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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

Het vertelt de geschiedenis van het eeu-
wenoude kerkje dat schamel, als een
soort schuur, ooit in den beginne gestart
is… Door de jaren heen werd door onze
dorpelingen God geloofd en bezongen.
Het kerkvolk groeide in de loop der eeu-
wen en bovendien veranderde het. Het
was een (rooms-katholiek) houten
kapelletje tot aan de Reformatie (zes-
tiende eeuw). Het waren vaak rommeli-
ge tijden, schuilkerken, verborgen
adressen… En het kerkje stond daar
maar en liet het over zich heen komen.
Er werd verbouwd, gerestaureerd en tot
de dag van vandaag worden kerk en tuin
met zorg onderhouden. Toch wel een
beetje om trots op te zijn in ons toch
kleine dorpje.

Bevrijding
We maken een sprong in de tijd en
komen bij de dag dat de Tweede
Wereldoorlog gewonnen en achter de rug
was. Voorbij. Feest, vrolijkheid overal. In
Blaricum werd de bevrijding, merkwaar-
dig genoeg, vastgelegd op 6 mei l945.
De meningen zijn verdeeld over die
datum, maar VRIJ was en is VRIJ en
over die ene dag stappen de
Blaricummers gewoon heen.

Dag om niet te vergeten
Een toen jonge man van een jaar of 14
vertelt over een bijzondere gebeurtenis

op die dag in die oude kerk. Bovenin, ter
hoogte van de kansel, zit een gigantische
balk, waarschijnlijk een onmisbare
steunbalk. Hij vertelt: ‘Die dag van de
bevrijding stond de kerkdeur open en ik
ging eens even kijken. Want er was iets,
er gebeurde wat. 

Ademloos
Binnen zag ik een man die een heel hoge
stellage opzette, daar voorin de kerk.
Heel hoog, metershoog. Hij klom naar
boven met zaag, beitel of vijlen of nog
wat anders. Weet ik niet meer… (De jon-
geman is nu ruim tachtig, dus dat kan.)
Hij ging aan ’t werk en wij allen die daar
stonden keken ademloos toe. Hij tekende
eerst wat en hakte toen letters in het
hout. De splinters vlogen om ons
hoofd… Wel spannend vonden we het
allemaal.’

Diepere betekenis
Ja, spannend was het zeker. Wat tevoor-
schijn kwam was: DE HEER REGEERT,
psalm 93, vers 1, en dat had een diepe
betekenis, zeker op 6 mei 1945. En
eigenlijk nog steeds. 

De jongeman van over de tachtig zegt:
‘Ik kijk nog altijd naar boven, want wat
die timmerman daar deed vergeet ik
nooit. En die dag ook niet.’ Wij trouwens
ook niet.

door Aty Lindeman-Strengholt
Dat prachtige, oude kerkje in ons dorp, met een lange bijzondere geschiedenis –
uitvoerig en interessant beschreven in het boek ‘Een Toren in de Tijd’ door 
Ds. A.W. Berkhof – is gebouwd in de zestiende eeuw. Lezenswaardig is het boek
van het begin tot het eind.

De balk in de dorpskerk

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.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

SLAAPPLAATS
NODIG ?

BLARICUM
BED&BREAKFAST

Tel 06-55781678
www.blaricumbnb.nl

www.dayspamooi.nl
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www.seniorbanking.nl
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Koninginnedag
2013

De Oranjevereniging Blaricum
biedt u dinsdag 30 april in 

samenwerking met De Blaercom
en Moeke Spijkstra onderstaand

programma aan.

08.30-13.00 uur 
kindervrijmarkt

locatie: Dorpsstraat/
Fransepad/Brinklaan/Kruiskuil

I.v.m. de veiligheid 
van uw kinderen:

opbouw niet vóór 06.30 uur!
(aanrijden spullen vanaf

Eemnesserweg)

10.00-13.00 uur 
kinderstraatje

locatie: begin Meentweg tot Burg.
Heerschopweg

Diverse gratis spelletjes, 
schminken

Klimwand en luchtkussen

10.45-12.00 uur 
bij de muziektent

Wie wordt de mooiste koning en
koningin van Blaricum.
Basisschoolkinderen

– onder- en bovenbouw – 
uit Blaricum.

Kom verkleed als 
Willem-Alexander

of Maxima. Vertel wat jij 
zou doen wanneer je koning of

koningin zou zijn.
Troonswisseling te volgen 
via groot beeldscherm

10.00-16.00 uur 
Blaricummerie

met boeken- en rommelmarkt
Marktkramen in het dorpshart

12.00-17.00 uur
Georganiseerd door De Blaercom en

Oranjevereniging Blaricum
Live muziek bij de muziektent

Zangers Tino, Ramon Beense en 
zangeres Samantha

Live-podium 
bij Moeke Spijkstra

met om 
17.00 uur: veiling

t.b.v. de oranjevereniging Blaricum

Diverse live-artiesten, zoals Joel
Borelli, Lange Frans, Dean Saunders

Zaterdag 27 april 10.00-15.00 uur
voorverkoop boeken- en 

rommelmarkt
Eemnesserweg 4, Blaricum



Contact

Onderhoud bomen Torenlaan

Contact

Werkzaamheden De Noord 
Sluiting 
gemeentediensten

Contact

Onderhouds-
werkzaamheden 
Rotondeweg

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2013

Blaricum plant 
koningslindes



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Geweigerde 
vergunningen

Agenda 
Rondetafelgesprekken



der Meer. Dagelijks te bezoeken. 
Info: www.galeriehouwers.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.
De Blaercom Elke eerste vrijdag van de
maand tot en met mei (tenzij anders ver-
meld) Kunstcafé, 20.00 uur. Info:
www.blaercom.nl. 
Sint Jan Laren  harmonieorkest
30 april optreden vanaf 16.00 uur op de
hoek Zevenend / Zevenenderdrift. 
Info: www.stjanlaren.nl. 
Veteranen bijeenkomsten 16 mei, 20
juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september,
17 oktober, 21 november en 19 decem-
ber in het dienstencentrum Brassers-
hoeve, Waterstraat 2, Huizen van 15.00
tot 17.30 uur. Info G. Elders tel.
5383830 of 0639466134.
De Malbak Kidsclub op woensdagmid-

dag van 13.30-15.00 uur. Voor 1 euro
kunnen kinderen van 4 t/m 8 jaar
terecht, zij maken onder leiding van
Natalie, Rosalie en Lisette leuke dingen
en er worden spelletjes gedaan. Info:
tel. 5262902. Kindervakantie in
Blaricum van 8 t/m 12 juli.
Info: mneerbos@versawelzijn.nl of
jhospers@versawelzijn.nl.
Zumbalessen in De Malbak worden
gegeven door Sanne Jaspers op maan-
dag om 10.15 uur, vrijdag om 8.45 uur
en om 10.00 uur. Aanmelden en info:
www.sannejaspers.nl of tel.
0614385825.
Asperges in de akker 2013 24 mei t/m
4 juni, reserveren kan op
www.zmaakt.nl. 
Sint Jansbasiliek 3 mei om 19.30 her-
denkingsconcert. 
Info: tel. 6211615 (Zangstudio Laren)
en  info@zingeninlaren.nl. 
Historische Kring Blaricum
Zaterdagmiddag 4 mei van 14.30- 16.00
uur dorpswandeling o.l.v. Frans Ruijter.
Leden gratis, € 3,- voor niet-leden (incl.
consumptie). Aanmelden: e-mail 
secretaris@hkblaricum.nl
of tel. 0653168006.
Het Rode Kruis Collecteweek 9 t/m 15
juni. Word collectant! Meld je aan op
www.rodekruis.nl/collecteren.
Het Brinkhuis 2 mei 20.00 uur: Els
Buitendijk met een solovoorstelling

EXPOSITIES
Singer t/m 20 mei Cobra tot Dumas,
collectie De Heus-Zomer. 
Info: www.singerlaren.nl. 
De Trappenberg tot 22 mei verkoop-
expositie met werk van Henny van
Huystee (collages en foto’s), Maritza
Marbus (tekenen en schilderen) en
Veerle Horsten (schilderen). Info: tel.
6929600.
De Vlierhove t/m zondag 26 mei ten-
toonstelling Bijzonder Blaricum.
Openingstijden donderdag tot en met
zondag van 14.00-17.00 uur. 
Galerie Bianca Landgraaf t/m 11 mei
de expositie ‘Korte Ontmoeting met
Yvonne Michiels’. De galerie is geslo-
ten van 20 t/m 28 april.
Info: info@galeriebiancalandgraaf.nl en
www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
Dinsdag t/m zondag open van 13.00-
16.30 uur Info: 
www.geologischmuseumhofland.nl.
Het Brinkhuis van 1 t/m 31 mei expo-
sitie van een deel uit de Kunst-
uitleencollectie Huizen.
Rosa Spier Huis t/m 9 juni San
(Bosjesmannen) Kunst: Dromen uit de
Kalahari. Info www.rosaspierhuis.nl. 
Galerie Houwers-Locatie Jan Tabak
t/m 30 juni de kunstschilder Ciska van

over Anna Boom.  Zij draagt  frag-
menten voor uit het gelijknamige boek
van Judith Koelemeijer, afgewisseld
met muzikale momenten.
Rotary Laren-Blaricum organiseert
dorpsdiner te Laren op 26 mei.
Aanmelden en info: 
www.dorpsdiner.nl of 0627916752.
Hockeyclub Laren Van zondag 5 mei
t/m zaterdag 11 mei de 2e Larensche
Hockeyweek. Inschrijven en info:
www.larenschehockeyweek.nl. 
Cinema Torenhof 28 april 14.30 uur
de film ‘Her Majesty, Mrs. Brown’.
Orthodontiepraktijk Blaricum
Open dag 10 mei van 12.00 tot 18.00
uur in gebouw De Oorsprong,
Stroomzijde 2.

BIBLIOTHEEK
April maand van de filosofie en mei-
maand fietsmaand.
Huizen tel. 5257410. Inloop-
ochtenden op woensdag rond een
thema 10.45-12.00 uur. Vanaf 2 mei
expositie met een selectie van de
foto’s van de Amerikaanse fotograaf
en schrijver Shirley Agudo die eerder
zijn uitgegeven in het boekje Bicycle
Mania. Op zaterdag 11 mei zal de
fotograaf van 13.00-15.00 uur haar
boeken signeren.
Laren tel. 5382612. 
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

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,
Ria Bulten-van der Mik
Foto’s: Peter van Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. 5310984 
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Kindervakantie
van 8 t/m 12 juli
Het thema van de kindervakantieweek
is dit jaar Kunst voor Kids, met mede-
werking van de plaatselijke kunste-
naars. Kunst in de meest brede zin van
het woord: muziek, zang, dans en aller-
lei creatieve kunstvormen. Iedereen die
hieraan een bijdrage wil leveren is van
harte welkom, er zijn groepsleiders
nodig, programmamakers, spelleiders
en mensen met creatieve ideeën. 

De activiteiten zullen plaatsvinden van
maandag 8 t/m vrijdag 12 juli 2013, in
en rond De Malbak. Het programma is
breed opgesteld zodat alle kinderen kun-
nen deelnemen. Sport en spel, beweging
en creativiteit vormen samen het pro-
gramma van de week. Geïnteresseerd
om mee te werken? 
Voor meer informatie en aanmelden kunt
u mailen naarmneerbos@versawelzijn.nl
of jhospers@versawelzijn.nl of bellen
met Miranda van Neerbos: 06-41054196
of Janny Hospers: 06-46108028.

Het Reumafonds
Het Reumafonds bedankt regio
Blaricum Huizen. Er is in totaal 3641,60
euro opgehaald. 

Kopij
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.

Hei & wei niet
ontvangen?

Dorpsagenda
75 jaar Oranjevereniging Blaricum, feest van 22 mei tot en met 26 mei
info: www.ovblaricum.nl en/of www.oranjeverenigingblaricum.nl


