
Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

34e jaargang
nr. 374

19 augustus 2011w
w
w
.h
ei
en
w
ei
.n
l

O
.A

. V
O
O
R
 O

U
D
E 

N
U
M

M
ER

S 
EN

 A
R
C
H
IE

F

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

Christiane Calis 

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

  

Bernardus school
Het tweede team van de Bernardus-
school is winnaar geworden van het
jaarlijkse BEL-schoolschaakkampi-
oenschap! 
Het eerste team werd tweede. Een hele
goede prestatie van de kinderen! Er
deden twaalf schoolteams van vier deel-
nemers per team  uit Eemnes, Laren en
Blaricum aan het toernooi mee. Alle kin-
deren van harte gefeliciteerd! Petra
Elferink organiseerde de inschrijving en
de begeleiding van de twee teams!

Spetterende
afsluiting 
scoutinggroep

De kinderen van Scoutinggroep
Maggy Lekeux hebben het seizoen
spetterend afgesloten. 
Zo gingen de welpen naar speeltuin
Oud-Valkeveen, en de scouts roeien in
Loosdrecht. Info komende seizoen:
www.maggylekeux.nl 

Juf Martijt 
en meester
Wikkerman 
nemen afscheid 

Vlak voor de zomervakantie nam op de
Openbare Basisschool (OBB) Juf Martijt
van der Bom, na ruim 30 jaar, afscheid
van het onderwijs. 
De kinderen waren feestelijk uitgedost
om dit afscheid luister bij te zetten.
Meester Frans Wikkerman vertrekt als
schoolhoofd van De Bernardus
Basisschool, meester Guus Braakhuis
(die al adjunct was) volgt hem op.

Rie woont nog steeds op de boerderij aan
de Eemnesserweg, haar man Jan over-
leed in 2001. Altijd bezig. Huis, tuin, de
kippen, de kinderen en ... de Oranje
Vereniging. 
Begin 1970 is men begonnen met een
‘rommelmarkt’ en sindsdien is Rie de
steun en toeverlaat. Vanaf september zet
ze de deuren van een schuur en van de
deel open om al het
materiaal dat gebracht
wordt op te vangen.
‘Rommel is het over
het algemeen niet,’
vertelt ze. Veel boe-
ken, maar geen kle-
ding en geen meubels.

Inbreng en verkoop
Tegen de tijd dat het
Koninginnedag is, is het propvol, kan de
deur bijna niet meer dicht. Daarom stel-
de ze een week tevoren een voorverkoop
in en dat loopt ook al geweldig. Wat uit-
eindelijk overblijft gaat naar de
Kringloop. Als alles eruit is gaat Rie ste-
vig aan het werk en de boerderij ziet

eruit alsof het niet het halve jaar door is
volgestouwd geweest met ‘rommel’. 

Kippen bleven tokken
Het oorspronkelijk agrarisch bedrijf
werd met al die koeien op een goed
moment toch te zwaar en de koeien gin-
gen de deur uit. Dat was wel erg stil, daar
moest je aan wennen maar de kippen ble-

ven gelukkig tokken!
Het is altijd wel veel
werk, maar er zijn
altijd mensen die me
helpen, vooral ook
de drie kinderen. En
daarom zet ze haar
deur weer open en
kan iedereen dat ook
in hei & wei lezen. 

Echte Blaricummer
Ze kijkt tevreden rond in haar gezellige
woonkamer en zegt: ‘Ach, ik woon hier
zo prachtig, ook al is het soms wat veel,
maar ik doe iedere keer wat. Ik wil hier
nooit weg, want ik ben een “echte
Blaricummer”!’

door Aty Lindeman-Strengholt
‘Goh, wàt ‘n vrouw.’ Wie? Ze is pittig, vriendelijk, werkzaam en geïnteresseerd:
Rie Rigter-Eek (82). Van huis uit een Eemnesser trouwde ze in 1958 met Jan
Rigter, dé Jan Rigter: gemeenteraadslid, bestuurslid Dorpshuis, lid Historische
Kring, redactielid hei & wei en boer. Volbloed Blaricummer. Agrarisch bedrijf
met koeien en kippen. Handenvol werk samen.

Koeien, kippen en Koninginnedag
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De kinderen van de OBB nemen afscheid
van juf Martijt.

Van grafiti naar Kunst.Na het zien van initialen van grafiti spuiters is de kunstenaar die met
dit werk de half pipe in de Bijvanck tot kunstwerk verheft een verademing, aldus Eelco de Wal.



Blaricumse kermis: feest voor jong en oud 

BEL-commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Naar de kermis? 
Kom lopend of 
op de fiets! 

Snoeiwerkzaamheden Eemnesserweg / 
Blaricummertollaan

Wegsleep-
regeling 
tijdens kermis



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Overige vergunningen / 
wegafsluitingen



Dorpsagenda
WELZIJN 
Versa Welzijn/S.W.O.-BEL. 20 septem-
ber start de cursus Positief Opvoeden
voor ouders met één of meerdere kinde-
ren in de leeftijd tot 12 jaar met gedrags-
problemen thuis, op school of in de
omgang met leeftijdgenoten. Elke twee-
de dinsdagavond van de maand in het
gezondheidscentrum De Lloods, 19.30-
21.30, het Mantelzorgcafé. Info:
Marianne Verstijnen, Versa Mantelzorg-
ondersteuning, tel. 6970050 of Femmy
Mulder, tel. 5314514. SeniorWeb Laren-
Blaricum start in september computer-
cursussen voor mensen vanaf 50 jaar.
Folder bij Rabobank Laren en S.W.O.-
BEL. Open Tafel in Eemnes voor
Senioren, start 4 september, vanaf 16.45
welkom, info: 5316054, ook senioren uit
Blaricum meer dan welkom. Tai chi open
les voor 55 plussers, 5 september. Info
cursussen: www.versawelzijn.nl of tel.
5314514.
De Blaercom Introductiedag Hormoon-
yoga. Voor wie: vrouwen van 35 jaar en
ouder. Aantal deelnemers: maximaal 15.
Data en tijden: zaterdag 10 september,
10.00-15.00. Kosten: € 50,-. Info:
www.amazonybodyandmind.nl. 
Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum.
Elke tweede dinsdag van de maand infor-

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

EXPOSITIES/CONCERTEN
Singer Theater Lions Club Crailo,
Rotary Club Laren-Blaricum en Singer
Laren organiseren vrijdag 2 en zaterdag 3
september Laren-Jazz. 
Info: www.larenjazz.nl.
Galerie Bianca Landgraaf van 25 sep-
tember t/m 30 oktober een tentoonstel-
ling voor jong Nederland. ‘Kunst voor
kleine kinderen maar ook voor de twinti-
gers.’ Donderdag t/m zaterdag 13.00-
17.00 en op afspraak. De galerie is
geopend op de 1e en 3e zondag in de
maand en op koopzondagen. Gesloten op
feestdagen. In augustus gesloten.
BEL-Art van 28 augustus t/m 5 oktober.
Er zijn werken te zien van fotograaf Ben
Töller, beeldend kunstenaar Antoinetty
van den Brink en schilder Aart Kessel.
De tentoonstelling is op werkdagen vrij
te bezichtigen 8.30-17.00 uur in het
BEL-kantoor.
Historische Kring Blaricum t/m zater-
dag 3 september schilderijen en grafiek
van de kunstenaar Jos Linnenbank.
Openingstijden: donderdags 20.00-
22.00 en zaterdags 14.00-16.00.
Brinklaan 4/a. 

matiestand 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.

BIBLIOTHEEK HLB 
T/m zaterdag 27 augustus gelden gewij-
zigde 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. Bibliotheekvesti-
ging 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. Mobiliteitsproble-
men? Bibliotheek-aan-huis! Lidmaat-
schap vereist. Voor alle verdere info:
www.bibliotheekhlb.nl en 
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 21 augustus 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 28 augustus 10.00 uur

Ds. Bert Berkhof, Ermelo
Zondag 4 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema, start georganiseerde
kinderkerk en crèche. Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 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, tel. 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.

Adreswijziging: vanaf 5 september is
het nieuwe adres van Gewest Gooi en
Vechtstreek, GGD en RBL:
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404
GZ Bussum. Postadres: Postbus 251,
1400 AG Bussum. Info: 
www.gewestgooienvechtstreek.nl.

Kopij
Heeft u iets te melden? Laat het ons weten
via redactie@heienwei.nl. 
Nr. DeadlineVerschijnt
377 14 september 30 september
379 12 oktober 28 oktober
381 9 november 25 november
383 7 december 23 december

Kloosterjubileum
Blaricummer pater Bart Krijnen viert 50-
jarig kloosterjubileum tijdens een eucha-
ristieviering op maandag 29 augustus in
Grimbergen om 11.00 uur in de basiliek.
Hij nodigt u allen uit op de viering en op
de aansluitende receptie in de abdijtuin.
Info: bart.krijnen@kerkgrimbergen.be.

10 september Atelier Route Blaricum, Kerk en Kunst, info: 
www.kunstencultuurblaricum.nl
11 september Atelier Route Blaricum, Kerk en Kunst, Old-Timer Festival, info: 
www.lions-otf.nl
18 september Blaricum Golf & Country, info: www.blaricumpromotie.nl
24 en 25 sept Stad en Lande Ruiters, info: www.stadenlanderuiters.nl
25 september Dag van het werkpaard, info: www.dagvanhetwerkpaard.nl

De leestafelEvenementen in september
door Adrie van Zon
Een paar keer per week kom ik in de
bibliotheek in Laren. Mijn eerste
gang is naar de leestafel met de lan-
delijke en regionale kranten en de
tijdschriften. In stilte tref je lezers die
voor hun dagelijks krantje komen. Bij
de publiekscomputers kun je meer dan
1000 kranten lezen in 39 talen. Na de
krant naar de boeken. Als ik niet vind
wat ik zoek, reserveren of bestellen
uitermate vriendelijke medewerksters
wat ik wil hebben. Nog even kijken bij
de toptitels van de bestsellers, wat er te
zien is in de expositieruimte en wat
voor films er komen. Voor je het weet
is er een uur om. In het jaarverslag
2010 van de Bibliotheek Huizen-
Laren-Blaricum lees ik dat vorig jaar
de vestiging Huizen 190.000 bezoekers
had en Laren 62.000.
Geen wonder!

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. 5317468 of 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, Karin Maas,
Daniëlle Mouissie, Hidde van der Ploeg,
Henny Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo
Uyldert, Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Linda Eggenkamp, Nico de
Gooijer, Christa Hogenkamp, Piet Niks,
Corryn de Vrieze. 
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
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Wedstrijden Stad en Lande Ruiters 2011
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Blaricum Golf & Country 2010

Thuisgebruik Pressdisplay
Als lid van de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum kunt u thuis toegang krijgen tot
Library Pressdisplay met meer dan 1700 internationale kranten uit meer dan 75 lan-
den in 38 talen. Hieronder bevinden zich kwaliteitskranten, zoals Wall Street Journal,
The Daily Telegraph, International Herald Tribune, Le Figaro, El Mundo,
Handelsblatt en ook De Volkskrant. Deze databank biedt niet alleen toegang tot de
meest recente edities, maar bevat ook een archief van alle kranten tot een maand
terug. De volledige kranten worden gepresenteerd in originele opmaak.

Muziekweb
Ook kunt u als lid van de bibliotheek gebruik maken van de dienstverlening van
Europa’s grootste muziekverzameling: de Centrale Discotheek Rotterdam.
Muziekweb.nl bezit momenteel ruim 400.000 cd’s, 300.000 lp’s en 10.000 muziek-
dvd’s in alle denkbare muziekgenres met zeer uitgebreide zoekmogelijkheden. U
kunt thuis via DigiLeen cd’s, lp’s en muziek-dvd’s tegen een vergoeding lenen en
deze laten versturen naar uw bibliotheek. Uniek is hun uitgebreide expertise o.a. over
de geschiedenis van de populaire en klassieke muziek in tijdlijnen op haar site
muziekweb.nl. 

Info: www.bibliotheekhlb.nl onder het kopje catalogi.

Krantenlezers en muziekliefheb-
bers opgelet!

Het dagelijks krantje

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.


