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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        

Happy Gifts 
For 

Happy Kids 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

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

www.rabobank.nl/noordgooiland

www.dayspamooi.nl

  

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
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

‘Vrienden van
ASB’ zoekt 
vrijwilligers 
(ingezonden mededeling)

De Agrarische Stichting Blaricum
bevordert het agrarisch karakter van het
dorp Blaricum, passend in het bescherm-
de dorpsgezicht en met behoud van het
cultuurhistorisch landschap (meentgron-
den en enghen). Blaricum is gewoon een
geweldige plek in Het Gooi! Vooral het
oude dorp heeft nog een landelijk karak-
ter en een pittoreske sfeer: veel boerde-
rijen en woonhuizen, dicht op elkaar, in
een heel specifiek stratenpatroon. Er zijn
nog meer dan 30 hooibergen. Minder
dan vroeger, maar er is nog een flink
aantal boerderijen in bedrijf.
Voor zowel eenmalige als doorlopende
projecten zoekt de ASB vrijwilligers
voor meer boerderijtuinen in het dorp,
het onderhoud en beheer van het
Warandepark, de ontwikkeling van een
cultuurhistorisch wandelpad in het
Warandepark, het bijhouden van de web-
site en het werven van donateurs. De
ASB is eigenaar van twee boerderijen en
van circa 80 hectare aan weilanden,
akker- en natuurgronden. De weilanden
(de meenten) bevinden zich voorname-
lijk bij ’t Harde, achter de Capitten en in
de Eemnesserpolder. De akkergronden
liggen in de enghen, aan de Noolseweg
en de Huizerweg/Bergweg. De dertien
nog actieve Blaricumse boeren houden
koeien en schapen, en doen aan paarden-
stalling. Op de akkers worden asperges,
maïs en rogge verbouwd, zonnebloemen
geteeld en ook het traditionele boekweit
gecultiveerd. Hiermee wordt een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de levendig-
heid en de eigenheid van het dorp
Blaricum. U kunt u hieraan ook een bij-
drage leveren, als vrijwilliger, of door
vriend te worden van de ASB. Voor
informatie en contact: tel. 5334894, 
e-mail info@a-s-b.nl respectievelijk 
a-s-b.nl. 

Op donderdag 18 november j.l. werd,
in een goed gevuld Vitusgebouw, de
vrijwilliger van 2010 bekend gemaakt.
Sybert Blijdenstein ging terecht met
deze fel begeerde prijs ervandoor. Een
prijs die wij, als team van hei & wei,
hem van harte gunnen.

Bescheiden
Sybert is een stimulerende en enthousi-
asmerende eindredacteur van het dorps-
blad. Hierover zegt hij zelf altijd: ‘Een
blad van en voor de Blaricummers’.
Inmiddels bekleedt hij al zeven jaar deze
functie, met groot plezier en doorzet-
tingsvermogen. Het typeert Sybert ten
voeten uit wanneer hij zegt ‘dat niets
gelukt zou zijn zonder de toegewijde en

enthousiaste ondersteuning van alle 23
hei & wei vrijwilligers en vooral de
twaalf redactieleden’. Hij weet de redac-
tievergaderingen op zijn eigen rustige
wijze te leiden en heel belangrijk, op die
manier een ieder in zijn waarde te laten.
Voor humor tijdens de maandelijkse bij-
eenkomsten geeft hij ook voldoende
ruimte. Op deze wijze is een ieder bereid
er een schepje bovenop te doen als
Sybert dat op zijn bescheiden wijze
vraagt.

Gemeenschapsfonds Blaricum
Het Gemeenschapsfonds Blaricum stelt
al een paar jaar een geldbedrag ter
beschikking aan de vrijwilliger van het
jaar. Dit jaar bedroeg deze 1000 euro.
Dit bedrag moet besteed worden aan een
sociaal, cultureel en/of maatschappelijk
doel in Blaricum. Het is de bedoeling dat
de winnaar van dit jaar, tijdens de uitrei-
king van de vrijwilligersprijs in 2011,
een presentatie geeft hoe het gewonnen
bedrag besteed is.

Niet helemaal weg
Omdat zijn vrouw Marianne steeds meer
de zorg van Sybert nodig heeft, treedt hij
zich per 1 januari 2011 terug als hoofd-
en eindredacteur. Maar gelukkig blijft hij
nog als redacteur en fotograaf betrokken

Op de Tafelbergheide eind november 2010. 

Vrijwilliger van het jaar 2010

Foto: S.B.

(wordt vervolgd op pag. 4)

Sybert Blijdenstein en Mariëtte Gillis met
de cheque van het Gemeenschapsfonds.

Foto: P.v.R.



Zondagavondopenstellingbeleid vastgesteld

Kleine commissie

Grote commissie

Nieuwe 
inzamelkalenders

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Nieuwjaars-
receptie



Ontvangen aanvragen

Verleende vergunningen

Wintertips voor de minicontainer

Middag- en avondopen-
stelling op BEL-kantoor

Agenda meningvormende- 
en besluitnemende raadsvergadering

Aangepaste openingstijden



Zondag 12 december 10.00 uur
Ds. Bert Berkhof.
Vrijdag 17 december
17.00 – 19.00 uur Kerstmusical.
20.00 uur Poëtisch Kerstconcert.
Zaterdag 18 december 19.00 uur 
Kerstmusical.
Zondag 19 december 
10.00 uur Ds. Jan Rinzema.
15.00 uur Kinder Kerstmusical 
(zie Dorpsagenda)

De diensten van 24 december a.s en ver-
der, staan in het Kerstnummer  dat 23
december a.s. verschijnt.

Tijdens de kerkdiensten is er een crèche
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De
jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar
komt één maal per veertien dagen bijeen
in de kelderruimte van de Dorpskerk,
behalve tijdens de schoolvakantie. Zie
ook protestantsegemeenteblaricum.nl.

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Dorpsagenda
van Michael Haydn, Cantique van
Gabriel Fauré en Engelse en Franse
kerstliederen. Solist: Annemieke
Jansen, sopraan, pianist: Karina
Kantarova, dirigent Lex Barten; toegang
vrij; info: bgk-koor.nl.
Dorpskerk, Poëtisch Kerstconcert op
vrij. 17 dec. 20.00 uur door het koor het
Wachteroctet Amersfoort o.l.v. Peter
den Ouden, met traditionele kerstmu-
ziek uit Engeland, Duitsland, Nederland
en Frankrijk. Ds. Jan Rinzema met
Nederlandse en Vlaamse kerstgedich-
ten. Tevens samenzang. Glühwein na
afloop. Toegang vrij.  
Dorpskerk, Kinderkerstmusical ‘Kerst
op zijn kop’ op za. 18 dec. 19.00 uur en
zo. 19 dec. 15.00 uur, o.l.v. Evelien
Viertelhausen en Margreet Veerman,
door ca. 50 kinderen. Toegang vrij.
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 6 febr.
‘Winterparade’, groepstentoonstelling,
met o.a. Miriam Jacobs en Menno du
Gardijn (schilderijen) en Peter Hiemstra
(beelden). Zomertuin 11, Hamdorff-
complex. Info: tel. 5335987 en 
galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: van 10 t/m 12
december expositie van werk uit parti-
culiere collectie van Anton Heyboer.
Diverse kunstenaars, schilderijen 
en bronzen beelden. Weekendexpositie
vrij. 10 dec. 15.00 uur, zat. 11 en 
zo. 12 dec. 14.00-17.00 uur. Info:
vlierhove.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 16 jan.
‘Dutch Utopia. Amerikaanse kunste-
naars in Nederland 1880-1914’; t/m 27
maart 2011 ‘Singer Memorial
Collection, Hoogtepunten uit eigen 
verzameling’. Info: tel. 5393939 en 
singerlaren.nl. 
BEL-Art Expositie: Bob ten Hoope,
‘Greep uit zijn werk van 1945 tot heden’

N.B. De LOKALE WEBSITES kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl. In onderstaande
websites is voortaan www. weggelaten.

FEESTDAGEN
Kerstbomen uitzoeken op de akker bij
Mariëlle Bakker. Ingang: zandpad tus-
sen Naarderweg 44 en 46. Van wo. 8
dec. t/m vrij. 24 dec. a.s. Alleen op wo.,
vrij., zat. en zon. 10.00-17.00 uur.
Bomen in een pot (tot 1,5 m) bij De
Boerenblij aan de Angerechtsweg 11,
tel. 5387138.
Kerstmarkt Zorgboerderij ’t
Werckpaert (voor de 7e keer!) op zat.
11 en zon. 12 dec. 12.00-17.00 uur. Met
o.a. een levende kerststal. Gebr.
Dooyewaardweg 3, Blaricum. Info:
werckpaert.nl.
Kerstbingo bij BVV ’31 op 17 dec.
20.00 uur in clubhuis a.d. Schapendrift.
Open 19.30 uur. Ook voor niet-leden.
Mooie prijzen.
Torenhof, kerstmarkt op 17 dec.
14.00-17.00 uur. Kinderen kunnen zich
laten schminken!
Kerstbingo Malbak op 19 dec. 14.00-
17.00 uur. Ook kinderbingo voor par-
tijtjes op woensdagmiddag. Info:
Gerdine de Groot, 06-28428893
Madeline Kookt! Kookworkshops in
dec. Groepjes tot 6 personen, do. & vrij.
18.00-22.00 uur, zat. & zon. 12.00-
15.00 uur. Mediterraan drie gangendi-
ner maken. Recepten mee naar huis.
Kosten: € 50,-. Opgeven bij Madeline:
06-53612339, lind3844@planet.nl.

CONCERTEN & EXPOSITIES
Blaricums Gemengd Koor met kerst-
concert op za. 18 dec. 20.00 uur in de
Johanneskerk, Naarderstraat, Laren.
Magnificat van Charles Gounod, Missa

t/m 19 jan., op werkdagen 8.30-17.00
uur. Kantoor BEL Combinatie,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

WELZIJN 
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30 -11.45 uur. Info:
speelzaalblaricum.nl
Versa Welzijn: Mantelzorgcafé (De
Loods) en spelmiddag volwassen (De
Blaercom) zie h & 355. V.a. di. 14 dec.
13.30 uur wekelijks Stitch & Bitch,
brei- etc.café. Info/opgeven: tel.
5312977, lmooij@versawelzijn.nl.
Info: versawelzijn.nl.
Vivium Services met cursussen in De
Blaercom: Gordon  herh.training (zie
h&w 355), Workshop Kleur- &
Kledingadvies, 22 jan. 14.00-17.00 uur.
Opgeven tel. 5395259, 6924495 en
viviumservices.nl. Info vivium.nl.
Hatha Yoga & Mindfulness cursus in
De Blaercom, v.a. 6 dec. elke maandag-
morgen om 9.15 en 10.45 uur. Info:
Hans ten Have, tel. 6948656 of j.m.ten-
have@ziggo.nl.

BIBLIOTHEEK HLB 
In Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410:
1 dec. lezing ‘De decemberfeesten in de
kunst’, Diana Kostman, 10 dec.
Kunstborrel met Glühwein, tot 12 dec.
poëzievertaalwedstrijd. In Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612: 13 dec.
19.30 uur Biblioscoop; 15 en 29 dec.
14.30 uur Kidsbios; tentoonstelling
schilderijen van Stefania Vicario t/m 8
jan. 2011. Entreeprijzen en kaarten
reserveren, zie bibliotheekhlb.nl. en
gooisebibliotheken.nl. In Laren 
en Huizen: Mobiliteitsproblemen?
Bibliotheek-aan-huis! Lidmaatschap
vereist, info: tel. 5257410.

Colofon

Eindredactie:
Sybert Blijdenstein 
Eindredactie (dunne versie): Gerda Jellema
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan S.H. Blijdenstein, William Singerweg 13, 
1261 EH Blaricum, tel.: (035) 5383893
Redactie: Ria Bulten, Christa Hogenkamp,
Gerda Jellema, Karin Maas, Daniëlle Mouissie,
Hidde van der Ploeg, Henny Radstaak, 
Conny Rector, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Tiny de Wit, Adrie van Zon.
Medewerkers: Linda Eggenkamp, Nico de
Gooijer, Aty Lindeman, Piet Niks, Corryn de
Vrieze. Foto’s: Peter v. Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62,
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. (035) 531 09 84 
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 035-5316520
Oplage: 4.500
www.heienwei.nl

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

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 
11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en 
Communieviering. 
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.

De diensten van 24 december a.s en ver-
der staan in het Kerstnummer van hei &
wei, dat 23 december a.s. verschijnt.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. 
Tel. 035-5383153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl. Zie
ook de website vitusblaricum.nl.

bij hei & wei. Ook heeft hij in korte tijd
zijn opvolgster Gerda Jellema ingewerkt.
Dit is op zich bijzonder te noemen
omdat, zoals hij het zelf omschrijft, in het
bezit is van een ‘lastig verantwoordelijk-
heidsgevoel’. Maar altijd heeft hij het
gedaan met als doel het peil van hei &
wei op een steeds hoger niveau te bren-
gen. Uit de vele reacties die wij van de
lezers ontvangen, kunnen wij conclude-
ren dat dit ook is gelukt. Dit kan natuur-
lijk alleen als je wilt streven naar perfec-
tie. Sybert, namens het hele team van hei
& wei hartelijk dank voor de zeven
mooie jaren van samenwerking. 

Frans Ruijter

Zon op en onder: op 10 december 2010
om 08.37 uur respectievelijk 16.29 uur,
en op 31 december a.s. om 08.48 uur res-
pectievelijk 16.38 uur.

Kopij
Heeft u iets te melden over uw club, 
vereniging, evenement of andere zaken
in Blaricum, laat het ons weten via 
redactie@heienwei.nl. Maximaal 175
woorden. Wij beslissen over plaatsing,
eventueel ingekort. In het Kerstnummer
357 van 23 dec. 2010 alleen opname van
voormelde mededelingen indien
geschikt voor de Dorpsagenda. Deadline
kopij no. 359 (dik): 7 januari, verschijnt
op 21 januari 2011.

Kerkdiensten   
Evangeliegemeente De Rivier: elke zon-
dagmorgen 10.00 uur dienst in de aula van
de Basisschool De Levensboom in de
Bijvanck. Iedereen, ook kinderen welkom.
Koffie en thee na afloop. Info tel. 5252804
en evangeliegemeentederivier.nl.
Torenhof: Protestantse diensten: 1e en
3e woensdag van de maand, 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e, en
eventueel 5e woensdag van de maand
om 10.00 uur. Iedereen welkom!

Familieberichten
50 jaar getrouwd
22-11-2010 Betty en Jan Post-Puyk
Overleden
23-11-2010 Vincentius (Vincent)

Theodorus Joannes
Baptista Saalbrink, 
geb. 15-05-1945
(in memoriam volgt) 

Hei & wei niet
ontvangen?

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 035-5316520.

(vervolg van pag. 1)

William Singerweg

Foto: S.B.


