Rode Kruis volledig ver-
zorgde vakanties voor mensen met een
lichamelijke beperking en mensen die er
alleen voor staan. Het Nederlandse Rode
Kruis is op dit gebied specialist en biedt
een aantal mogelijkheden. Voor een

Het Nederlandse Rode Kruis komt met een bijzonder aanbod voor een bijzon-
dere vakantie. Een aanbod aan mensen die denken dat een weekje zonder
sleur niet voor hen is weggelegd.

(en qua schilderkunst alle mogelijke stij-
len). De exposanten komen uit het hele
land! De vijf borduren voort op dat wat al
tot stand is gebracht en brengen daar waar
nodig nieuw elan. De selectie is onder
andere wat aangescherpt en de pr zal
meer van deze tijd zijn. Zo komt er een
website en gaan ze gebruikmaken van de
moderne middelen die nu voorhanden
zijn. Zo is er al een eigen Facebook-
pagina:KunstrouteTrappenberg. 

Revalideren en kunst
Het werk van de kunstenaars hangt in
een lange gang. De werken hangen niet
op de ‘normale’ hoogte, maar tussen
‘rolstoelhoogte’ en ‘ooghoogte’ in. De
meeste kijkers zijn de mensen die van-
wege hun beperking gebruikmaken van
het revalidatiecentrum. Kijkers hebben
iets (of niets) met het werk, het roept
altijd reacties op. De kunst geeft cachet
aan het centrum en wordt gewaardeerd
door de gebruikers. 

Bezoekers
De Trappenberg ligt mooi in het bos en
vlakbij de hei. Er zijn wandel- en fiets-
paden. De commissie: ‘Je ziet hier
natuur, kunst en cultuur dicht bij elkaar,
de mensen die buiten uitwaaien kunnen
makkelijk even binnenlopen, het is
laagdrempelig. De werken hangen hier
zes weken, zodat er veel variatie is, en
er zijn zowel solo- als duotentoonstel-
lingen. De werken zijn ook nog eens te
koop! 

Theehuis
Ook is er een theehuis op het terrein
van De Trappenberg, gerund door leer-
lingen van de mytylschool en open van
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur, tel. 0650533519. Wat let u
om eens een kijkje te nemen op de
kunstroute van De Trappenberg, na of
voor een buitenuitje? 

Op vakantie met het Nederlandse
Rode Kruis

vervolg van pagina 1

De kunstroute is vrij te bezichtigen
op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag gesloten, zondag geopend

van 13.30 tot 18.00 uur. 
Info: tel. 6929600 of 

femkevdh@hotmail.com en 
kunstcommissietrappenberg@gmail.com. 

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

V.l.n.r.: Barbara Rubens (exposities),
Pauline van Eeghen (secretaris), Leo
Bruinsma (penningmeester) en Femke
Dumas-van der Horst (public relations)

Robert Specken (voorzitter)



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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Maar nadat Caroline in haar persoonlij-
ke omgeving bij een aantal uitvaarten
van dierbaren betrokken was geweest,
besloot zij toch die overstap te maken.
Ze had zelf ervaren wat een uitvaartbe-
geleider kan betekenen voor mensen.
Het is een keuze waar zij nog geen
moment spijt van heeft gehad. ‘Als
funeral planner stap je in het leven van
een familie op een heel hectisch en cha-
otisch moment, als mensen op hun
kwetsbaarst zijn. Er moet in korte tijd
ontzettend veel geregeld worden en
mensen geven je daarbij alle vertrou-
wen. Dat is heel bijzonder.’
Na een opleiding tot uitvaartleider en
werkervaring te hebben opgedaan bij
een groot uitvaartbedrijf in Amstelveen,
heeft Caroline zich medio vorig jaar als
uitvaartondernemer gevestigd in
Blaricum. Zij heeft zich als franchisene-
mer aangesloten bij Aker Uitvaarten, die
ook sinds half 2012 actief is. Voor
Caroline heeft dit samenwerkingsver-
band als voordeel dat zij zelfstandig kan
werken, maar wel een beroep kan doen
op hulp van collega’s, bijvoorbeeld op
de dag van een uitvaart. En ook de reke-
ningen en administratie verlopen via het
hoofdkantoor van Aker.

Alles kan
Het eerste dat Caroline heeft gedaan
toen zij begon als funeral planner, is het
aanleggen van een netwerk van goede
leveranciers en contact leggen met ver-
schillende locaties. ‘Goede partners
hebben is heel erg belangrijk,’ stelt
Caroline. ‘De families waar ik voor
werk zijn vaak een hoge servicegraad
gewend en willen dat alles perfect gere-
geld is. En eerlijk gezegd: dat wil ik
ook!’ Ze benadrukt graag dat er tegen-
woordig van alles mogelijk is bij een
uitvaart of afscheidsplechtigheid, ook
buiten de gebaande paden. Voor het
opbaren of de afscheidsplechtigheid
bent u niet gebonden aan een uitvaart-
centrum of kerk. Klein en intiem in de
woonkamer thuis? Een borrel bij Rust
Wat? Of juist een groots afscheid in het
Singer Theater? Bijna alles kan.
Caroline: ‘Onlangs nog werd bij een uit-
vaart de overledene opgebaard in de stal
bij haar paarden. Misschien niet iets
waar je in eerste instantie aan zou den-
ken, maar het was helemaal passend bij
het leven en de persoonlijkheid van de
overledene.’

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

Caroline van Weede: Funeral
Planner met toegevoegde waarde De verleiding

door Gerda Jellema
De laatste tijd zien en horen we
veel over homoseksualiteit, de één
is voor en de ander tegen, er zijn
demonstraties in Frankrijk.
Allerlei onderzoeken worden
gedaan of homoseksualiteit is
aangeboren of niet, de paus gaf
zijn mening. Hei & wei werd op
een boek geattendeerd, handelend
over de belevingen en strijd van
mensen in hetero- en homorela-
ties. 

Het boek van de Larense schrijfster
Yvonne Rombout De Verleiding
gaat over Kim, die getrouwd is met
Hans. Ze gaat op een avond alleen
uit. Kim raakt aan de praat met de
bloedmooie Marina die haar onbe-
wust verleidt en later gaat ze met
haar mee naar huis. Ze beleeft een
nacht om nooit te vergeten. Hierna
verandert haar leven drastisch! Kim
worstelt met haar gevoelens, maar
neemt uiteindelijk toch de juiste
beslissingen.

Yvonne Rombout, getrouwd met
een vrouw zegt hierover: ‘Het boek
is zoverre autobiografisch dat de
eerste bladzijde, waar de vrouwelij-
ke hoofdpersoon die getrouwd is
met een man, in een café een vrouw
ontmoet. De rest van het verhaal is
fantasie. Ik heb de liefde voor vrou-
wen ontdekt toen ik 15 was, maar
was 35 toen ik mijn eerste vriendin
ontmoette. Daardoor is mijn inspi-
ratie voor dit boek ontstaan.’

Yvonne Rombout is geboren in
Amsterdam (1963) en woont sinds
zes jaar in Laren met haar vrouw.
Ze schrijft al sinds haar jeugd aller-
lei korte verhaaltjes over de gewone
en ongewone dingen uit het alle-
daagse leven en werk. 

De Verleiding kunt u bestellen bij
www.boekscout.nl, ISBN: 

978-94-6206-536-9 voor € 17,95.

door Christa Hogenkamp
‘Is het niet zwaar, altijd met de
dood en verdriet bezig te zijn?’
Het is een vraag die Caroline
van Weede vaak te horen heeft
gekregen sinds zij zich een half
jaar geleden als zelfstandig uit-
vaartondernemer vestigde.
Maar Caroline schudt vol over-
tuiging haar hoofd: nee, zwaar
is het niet. Intensief? 
Jazeker, en emotioneel soms
ook, maar het werk geeft haar
vooral veel voldoening. Voor
iemand die rechten heeft gestu-
deerd en daarna een groot deel
van haar professionele leven in
de marketing van soepen en
sauzen en in de human resour-
ces heeft doorgebracht, lijkt
het beroep van funeral planner
niet direct een logische ver-
volgstap. 

Transparante kostenstructuur
De werkwijze van Caroline en van Aker
Uitvaarten is anders dan in de uitvaart-
branche gebruikelijk. Voor de diensten
van de funeral planner wordt een
bepaald bedrag – een ‘fee’ – betaald.
Daar staat een intensieve begeleiding
van minimaal 30 uur tegenover. Deze
fee is bij de funeral planners van Aker
uitvaarten hoger dan die bij andere
ondernemingen. Echter, alle verdere
afgenomen diensten en producten, zoals
rouwdrukwerk en advertenties, catering,
auto’s en bloemen, worden tegen
inkoopprijs geleverd, zonder de gebrui-
kelijke opslag voor de uitvaartonderne-
mer. Dit maakt dat een Aker uitvaart uit-
eindelijk niet duurder, maar in veel
gevallen zelfs voordeliger is. Op de
website wordt dit met een duidelijke
vergelijking verder toegelicht. Caroline
is erg tevreden over deze werkwijze:
‘Het geeft mij vrijheid mensen zo goed
mogelijk te adviseren. Een eenvoudige
kist of juist een heel luxueuze, vijf
advertenties of geen een? Ik verdien
daar niets meer of minder aan, dus mijn
advies is puur gebaseerd op de wensen
van de familie.’

Laatste Wensen gesprek
Bij een uitvaart moeten door de familie
in een korte, hectische periode tientallen
beslissingen genomen worden. Van klei-
ne tot heel essentiële, zoals de keuze
tussen begraven of cremeren. Voor
nabestaanden is het vaak moeilijk om te
bedenken wat de overledene gewenst
zou hebben. Door middel van een ‘laat-
ste wensen gesprek’ kan dit ondervan-
gen worden. Aan de hand van zo’n
gesprek worden uw ideeën en wensen
omtrent uw uitvaart vastgelegd. U kunt
altijd met Caroline een ‘laatste wensen
gesprek’ houden, zonder kosten en uiter-
aard geheel vrijblijvend.

Wilt u in contact komen 
met Caroline van Weede-

van den Broek, bijvoorbeeld voor 
een laatste wensen gesprek? 

Zij is bereikbaar op 
telefoonnummer 06-511 83 763 of via
c.vanweede@akeruitvaarten.nl.

Meer informatie kunt u ook vinden
op www.akeruitvaarten.nl.
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10

1261 ER  Blaricum

Tel. (035) 531 66 33

www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl
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Skate4AIR zamelt geld in voor onder-
zoek naar taaislijmziekte bij kinderen,
ook wel cystic fybrosis (CF), de meest
voorkomende erfelijke ziekte met een
beperkte levensverwachting. Een rot-
ziekte waar nog geen medicijn voor
gevonden is! De aandoening is chro-
nisch en niet te genezen. CF veroor-
zaakt dik, taai slijm waardoor spijsver-
teringsproblemen ontstaan. In de lucht-
wegen veroorzaakt het taaie slijm
ademhalingsproblemen en chronische
luchtweginfecties, waardoor schade aan
de longen ontstaat hetgeen uiteindelijk
tot de dood leidt. Onderzoek moet zor-
gen voor een beter en langer leven voor
CF-patiënten. 

1e editie
In 2011 vond de 1e editie van
Skate4AIR plaats. Toen schaatsten 94
deelnemers, waaronder Jochem en
dorpsgenoot Marcel Mignot, de
Alternatieve Elfstedentocht op de
Weisensee in Oostenrijk met als doel
geld in te zamelen voor onderzoek naar
taaislijmziekte. ‘200 kilometer afzien
als metafoor voor het vechten dat een
CF-patiënt zijn leven lang moet doen,’
aldus Jochem. De opbrengst was 
€ 180.000. 

2e editie
In februari 2012 vond de 2e editie van
Skate4AIR plaats met 145 deelnemers.
Blaricum was goed vertegenwoordigd.
Naast Jochem schaatste Marcel Mignot
weer mee, dit keer samen met zijn twee
dochters en vrouw. Verder waren dorps-
genoten Roel Zijlstra (bij velen bekend
als oud-politieman), Hans Kaufmann en
zoon Daniël van de partij. Ook Casper
Mouissie (vader van Lotte – nichtje van
Jochem), opgegroeid in Blaricum, wist
de 200-kilometertocht te doorstaan. Dit
keer werd het een bedrag van € 321.278
ingezameld. 

Skate4AIR
Editie 3 van Skate4AIR die op 1 februa-
ri jl. plaatsvond was het bewijs dat het
nog beter kon. 155 deelnemers hebben
een recordopbrengst van € 380.000 bij
elkaar geschaatst waarmee we weer een
stap kunnen zetten richting een langer
en beter leven voor CF-patiënten. 
Vorig jaar schreef ik in dit blad naar
aanleiding van de 2e editie het volgen-
de: ‘Dat belooft wat in 2013! Mag
Skate4AIR bij deze 3e editie nog meer
Blaricummers verwelkomen? Dat zou
natuurlijk super zijn!’ En ja hoor, naast
Jochem, Casper Mouissie en Roel
Zijlstra waagde Marieke Ton van de
Albert Heijn dit jaar de stap. Via aller-
lei acties, waaronder de verkoop van
beertjes in de winkel, samen met
Jochem en Roel, heeft zij persoonlijk
gezorgd voor een bedrag van ruim 
€ 7.000! En Mariekes partner Gerard is
al in training want die gaat in 2014

deelnemen. Misschien dat Rien Ton ook
van de partij is? We beloven er volgend
jaar op terug te blikken. 

Wil jij ook deelnemen? Houd dan
www.skate4air.nl in de gaten en zet vrij-
dag 31 januari 2014 vast in de agenda.

Op een gezellig plekje in het hartje van
Blaricum zijn op 1 april l998 twee aardi-
ge mensen voor zichzelf begonnen.
Mooie zwartharige Chantal Mousa
(geboren in de Bijvanck, Italiaanse
vader, Hollandse moeder) en Mamdouh
Mousa, een Egyptenaar van geboorte.
Hij was op zijn 29e naar Nederland
gekomen op bezoek bij zijn broer en
vond het hier zo heerlijk, dat hij geble-
ven is en nu een echte Nederlander is.

Kansen pakken
‘Je moet in het leven altijd je kansen zien
te pakken, en omdat ik ruime horeca-
ervaring had zocht ik in die richting.’ En
zo vond hij in de Raadhuisstraat een
pandje om te huren. En
aangezien hij zijn hart
direct aan Blaricum ver-
pandde startte hij in april
1998 een afhaalbedrijfje,
dat ook overal bezorgt.

Proscuitto e funghi/quat-
tro stagioni/mozzarella e
pomodori
Mamdouh maakt veel
lange dagen. Vanuit Egypte
spreekt hij Arabisch met
een eigen dialect. ‘In het
begin was het Nederlands
erg moeilijk, want ik ging
niet naar een school of
opleiding. Maar ik red me wel met mijn
beetje Nederlands.’
Wanneer je de folder bekijkt kan je zien
dat het een hele klus is om al die ver-
schillende gerechten in je eentje te berei-
den. Iedere dag vers deeg maken, spa-
ghetti klaarmaken, groenten snijden en
nog veel meer. In de loop van de dag
komt Chantal hem helpen. Zij regelt alle
bestellingen en doet dat heel secuur. ‘De

Ter gelegenheid van de aankomende
inhuldiging organiseert het Oranje Fonds
de zoektocht naar de Kroonappels. Er
zijn drie categorieën: Jeugd, Buurt en
Helpende Hand. Dorpshuis de Blaercom
doet mee aan deze grote landelijke actie
in de categorie Jeugd en Buurt. 
Deze voordracht is te bekijken op
www.kroonappels.nl onder gemeente

Blaricum. In het stemweekend van 15,
16 en 17 maart kan iedereen uit deze
gemeente hierop stemmen en zo het
beschermpaar van het Oranje Fonds de
weg wijzen naar de mooiste sociale ini-
tiatieven. 
De initiatieven met de meeste stemmen
in de gemeente gaan door naar de vol-
gende ronde. 

mensen zijn altijd aardig en gezellig en
geïnteresseerd in waar we vandaan
komen, hoe hard we samen werken en
iedereen is even vriendelijk,’ vertelt ze. 

Het ware bedrijfje
Terwijl we praten en de zon tussen de
sneeuwbuien door schijnt, is Mamdouh
alweer aan het werk en het ruikt heel erg
lekker. Chantal zegt een beetje verlegen
en zachtjes dat ze vindt dat het dorp niet
meer zo gezellig is als het dat vroeger
was. ‘Het lijkt wel,' zegt ze voorzichtig,
'of er meer mensen bijgekomen zijn in
het dorp die veel afstandelijker zijn…’
Zij kent ons land en ons dorp goed. Na
haar schoolopleiding volgde ze een

schoonheidsopleiding in Utrecht, maar
nadat ze Mamdouh leerde kennen was
het bedrijfje in Blaricum toch wel het
ware. Leuke, flinke mensen die op 1
april trots hun 15-jarig bedrijf gaan vie-
ren.
Nou, vast en zeker gaan we vanavond
een lekkere warme pizza halen, wie
heeft daar nu geen zin in? Zo eentje met
4 kazen… Hmmmmm.

Blaricummers schaatsen voor de
derde keer voor taaislijmziekte
door Daniëlle
Mouissie
Toen op vijfjarige
leeftijd bij het nicht-
je van Jochem
Uytdehaage taai-
slijmziekte werd
geconstateerd, was
het duidelijk voor
hem. Hij zou zich
voor deze ziekte in gaan zetten. Sinds 2008 is Jochem dan ook ambassadeur
van de Nederlandse Cystic Fybrosis Stichting (NCFS) en sinds 2011 is hij
‘kopman’ van Skate4AIR.

Italiaans Afhaalcentrum Blaricum
door Aty Lindeman-Strengholt
Er is best veel en lekker te eten in ons dorp! Hier en daar en overal, maar
soms ruikt het ergens zo extra lekker dat je even je maag voelt rommelen. 

Jochem samen met initiatiefnemer Arnoud
Buizer en zijn 5-jarige zoon Jochem (CF
patiënt). Zij hebben samen 1 ronde van
12,5 km geschaatst.

Dorpshuis de Blaercom kandidaat
Oranje Fonds Kroonappels
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We hebben een
gesprek met
Margot Milders-
Coenen, oud-
voorzitter, werk-
zaam in de sector
human resour-
ces, en Anneke
van Engeland,
penningmeester,
plastisch chirurg.
Beiden enthou-
siast, spontaan
maar ook nuch-
ter zakelijk. Op
24 mei 2011
kreeg de nieuwe
Rotaryclub het
groene licht van Trudy Siegerink, de dis-
trictsgouverneur. Centaurea is de
Latijnse benaming van de korenbloem,
het wapen van Blaricum, symbool voor
‘zaaien, groeien en bloeien’. En dat
gebeurde. Hard werd er gewerkt. Bergen
verzet. Op 26 januari 2013 volgde de
bekroning. Onder grote belangstelling
werd in restaurant Rust Wat aan de nieu-
we club de officiële Rotarycharter uitge-
reikt.

Rotary in de wereld
Er zijn in de hele wereld zo’n 34.300
Rotaryclubs met 1,2 miljoen leden. De
eerste club werd in 1905 in Amerika
opgericht door Paul Harris, met als doel-
stelling ‘Service above Self’. Tot 1974
bleven de clubs een besloten, exclusieve
mannenwereld. Toen werden er, na lang
procederen, in Amerika ook vrouwen
toegelaten. Momenteel zijn vrouwen
overal in de clubs redelijk vertegenwoor-
digd. Hoewel dat nog wel eens per club
kan verschillen. Margot: ‘Zo hebben de
ons omringende clubs moeite om jonge,
frisse vrouwen binnen te halen. En dan
opeens is er een buurclub met alleen
vrouwen?’ Zelfs in Amerika nog niet
gelukt. Maar wel in Blaricum! Het
bewijs van wilskracht, visie, durf en
doorzettingsvermogen, om bestaande
conventies te doorbreken.

Hoe het verder ging
Anneke: ‘Het begon, een paar jaar gele-
den, op het plein van de lagere school.
Negen werkende moeders met negen
kindjes, uit groep één. We leerden elkaar
beter kennen en kregen een band.’ Die
negen brachten andere vrouwen in, uit
een ander circuit. En die zochten ook
weer anderen. Totdat het gewenste leden-
tal was bereikt: 28 vrouwen. Allemaal

met verschillende banen of beroepen.
Tussen de 35 en 52 jaar. Van elders hier
gevestigd, of hier geboren en gebleven.
Margot: ‘We bepaalden de strategie en
het beleid en zetten ons programma op.
Stelden onze toegevoegde waarde vast.
Kwamen vaak bij elkaar. Overtuigden
Rotary Nederland en andere clubs.
Weerstanden moesten overwonnen wor-
den. We lieerden ons met Rotaryclub
Naarden-Bussum.’ 
Gesteund door hun mannen zetten ze
gezamenlijk projecten op. Ze hielpen bij
de kerstmarkt van Nico en Margriet. Ze
ontwikkelden daarnaast allerlei gezamen-
lijke activiteiten. Staken asperges met
Mariëlle Bakker. Hieven het glas en aten
op de akker. Ze hielden kerst- en nieuw-
jaarsbijeenkomsten. Planden bedrijfs-
bezoeken bij elkaar. De nieuwe club
werd een hechte eenheid. De onderlinge
vriendschap kwam naast de servicege-
dachte centraal te staan. Margot:
‘Eigenlijk is de persoon voor ons nog
belangrijker geworden dan het beroep.’ 

Waarom alleen vrouwen? Anneke: ‘De
mannendynamiek is anders dan die van
vrouwen. Dat is nu eenmaal zo. We zijn
geen lunchclub, we hebben werk, een
baan, naast de zorg voor thuis. Eénmaal
in de twee weken, na het eten thuis – het
gezin gaat voor – komen we ’s avonds bij
elkaar, in de kantine van de zorgboerde-
rij, bij Margriet en Nico. Daar borrelen
we, maken plannen voor projecten, wis-
selen ervaringen uit, en beleven, luiste-
rend naar de ‘levensverhalen’ het beroep
van de ander. Er voor elkaar zijn, elkaar
helpen, elkaar nooit in de steek laten, iets
stevigs neer te zetten voor de gemeen-
schap en weten wat je wilt. 
Rotary Blaricum Centaurea ten voeten
uit: Centaurea go!

Rotary Blaricum Centaurea:
‘Eigenwijs, eigen weg’

door Sybert Blijdenstein
Eigenwijs: het durven opstarten, ondanks enorme drempels, van een honderd
procent vrouwelijke Rotaryclub. De eerste in ons land. Eigen weg: het meteen
al komen met een dorpsprimeur van formaat, het eerste Blaricumse
Midwintervuur. De servicegedachte in optima forma. Perfect georganiseerd.
Een groot succes. Opbrengst € 17.300, voor goede doelen. Meer van dergelijke
‘events’ zullen volgen, het liefst bij of in ons dorp.
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Buurtzorg
door Gerda Jellema
Noaberschop. In Twente zijn de noabers
(buren) in een kleine sociale gemeen-
schap de mensen die voor elkaar zor-
gen. Burenhulp, die onontbeerlijk was
voor de bewoners van boerderijen en
dorpen. Het is dan ook niet zo verwon-
derlijk dat in die oostelijke contreien
Buurtzorg Nederland is opgericht. 

Buurtzorg Nederland biedt een natuurlijk
alternatief voor thuiszorg in Nederland en
heeft een vernieuwend concept voor ver-
pleging en verzorging aan huis ontwik-
keld. Zorgverlening waarbij gestreefd
wordt naar betere oplossingen voor de
cliënt. De zorgverlening wordt volledig
door hoog opgeleide wijkverpleegkundi-
gen en wijkziekenverzorgenden in kleine
autonome ‘buurtzorgteams’ ingevuld.
Deze buurtzorgteams worden onder-
steund door de landelijke organisatie.

Zorg van Buurtzorg 
Ziek zijn en ouder worden kan gepaard
gaan met handicaps en beperkingen.
Buurtzorg kan helpen in dit soort situaties.
Buurtzorg gaat uit van de persoonlijke
mogelijkheden en wensen van de cliënt.
Daarbij worden ook de familie en mantel-
zorgers ondersteund. Buurtzorgmedewer-
kers kunnen helpen bij bijvoorbeeld het
wassen, geven van medicijnen, verzorgen
van wonden en het bestrijden van pijn.
Ook kunnen zij goede adviezen geven over
het aanvragen van hulpmiddelen of over
zaken rondom een ziekenhuisopname. 

Buurtzorg Blaricum
Sinds mei 2011 is Buurtzorg actief met
een team in de omgeving van Blaricum.
Buurtzorg Blaricum levert zorg bij men-
sen thuis in Blaricum, Laren, Huizen en
sinds 1 november 2012 ook in Eemnes.
Omdat de zorgvraag al snel begon toe te
nemen, heeft het team besloten om per 4

februari 2013 te splitsen in team Blaricum
en team Huizen. Op deze manier krijgen
de cliënten zoveel mogelijk de beloofde
vertrouwde gezichten over de vloer en kan
er efficiënter gewerkt worden. Buurtzorg
levert een persoonlijke begeleider en
levert zo zorg op maat. Buurtzorg
Blaricum houdt kantoor in De Blaercom.

Informatie: 0623072250 of 
blaricum@buurtzorgnederland.com,

voor Huizen en de Bijvanck
0623922725 of 

huizen@buurtzorgnederland.com.
Info: www.buurtzorgnederland.com. 

Margot Milders (links) en Anneke van Engeland
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Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
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Gerard werd geboren in 1953 aan de
Mosselweg, waar hij nu, via een omweg,
ook weer woont, zij het op een ander num-
mer. Hij heeft twee oudere zusjes, Aafke
en Nienke. Zijn vader was onderwijzer op
de O.L.S. Gerard ging daar ook op school.
Zijn jeugd was een mooie tijd. Na school
was het altijd ‘feest’. Het hek over, naar de
boerderij. Bij Anton van Klooster en Henk
van Steffen. Om te spelen. Dat was dieren
verzorgen. De groep schoonmaken.
Koeien verzamelen in de wei en voeren
met lijnkoeken, die hij zelf ook lekker
vond. Op weg naar de koeien verpulverde
hij er vaak één in zijn broekzak, en at ’m
zelf dan op. Smaakte als zwart-op-wit. Het
mooiste was om in de hooitijd mee te
mogen naar het land en dan laat, in het
donker, terug naar huis te gaan met een
paar lampjes op de wagen. Giga onderste-
boven was hij toen in 1963 de boerderij
van Henk in vlammen opging. Op de fiets
reed hij zo ver mogelijk weg van de brand. 
Hij was altijd buiten. Speelde en voetbal-
de met vriendjes. Vaste prik om half zes

door Sybert Blijdenstein
Met Gerard Ploeger heb je een echte Blaricummer voor
je. Hier geboren en getogen. Bescheiden en betrokken.
Actief maar ook de rust zelve. Een prettig en sympathiek
mens. Beroep? Fysiotherapeut, al 32 jaar. Hobby?
Grinnikend: ‘Vrijwilliger’. Voorzitter van de BLTC, de
Blaricumse tennisclub aan de Schapendrift, met 29
bestuursjaren. Ook al 35 jaar heeft hij een innig contact
met sinterklaas en de zwarte pieten. Zo’n negen jaar
alweer is hij bestuurslid van de Stichting Promotie
Blaricum, van de Plein Air schilderwedstrijden, de film-
voorstellingen op Rust Wat en de wijnproeverijen. Al 49
jaar (!) is hij actief lid van de tafeltennisvereniging 
Vitus. Zijn grootste steun en toeverlaat: zijn vrouw
Erica, ‘de spil achter mijn praktijk en mijn vrijwilligers-
werk.’

vanwege een niet goed herstelde pols-
breuk. Wilde revalidatiegeneeskunde.
Werd uitgeloot. Begon met fysiotherapie.
Werd toch ingeloot. Deed een paar jaar
medicijnen. Was geboeid door de bewe-
gingsmechaniek. Toen toch weer ‘om’
naar fysiotherapie. De praktijkroep won.
Studie gereed in 1979. Kwam in 1980 in
de praktijk van Rüter aan de Naarderweg.
Werd in maart 1988 zelfstandig fysiothe-
rapeut in de Bijvanck, met zusje Aafke
nog steeds als vaste waarneemster.
Sporten nu? Doet nog actief tafeltennis,
tennis, golf en skiën. Druk bezet, maar het
kan.

terug naar huis. Hoe?
Zijn vader floot zijn
vaste fluitje, op zijn
vingers. Ver te horen.
Dat fluitje gebruiken
hij en zijn beide zusjes
nog steeds. 

Zelfstandig 
fysiotherapeut
Gerard had een leuke lagereschooltijd, bij
Juf Alie Betsema (leeft nog!), Juf
Wagenvoort, meester De Graaf, meester
Bak, en gymjuf Riek Matthes. Toen hij
zeven jaar was stapte zijn vader over naar
de Godelindeschool in Naarden. Na tien
lesjaren daar overleed zijn vader plotse-
ling, 58 jaar oud. Een erg zware periode
volgde. Zijn moeder, die een akte had,
ging het onderwijs in. Het gezin kwam
langzaam weer in balans. Gerard deed de
Godelinde-havo. Rondde in Zeist, op
Schoonoord, het vwo af. Sportte veel:
tafeltennis, voetbal, honkbal en tennis.
Voor militaire dienst werd hij afgekeurd

Even voorstellen...

Waarom woon je in Blaricum?
Ik kén niet anders.

Wat doe je in je vrije tijd?
Nou dat is wel duidelijk. Vrijwilligers-
werk. De sporten heb ik al genoemd.
Verder ben ik gek op klassieke muziek.
We hebben een abonnement voor het
Concertgebouw. 

Twitteren, Facebook?
Mij niet gezien, doe ik niet aan mee.
Geen tijd voor. Heb ook geen smart-
phone...

Vakantie: zomer of winter?
Zomer: vroeger naar het zomerkamp van
mijn ouders op Ameland. Nu in de
zomer vaak naar Frankrijk. Daarvoor
naar Noorwegen. Zonder kinderen. Veel
wandelen. Winter: skivakantie, vaste
prik. Maar dan wel met de drie dochters,
met partners, en de zes kleinkinderen.

Wat is een echte Gerard-eigenschap?
Ik ben een buitenmens en voel me so-
ciaal betrokken en ben stevig analytisch.

Met wie zou Gerard een borrel wil-
len drinken?
Dat is een moeilijk keuze. Volgende
vraag.

Hoe houd je de groep 15- tot 25-jari-
gen aan het sporten?
Zo lang ik in het verenigingsleven zit
heeft menigeen zich stukgelopen op dit
probleem.

Van welke Blaricummer zou Gerard
wat meer willen weten?
Mien Hund uit de Bijvanck, een giga
vrijwilligster: KWF collectes, uitstap-
jes met De Zonnebloem, werkt in
Torenhof, etc. 

Gerard Ploeger

Pasen in de
Dorpskerk
Zondag 24 maart: Palmpasen
Dienst met kinderen en ouderen. 
Palmpaasstok – optocht van kinderen.
Muzikale medewerking door jongeren-
koor ‘Shine’. Aanvang 10.00 uur.

Witte Donderdag 28 maart: 
viering in de Dorpskerk met de
Maaltijd des Heren
M.m.v. de Cantorij van de Dorpskerk.
Aanvang 19.30 uur.

Goede Vrijdag 29 maart: 
viering in de Dorpskerk 
De dienst is een Matthäus-Passion met
teksten, zang en muziek. Muzikale
medewerking door Carolina Bartumeu
Rocamora (cello) en Javier Rameix
(piano). Aanvang 19.30 uur.

Stille zaterdag 30 maart: 
de 7e Blaricumse Paasnacht
Fakkeltocht
Verzamelen in de Dorpskerk om 20.00
uur. Terug plm. 22.30 uur. Deelname-
kosten €5,- waarvoor men een fakkel en
een consumptie krijgt. 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar: toe-
gang vrij. Huisdieren met eerbiedig
gedrag welkom. Opgave niet noodzake-
lijk; doch groepen s.v.p. deelname voor-
af melden bij coördinator Anne-Marie 
de Fouw, jetje@family.filternet.nl of
5336405.

Zondag 31 maart: Eerste Paasdag
Muzikale medewerking door de Cantorij
van de Dorpskerk, kinderkoor ‘Piccolo’
en Cyrille van Poucke (trompet). Aanvang
10.00 uur met voorzang vanaf 9.40 uur.
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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

Redactie GE �@gooieneemlander 
Concours Hippique keert terug in Blaricum 

't Gooi Nieuws �@tgooinieuws 
100-jarige in De Torenhof: Mevrouw Schafer is vrijdag 
100 jaar geworden. Burgemeester Joan de Zwart-Bloc... 

Erwin van den Berg
�@HJWvandenBerg
Dit bord heeft geen week op de
grens van #Huizen gestaan 

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

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

Wat vind je leuk aan school, wat
minder?
Ik vind het leuk om te leren, maar
ik heb er niet altijd zin in. Mijn
lievelingsvak is geschiedenis.

Met wie woon je in huis?
Ik woon samen met mijn moeder,
mijn zusje Josefien en onze knuf-
felkat Snoepie. Mijn vader woont
met zijn vriendin in Amersfoort,
daar ga ik vaak in het weekend
naartoe.

Waar zou je later graag zelf wil-
len wonen?
Het liefste zou ik later in de buurt
van mijn familie willen wonen in
een natuurrijke omgeving.

Wanneer heb je voor het laatst heel
hard moeten lachen?
Met mijn vriendinnen en mijn zusje ga ik
vaak zwemmen in De Biezem. Daar heb-
ben ze van die banden waar je op kunt
klimmen. Dat is best moeilijk want je
glijdt er zo weer vanaf omdat de band
superglad is van het water of omdat
iemand je eraf duwt. We glibberden
steeds maar weer van die band af en kre-
gen daar ontzettend de slappe lach van.

Heb je hobby’s?
Ik zit op Streetdance bij Rosanna’s
Dance Studio. Sinds kort zit ik daar in de
demogroep waarmee we aan wedstrijden
meedoen. Ook zit ik in de groep waar-
mee we uitvoeringen doen. Daarnaast zit
ik sinds een paar maanden op gitaarles
en heb ik vijf jaar zangles gehad. Ik vind
het leuk om met dans en muziek bezig te
zijn. Dat heb ik denk ik van mijn vader
want die speelt piano en zit bij een zang-
groep. Buiten spelen, hangen, chillen en
lachen doe ik ook graag. 

Wat is je grootste blunder?
Bij overblijf zat ik laatst op het toilet. Ik
zat heel hard te zingen, maar ik had niet
in de gaten dat de tussendeur openstond.
De hele overblijf kon toen meegenie-
ten… Ik schaamde mij dood.

Hoe ziet je leven er volgend jaar om
deze tijd uit?
Volgend jaar zit ik op de middelbare. Ik
weet nog niet precies naar welke school
ik wil. Of MYP op Laar & Berg, of naar
het Willem de Zwijger. In ieder geval ga
ik helemaal alleen naar een nieuwe
school, want de rest van de kinderen uit
mijn klas gaan allemaal in Huizen naar
de middelbare school. 
Ik vind het erg leuk en spannend om
allemaal nieuwe kinderen te leren ken-
nen.

Wat zou je graag nog een keer willen
meemaken?
Ik heb een keer een presentatie over
duurzaamheid gehouden voor een groep
van wel 300 mensen. Van tevoren wist ik
niet dat het zoveel mensen waren, dat
was mij niet verteld om mij niet zenuw-
achtig te maken. Eerst was ik natuurlijk
toch best wel zenuwachtig, maar een-
maal op het podium ging dat gelukkig
over. Uiteindelijk vond ik het ontzettend
leuk om mijn verhaal te vertellen en het
gaf ook best wel een kick! 

Wat denk je dat je over 10 jaar doet?
Over 10 jaar ben ik dierenarts of studeer
ik daar nog voor en woon ik in een
natuurrijke omgeving.

Groep 8 in de schijnwerpers

Foto van de maand

Wat droegen de Blaricumse dames 100 jaar geleden? 
De Blaricumse gezusters De Graaf tonen de klederdracht van Blaricum: 

de ‘hul’ (muts), gouden oorbellen, broche, ketting met kruis en 
schuifketting en het bloedkoralen halssnoer. De vrouw ernaast toont 

de zondagse dracht, met de ‘staertkap’ over het oorijzer 
(foto gemaakt door: T.H.A.A. Molkenboer ca. 1913-1916). 

De foto’s zijn ontleend aan de beeldbank van het geheugen van Nederland:
www.geheugenvannederland.nl.

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

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

door Ilse Bloemen
De Citotoetsen zijn inmiddels weer achter de rug en dus is het tijd om de groe-
pen 8 van de Blaricumse basisscholen weer eens in het zonnetje te zetten. Aan
het woord: Willemijn Lodders.



Deeloplevering nieuwbouwproject ‘De 16 Van Blaricum’
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Tussentijdse gelegenheid

Informatie en 
aanvraagformulier

Voordragen Koninklijke Onderscheiding in 2014

Algemene informatie

Met of zonder afspraak

Centrum voor Jeugd en Gezin Blaricum

Sluiting 
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BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit



Koninklijke onderscheiding voor Peter van der Stoop

Overzicht

Adres en openingstijden

Het Wmo-loket voor uw vragen 
over zorg

Centrum Fietsdiefstal

Voorkom fietsdiefstal!



Set Plastic Heroeszakken in de brievenbus

De inzamelwagens rijden 
vanaf 07.30 uur

Nieuwe zakken nodig?

Regionale Autisme Dag 

Aanmelden

Pas op voor babbeltrucs



Dorpsagenda

www.galeriebiancalandgraaf.nl. 

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn 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 maart, 18
april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augus-
tus, 19 september, 17 oktober, 21
november en 19 december in het dien-
stencentrum Brassershoeve, Waterstraat
2, Huizen van 15.00 tot 17.30 uur. Info
G. Elders tel. 5383830 of 0639466134.
’t Meenthuis donderdag 28 maart 18.30
uur ‘Muziek op de Meent’ met jazzband
Whoshedo. Zondag 31 maart paas-
brunch reserveren verplicht tel.
5330088,  € 17,50 p.p. Aanvang is om
11.00 uur. Info:  www.meenthuis.nl. 

Brinkhuis in ’t atelier 24 maart work-
shop cupcakes versieren. 
Info: Carla Resing, 0631995656 of
cresing@versawelzijn.nl. 
Sint Jansbasiliek 24 maart om 14.30
uur Matthäus Passion van Johann
Sebastian Bach. 
Info: www.larenklassiek.nl. 
Ateliercafé Mauve te Laren dinsdag
19 maart van 7.00-9.00 uur, Het
Mattheüs Zingeving Ontbijt. Info:
0654963464. Deelnemers aan het ont-
bijt krijgen 10% korting op kaarten
voor de Mattheüs te Laren, te bestellen
via de website www.larenklassiek.nl
o.v.v. deelnemer Mattheüs ontbijt. Info:
Saskia Vos tel. 5310017.
Cinema Torenhof in zorgcentrum
Torenhof. 17 maart ‘We bought a zoo’.
Vanaf 14.15 uur. De films beginnen
stipt om 14.30 uur. De filmvoorstellin-
gen worden gesponsord door het Rode
Kruis en zijn gratis te bezoeken.
St. Antonius Cardicare 16 maart open
dag. Op 30 maart en 20 april reani-
matiecursussen. Info en inschrijven:
www.antoniuscardicare.nl. 
De Dorpskerk Zondagmiddagmuziek
in de Dorpskerk 24 maart 15.00-16.00
uur ‘Belle van Zuylen’.
St. Vituskerk Goede vrijdag 29 maart
19.15 uur. Het Goylants Kamerkoor
o.l.v. Bas Halsema luistert tradi-
tiegetrouw de viering van Goede
Vrijdag op. Dit jaar met ‘Miserere Mei’
van Jacobus Vaet (1529-1567), ‘O vos
omnes’ van T.L. de Vittoria (1548-
1611), ‘Tenebrae factae sunt’ van M.

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 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 A rcadia.
Dagelijks te bezoeken van 10.00 tot
16.00 uur.
De Trappenberg t/m 10 april verkoop
expositie van Charlien van der Stoep en
Jeannet Schothorst. Info: tel. 6929600.
’t Meenthuis t/m 30 april expositie van
Cees Wijsman en Han Schoon. Info:
www.meenthuis.nl.
BEL-Art t/m 27 maart kunstschilder
Coraline Bäcker. Op werkdagen vrij te
bezichtigen van 08.30 tot 17.00 uur in
het BEL-kantoor.
Het Brinkhuis in maart schilderijen
van Rineke Wartena.
De Vlierhove van 24 maart t/m 10 april
een tentoonstelling met werk van de
pastelschilder Onno Boerwinkel. Op
alle zondagen van 12.00-17.00 uur
geopend. Info: www.vlierhove.nl. 
Galerie Bianca Landgraaf t/m 24
maart ‘Korte Ontmoeting’ met Jef van
Campen & George de Decker.
Openingstijden: donderdag t/m zaterdag
van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak. 
De galerie is geopend op de 1e en 3e
zondag in de maand en op koopzonda-
gen. 
Info: info@galeriebiancalandgraaf.nl en

Haydn (1737-1806) en ’The crown of
roses’ van P.I.  Tchaikovsky (1840-
1893).

BIBLIOTHEEK
Boekenweek 2013 van 16 t/m 24
maart. Bundel Gouden Tijden,
Zwarte Bladzijden gratis voor leden
van de bibliotheek. 
Huizen tel. 5257410. Inloopochtenden
op woensdag rond een thema 10.45-
12.00 uur. 22 maart om 20.00 uur een
lezing door Nelleke Noordervliet.
Laren tel. 5382612. 20 maart om
20.00 uur een literaire avond met
Annemarie Oster.
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

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
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
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Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
e-mail: gesink@solcon.nl
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Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Familieberichten
Geboren
28-01-2013 George Pieter Friso Thole
01-02-2013 Emily Mabelle van

Straaten
15-02-2013 Timo Alexander Goedhart
19-02-2013 Youssef Said
21-02-2013 Lana Jaleese Landman
24-02-2013 Anne Louise Vossepoel

Overleden
30-01-2013 Gosum (Goos) Plakke,

geboren 01-09-1932
06-02-2013 Gerardus Hendrikus

(Gerard) Fecken, geboren
03-03-1939

11-02-2013 Theo Jacobs, 
geboren 21-08-1949

19-02-2013 Richarda Maria
Geertruida Duurland, 
geboren 03-05-1924

bijgeslepen in de juiste rondingen),
raamwissers, rubber kwasten en gewone
kwasten.
Ontmoet René Kleinveld in Proeflokaal
Sauter. Zaterdag 30 maart bent u tussen
15.00 en 17.00 uur welkom om kunste-
naar René Kleinveld persoonlijk te ont-
moeten tijdens de inloopproeverij bij
Sauter Wijnen. Adres: Huizerweg 128,
1402 AK Bussum. Dit laatste weekend is
de finissage van de overzichtsexpositie
van René Kleinveld in het proeflokaal
(en tevens in de galerie van Jan Tabak,
expositie t/m 31 maart).

Galerie Houwers
Galerie Houwers, van de Blaricumse
kunstenares Barbara Houwers, organi-
seert in het proeflokaal van Sauter
Wijnen en in Jan Tabak wisselende expo-
sities met het werk van hedendaagse
kunstenaars. Dagelijks vrij toegankelijk
voor bezoekers. 
Info: www.galeriehouwers.nl. 

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

Persbericht
In de schilderijen en beel-
den rondom ‘Piano’s en
vleugels’ verbeeldt René
Kleinveld de gedreven-
heid, tomeloze energie en
essentie van de pianisten
die hij bewondert. 

‘Ik ben een muziekfanaat en
heb een grote voorliefde
voor jazz en klassieke piano-
muziek. Enkele jaren gele-
den waren wij met goede
vrienden aanwezig bij een
pianoconcert van Arcadi Volodos. Ik had
nog nooit van hem gehoord, maar op het
moment dat hij begon te spelen had ik
mijn nieuwe inspiratiebron gevonden.
De volgende dag tekende ik mijn eerste
vleugel, dat concert bleek een keerpunt
te zijn in mijn werk, mijn Grand Piano
Works’.

De kunstenaar
Kenmerkend voor zijn werk is het terug-
brengen van de vormen naar hun essen-
tie. Kleinveld (1956) is aanvankelijk
opgeleid aan de Akademie voor
Beeldende Vorming Amersfoort. Sinds
een aantal jaren woont en werkt hij in
Blaricum, waar onder invloed van de bij-
zondere en groene leefomgeving zijn
loopbaan als kunstenaar een ommezwaai
kreeg.
In zijn werk voert een minimalistische
figuratie de boventoon. In zijn techniek
gebruikt hij met name olieverf en divers
gereedschap zoals plamuurmessen (zelf

René Kleinveld | Grand piano works


