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    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

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra
www.rabobank.nl/noordgooiland

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

www.dayspamooi.nl

  

Nieuwe wijkagent
Sinds half juni dit jaar is Frank van
Zanten de nieuwe wijkagent in de
Bijvanck en de Blaricummermeent.
Hiervoor was hij 10 jaar werkzaam
als wijkagent in Huizen, Oostermeent.
Het is nog steeds goed om een aan-
spreekpunt te hebben en Frank hoopt op
een prettige samenwerking met de 
bewoners van de Bijvanck en de
Blaricummermeent.
Rita van der Wal is wijkagent voor
Blaricum Dorp. U kunt Frank van
Zanten en zijn collega Rita van der Wal
bereiken via 0900-8844. Voor spoedei-
sende zaken belt u uiteraard 112.

Kermisweek
Dit jaar is de populaire Blaricumse
kermisweek van zaterdag 20 augustus
tot woensdag 24 augustus 2011 op
diverse locaties.

Zaterdag 20 augustus
10.00 uur ringsteken op ongezadelde pony’s

en paarden
13.00 uur kermis - voetbaltoernooi
20.00 uur optreden en vuurwerk
20.45 uur lampionnenoptocht

Zondag 21 augustus
12.00 uur vossenjacht voor solexen

12.00 uur presentatie van verenigingen
14.00 uur keuring versierde fietsjes

Maandag 22 augustus
9.30 uur keuring versierde aanspanningen

13.00 uur ringsteken met aanspanningen en
in de pauze met bak/transportfietsen

14.00 uur kermis open
Dinsdag 23 augustus
14.00 uur kermis open
Woensdag 24 augustus

13.30 uur oranje volksspelen
14.00 uur kermis open

Dit jaar organiseert de Lions Club voor de
twaalfde keer dit unieke klassieker auto-
evenement, dat zondag 11 september om
11.30 uur van start gaat en waaraan meer
dan 100 oldtimers zullen deelnemen.
Halverwege de rit is er  een lunch op een
bijzondere locatie. 

Dorpslunch
Terwijl de deelnemers aan de rally
genieten van deze
lunch staan vanaf
13.00 uur in het cen-
trum van Blaricum de
tafels gedekt voor de
ludieke dorpslunch.
Een unieke gelegen-
heid voor de achter-
blijvers van de rally
rijders, Blaricummers
en mensen van daarbuiten om elkaar te
treffen onder het genot van hapje een
drankje.

Ringstekende dames
Om 14.30 uur start het onderdeel ring-
steken voor dames in cabriolets. 

Deze vorig jaar nieuw gestarte activiteit
was direct een groot succes en er worden
dit jaar weer minimaal vijftien teams aan
de start verwacht.

Veiling
De veiling, geleid door Frederick
Baerveldt van het veilinghuis Van Spengen
uit Hilversum, zal om ongeveer 16.30 uur
beginnen. De items van de veiling zullen

op de website geplaatst
worden zodat iedereen
al een (voor)bod op
deze items kan uit-
brengen.

Prijsuitreiking
Om 17.00 uur vindt de
prijsuitreiking van de
rally en het Concours

d'Élégance plaats. 
Voor meer informatie: www.lions-otf.nl.
Via deze website kunnen belangstellen-
den zich ook opgeven voor deelname
aan de rally/toerrit/categorie oldtimers
van voor 1950 en voor deelname aan  de
dorpslunch.

Het elfde Old-Timer Festival was vorig jaar weer een groot succes. Dankzij de
financiële bijdragen van de vele sponsors, waaronder hoofdsponsor VPV
Bankiers, was de Lions Club Blaricum-Laren in staat een bedrag van 40.000
euro te verdelen over een viertal goede doelen. 

Lions Old-Timer Festival op 
zondag 11 september 2011
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Taxi Blaricum in de bocht, kermis 2009



Huisvestings-
verordening

Blaricumse Kermis: feest voor jong en oud

Een veilig huis 
tijdens de vakantie

Snoeiwerkzaamheden Eemnesserweg / Blaricummertollaan



Kennisgeving  verlenging 
van de beslistermijn

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Voornemen tot 
verlenen van een 
omgevingsvergunning 

Geweigerde 
vergunningen

Verleende vergunningen

BEL-commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 



Dorpsagenda
met gedragsproblemen thuis, op school
of in de omgang met leeftijdgenoten.
Elke tweede dinsdagavond van de
maand in het gezondheidscentrum De
Lloods, 19.30-21.30, het Mantelzorg-
café. Info: Marianne Verstijnen, Versa
Mantelzorgondersteu-ning, tel. 6970050
of Femmy Mulder, tel. 5314514.
SeniorWeb Laren-Blaricum start in sep-
tember computercursussen voor mensen
vanaf 50 jaar. Folder bij Rabobank
Laren en S.W.O.-BEL. Info cursussen: 
www.versawelzijn.nl of tel. 5314514.
De Blaercom Bridgeclub ‘De
Bridgegooiers’ organiseert weer elke
donderdagavond t/m 25 augustus een
zomerbridge, aanvang 20.00, graag aan-
wezig om 19.45. 
Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum.
Elke tweede dinsdag van de maand
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum in de hal van de
polikliniek 13.30-15.30.
MS Fonds zoekt in de week van 21 t/m
26 november collectanten voor de MS
collecte. Info: Pamela Zaat, tel. 010-
5919839 of pamela@nmsf.nl of
www.mscollecte.nl.
Historische Kring Blaricum t/m zater-
dag 3 september schilderijen en grafiek

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

EXPOSITIES/CONCERTEN
BEL-Art t/m 17 augustus een over-
zichtsexpositie samengesteld door
Kunstcentrum Kijkoor, Eemnes. Op
werkdagen vrij te bezichtigen 8.30-
17.00 in het BEL-kantoor.
Singer Theater. Lions Club Crailo,
Rotary Club Laren-Blaricum en Singer
Laren organiseren vrijdag 2 en zaterdag
3 september Laren-Jazz. Naast het posi-
tioneren als een uniek en kleinschalig
topfestival heeft Laren Jazz tot doel het
ondersteunen van musici met een licha-
melijke en/of geestelijke beperking. Zij
doet dit onder meer door de aanschaf
van muziekinstrumenten en het inrich-
ten van leslokalen voor muziekonder-
richt. Dankzij de sponsoravond op vrij-
dag 2 september kunnen deze doelen
worden gerealiseerd. 
Info: www.larenjazz.nl.

WELZIJN 
Versa Welzijn/S.W.O.-BEL. 20 sep-
tember start de cursus Positief
Opvoeden voor ouders met één of meer-
dere kinderen in de leeftijd tot 12 jaar

van de kunstenaar Jos Linnenbank.
Openingstijden: donderdags 20.00-
22.00 en zaterdags 14.00-16.00.
Brinklaan 4/a. 

BIBLIOTHEEK HLB 
Alle materialen die nu geleend worden t/m
13 augustus krijgen een terugbrengdatum
na de schoolvakantie, te weten in de week
van maandag 12 t/m zaterdag 17 septem-
ber. Eerder terugbrengen mag natuurlijk
altijd. U kunt altijd lenen in de andere ves-
tiging en ook in de andere Gooise biblio-
theken met uw bibliotheekpas van Huizen-
Laren-Blaricum. Van maandag 1 augustus
t/m zaterdag 27 augustus gelden gewijzig-
de zomeropeningstijden.
Bibliotheekvestiging Huizen is geopend
op maandag 13.00-20.00, woensdag
10.30-17.00, vrijdag 10.30-20.30 en
zaterdag 10.30-15.30.
Bibliotheekvestiging Laren is geopend
op maandag, woensdag en vrijdag 14.00
-17.00 en donderdag 14.00-20.00.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Laren, St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-aan-
huis! Lidmaatschap vereist. Voor alle ver-
dere info: www.bibliotheekhlb.nl en
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 7 augustus 10.00 uur
Ds. Petra Barnard
Oosterend, Texel
Zondag 14 augustus 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 21 augustus 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 9.45
uur 
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
Door de week:
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel
Info: Pastor C. Lavaleije 5383153,
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.

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 5316520.

WK Windsurfen
Matthijs van ’t Hoff, 16 jarige scholier
(Erfgooiers College, 5 vwo) uit
Blaricum, lid van de Almeerse windsurf-
club Almere-Centraal en Nederlands
kampioen 2011 in de Techno293 wind-
surfklasse, was zeer succesvol op het
Wereldkampioenschap Windsurfen in
San Francisco. Totaal werden er in 5
dagen 12 heats gevaren. Met 2 gewonnen
heats en 2 tweede plaatsen wist Matthijs
uiteindelijk een 7e plaats te behalen.
Binnen een deelnemersveld van 63
jeugdsurfers uit 19 landen een prima

prestatie voor de jonge surfer die 3 jaar
geleden is gestart met wedstrijdsurfen.
Naast een sportieve strijd maken de
jeugdige topsporters ook veel nieuwe
internationale vrienden.

Na het Europees Kampioenschap in
oktober op Sardinië zal Matthijs over-
stappen naar de Olympische RS:X klas-
se. Met als droom en ultieme doel om in
de toekomst Nederland op de
Olympische spelen te mogen vertegen-
woordigen.
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De groeten uit Blaricum

De Goois(ch)e stoomtram

door Frans Ruijter
In Albert Heijn werd ik laatst 
aangesproken door mevrouw Engels
van Verbindingsweg 12. Zij vertelde
mij dat ze een oude ansichtkaart
had en vroeg of ik die wilde hebben. 
Mijn antwoord was: ‘Graag, 
misschien kan ik er wel iets mee.’
Een paar dagen later vond ik hem in
de brievenbus. Deze kaart werd in
1959 met een postzegel van vier cent
verzonden. 
Haar neven waren in Blaricum op
vakantie en stuurden deze kaart
naar de grootmoeder van mevrouw
Engels in Haarlem. 

Deze foto laat de volgende personen
zien: de man uit het raam is Lammert
de Graaf (1871-1958). In Blaricum
beter bekend als Lammert van Dikke
Willem. De statige struise vrouw voor
het raam is Cornelia (Kee) Elders
(1877-1974). Zij kwam ook van
‘elders’, namelijk uit Eemnes. De foto
is genomen voor de boerderij
Langeweg 3, waar nu Bud en Thea de
Gooijer wonen. 

Klederdracht
Willem en Kee kregen zes kinderen,
Willem (Hollywood), Jaap, Gert, Aal,
Griet en Kees. Aal trouwde met Jan de
Gooijer. Hun zoon Bep, beter bekend
als Bud, kwam op de boerderij van Opa
en Opoe. Kee was de laatste vrouw die
in Blaricum in klederdracht liep. 

Het was geen Blaricumse dracht, maar
zij bleef haar afkomst trouw en bleef de
Eemnesser-dracht dragen. Al verschil-
de deze niet veel van de Larense en
Blaricumse dracht. Je zou voorzichtig
kunnen concluderen dat Kee de BEL-
gedachte al ver vooruit was.

Tramongeval* 
Op 24 januari 1923 kwam een zus van
Kee, Clementina (Meinsje) onder de
Gooise tram terecht. Na een bezoek bij

haar zus Kee wilde zij haastig op de al
rijdende tram springen, die uit Huizen
kwam en richting Laren ging. Dit mis-
lukte en zij kwam onder de wielen
terecht en overleed ter plaatse. Zij werd
47 jaar en liet een man en twee kinde-
ren na. Dit was een verschrikkelijk
drama voor de hele gemeenschap van
Blaricum en Eemnes.

Zo zie je maar weer dat door een praat-
je bij Albert Heijn weer een stukje
geschiedenis boven komt.

*Bronvermelding: 
In het spoor van de Gooise Tram, van
Bep de Boer, blz 160

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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T/m 13 augustus organiseert de
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik
‘Op reis met de Gooische Moordenaar,
een verhaal over luxe en tragedie’. Het is
dit jaar 130 jaar geleden dat de beroem-
de, soms ook beruchte stoomtram ging
rijden tussen Amsterdam en ’t Gooi.
Info: www.hoorngids.nl.

Matthijs (midden) oplijnen voor de start

Lammert van Dikke Willem met Kee
Elders, kaart is in 1959 voor 4 centen
verstuurd naar Haarlem.
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