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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

Afscheidsborrel
Komt u ook even langs om samen een
afscheidsborrel te drinken en misschien
een traantje weg te pinken? De
afscheidsborrel van Wil en Kees
Mellegers is gepland op zondag 20
november van 15.00 tot 17.30 uur. Het
zal u niet verbazen dat de plaats van han-
deling het Vitusgebouw is!

Kunstcafé
Kunstcafé De Blaercom, 4 november,
aanvang 20:00 uur. Toegang gratis. 
Vol = Vol.De Historische Kring Blaricum
opent de avond met de rubriek “Wist u
dat…” Behoud van het Blaricumse erf-
goed in een zo compleet mogelijk archief
is de doelstelling. Een opmerkelijke bij-
drage komt van kunstenares Els
Hoonhout uit Poeldijk. Ze gebruikt voor
haar schilderijen allerlei textiele onder-
gronden. Met de zangeres Lils
Mackintosh, pianist Clous van Mechelen
en contrabassist Harm Wijntjes brengt
het Kunstcafé een spraakmakende finale.

‘De 16 
Van Blaricum’
In het nieuwe uitbreidingsplan Van
Blaricum in De Blaricummermeent
wordt het project ‘De 16 Van
Blaricum’ gerealiseerd: zestien zonni-
ge, luxueus opgezette woningen met
als uitgangspunt de rustieke sfeer van
het oude Blaricum.  
Vraagprijzen van ca. € 275.000,- tot 
€ 600.000,- v.o.n. Inschrijven is nu al
mogelijk! Start verkoop van ‘De 16 Van
Blaricum’ staat gepland op donderdag-
avond 10 november 2011 in De Blaercom.
U bent van harte welkom tussen 19.00 en
21.30 uur! 

De Natuurbeschermingswet is ooit
bedacht om bescherming van bijzondere
natuurgebieden ‘ten eeuwigen dage’ vast
te leggen. Voor activiteiten die schadelijk

zijn voor de beschermde natuur is een
vergunning noodzakelijk. Maar wat als
een gebied de status van beschermd
natuurmonument wordt ontnomen? ‘Dan
kunnen er ontwikkelingen in de directe
omgeving gaan plaatsvinden, die dwars
indruisen tegen de beschermde status die
de Tafelbergheide nu heeft,’ zegt Van der

Moolen. Hij is daarbij vooral bang voor
economische plannen zoals woning-
bouw, een bedrijventerrein of de aanleg
van wegen. ‘In de toekomst zijn er min-
der mogelijkheden om die tegen te gaan.
Dan is er alleen maar een bescherming
vanuit planologisch oogpunt via het
bestemmingsplan, en dat kan gemakke-
lijk worden aangepast.’ De Ecologische
Hoofdstructuur, het netwerk van natuur-
gebieden in Nederland waar de
Tafelbergheide nog wel deel van blijft
uitmaken, biedt in veel gevallen onvol-
doende basis om dit soort ontwikkelin-
gen af te wenden.

‘Landgoedwonen’
Bang voor een heel direct gevaar hoeft
het Goois Natuurreservaat ook weer niet
te zijn: er zijn nog geen concrete plannen
bekend. Van de kant van de inwoners van
het Gooi is veel steun om natuurterrei-

www.dayspamooi.nl

  

door Henny Radstaak
Als het aan staatssecretaris Bleker van natuur ligt verliest de Tafelbergheide,
net als 62 andere gebieden, haar status als beschermd natuurmonument. Dit
kabinet wil maar liefst 70% bezuinigen op natuur. Het opheffen van de
bescherming van dit soort natuur is één van de gevolgen. ‘Ach, niet elke eiken-
boom hoeft te worden beschermd,’ zegt het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw & Innovatie, waar natuur onder valt. Volgens rentmeester
Bert van der Moolen van het Goois Natuurreservaat verklaart Bleker de
Tafelbergheide hiermee vogelvrij.

Dit uitzicht wil je toch niet kwijtraken.

vervolg op pagina 2
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‘Tafelbergheide mag geen 
stadspark worden’

Voor verdere gegevens zie 
www.van-blaricum.nl, waar u ook de

flyer kunt downloaden. 
Info: www.nieuwegooische.nl en

www.drieklomp.nl



    

Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s
en tekeningen. In de periode vanaf 1900
ontstond rondom Blaricum een architec-
tuur van uitzonderlijk hoog niveau met
bijzondere bewoners. Ieder huis heeft
zijn eigen verhaal. Aan de hand van
beelden zullen zij een aantal interessan-
te woningen de revue laten passeren en
boeiend vertellen over haar bijzondere
bewoners.

nen zoals de Tafelbergheide te bescher-
men. Maar in deze economisch zwakke
tijd is het helemaal niet irreëel om te
denken dat plannen komen voor bij-
voorbeeld ‘landgoedwonen’. ‘Dit zijn
natuurlijk perfecte terreinen om zo’n
concept te realiseren. Probeer dan maar
eens middelen te vinden om dat af te
wenden. Dat is onze grootste zorg,’
aldus de verontruste rentmeester.

Bezuinigingen
Daarnaast moet er ook op aankoop en
beheer bezuinigd worden. Dat kan bij-
voorbeeld betekenen dat het GNR min-
der vaak de afvalbakken gaat legen,
minder publieksevenementen gaat orga-
niseren en minder onderhoud gaat uit-

voeren aan paden. ‘Bewoners en bezoe-
kers gaan ongetwijfeld last krijgen van
die bezuinigingen, van meer zwerfafval
bijvoorbeeld. Een volstrekt ongewenste
ontwikkeling natuurlijk,’ legt Van der
Moolen uit. ‘Als we door bezuinigingen
minder beheer kunnen toepassen, kan
dat betekenen dat zo’n heideterrein er
anders uit komt te zien, dat er meer

De advertentie

Het gebeurde op een avond. Ze was
me onbekend, maar ze kwam als een
roofdier op me af. Oprijzend uit een
contactadvertentie van een relatiebu-
reau in onze avondkrant. Die lees ik
wel eens. Nieuwsgierigheid. Ik las
ondermeer: ‘Hartelijke, lieve en ster-
ke vrouw (55), buitengewoon succes-
vol, die de top bereikt heeft én
bescheiden is. Nooit opschepperig.
Excelleert in haar werk.’ Ik las verder.
Het kon niet op. Alles had ze goed
geregeld, haar werk, haar hobby’s,
haar vriendenkring. Alles prima, ook
haar karakter. Ik vroeg me af waarom
zij dan toch nog een partner zocht.
En hoezo bescheiden en nooit
opschepperig? Duidelijk toch hoge
partnernood. Alleen al die adverten-
tie kost een godvermogen. Als brave,
getrouwde man, deinsde ik wat terug.
Hield de krant wat van me af. Dacht
na. Zag het voor me. Alles geregeld,
ook vrienden en diners, maar geen
partner. Het schreeuwde me toe, haar
eenzaamheid. Als ze ’s avonds thuis
kwam. Eten maakte. Tv keek. De
hond uitliet. In het donker langs de
huizen liep. Gezelligheid naar buiten
straalde. Als ze alleen naar bed ging.
Alleen wakker werd. Alleen opstond,
de gordijnen open deed en achter
zich een leeg bed zag. Niemand om te
praten, zo maar, over niks. Hooguit
een babbeltje met de chauffeur van
haar dienstauto. 

Maar laat ik haar geruststellen. Het
aantal singles wordt steeds groter.
Latere relaties, al lijken ze bij aan-
vang goed, worden gaandeweg steeds
ingewikkelder. Ook geen lolletje. Ik
denk daarbij aan het al lang
getrouwde stel, dat bijna niet meer
met elkaar sprak. Uitgepraat. Zo
legde de man eens een briefje op het
nachtkastje van de vrouw: ‘Wek me
om vijf uur, dan ga ik vissen.’ Om
negen uur werd hij wakker. Op zijn
kussen lag een briefje: ‘Het is vijf
uur’... 

Je kunt kiezen om zo door te gaan,
het te laten ploffen, je eenzaamheid te
accepteren en te relativeren of weer
zo’n advertentie plaatsen. Na mijn
scheiding heb ik ooit ook eens een
afspraak gemaakt met een relatiebu-
reau. Die heb ik de dag daarvoor
afgezegd. Gelukkig maar. Het is later
helemaal goed gekomen. De natuur
ging zijn gang. Toen de druk eraf was,
ging het vanzelf.

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Het boek Blaricum: haar landhuizen en villa’s, haar atelierwoningen en hutten,
haar bijzondere bewoners is geschreven door de bekende, in Laren geboren,
architect Gé van der Pol met medewerking van Gerbe van der Woude. 

Lezing van Gé van der Pol en
Gerbe van der Woude

struiken en bomen gaan opgroeien.
Terwijl we afgelopen augustus en sep-
tember nog van een prachtige paarse hei
hebben kunnen genieten. Het zou toch
jammer zijn als we dit soort uitzichten
zouden kwijtraken.’

Beschermde status
Begin december praat de Tweede Kamer
over de Natuurbeschermingswet en over
de plannen van staatssecretaris Bleker.
Als die plannen doorgaan en de
Tafelbergheide haar beschermde status
ontnomen wordt, wordt het heidegebied
volgens de rentmeester meer een stads-
park. ‘Voor je gevoel wordt het dan ook
makkelijker om bijvoorbeeld een stuk
van het terrein op te offeren voor
woningbouw.’ 

Het Goois Natuurreservaat ziet de 
toekomst dan ook met grote zorg 
tegemoet. De rentmeester: ‘Je zet din-
gen in gang, waardoor je voor altijd die
bijzondere natuur kwijt bent. Dat is
onze zorg: dat er iets onomkeerbaars in
gang wordt gezet. Dat is doodzonde
voor dit gebied. Dat moeten we niet
willen.’ 

Vervolg van pagina 1

Foto cover boek - Villa de Molshoop
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Woensdag 9 november in de bibliotheekvestiging Laren
Tijd: 20.00-22.00 uur

Toegang: €8,00 | €7,00 leden | €6,00 Vrienden van de Bibliotheek
Reserveren aanbevolen, via de website 

www.bibliotheekhlb.nl
of tel. 5382612 of in de bibliotheek bij klantenservice.
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Dat stond de werkgroep voor ogen. Over
duurzaamheid gesproken!!! Intussen
zijn we ruim 30 jaar verder en is de pro-
vincie van de plannen voor het snel-
tramsysteem van het Gewest afgestapt
en wil nu de aanleg realiseren van  een
verbeterd snelbusnet tussen het busstati-
on in Huizen en het NS-station in
Hilversum.

Tracés
Over het traject alsmede over de varian-
ten – vrije busbaan of meerijden op de
bestaande wegen – zijn de geesten ver-
deeld. Huizen koos op 29 september jl.
voor het Meenttracé. Dat is het
(meerij)tracé via de Huizermaatweg, en
vanaf de Bovenmaatweg een vrije bus-
baan via de noordkant van de Bijvanck
en de Stichtseweg weg richting A27. De
gemeenteraad van Blaricum heeft zich
op 14 december 2010 via een motie uit-
gesproken tegen een vrije busbaan. Op
18 oktober 2011 wees de gemeenteraad
een vrije busbaan langs welk tracé dan

ook af. Wel stemde zij voor de variant
waarbij de HOV-bus meerijdt over 
’t Merk in Huizen.
Het vrije busbaan Meenttracé, dat
Huizen voorstaat, wijst Blaricum af van-
wege ondermeer overlast voor (toekom-
stige) bewoners en aantasting van het
openbaar groen.

Kosten
De totale kosten van het hele plan zou-
den meer dan honderd miljoen bedragen.
In Hilversum vragen SP en CDA zich af
of het HOV, zoals dat nu is gepland, 
wel echt bijdraagt aan het verbeteren
van het openbaar vervoer in de regio. 
Opgeteld bij de financiële risico’s voor
Hilversum, die nog altijd niet bekend
zijn, vinden die partijen dat er voldoen-
de reden is om de hele zaak te herover-
wegen. De vrije busbaan langs het tra-
ject in Blaricum zou 18 miljoen vergen.
Huizen moet dan € 750.000,- bijdragen
en Blaricum, Eemnes en Laren ieder 
€250.000,-.

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66

(Graag na telefonische afspraak)

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:

Huisbrand

Industrie

Centr. verwarming

Aanmaakmaterialen

Blokken

Stookolie voor

centr. verwarming

en huishaarden

BENZINE

Mengsmering

Motoroliën

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
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www.vogelinterieurs.nl

Onderzoek

door Gerda Jellema

Hier wordt er minder gekreund dan
op tv. Ook gaat het heen en weer niet
zo hard. Daarentegen is het zweten
vast gelijkwaardig en vliegen de bal-
len je om de oren. Het is weer woens-
dagmorgen en de dames staan hun
mannetje in de hal. Hoppa daar gaat
de bal over het net, over de vrouw bij
het net en helaas ook over de achter-
lijn. Potver, game.

Tennis. Het is weer winterseizoen, er
wordt weer binnen gespeeld. Niet alle
banen zijn bezet, maar links en rechts
wordt er ook behoorlijk tekeer-
gegaan. Een uur lang worden de
benen en armen in stelling gebracht
om de dames aan de andere kant van
de nettige scheidingslijn van de baan
te vegen. Moet je ook je hoofd erbij
gebruiken, of is dat juist funest? Zo
gauw als je over de te nemen bal gaat
nadenken: ‘Hoe zal ik deze eens pak-
ken, zal ik hoog of laag gaan, eens
lekker hard meppen, of juist een klein
tikje geven’, ligt dat ding allang ach-
ter je. Het lijkt of tennis een puur
lichamelijk, op techniek en ervaring
berustende sport is. Dit zal voor een
prof waarschijnlijk als vloeken in de
kerk klinken, maar voor de recreatie-
ve beoefenaar als iets bekends.
Gewoon doen.
Tennis hier in het dorp is meer.
Tijdens het spelen zijn de dames
fysiek bezig, maar daarna wordt er
bijna net zolang gekoffied. Vragen
naar elkaars welzijn, de politiek komt
langs, nieuwe winkels/restaurants
passeren de revue, etc. En natuurlijk:
‘Goh heb je het al gehoord…’ Wel en
wee worden besproken en vrouwen
weten daarmee altijd een soort warm
bad te creëren. Je bent met z’n allen
één van hen. Met je tennisgroepje
schaar je je rond de tafel en steekt de
koppen bij elkaar en de tongen komen
los. Meepraten, meedenken, je hoeft
niets op te lossen, het meedoen is
belangrijker. Hier moet je wel je
hoofd gebruiken: ‘Hoe zie ik deze
besproken situatie, is het belangrijk
of niet zo belangrijk, zal ik ertegenin
gaan, of ben ik het ermee eens, etc.’
En een vooraanstaand hoogleraar, de
heer D. Stapelaar zou zeggen dat:
‘Door gedegen onderzoek maar weer
bewezen is dat tennis zowel fysiek als
mentaal een zeer intensieve sport is.’ 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV)

door Adrie van Zon
In 1979 startte de Werkgroep Sneltram Gooi- en Vechtstreek een onderzoek
naar nut en noodzaak van een sneltramverbinding tussen Almere en het Gooi:
‘een soepel rijdend, weinig geluid producerend en geen kwalijke dampen uitsto-
tend openbaar vervoermiddel van lichte konstructie, maar met grote kapaciteit,
dat ons in staat zal stellen de steeds toenemende behoefte aan goed openbaar
vervoer binnen het Gooi zodanig op te vangen dat geen nieuwe auto- of andere
doorgaande wegen behoeven te worden aangelegd.’

Enerzijds

Het HOV betekent volgens de pro-
vincie een verbetering van de
bereikbaarheid van de regio, een
betrouwbare snelle verbinding,
korte reistijden, sociaal veilige
haltes met voorzieningen voor
fietsers, automobilisten en gehan-
dicapten, kwalitatief hoogwaardi-
ge uitstraling en veel extra reizi-
gers. 

Hilversum profiteert door een
betere bereikbaarheid economisch
en maatschappelijk van een HOV-
verbinding. 
De voorgenomen aanleg van de
HOV-verbinding tussen Hilversum
en Huizen moet worden gezien in
een brede perspectief onder meer
als een toekomstige verbinding
met Amsterdam.

Anderzijds

Een vrije busbaan via ’t Merk en de
Randweg is een extra barrière tus-
sen het oude dorp en de Bijvanck.
Er is geen probleem met het open-
baar vervoer in de regio; de
bestaande dienstregeling van de
bus 320 werkt prima. De vrije bus-
baan betekent een belasting van het
woonmilieu door verkeerslawaai en
aantasting van openbaar groen
door het kappen van veel bomen.
Er is sprake van een grote investe-
ring voor een geringe of nagenoeg
geen tijdwinst. Als er bij de provin-
cie zo’n groot bedrag beschikbaar
is, dat niet voor andere doeleinden
kan worden aangewend, is de aan-
leg van het oorspronkelijke snel-
tramnet op den duur dan niet
duurzamer en meer milieugericht
dan een snelbus?



Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10

1261 ER  Blaricum

Tel. (035) 531 66 33

www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

door Frans Ruijter
Basisschoolleerlingen bekendmaken met de historie van Blaricum. Hoe doe je
dit? Dat is een uitdaging, opgepakt door onder andere Alice Geijsel, initiatiefne-
mer en projectleider Erfgoededucatie Blaricum namens Stichting Omgevings-
educatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. Hieronder staan haar ervaringen over de
eerste aanpak.

Dit afgelopen schooljaar zijn op alle
Blaricumse scholen nieuwe erfgoedpro-
jecten getest. Na deze test worden er
definitieve projecten van gemaakt. 

Met deze nieuwe projecten, die aanslui-
ten bij de geschiedenismethode, leren de
kinderen wat de geschiedenis van
Blaricum is en waarom het bewaren van
ons Blaricums erfgoed zo belangrijk en
interessant is. Ze beleven en ontdekken
dat vooral buiten, in het dorp zelf. Ze
kijken, tekenen, tellen, vragen, zoeken in
het dorp. De leerkracht bereidt de kinde-
ren al voor in de klas met een power-
pointpresentatie, met opdrachten, een
filmpje en daarna gaan ze op stap.

Groep 1 en 2
is bezig met erfgoed van zichzelf, wat
bewaar je van jezelf en waarom bewaar
je dat? De juf maakte een grote tentoon-
stellingstafel van alle meegenomen
bewaarspullen: van doopjurk tot knuffel
tot boekje tot politieauto. De kleuters
stempelen het woord: bewaardoos.

Groep 3 en 4 
ziet in de klas al foto’s op het digibord
over de hondenkar, de boerenkar en de

Gooische Stoomtram in Blaricum. Dan
worden ze opgehaald door Nico de Jong
en zien op zijn zorgboerderij de ouwe
boerenkarren, de kruiwagen, de ouwe
fiets. Hij spant de paarden in voor de
huifkar en dan maken ze een rondrit door

het dorp. Intussen zoeken ze met histori-
sche foto’s in de hand naar de plekjes van
nu waar ze langs komen, bijvoorbeeld
het tolhuis waar ‘betaald’ moet worden.

Groep 5 en 6 
doet een wandeling door het dorp om
boerderijen, hooibergen en ouwe paadjes

te herkennen. Op de eng staan twee
‘echte boeren’ van vroeger met hun
werktuigen. De kinderen mogen schoffe-
len, zaaien en graan uitpluizen. Ook zij

gaan naar de zorgboerderij. Daar gaan ze
een koe melken, voer zoeken, machines
kijken, puzzelwoord raden en tenslotte
met z’n allen hooien. Ook gaan ze naar
de smederij.

Groep 7 en 8
gaat op zoek naar hoe Blaricum ontstaan
en gegroeid is van boerendorp naar villa-

dorp. Dat onder andere kunstschilders en
Amsterdammers hier kwamen wonen
omdat het hier zo mooi en rustig was.
Die klas zocht in het dorp vooral naar
erfgoedplekken, monumenten. Bij de
Historische Kring bogen ze zich over de
plattegronden, onder de perfecte begelei-
ding van de voorzitter, Joep Vos. In het
atelier van Ruud Spil gingen de ogen
open en hadden de kinderen duizend
vragen aan de kunstenaar.

Met dank aan velen
Veel dank aan directie en pilotleerkrach-
ten van de scholen en alle Blaricumse
erfgoedinstellingen, die flink hebben
meegewerkt aan de ontwikkeling van
deze projecten. Dankzij de provincie
Noord-Holland, het Gemeenschapsfonds
Blaricum en zo goed als zeker ook de
gemeente Blaricum hebben deze projec-
ten tot stand kunnen komen.
Eind oktober is de eindpresentatie.
Daarna komen de projecten in mooie
leskoffers op de scholen te staan en krij-
gen ze een vaste plek in het schooljaar-
plan en het lesprogramma.

R.B.C. 
‘Sans Doute’
door Joosje Brölman-Hupkes
R.B.C. staat voor Recreatieve Bridge
Club en dat is precies wat we willen
zijn. Het bridgen in clubverband is
competitief en dat is zeker zo bij ‘Sans
Doute’. Maar een gezellige avond heb-
ben zonder al te veel stress en zonder
het inschakelen van een arbiter is ook
belangrijk. De R zit niet voor niets in
onze naam!

‘Sans Doute’ heeft op dit moment ruim
60 leden. Wij spelen op de woensdag-
avonden in De Blaercom, starttijd 20.00
uur. Omdat we de spelrondes beperkt
hebben tot 25 minuten, waarin we drie
spellen spelen, zijn we doorgaans ruim
voor 23.00 uur klaar. Daarna is er
natuurlijk voor wie dat wil nog alle gele-
genheid een drankje met elkaar te drin-
ken en na te praten. 

Het seizoen loopt van ca. half september
tot eind april het jaar daarop. Gedurende
het seizoen lid worden is geen probleem.
Indien u belangstelling heeft om uw, via
een bridgecursus of anderszins opgeda-
ne, bridgekennis in een gemoedelijke
sfeer verder te ontwikkelen of op peil te
houden, dan bent u van harte welkom op
onze club. Het is altijd mogelijk om
samen met uw partner een keer mee te
spelen en zo de sfeer te proeven. Daartoe
moet dan tevoren even contact opgeno-
men worden met de secretaris van de
vereniging. 
Info: Joosje Brölman-Hupkes secretaris
R.B.C. ‘Sans Doute’, tel. 5429727, 
e-mail jbrolman-sansdoute@planet.nl.

Voorzitter WWL
Wegens vertrek van de huidige voor-
zitster zoekt WWL per 1 januari 2012
een enthousiaste voorzit(s)ter om deel
uit te maken van een bestuur van 5
personen. 

Leiding en sturing te geven aan circa 20
vrijwilligers en samen met de andere
bestuursleden het beleid te bepalen en
richting te geven aan de toekomst van
WWL. Tot zijn of haar taak hoort het lei-
den van de bestuursvergaderingen en het
feeling houden met de winkel en mede-
werker, tevens het zich op de hoogte stel-
len van de activiteiten van de Landelijke
Vereniging  van Wereldwinkels en moge-
lijk zitting nemen in regio- of districts-
overleg. Bestuurlijke ervaring is gewenst!
Info: Ria Zwanikken, tel.: 5389281.

Inge Hollinga
Administraties & HR

Ook voor particulieren
T: 035 - 53 18 439 M: 06 - 23 69 17 89
I: www.ingehollinga.nl E: info@ingehollinga.nl

Erfgoededucatie Blaricum

Dit zijn de projecten:
groep 1 en 2: 

Erfgoed van jezelf
groep 3 en 4: 

Vervoer in Blaricum vroeger en nu
groep 5 en 6: 

Het boerendorp Blaricum vroeger
groep 7 en 8: 

Het ontstaan van Blaricum en de
Monumenten nu



Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl

www.wivi.nl
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nlmet Nol van Bennekom, is het een kunst-
café geworden op de 1e vrijdag van de
maand met kunst, cultuur en muziek in
de breedste zin van het woord. Het afge-
lopen jaar is gebleken hoe hecht
Blaricum eigenlijk is en dat er behoefte
is om elkaar te ontmoeten. Het slaat echt
aan, zo zelfs dat er in Eemnes en Huizen
plannen zijn om een soortgelijk kunstca-
fé te beginnen.

Huurders
Dorpshuis De Blaercom is een verhuurac-
commodatie en door de nieuwe uitstraling
zijn er meer huurders gekomen. Musica
Nova heeft er sinds kort zijn muziek-
school gevestigd, waar je bijvoorbeeld
gitaar of keyboardlessen kunt volgen. 

Toekomst
Jolanda wil de functie van het dorpshuis,

de ondergebrachte activiteiten én naams-
bekendheid van het dorpshuis verster-
ken. Meer ontmoetingen, meer mogelijk-
heden, ook voor nieuwe gebruikers. In
oktober is in Blaricum een informatie-
flyer verspreid en is er een nieuwe web-
site in eigen beheer ontworpen. Jolanda:
‘Zo willen we graag laten zien wat je
hier allemaal kunt doen, maar ook uit-
breiding van activiteiten door derden om
de sociale cohesie in het dorp te verster-
ken. Hierbij kun je denken aan het orga-
niseren van een gezamenlijke lunch, een
avond voor Blaricummers die een eigen
column ten gehore brengen of kinderdis-
co’s. We willen daar graag in meeden-
ken.’ 
Het is de moeite waard om eens een kijk-
je te nemen op www.blaercom.nl om te
zien wat er allemaal gebeurt en mogelijk
is in het vernieuwde dorpshuis.

In juni 2010 kon de verbouw en inrich-
ting beginnen. Van haar collega’s Wim,
Geert en Paul en van familie, vrienden
en kennissen heeft ze veel hulp gehad bij
het opknappen van het interieur met
onder meer een eigen ontworpen bar.
Allemaal pro deo. Wekenlang heeft haar
schoonvader, Wim Calis, de man van
Gina, geschuurd en geschilderd. Het
resultaat mag er zijn. Je voelt je meteen
thuis in het aangepaste dorpshuis. Je ziet
de vrouwelijke hand van de nieuwe
hoofdbeheerder. 

Kunstcafé
Mede door de verbouwing kon er een
kunstcafé komen en dat is een succes
geworden. Eerst werd gedacht aan een
jazzcafé op zondagmiddag, maar zon-
dags is er al veel aanbod van dit genre in
de regio. Na breed overleg, in overleg

De nieuwe Blaercom

door Adrie van Zon
Op 1 september 2008 kreeg Jolanda Raven
de leiding over De Blaercom. Nu, 3 jaar
later, herken je het dorpshuis niet meer
terug. Jolanda wilde een functioneel en
sfeervol interieur waarin je een echt thuisge-
voel krijgt als je binnenkomt. Mooie vloeren
en wanden, gezellig meubilair, betere inde-
ling, meer gebruiksmogelijkheden. Maar
dan moest er eerst geld op tafel komen en
dat is haar gelukt met bijdragen van de
gemeente, de provincie Noord-Holland,
Oranje Fonds en van VSB-fonds dat bijdra-
gen geeft voor sociale accommodaties. F
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Jolanda wil graag uitbreiding van activiteiten: ‘Je kan bijvoorbeeld denken aan een
gezamenlijke lunch of een kinderdisco.’

De steun van de Benjamin Foundation is
erop gericht om de kinderen bij voorkeur
in de thuissituatie te laten opgroeien en
nauwe betrokkenheid van de ouders bij
de therapie van de kinderen te bewerk-
stelligen. Op deze wijze wordt bereikt
dat de meervoudig gehandicapte kinde-
ren een meer volwaardige plek kunnen
veroveren in het gezin. De Benjamin
Foundation stelt op meerdere manieren
haar steun aan de meervoudig (complex)
gehandicapte kinderen ter beschikking.
Gerichte hulp op maat per kind in de
vorm van therapie, medicijnen, opera-
ties, hulpmiddelen en vervoer.

Benefietavond
Op dit moment worden 230 kinderen
geholpen. Om deze kinderen te kunnen
blijven helpen, is er veel geld nodig.

Daarom organiseert de Benjamin
Foundation op zaterdag 26 november a.s.
om 19.00 uur een benefietavond op de
Goyer Golfclub. Voor de gasten is er een
uitgebreid diner, een loterij met geweldi-
ge prijzen, veel livemuziek met o.a.
Hans Dulfer en een disco.

Benjamin Foundation
door Caroline van Weede
Benjamin Koerhuis werd geboren op 13 november 2000. Hij kwam meervoudig
gehandicapt ter wereld en is in 2005 op 5-jarige leeftijd overleden in Blaricum.
Dankzij de goede medische zorg in Nederland heeft Benjamin in zijn korte leven
thuis bij zijn ouders en zijn twee oudere broers in Blaricum kunnen wonen. Zijn
ouders, Henri Koerhuis en Caroline Kerstiens, hebben ter nagedachtenis aan
hun zoontje de Benjamin Foundation opgericht. Deze stichting richt zich op het
helpen van meervoudig gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden, m.n. in
Latijns-Amerika.

Kaarten à € 150 kunnen 
besteld worden via 

info@benjaminfoundation.nl.
Inbegrepen zijn het diner, wijn en 

andere drankjes. 
Mocht u niet in de gelegenheid 

zijn te komen: 
iedere donatie is welkom! 

Info: www.benjaminfoundation.nl. 



Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op woensdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

In memoriam:
Gerard Adema

‘De mooiste tijd waren de beginjaren.
We hadden een hechte groep. We wisten
alles van het dorp. We hadden onze
eigen toko aan de Middenweg en konden
eigenlijk doen wat we wilden. Bijna alles
wat de gemeente in die tijd voor de bur-
ger deed was goed. Als we een boom
weg moesten halen was er geen discus-
sie, geen protest. We waren gericht op de
burger. We wilden het vertrouwen dat de
burger had in de overheid niet bescha-
men. Toen was een tevreden burger nog
heel gewoon. De burger anno 2011
vraagt meer, eist meer en heeft vaker kri-
tiek op het handelen van de gemeente.’

Brandweer
Bij de brandweer is de hulpvraag toege-
nomen. ‘Vroeger rukten we ongeveer 15
keer per jaar uit, in 2010 ruim 120 keer.
Het merendeel van de leden is nog vrij-
williger. Er zijn 4 beroepskrachten die
werken in regionaal verband. Kosten-
besparing leidt tot minder mensen op
een blusvoertuig. Vroeger waren we met
8 manschappen, nu met 6 en het streven
is gericht op 4 of 2. Het is triest dat het
steeds minder makkelijk wordt om vrij-
willigers te krijgen.
Dat heeft te maken met de beperkte huis-
vestingsmogelijkheden en werkgelegen-
heid in het dorp. Woningen voor de cate-
gorie waaruit vrijwilligers van de brand-
weer worden gerekruteerd ontbreken
nagenoeg. Degenen die zich wel kunnen
permitteren om hier te wonen krijg je
niet bij de brandweer, een enkele uitzon-
dering daargelaten. 

Gezin
Aan Willy, die jarenlang ziek was en
vorig jaar november overleed, heeft
Frans veel te danken. ‘Zij heeft een grote
rol gespeeld in mijn leven. Wanneer zij
zich niet zo had bekommerd om ons
gezin, had ik al dat werk nooit kunnen
doen. Zij was een belangrijke schakel in
mijn leven. Mijn fiets stond altijd in de
uitrukrichting voor de brandweer. Als ik
wegreed op de fiets gaf Willy mij altijd
nog een zetje. Ook onze dochters
Angela, Carolien en Irene hebben veel
hulp gegeven bij mijn brandweertaak.’

Boek
Zo’n (kleine) tien jaar schrijft Frans in
ons dorpsblad hei & wei stukjes over
Blaricumse families en over de geschie-

denis van ons dorp. Aanstekelijke verha-
len over vroeger, vlot geschreven, met
vermakelijke anekdotes. Hij is er wel een
beetje trots op dat de Historisch Kring
het komende voorjaar op 13 mei een
boek gaat uitgeven met zijn stukjes. Zijn

kennis van Blaricumse families ontstond
in de tijd dat hij bij de buitendienst werk-
te: ‘Als om 12 uur de “dooieklok” luid-
de, werd tussen de middag op de
gemeentewerf druk gepraat over de over-

ledene en over de familieverbanden en
zo is het gekomen.’

Toekomst
Frans houdt lezingen en rondwandelin-
gen voor de Historische Kring, is

bestuurslid van de
Oranje Vereniging, pre-
sentator van de volks-
spelen tijdens de feest-
week en bestuurslid
van de het Gemeen-
schapsfonds. Frans: ‘Ik
hoop dat ik in een
goede gezondheid nog
een aantal dingen
(erbij) kan gaan doen.
De eerste twee maan-
den doe ik niets en ga
lekker van mijn rust
genieten. Ik wacht af
wat er op mijn pad
komt. Alleen al het
vooruitzicht om straks
te kunnen gaan doen
wat ik leuk vind is al
mooi. Meer tijd voor de
racefiets en voor hard-

lopen. Samen met onder meer Henk
Eggenkamp ga ik de F’jes trainen bij
BVV’31. Ik hoop dat ik met mijn nieuwe
partner Lida nog vele jaren kan genieten
van een nieuwe fase in mijn leven.’ 

beter bekend als ‘meester Adema’, over-
leden op 95-jarige leeftijd. Geboren 12
mei 1916 te Franeker en overleden op
29 juli 2011 te Laren.

door Frans Ruijter 
In 1936 begon hij na de kweekschool
in Hilversum, met lesgeven te
Harlingen. September 1948 kwam hij
in Blaricum op de Bernardusschool
aan de Kerklaan werken.

Het liefst had hij de vierde klas onder
zijn hoede, omdat hij vond dat tienjari-
gen heel ontvankelijk zijn en mededeel-
zaam over de bijzondere vakken die hij
ze wilde leren, zoals literatuur, natuur,
geschiedenis in het algemeen en die van
Blaricum en omgeving in het bijzonder
en kunst. Hij heeft 31 jaar lesgegeven op
de Bernardus. Zijn eerste leerlingen zijn
nu 71 jaar! Een geliefd man, die de
schoolkinderen meer bijbracht dan het
gebruikelijke. Je komt op veel plaatsen
mensen tegen die bij meester Adema in
de klas hebben gezeten, soms ouders en
kinderen! Nadat hij met pensioen ging
heeft dhr. Adema nog twaalf jaar bijles-
sen gegeven op de Bernardusschool.

Gezin
Gerard Adema trouwde op 15 oktober
1958 met Rie Vos van de 2e Molenweg
19. Het pas getrouwde stel ging wonen
aan de Schapendrift 9. Zij kregen vier
kinderen, Niek-Jan, (1960), Liesbeth
(1963), Rita (1964) en Rombout (1965).
Deze kinderen schonken Opa Gerard
ook nog eens een zevental kleinkinderen. 

Positief
In de laatste jaren van zijn leven ging
zijn geheugen steeds verder achteruit en
de laatste twee jaar bracht hij door in de
Stichtse Hof te Laren. Tot het laatste
moment heeft hij zijn humor gehou-
den.‘Mooi, mooi,’ zei hij steeds. ‘Mooi,
mooi.’ Ook het laatste woord dat hij
sprak was, bijna onverstaanbaar inmid-
dels: ‘Mooi’!

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

Frans van Gijs, van Grietemeut 

door Adrie van Zon
Op 14 oktober zestig geworden, gaat Frans Ruijter, bekend Blaricummer, na veertig jaar overheid met vervroegd pensi-
oen. In die periode was hij 38 jaar en 6 maanden lid van de vrijwillige brandweer, verantwoordelijk voor brandweerma-
teriaal en -materieel. Met veel plezier vertelt Frans, en vertellen kan hij!

Frans: ‘Als ik wegreed op de fiets gaf Willy mij altijd nog een
zetje.’
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S.v .d .Bergh

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Twee kapitale boerderijen verpacht de
ASB. Wie kent ze niet? De aspergeboer-
derij van Mariëlle Bakker; het pand aan
de Eemnesserweg 15 waar Jan en
Liesbeth Calis met hun koeien, paarden
en honderd schapen onmiskenbaar een
boerenbedrijf runnen. De zorgboerderij
van Nico De Jong en Margriet van 
’t Klooster, waar het ‘boeren’ ook nog
eens een revalidatiefunctie heeft, is niet
verpacht door de ASB maar de familie
heeft daar wel grond gepacht. Dat naast
hen nog eens acht boeren zo’n zestig
hectare grond pachten van de ASB levert
toch een aanzienlijk totaal op. Ook 
al kan dat aantal
niet wedijveren
met de situatie in
een (ver) verleden,
toen Blaricum na-
genoeg uitsluitend
werd bevolkt door
boeren en boertjes.

Pachters
Om het beeld com-
pleet te maken hier
ook nog even het
overzicht van de
pachters naast de
drie al genoemden: 
Andre Bakker, Henk Borssen, Frans
Rigter, Lambert Vos, Bud de Gooijer,
Bep Borsen, Klaas Vos en Rudy
Zwaniken. ‘In een aantal gevallen pach-
ten ze ook bij anderen en ook hebben
sommigen nog eigen grond,’ vult Erwin
Capitain aan. ‘Ook de bijenvereniging en
de Stichting Boekweitakker pachten
grond van ons. Overigens zit Henk
Borssen inmiddels de maximale periode
van negen jaar in ons bestuur. Van hem
moeten we in die functie dus afscheid
nemen, hij wordt vervangen door Klaas
Vos.’

Activiteiten
Dat de ASB ten aanzien van haar andere
activiteiten niet stilzit, wil de voorzitter
in één moeite door wel kwijt. De organi-

satie is inmiddels eigenaar van nagenoeg
de hele Eng: de grond vanaf de
Huizerweg aan de linkerzijde van de
Bergweg. ‘Het gaat om akkers, bosstro-
ken, wandel- en ruiterpaden,’ licht
Capitain toe. ‘We gaan het gebied toe-
gankelijker maken en herstellen. Er
komen meer en kwalitatief betere ban-
ken, bordjes met informatie over de tal-
loze gewassen en folders met informatie
en een routebeschrijving. Ook komt er
een zogenoemd cultuurhistorisch leer-
pad, speciaal voor (school)kinderen waar
de voorlichting vooral mondeling door
begeleiders wordt gegeven. Het gemeen-

schapsfonds subsi-
dieert dit en verder
is er sprake van
financiering door
donateurs.’

Vrijwilligers
Medio november
van dit jaar organi-
seert de ASB een
vrijwilligersdag. 
Met de bedoeling
onder leiding van
deskundigen het
bos uit te dunnen
ten behoeve van

het behoud van ‘markante bomen’ en het
behoud van de variëteit in de bosscha-
ges. Erwin Capitain: ‘Bijvoorbeeld de
prunus overwoekert op dit moment
andere gewassen. Wil je de variëteit in
stand houden in deze relatief kleine
ruimte dan is beheer een voorwaarde. We
kunnen dan ook nog wel wat meer vrij-
willigers gebruiken.’
Anderhalf hectare grond midden in het
dorp gaat de ASB op korte termijn aan-
kopen. Het handelt om: de boekweitak-
ker naast de Naarderweg, het weilandje
tegenover het Oranjeweitje en het wei-
land naast de Binnenweg 8.
Desgevraagd wil de voorzitter tenslotte
wel kwijt dat nog meer donateurs van
harte welkom zijn, met name ten behoe-
ve van de website www.a-s-b.nl. 

Mijn vrouw begrijpt me niet... Sinds
Adam schijnt dit een feit voor elke
getrouwde man. Het eeuwige misver-
stand tussen man en vrouw, want: wie
kent wie...? Met de zeldzame wilde
Puntwederik in de prachtige intieme
wilde hoek van de tuin van Alies start de
ontmoeting tussen Alies, Coen, Onno en
Sylvia. En speciaal voor deze voorstel-
ling speelt Ramona Schaafsma, Klaartje,
het kamermeisje van het hotel.

Foto van de maand

De boerenstand bestaat nog steeds

Toneelvereniging Blaricum 
met ‘Puntwederik’ van Peter van
Straaten 

Deze foto is gemaakt door Albert van der Linden. 

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 9 november 
in hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw naam,

waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift.
En wellicht wordt uw foto geplaatst.

Op 1 oktober werd deze vuilnis aangetroffen langs de Te Veenweg Noord. Dat
iemand het kan opbrengen om zijn of haar vuilnis zo neer te gooien en niet zo’n klein
beetje schandalig ook, terwijl je ook kan doorrijden naar de afvaldienst in Huizen.

Peter van Straaten is bekend als een cartoonist en striptekenaar. Daarnaast
heeft hij ook verschillende toneelstukken geschreven, waarvan Puntwederik nu
door de Toneelvereniging Blaricum wordt opgevoerd onder regie van Ton Vos. 

De activiteiten van de Agrarische Stichting Blaricum

door Hidde van der Ploeg
Nota bene via het onderschrift bij een
foto in hei & wei werd Erwin
Capitain, voorzitter van de
Agrarische Stichting Blaricum (ASB),
geconfronteerd met de mening dat er
hier nog nauwelijks een boerenstand
zou bestaan. Dat wil hij graag recht-
zetten.

Voorstellingen zijn op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 november, 
in het 100-jarige Vitusgebouw op de Kerklaan 10 te Blaricum. 
Zaal is open vanaf 19.30 uur, aanvang voorstelling 20.15 uur. 

Kaarten à 5 euro zijn te reserveren bij Els Schaapherder: 5256904.

De puntwederik.

De boerderij waar Jan en Liesbeth Calis
een boerenbedrijf runnen.

De akker tegenover de Algemene begraaf-
plaats.



Vrijwilliger van het jaar 2011

Opnieuw vrijwilligersavond in Blaricum 

Inhoud
Ter inzage

Beroep

Uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent, 
uitwerkingsplan 2 bedrijvenpark’ vastgesteld



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen Kennisgeving 
vergunningvrij project

BEL-commissie 
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Herstel 
fietspaden 
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Werkzaamheden in en rond de Bijvanck

Planning 2012

Overzicht 2011



Agenda rondetafelgesprekken

Agenda Meningvormende- en 
besluitnemende raadsvergadering

Agenda Meningvormende- en 
besluitnemende raadsvergadering begroting



Dorpsagenda

tel. 5314514. 
Alle activiteiten kunt u ook vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Sinds 3 oktober kunnen kinderen/jonge-
ren vanaf tien jaar en volwassenen ook
online terecht bij het algemeen maat-
schappelijk werk van Versa Welzijn, via
www.klikvoorhulp.nl. 
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.
Vivium Diverse cursussen, Info en aan-
melden: www.viviumservices.nl of
6924495.
De Blaercom.. Pilates vrijdag 10.00-
11.00 en 11.00-12.00. Bridge, dinsdag
13.30, info: Lisette Mooij tel 5312977
of lmooij@versawelzijn.nl. Kunstcafé
op: 4 november, 2 december, 6 januari,
3 februari, 2 maart, 13 april (2e week!)
en 11 mei (2e week!), 20.00. De Kids
Academy ’t Gooi: voor ouders: 21
november: Eerste hulp aan kinderen –
basisvaardigheden, 28 november: Eerste
hulp aan kinderen -  levensreddende
handelingen, 19.00-22.30; voor au
pairs: 24 november: Positief omgaan
met kinderen (Engelstalige workshop),
19.00-22.00. Info: Eline Tibboel
0610252627, info@dekidsacademy.nl
en www.dekidsacademy.nl. 
Goylants Kamerkoor Het Goylants
Kamerkoor is een projectkoor. Mocht u
interesse hebben in deelname aan een

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

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf tot 13
november tentoonstelling voor jong
Nederland. ‘Kunst voor kleine kinderen
maar ook voor de twintigers.’
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.
Historische Kring Blaricum tot 18
november, tentoonstelling, sculpturen
en schilderijen van Cees Wijsman. Elke
donderdagavond 20.00-22.00, elke
zaterdagmiddag 14.00-16.00. 
Rosa Spier Huis t/m 13 november, ten-
toonstelling schilderijen en tekeningen
Kars Persoon. Dagelijks te bezoeken
10.00-16.00. 
Info: www.rosaspierhuis.nl.
Galerie De Vlierhove t/m 30 oktober,
Daphne Jansen en Lies van Vlijmen,
schilderijen en keramische beelden. 13
november t/m 11 december, Aart
Schonk, Eva Steiner, Monica van Dael
en Ruud Krijnen, beelden en schilderi-
jen. Openingstijden: donderdag t/m
zondag 14.00-17.00, 4 en 5 december
gesloten.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn/S.W.O.-BEL. Dag van
de Mantelzorg, 10 november, mantel-
zorgers kunnen zich opgeven voor deze
gezellige dag tel.: 09006662222 of via
www.ridderlijkeroeping.nl. Computer-
problemen? Ga langs bij PC Helpdesk,
info: www.versawelzijn.nl/senioren.
Info cursussen: www.versawelzijn.nl of

van de volgende projecten, waaronder
de ‘Messe de Minuit pour Noël’ van
Charpentier (1643-1704), dan nodigen
zij u van harte uit hun website
www.goylantskamerkoor.nl te bezoeken
voor verdere informatie.
De Dorpskerk zondagmiddag muziek
aanvang 15.00: 13 november: Bert 
vd Brink en Janneke Rinzema, 29 janu-
ari 2012: Maaike Peters, Crissman Taylor
en Mary Hammann, 26 februari:
KolLev Cello Quartet, 25 maart: Suzan-
ne van Duuren en Corine Visser, 22
april: Fernando Nina.
Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland: Laren/
Blaricum 14 november, jaarlijkse
honingkeuring in de blokhut van Ons
Genoegen aan de Smeekweg in Laren.
Vanaf 19.30 uur kunnen te keuren pro-
ducten aangeboden worden. Inleg per
item is €1,-. Alle eisen en voorwaarden
zijn terug te vinden op de site.
Geïnteresseerden welkom om 20.00 in
de Blokhut. 
Info: www.vbbnlarenblaricum.nl. 
St. Antonius Cardicare 12 november,
10.00-15.00. Informatie over hartziek-
ten. Gratis cholesterol- en bloeddruk-
meting. Demonstraties echocardiogra-
fie en reanimatie, Kloosterhof 4,
Blaricum. www.antoniuscardicare.nl. 

BIBLIOTHEEK HLB 
Nederland leest Het leven is vurrukkul-
luk van Remco Campert, t/m 18 novem-
ber.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410. Dag
van Kunstuitleen, 5 november, 10.30-
15.30. OV-chip voorlichting, 8 novem-
ber, 10.00-12.00. Laren, St. Janstraat

27a, tel. 5382612. OV-chip voorlich-
ting, 2 november, 10.00-12.00. Lezing
‘Blaricum: haar landhuizen en villa’s’,
door Gé van der Pol en Gerbe van der
Woude, 9 november, 20.00-22.00.
Biblioscoop, 10 november, 19.30. 
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-
aan-huis! Lidmaatschap vereist. 
Voor alle verdere info: 
www.bibliotheekhlb.nl en 
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 30 oktober 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 6 november 10.00 uur
Drs. Jan Greven
Zondag 13 november 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 11.00 uur
Dinsdag 1 november 19.15
Allerheiligen
Woensdag 2 november 19.00
Allerzielen
Rozenkransgebed en viering
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.

In Blaricum heeft Annet van Dijk, geïn-
teresseerd in Oosterse beelden, sinds
kort een unieke webshop voor
Boeddhabeelden gevestigd: Boeddha
Blaricum. Alle beelden die online ver-
kocht worden, zijn weer- en wintervast
(dus vorstbestendig). Naast wandpane-
len en grote boeddhabeelden van 100 cm
zitten er het assortiment ook beelden
vanaf 7,5 cm, klassieke beelden maar
ook zeer gedetailleerde Shaolin, Thaise
en dikbuikbeelden in meerdere kleuren,
verkrijgbaar vanaf € 7,50. Ook heeft
Frank Rankei en pagodes met de moge-
lijkheid voor het monteren van verlich-
ting, ideaal voor koikarper-vijver of als
tuinverlichting. Een ruime keuze in beel-
den waar u vast een beeld van uw gading
tussen vindt. 
Info: www.boeddha-blaricum.nl. 

De Uitlaat Service voor Honden is een
professionele hondenuitlaatservice en
kleinschalige logeeropvang voor het
Gooi: voor weekdagen, weekend, avon-
den, speciale uitjes naar zee, diervervoer
en dierfotografie, en is opgericht door
Andrea Rogiers en Martine Posthumus
Meyjes. Allebei zijn ze van jongs af aan
gek op dieren en dan met name op hon-
den en paarden. Andrea en Martine
hebben twee Podenco-mixjes, honden uit
Spanje. Vondelingen die een heerlijk
thuis hebben gevonden in Blaricum.
Andrea heeft haar hele leven gewerkt in
de theatersector en specialiseert zich nu
– via de Martin Gaus Academie – in het

hondenleven. Martine werkt als ecolo-
gisch pedagoog in de jeugdzorg en daar-
naast is zij dier- en natuurfotograaf. Info:
www.MartinePMfotografie.webs.com
en www.deuitlaatservicevoorhonden.nl. 

Familieberichten
Geboren
13-09-2011 Janne Lientje Anneke

Veldhuis
15-09-2011 Philip Robert Vossepoel
21-09-2011 Aäron Pim van der Kamp
26-09-2011 Daan Pieter Bram van den

Bergh
27-09-2011 Martijntje Boukje van

Lomm
01-10-2011 Emma Sophia Wiechers
05-10-2011 Mason van Seumeren
06-10-2011 Kiki Sophie Philips

Overleden
21-09-2011 Dineke de Graaff-Viehoff,

geboren 29-09-1923
02-10-2011 Eleonora Bierens-Schulz,   

geboren 1928
07-10-2011 Riek Post-de Jong, 

geboren 01-09-1924 
07-10-2011 Peter André de la Porte,

geboren  10-10-1933

PR medewerker 
Welke enthousiaste m/v weet de
WereldWinkel Laren te promoten?
Hij/zij onderschrijft het concept eerlijke
handel en weet dit begrijpelijk te maken
voor de lezer, is communicatief vaardig
en heeft plezier in schrijven. Tot zijn of
haar taak hoort kranten en websites
voorzien van informatie, initiatieven ont-
plooien en samenwerken met de web-
master. De Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels’ jaaragenda wordt hierbij
als leidraad gebruikt. 
Info: Ria Zwanikken, tel.: 5389281.

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