
Herman komt
ook
Herman van de benzinepomp heeft een
nieuwe heup en loopt weer als een kie-
viet. Op de dinsdag van de kermis is hij
om 15.00 uur in het Vitus om rustig
te kunnen praten met Blaricummers en
oud-Blaricummers van alle leeftijden.
Toegangsprijs 5 euro voor 2 consumptie-
bonnen en een naambadge voor op de
kleding. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
Blaricumse Boekhandel en bij Albert
Heijn (op-is-op) tegen contante betaling.

Herman Rigter geeft Richard Borsen sr.
een beetje bijles in het trekkeronderhoud.
2011

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl
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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

Christianne Calis

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

www.dayspamooi.nl

  

Kermisweek
2012

Zaterdag 18 augustus
10.00 uur ringsteken op ongezadel-

de pony’s en paarden
13.00 uur kermis - voetbaltoernooi
20.00 uur optreden en vuurwerk
20.45 uur lampionnenoptocht

Zondag 19 augustus
12.00 uur vossenjacht voor solexen

en presentatie van 
verenigingen

14.00 uur keuring versierde 
fietsjes

Maandag 20 augustus
09.30 uur keuring versierde aan-

spanningen
13.30 uur ringsteken met aanspan-

ningen in de pauze met
bak/transportfietsen

14.00 uur kermis open
Dinsdag 21 augustus

14.00 uur kermis open
15.00 uur in Vitus ontmoeting tus-

sen (oud)dorpsgenoten
Woensdag 22 augustus

13.30 uur oranje volksspelen
14.00 uur kermis open
Info: 
www.oranjeverenigingblaricum.nl.

Bierwegpaadje
In de jaren vijftig werden de kermis en de
volksspelen gehouden op het terrein tus-
sen de Bierweg en
de Naarderweg.
Langs het Bier-
wegpaadje. 
De volksspelen
stonden nog in de
kinderschoenen.
Er deden hoofd-
zakelijk alleen
maar Blaricum-
mers mee. Er
werd touwgetrok-
ken en mastgeklommen. 

De te winnen prijzen waren flessen jene-
ver en worsten. Die zo was de bedoeling,
mee naar huis genomen konden worden.

Maar weinig
jenever en worst
hebben dat ge-
haald. Meestal
werd deze met
elkaar, meteen na
het spektakel,
soldaat gemaakt.
Dit kwam de
stemming zeker
ten goede. 

Volksspelen 20 augustus 1969

 
 

door Frans Ruijter
Dat de Blaricumse kermis in het algemeen en de op woensdagmiddag ervan
gehouden volksspelen in het bijzonder, zich in grote belangstelling mogen ver-
heugen is geen nieuws. Heel vroeger werd de kermis in oktober gehouden,
nadat de aardappels gerooid waren. Maar dat is al ruim 60 jaar geleden. Nu
wordt hij gehouden op de eerste maandag na 15 augustus (Maria-Hemelvaart).
Dan moet het koren van het land zijn en moeten de knollen gezaaid zijn. Dan is
het tijd om te feesten. 
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Wie staan er op bovenstaande foto van de volksspelen van woensdag 20 augustus 1969?
Achterste rij van rechts naar links: Piet Vos (Piet van Wijntje, 1923-1986) zijn vrouw Duul
(1922), Jaap Vos Bartz. (1900-1985), Gerard Willenborg (1914-1998) en Jan Bon uit
Laren (1899-1977).
Voorste rij van rechts naar links: Ant v.d. Heiden-Raven van Eb de Bullenboer (1916-
1991), Heinie Raven-Vos, zus van Jaap (1898-1989), Geurt Vos Bartz.(1909-2004) en de
andere twee zijn mij (nog) niet bekend. Ik zou graag willen weten wie die andere zijn, weet
u het? Laat het mij weten. Zij zitten op de overbekende ‘oranjebankjes’. Deze doen anno
2012 nog steeds dienst bij de vele activiteiten die in Blaricum plaatsvinden.

Ringsteken met aanspanningen 2011

Trouwtrekken 2011
Vervolg op de
achterpagina



Blaricum tevreden over veiligheid 

Openingstijden 
Wmo-loket 
Blaricum

Blaricum Bijvanck Overige Blaricum Gooi& Landelijk
  wijken  2011 Vecht 

Eens met de stelling Blaricum 2011 Gooi&Vecht

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Vaststelling 2e wijziging op de 
Legesverordening 2012

Binnenkort 
op vakantie? 



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende 
vergunningen

Overige 
vergunningen 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit



Dorpsagenda
Torenhof tot 1 augustus expositie schil-
derijen van Annette van der Vegte. Zie
ook: www.annettevandevegte.nl. 

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle Versa activiteiten
kunt u vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Vivium Diverse cursussen, Info en aan-
melden: www.viviumservices.nl of
6924495.
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de hal van de
polikliniek Tergooiziekenhuizen, locatie
Blaricum.
Bijenschans Steegland tot september
elke laatste zondag van de maand van
14.00-16.00 uur geopend. Er zijn dan
ervaren imkers aanwezig die u graag te
woord staan. Info: 
www.imkersverenigingblaricum.nl.  
Theetuin In Gooijers Erf tot 20 juli,
elke donderdag en vrijdag van 10.00-
17.00 uur. Schapendrift 1B, tel.
0625326949, eventueel voor een
afspraak.
OTF 2012 Dit jaar organiseert Lions
Club Blaricum-Laren op 9 september

samen met Pouw Automotive Groep te
Blaricum voor de 13e keer het Old
Timer Festival. De opbrengst hiervan
zullen wij schenken aan MKI
Foundation, Het Gemeenschapsfonds
Blaricum en Vrienden van de
Agrarische Stichting Blaricum. Info:
www.lions-otf.nl.
Via deze website kunnen belangstel-
lenden zich opgeven voor deelname
aan de rally/toerrit/categorie oldti-
mers van voor 1950 en voor deelname
aan de dorpslunch.
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald
nieuws’. Hierin gaat Frans Ruijter in op
nieuws uit het verleden in Blaricum met
daarbij passende muziek uit het dan
gekozen jaar. Radio 6fm, op de kabel:
92,3 FM in de ether voor Blaricum:
92,0 FM/105,1.
Stichting kunst en cultuur Blaricum
8 en 9 september Atelier Route
Blaricum. 
DagVanHetWerkpaard zondag 16
september. Info: 
www.dagvanhetwerkpaard.nl. 

Midden in het dorp
Toen Burgemeester Tydeman hier kwam
(1958) vond hij het niet meer dan logisch
dat de kermis in de kern van het dorp
hoorde. Dat deed nogal wat stof opwaai-
en, er werden vragen gesteld in de
gemeenteraad zoals: ‘Hoe moet dat dan
met het verkeer?’ Waarop Tydeman ant-
woordde: ‘Wij hebben driehonderdtwee-
enzestig dagen last van hen, dan hebben
zij maar eens drie dagen last van ons.’ In
1960 was het zover dat de kermis draai-
de midden in het dorp. En het is een
groot succes geworden

Oranjeweitje
De volksspelen gingen naar het veld tus-
sen de kerk en het toenmalige gemeente-
huis aan de Torenlaan 20. Later bedacht
Aty Lindeman er de naam; ‘Oranje-
weitje’ voor. De volksspelen zijn uitge-
groeid tot een groot regiogebeuren, waar
de BEL-gedachte al jaren hoogtij viert. 

Ik wens u allen een hele fijne kermis,
want voor de Blaricumse kermis blijf je
thuis. 

Info: www.oranjeverenigingblaricum.nl. 

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.

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, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
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 
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

25 Jaar...
was een gratis yoghurt-ijsje voor ieder-
een van dokter Joke Lanphen 25 jaar
huisartspraktijk en Sonja Veen 25 jaar
doktersassistente.

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

vervolgVolksspelen voorpagina

Een vliegtuigje, gecharterd en betaald door de VVD, Hart voor Blaricum, D66 en de
PvdA, met de tekst HOV JA, MEENTTRACE NEE! cirkelde op 6 juli in de lucht boven de
bouwplaats van de tunnel Oostereind in Hilversum, waar regiopolitici bijeen waren voor
een rondleiding.
De Blaricumse raadsleden gaven hiermee aan voorstander van goed openbaar vervoer te
zijn, maar niet voor het Meenttracé dat volgens hen het landschap en de woonomgeving
op onaanvaardbare wijze aantast. Gedeputeerde Elisabeth Post gaf ook acte de presence,
maar ze was te laat en miste het vliegtuigje. Op 9 juli kozen Provenciale Staten voor het
Meenttracé.

HOV in de lucht

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

Kermisweek 2012 van 18 t/m 22
augustus. Info:
www.oranjeverenigingblaricum.nl.

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf t/m 23 sep-
tember Zomerparade. Openingstijden:
juli: donderdag t/m zaterdag geopend
13.00-17.00 uur. Augustus: alleen
geopend op afspraak. Info: 5335987, 
e-mail info@galeriebiancalandgraaf.nl
en www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
HKB  tot september foto’s van Sjaak
Kok. 
Info: www.historischekringblaricum.nl. 
Rosa Spier Huis tot 12 augustus ten-
toonstelling: Werk uit Eigen Huis. Tel.
5386797 (09.00-17.00), 6423862
(17.00-09.00), e-mail (algemeen):
info@rosaspierhuis.nl. (Dit e-mailadres
is beschermd tegen spambots. U heeft
Javascript nodig om het te kunnen
zien.), www.rosaspierhuis.nl. 
Singer Laren t/m 26 augustus Jan de
Bouvrie. Art & Design. Info: tel.
5393939. e-mail: receptie@singer-
laren.nl en www.singerlaren.nl. 

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Vanaf maandag 30 juli t/m zaterdag 25
augustus gelden in Huizen gewijzigde
openingstijden en de bibliotheek  is
dan geopend  op maandag 13.00-
20.00 uur, woensdag 10.30-17.00 uur,
vrijdag 10.30-20.30 uur en zaterdag
10.30-15.30 uur. Voor meer informatie
kijk op www.bibliotheekhlb.nl.

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 9.45 uur
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.
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Foto’s volksspelen 2011 Peter van Rietschoten

Milieujaarverslag 2011

Vaststellen 
geluidsbelastingkaart


