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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 

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

  

Terugblik op de
feestweek
Nog even nagenieten van de Blaricum-
se feestweek? Kijk dan op  
www.oranjeverenigingblaricum.nl of
www.ovblaricum.nl. 
Daar vindt u alle uitslagen, foto’s en film-
pjes van alle aktiviteiten. De kermisweek
kwam mede tot stand door de inzet van de
vele vrijwilligers. Wilt u ook helpen bij
activiteiten en/of lid worden om zo het
Blaricumse dorpsgevoel te behouden,
kijk dan op de website voor meer infor-
matie. Tot ziens op www.ovblaricum.nl.  

Red Limo
String Quartet
In het nieuwe seizoen zijn er weer data,
waarop fantastische muziek ensembles te
gast zullen zijn in de Dorpskerk. Zondag
18 september van 15.00 tot 16.00 uur is
dat het Red Limo String Quartet. Zij spe-
len werken van Beethoven en Schubert.
Toegang gratis, maar een royale fooi voor
de musici bij de uitgang is gewenst.

Kapper
Kapper Gerrit Töpfel aan de Meentweg
staat er een beetje sippig bij. 
Logisch, want wederom is tijdens de ker-
mis zijn kenmerkende uithangbord van
de steun geslagen. Behalve een klein
stukje heeft hij er niets meer van terug-
gevonden. Twee jaar geleden is hetzelfde
gebeurd; toen vond Töpfel wel de brok-
stukken terug, zette die weer tegen
elkaar en dat bord hangt nu in de etalage.
Hoe dan ook, dat bord (of een exacte
vervanging, liefst van staal of gietijzer)
moet terugkomen.

De 1ste prijs van 1000 euro is gewonnen
door Ruud Spil die een muzikale huif-
kartocht gaat organiseren langs ateliers
van hedendaagse kunstenaars in
Blaricum. Een meereizend countrykwar-
tet zal in ieder atelier een kort huiska-
merconcert geven. 
De 2de prijs van 750 euro is voor
Anneke van Velsen die samen met zan-
glustigen uit Torenhof een groot zang-
koor gaat samenstellen om vervolgens
samen met The Ambrosians een voor
iedereen toegankelijk concert te geven.
De 3de prijs van 500 euro gaat naar Ralf
van Vegten van de Blaricumse
Reddingsbrigade die voor alle vrijwilli-
gers van de reddingsbrigade een team-
building-uitje organiseert.

Bovenstaande ideeën sluiten aan bij de
doelstelling van het Gemeenschapsfonds
Blaricum: het bevorderen en stimuleren

van de saamhorigheid binnen de
Blaricumse dorpsgemeenschap. 
www.gemeenschapsfondsblaricum.nl.

Het bestuur van het Gemeenschapsfonds Blaricum heeft zondag 21 augustus
tijdens de verenigingendag op het Oranjeweitje de winnende prijzen uitgereikt
aan drie Blaricummers, die ieder een uniek idee hadden ingezonden n.a.v. de
prijsvraag B(l)oeiend Blaricum.

Zeer verraste winnaars 
prijsvraag B(l)oeiend Blaricum
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De herfst. De  herfst loopt officieel van 21 september t/m 20 december, maar de
meteorologische herfst is al op 1 september begonnen. Deze duurt dan tot 1 decem-
ber. In ons klimaat verliezen de meeste loofbomen en ook veel planten hun bladeren.
In de herfst wordt het flink kouder dan in de zomer, hoewel er periodes met warmte
kunnen optreden, de zogenaamde nazomer. En laten we dat maar hopen.

De blije winnaars met Anneke van ’t Hull
en Daniëlle Mouissie, bestuursleden van
het Gemeenschapsfonds Blaricum, en
Jochem Uytdehaage die de prijzen heeft
uitgereikt.



Uitwerkingsplan ‘Bestemmingsplan Blaricummermeent 
werkdorp, Uitwerkingsplan Hoofdplanstructuur’ vastgesteld

Activiteitengids 
Versa Welzijn 
2011 - 2012Vrijwilligersavond in Blaricum



BEL zet samenwerking met Sherpa voort

Vrijdag 23 september 2011 geen gemeentelijke dienstverlening

Thema’s

Ontvangen aanvragen Verleende vergunningen

BEL-commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Meer informatie

Veiligheidmarkt op 20 oktober 2011



Dorpsagenda
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
met gedragsproblemen thuis, op school
of in de omgang met leeftijdgenoten.
Mantelzorgondersteuning, tel. 6970050
of Femmy Mulder, tel. 5314514. PC
Helpdesk, computer problemen? 
Ga langs bij PC Helpdesk, info:
www.versawelzijn.nl/senioren. Info
overige cursussen: www.versawelzijn.nl
of tel. 5314514.
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.
Bernard Ligtenberg, cursus zelfhypno-
se. 26 september, 3, 10 en 17 oktober,
kosten € 80,-. Info: Bernard Ligtenberg,
tel. 5316849.
Vivium cursus ‘kennismaken met de
computer’ en ‘internet en e-mail’. Start
27 september. Diverse andere cursus-
sen, waaronder een cursus EHBO voor
kinderen en een cursus masseren. Info:
www.viviumservices.nl of 6924495.
Workshop: ‘Vitaliteit kan je leren’, 28
september, 5, 12 en 19 oktober. Info en
aanmelden: www.viviumservices.nl of
6924495.

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

EXPOSITIES/CONCERTEN/
EVENEMENTEN
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 twin-
tigers.’ 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.
Blaricum Golf & Country 18 septem-
ber, info: www.blaricumpromotie.nl. 
Stad en Lande Ruiters 24 en 25 sep-
tember, info: www.stadenlanderuiters.nl.
Dag van het werkpaard 25 september,
info: www.dagvanhetwerkpaard.nl. 
De Dorpskerk, 18 september 15.00 uur,
Ibo Bakker Red Limo String Quartet.
Expositie in Pand Achterom, 12.00 uur,
van de kunstenares Reintje Barnard.
Tergooi Ziekenhuizen locatie
Blaricum tot 29 oktober 2011. Expositie
schilderijen Brigitte Povel, dagelijks te
bezoeken in de expositieruimte van het
ziekenhuis, verdieping –1.
Historische Kring Blaricum.
Tentoonstelling, sculpturen en schilde-
rijen van Cees Wijsman.
Elke donderdagavond van 20.00 tot
22.00 uur, elke zaterdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur. Tot 18 november.

WELZIJN/CULTUUR

De gezamenlijke kerken, ‘Prinsjesdag
Ontbijt 2011’, 20 september in
Restaurant De Tafelberg. 7.00-9.00.
Opgave bij Henny Wapstra, 5387011,
hwapstra@xs4all.nl. Kosten € 16, 50.
Malbak. Na 30 jaar, de laatste kinder-
kleding en speelgoed beurs, 30 septem-
ber 19.30-21.30, 1 oktober 9.30-11.30.
Info: 5266790 of 0646213322.
De Blaercom. Ràja Yoga. De lessen
worden gegeven door een vakbekwame,
ervaren en enthousiaste lerares, Rita
Houthuijzen. Info: Sportschool
Schouw, tel. 5262985.
De Torenhof. Tot 28 oktober 2011, bij-
zondere fototentoonstelling over
Blaricum, foto’s zijn het werk van de
reeds overleden Sjaak Kok.
SGV Vlugheid en Kracht Laren
Blaricum start seizoen met sportlessen
voor alle leeftijden. Kijk op
www.vlugheidenkracht.com voor de tij-
den en locaties. 

BIBLIOTHEEK HLB 
In de bibliotheken Huizen en Laren ten-
toonstelling t/m zaterdag 9 september
van enkele deelnemers aan de Atelier
Route Blaricum.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtend: Het wonder van de
toverlantaarn, 21 september, 10.45-
12.00. Vogels kijken is geluk, lezing
door Nico de Haan, 29 september,
20.00-22.00.
Laren, St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
Biblioscoop, 15 september, 19.30.

Kidsbios, 21 september, 14.30.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-
aan-huis! Lidmaatschap vereist. 
Voor alle verdere info: 
www.bibliotheekhlb.nl en
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 18 september 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 
Zondag 25 september 10.00 uur

Ds. E.J.N. Kronenburg
Zondag 2 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema

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, 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.

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

Historische
Kring Blaricum

Tentoonstelling, sculpturen en schilderij-
en van Cees Wijsman.
Elke donderdagavond van 20.00 tot
22.00 uur, elke zaterdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur. Tot 18 november.

door Frans Ruijter
Op 21 augustus vierden
Karel en Henny Buys het
feit dat ze 65 jaar geleden
elkaar het jawoord hebben
gegeven. 

Karel en Henny zijn in de
tweede helft van de jaren
vijftig in het toenmalige
wachthuisje van de
Nederlandse Buurtvervoer
Maatschappij (voorloper van
Connexxion busvervoer)
gaan wonen. De nieuwe en
jonge Blaricummers zegt dit
niets natuurlijk, de oudere
des te meer, maar het stond
aan de Huizerweg 4 net voor
Albert Heijn, waar nu de
ABN AMRO-bank is geves-
tigd. 

Rust Wat 
Karel en Henny, en hun kinderen Henk
en Els, hebben ook nog een periode aan
de Middenweg gewoond, totdat zij in
1965 de beheerders werden van ‘Rust
Wat’ aan de Schapendrift 79. Zij gingen
daar het bestaande theehuis bij de ijs-
baan, een ontwerp van architect Theo
Rueter, nieuw leven inblazen. 

Nederlands Indië 
Karel zat in dienst en moest voor de uit
te voeren politionele acties naar
Nederlands-Indië. Om een hogere belo-
ning te krijgen trouwde hij voordat hij
werd uitgezonden op vrij jonge leeftijd
met zijn Henny. Karel is geruime tijd in

de West gebleven en Henny heeft op
hem gewacht. Nu, 65 jaar later, zijn ze
zoals de foto laat zien nog dolgelukkig
met elkaar. Al wonen ze nu niet meer in
Blaricum, ze zijn toch nog steeds ver-
bonden met de plaats waar deze gebo-
ren Zaankanter wel degelijk zijn sporen
heeft verdiend.

Onder de Pannen
Het feest werd gevierd, hoe kan het toe-
passelijker, in het restaurant op de cam-
ping De Woensberg. Dit draagt de naam
‘Onder de Pannen’... dat zijn Karel en
Henny bij elkaar al 65 jaar. Wij van hei
& wei wensen hen samen met kinderen
en kleinkinderen nog vele jaren in
goede gezondheid. 

Inbreng 
rommelmarkt
Gaat u binnenkort uw zolder of kelder
opruimen? Goed idee. U kunt uw spul-
len brengen naar Rie Rigter,
Eemnesserweg 4. Geen groot meubilair.

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

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma 
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www.heienwei.nl

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.

Karel en Henny Buys 65 jaar
getrouwd


