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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

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

Vanaf 2007, als laureaat van de
Dooyewaard Stichting, gekozen uit 90
aanmeldingen, woonde en werkte hij in
het atelier ‘De Gors’ aan de
Angerechtsweg. In 2007 konden we met
hem kennismaken in hei & wei no. 313.
Nu zit zijn tijd erop. Hij heeft het gevoel
hier iets achter te laten. Hij zal Blaricum
missen, dat hij een ‘one
of a kind’ dorp noemt,
met zijn weggetjes en
oude boerderijen. ‘Alleen
mogen ze voor mij ook
nog alle verkeersborden
weghalen.’ 

Kopstoot
Elke avond wandelt hij
met zijn hond een rondje door de buurt.
Hij is een bekende verschijning in het
dorp geworden, deze kleine, vriendelijk
ogende man met stoppelbaard, junglepet,
en in dito kledij, aangepast aan het schil-
deren in weilanden. Vaak struint hij daar
kilometers achter de koeien aan. ‘Die
beesten zitten echt niet stil voor mij.’
Avonturen beleefd? ‘Best wel. Zo kreeg
ik eens, voorovergebogen werkend,
onverwacht een dreun van een kopstoot.
Ik schrok me rot. De koe ook. Ik hield er
een blauw oog aan over. Beste beesten
zijn het, maar nogal impulsief.’ Hij vindt

het jammer dat de hoorns er tegenwoor-
dig afgebrand worden. Enkele oudere
boeren die dat niet doen, daar komt hij
het liefst. 

Van vaal tot bont
De ontwikkeling van de veehouderij
door de eeuwen heen vind je terug in het

koeienschilderen. Zo tref
je in de 17e eeuw bij
Albert Cuyp, Paulus
Potter en hun tijdgenoten
koeien aan van ‘allerlei
allooi en kleurslagen’,
van vaal tot grijs. In de
19e eeuw wordt het
stamboek ingevoerd
onder invloed van

Amerikaanse veehouders met hun uit
Holland geïmporteerde ‘Holsteiners’.
Ruud: ‘Helaas zijn die doorgefokt naar
vlekkerig wit. Bovendien zien ze er net
uit als wandelende kapstokken. Op late-
re schilderijen zie je vrijwel alleen
zwartbonte en roodbonte koeien.’ Hij
zelf geeft de voorkeur aan het oudere
type zwartbont, dat wat steviger is, en
meer vlekken heeft. 

Manier van werken
Buiten schildert hij in één ruk door. Snel

www.dayspamooi.nl

  

door Sybert Blijdenstein
Onze dorpsgenoot Ruud Spil, de landelijk bekende koeienschilder, vragen we
wat zijn vertrek uit Blaricum, eind september aanstaande, voor hem betekent. 

Koeienschilder Ruud Spil vertrekt

vervolg op pagina 2
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Prinsjesdagontbijt
Op de 3e dinsdag in september vindt
in Restaurant ‘Rust Wat’  het Prinsjes-
dagontbijt plaats, georganiseerd
vanuit de Protestantse Gemeente
Blaricum. Thema: ‘De Nieuwe Reali-
teit: Vrijheid en keuzes?’

In welke wereld gaan wij leven? Oude
paradigma’s zijn op hun eind. Oude ver-
trouwde instituties wankelen. Oude filo-
sofieën worden herhaald en herhaald.
Wat wordt de nieuwe werkelijkheid? Wat
zijn de opties in die werkelijkheid? Wat
betekent dat voor de te maken keuzes?

Gastspreker drs. Ben Verwaayen

Ben Verwaayen (1952) is sinds septem-
ber 2008 de chief executive officer van
Alcatel-Lucent. Als vroegere topman
van British Telecom en van het voorma-
lige staatsbedrijf KPN wordt hij wel eens
‘het belangrijkste exportproduct van
de Nederlandse managementschool’
genoemd. Daarnaast is hij schrijver van
artikelen en een partijprogramma. 
Op 19 augustus was hij avondgast in het
VPRO-programma Zomergasten.
Verwaayen zal spreken over het onderwerp:
‘De nieuwe realiteit, vrijheid en keuzes’.

Drs. Jan Greven

Drs. Jan Greven besluit het ontbijt. Jan
Greven is oud hoofdredacteur van het
dagblad Trouw en bekend landelijk
columnist. Tevens gaat Greven zondag
regelmatig voor in diverse kerken.
Muziek tijdens het Prinsjesdagontbijt
wordt verzorgd door Elanne van Ee,
afgestudeerd aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam. Zij ver-
zorgt accordeon en zang.

Een ieder is van harte welkom op 18
september in Restaurant ‘Rust Wat’,
Schapendrift 79 te Blaricum van 7.00-
9.00 uur.

Opgave vooraf bij Annelies van Haselen,
Veldweg 1B, 1251 HC te Laren,  avanha-
selen@hotmail.com. Kosten € 16,50.



    

Al 30 jaar hèt adres voor topkwaliteit!

www.t-parkethuys.nl

 
Voor mooie en degelijke 

parketvloeren tegen scherpe prijzen. 
Kom naar onze showroom.

‘t Parket Huys
Bramenberg 18, Eemnes
Telefoon: 035 538 80 81

 ’t Parket Huys

aanhanger met de kasten voorop.

Westerheide
Op de Westerheide, dicht bij de waterto-
ren, is een prachtige plek voor ons gere-
serveerd onder een breed uitgroeiende
eik. De boswachter van het GNR opent
de slagboom en dan kunnen we gaan uit-
laden. Eén kast heeft ‘gelekt’. Voor de
zekerheid zet een enkeling even de kap
op, maar al snel staan de kasten in het
gelid met de vliegopeningen op het zuid-
oosten gericht. Dan is het tijd om de

vlieggaten open te maken en de bijen
hun vrijheid te geven.

Heidehoning?
Nu ik dit schrijf hebben we nog al onze
hoop op een verbetering van het weer in
de maand augustus. De ontwikkeling
van het heidehaantje kan ook dan nog
veel roet in het eten gooien. Wanneer
deze hei & wei bij u op de mat valt weten
we meer. We houden er al rekening mee
dat er geen heidehoning zal zijn dit jaar.
Hopelijk hebben de bijen dan toch nog
wat verzameld voor eigen gebruik in de
wintermaanden.

werkt hij, op zoek naar unieke momen-
ten. Die plakt hij aan elkaar. Verandert
plots de lichtinval, of komt er een witte
koe in beeld, dan kan het hele schilderij
op de schop gaan. Hij schildert los,
vooral niet pietepeuterig: ‘Ik bouw geen
huis!’ Tevreden over zijn werk? ‘Ja,
maar een enkele keer kan ik ’t wel in de
sloot gooien.’ In stallen schildert hij af
en toe ook: ‘Dat schildert een stuk rusti-
ger.’
Ruud werkt in opdracht, of voor exposi-
ties. Kopers zijn mensen die van koeien
houden of die hun eigen prijskoe of
-stier geschilderd willen zien.

Oldtime Stringband
Hij is een enthousiast muzikant. Met
overgave speelt hij banjo in de ‘The
Oldtime Stringband’, een clubje van
uiterst muzikale vrienden vanuit het hele
land. Vorig jaar bezochten ze hier in een
huifkar, aanstekelijk musicerend, diverse
ateliers van de Atelier Route. Dit evene-
ment valt nu op zaterdag 8 en zondag 9
september. Ruud doet daaraan voor het
laatst mee. Daarom is hij is al open vanaf
donderdag 6 september, de laatste gele-
genheid om zijn werk hier te zien. Kijk
daarom op www.koeienschilder.nl. Ruud,
het ga je goed! 

Oostindisch doof

In mijn jonge jaren maakten
mijn ouders zich ongerust om
mijn wat stille, oudste broer.
Op vragen reageerde hij vaak
helemaal niet meer. Naar de
dokter met hem. Resultaat:
‘Doof? Welnee. Ik zou eerder
zeggen oostindisch doof. Wel
kunnen, maar niet willen
horen.’ 

Dit kwam in me op toen ik deze
zomer op de Tafelbergheide
wandelde. In de verte zag ik
twee ruiters stapvoets naderen.
Twee meiden, naast elkaar rij-
dend. De grootste op een forse
donkere knol, de andere, iets
jongere ernaast op een slank
bruin paardje. Dat liep keurig
op het ruiterpad. De grote knol
sukkelde met ploffende hoeven
lelijke gaten in het egale voet-
pad. Dat mag niet mogen, vond
ik. Ruiters moeten op de ruiter-
paden. Regel is regel.

Ik sprak de naderende knollen-
meid streng aan: ‘Dat mag niet
wat jij doet, je moet voor of
achter je vriendin rijden, netjes
op het ruiterpad, niet op mijn
voetpad.’ De knollenmeid zei
niets, keek dwars door me heen
en sukkelde gewoon door, over
‘mijn’ voetpad. Ik deed een stap
opzij. Een paard blijft immers
een paard. 
‘Zij is doof’ sprak het kleinste
van de twee zacht, alsof ze een
geheim met me wilde delen. 

Nu heb ik toevallig een oudere
neef die volledig doof is en die
mij altijd heel goed aankijkt om
te kunnen liplezen. Ik vertrouw-
de het zaakje daarom niet. 
Inmiddels keek ik tegen de ach-
terkant van de grote knol aan.
‘Hé, wat heb jij ’n dikke bil-
len!’ riep ik luid. De ‘dove’
draaide zich met een ruk om en
keek me zwijgend, doch furieus
aan. ‘Nee, ik bedoel niet jou,
maar je paard,’ zei ik triomfan-
telijk, terwijl ik naar het van
zweet glanzende knollenachter-
werk wees. ‘En weet je wat jij
bent? Nee? Oostindisch doof!
En nu als de bliksem van dat
voetpad af!’

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Om acht uur in de ochtend komt Kees,
onze voorzitter, met de aanhanger om de
bijenkasten op te laden. Het heeft die
nacht gegoten van de regen, maar de
ochtend is mooi. Philip heeft zijn kast de
vorige avond al op de schans gebracht:
mijn kast staat achterin de auto, klaar om
overgeladen te worden op de aanhanger.
We keuvelen nog wat over de ervaringen
van de laatste maanden. Moerloze vol-
ken en darrenbroedige moeren, eierleg-
gende werksters, allemaal toegeschreven
aan het slechte weer, dat voor de

bevruchting van de jonge moeren pro-
blemen geeft. Voorjaarshoning is er maar
door een enkeling geoogst. Alle hoop is
nu op de heide gericht.

Het heidehaantje
De laatste berichten van Gert zijn niet zo
gunstig. Het heidehaantje, een klein
bruin kevertje, heeft weer toegeslagen.
Er zijn al hele stukken hei aangetast en
de mannen van het Goois Natuurreser-
vaat zijn begonnen te maaien en voeren
het maaisel af. Bart en Piet zetten de
laatste kasten op de wagen en dan gaan
we in optocht naar de hei. Kees met de

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

Bij & Wij: heidetijd

door Jan Goedkoop, Imkervereniging Blaricum
In augustus gaan de Blaricumse imkers traditiegetrouw naar de heide. De
Blaricummerheide en de Tafelbergheide zijn voor ons echter te dichtbij. De
bijen zouden dan weer naar hun oude standplaats op onze bijenschans
Steegland terugvliegen.
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Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Vanaf 9.00 uur worden de deelnemende
klassiekers opgesteld in het centrum van
het mooie Blaricum. Vanaf 11.00 uur
starten meer dan 100 oldtimers in de
toerklasse, sportklasse (met wedstrijd-
element) of in de categorie van oldtimers
van vóór het bouwjaar 1950.
Halverwege is er een stop met een lunch
op een bijzondere locatie. 

Dorpslunch
Om 14.30 uur worden de eerste oldti-
mers terugverwacht in het dorp. Terwijl
de rallyrijders genieten van de lunch
onderweg organiseren wij, alweer voor
het 5e jaar, de ludieke dorpslunch in het
centrum van Blaricum. Ons eerste lus-
trum van de dorpslunch, en dat willen
wij met u vieren met heerlijkheden in de

Creativiteit
door Gerda Jellema
Terwijl ik dit schrijf moet de ker-
misweek nog beginnen. Terwijl u
dit leest is die week alweer voorbij.
Waar blijft de tijd!?
We hebben de afgelopen vakantie-
periode alleen dunne hei & wei’s
gehad. Nu een extra dikke met veel
kermisfoto’s en met een aankondi-
ging van het nieuwe cultuurcen-
trum Het Brinkhuis te Laren. Dit
centrum herbergt onder andere de
vestiging Laren van de bibliotheek
Huizen-Laren-Blaricum. Ondanks
dat steeds meer mensen overgaan
tot het lezen van boeken op hun
ipad, e-reader of welk modern
medium dan ook, blijft ook het
papieren boek bestaan. Dankzij al
die moderne middelen hebben men-
sen uitgebreidere toegang tot het
lezen van literatuur, wetenschappe-
lijke artikelen, kranten, recepten,
pulp en wat al niet meer. 
Ook zetten deze middelen aan tot
het zelf schrijven van stukjes over
wat een ieder meemaakt, waar je
wat over vertellen wilt, waar je je
mening over geven wilt. Hiervoor
worden bijvoorbeeld Facebook,
Twitter en App.net veel gebruikt.
Tekst is niet meer alleen lezen en
‘tot je nemen’, maar wordt ook
steeds meer ‘jezelf uiten en delen
met elkaar’. 

Nog een paar weken en de herfst
en het binnengebeuren breken weer
aan. Tijd voor creativiteit. Hei &
wei is voor, door en over Blaricum,
het dorpsblad waarin gedeeld
wordt met elkaar wat er in
Blaricum gebeurt en wie daar
wonen. Heeft u even geen idee wat
u met uw tijd moet doen: lees een
boek, of kruip achter de computer
en schrijf een Blaricums stukje,
over een Blaricumse aangelegen-
heid wat u met Blaricummers wil
delen en u weet waar uw tijd blijft.
Twitter: http://twitter.com/heienwei
e-mail: redactie@heienwei.nl.  

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

LIONS Oldtimer Festival 
op zondag 9 september 2012

picknickmanden, die alle voorgaande
dorpslunches zullen overtreffen.

Ringsteken cabrio’s
Om 13.45 uur start het ringsteken voor
damesteams in cabrio’s. Deze unieke
happening wordt net als de twee voor-
gaande jaren vast weer een groot succes.
Ook dit jaar verwachten wij weer 15
damesteams aan de start. 

Veiling
De veiling zal weer worden geleid door
de heer Frederick Baerveldt. Alle vei-
ling-items zullen z.s.m. op onze website
te vinden zijn. Om 17.00 uur vindt de
prijsuitreiking van de rally en het
Concours d’Elegance plaats, en om
18.00 uur is het slot van ons evenement. 

Het 12e Old-
timer Festival
was vorig jaar
weer een groot
succes.
Dankzij de
financiële bij-
dragen van
alle sponsors
was de Lions
Club Blaricum
Laren in staat
een bedrag van
€ 32.000 te
verdelen over
een viertal
goede doelen.
Dit jaar organiseren wij op 9 september samen met Pouw Automotive Groep te
Blaricum voor de 13e keer dit evenement. De opbrengst hiervan zullen wij
schenken aan onderstaande goede doelen: MKI Foundation, het
Gemeenschapsfonds Blaricum en Vrienden van de Agrarische Stichting
Blaricum.
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Info: www.lions-otf.nl. Via deze website kunnen belangstellenden zich
opgeven voor deelname aan de rally/toerrit/categorie oldtimers van voor

1950 en voor deelname aan de dorpslunch.

Singer Laren is zeer verheugd over de
sponsoring door
Velthuis Kliniek.
Haar medisch speci-
alisten delen Rodins
grote passie voor de
natuurlijke schoon-
heid van de mens.
Samen met Singer
Laren willen zij de
onthullende naakten
van Rodin dolgraag
in Nederland laten
zien.

Musée Rodin
Singer Laren wil met
‘Erotique Rodin’ een
belangrijk, maar
relatief onbekend deel van het oeuvre
van Rodin ontsluiten. De tekeningen en

Velthuis kliniek projectsponsor
Erotique Rodin 

aquarellen uit de collectie van Musée
Rodin zijn nooit eer-
der in Nederland
tentoongesteld en
slechts een enkele
keer buiten
Frankrijk. Singer
Laren organiseert
vaker tentoonstellin-
gen rond het werk
van Rodin en
beheert met zeven
beeldhouwwerken
de grootste collectie
kunstwerken van
Rodin in Nederland.
De tentoonstelling is
mede mogelijk
gemaakt door een

aanzienlijke bijdrage van de Turing
Foundation.

‘Op de koffie’
Donderdag 20 september is er van
10.00 tot 11.00 uur een ‘Op de koffie’
bij dagverzorging De Wingerd te
Blaricum.
Een gezellig, ontspannen en informatief
uurtje voor ouderen uit het Gooi. Deze
‘Op de koffie’ zal 4 keer per jaar georga-
niseerd worden. U kunt op informele
wijze kennis maken met de dagverzor-
ging. De dagverzorging is sinds 2011
gevestigd in woonzorgcomplex De
Wingerd en biedt ouderen een plek aan
waar diverse activiteiten worden georga-
niseerd en contacten onderhouden. Voor
deze eerste keer hebben we een speciale
gast uitgenodigd: Frans Ruijter. De
entree en koffie zijn gratis. 

Kijk voor meer informatie op
www.vivium.nl/dagverzorging_

dewingerd_blaricum. 

Dagverzorging ‘De Wingerd’
Molenveenweg 29, 1261 TG Blaricum

5313108

De tentoonstelling Erotique Rodin die vanaf september dit jaar te zien is in
Singer Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Velthuis Kliniek. De grootste
privékliniek van Nederland, gespecialiseerd in cosmetische behandelingen, is
projectsponsor geworden. ‘Erotique Rodin’ is een ode aan de natuurlijke
schoonheid van de vrouw en toont erotische tekeningen, aquarellen en beelden
van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin. 



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
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Om deze geschiedenis niet verloren te
laten gaan heeft het Rosa Spier Huis
onlangs een boek uitgebracht: Een leven
lang kunst, waarin naast het ontstaan en
de geschiedenis van het huis, ook prach-
tige portretten, beschreven zijn van haar
bewoners. Het boek is te koop in het
Rosa Spier Huis en in de Larense Boek-
handel. 

Woongemeenschap
Ook het gebouw is niet een doorsnee
verzorgingshuis. Er zijn veel extra ruim-
tes voor bewoners en soms ook voor de
inwoners van Laren en ’t Gooi om actief

of passief met kunst bezig te zijn: een
concert/theaterzaal, een expositieruimte,
en voor de bewoners twee bibliotheken
en verschillende werkruimten: ateliers
en muziekstudio’s. In deze mooie woon-
gemeenschap wonen kunstenaars met
een achtergrond uit muziek, theater of
beeldende kunsten. In het Rosa Spier
Huis vindt u ook schrijvers en dichters,
fotografen, e.v.a. Maar ook wetenschap-
pers, die het mogelijk maken dat kunste-
naars hun kunst kunnen bedrijven, beho-
ren tot de doelgroep van het huis: een
museumdirecteur, galeriehouder, produ-
cent e.d. 

Leermeesters
Door de achtergrond van de bewoners is
het belangrijk muziekuitvoeringen en
theatervoorstellingen te organiseren van
een hoog niveau. De ervaring leert dat

door Frans Ruijter
In de laatste week voor de zomervakantie is bij KBS Bernardus op
bijzondere wijze afscheid genomen van juf Pauline van Gils. Na
maar liefst 45 jaar hartstochtelijk met meerdere generaties kleu-
ters te hebben gewerkt, gaat ze genieten van haar welverdiende
pensioen. 

professionals bijzonder graag in het
Rosa Spier Huis willen optreden: het
contact met hun vroegere ‘leermeesters’
wordt zowel door uitvoerende als bewo-
ner zeer op prijs gesteld. Deze voorstel-
lingen zijn overigens opengesteld voor
de inwoners van Laren en de omliggen-
de gemeenten. Alle tentoonstellingen
kunnen dagelijks (gratis) bezocht wor-
den, ook in de weekenden. 

Donateurs
Voor het bijwonen van concerten en
theatervoorstellingen worden geen toe-
gangskaarten verkocht, maar wordt

gewerkt met een systeem van donateurs
(€ 55,- per persoon per jaar). Iedereen
die donateur is van de Stichting Voor en
Door Kunstenaars steunt daarmee alle
culturele activiteiten in het Rosa Spier
Huis, en kan gratis concerten en theater-
voorstellingen bijwonen. Er worden jaar-
lijks 12 tot 14 voorstellingen georgani-
seerd! Graag verwelkomen wij u als
donateur. 

Aanmelden en verdere info: 
Betty Wassenaar 

(directeur Rosa Spier Huis), 
tel. 5386797 

of 0653490300 en 
www.rosaspierhuis.nl. 

Pauline zo geliefde Afrika, waar ze veel-
vuldig is geweest. Voor haar prachtige
initiatief werd door de kinderen van de
Bernardus-school maar liefst 4.500 euro
bijeen gelopen. Met dit bedrag kunnen
circa zeventig kinderen geopereerd wor-
den aan waterhoofdaandoeningen.
Bovendien is de speelzaal van KBS
Bernardus, waar de juf vele uren heeft
doorgebracht, met de onthulling van een
prachtig bord door haar zelf omgedoopt
tot Juf Pauline-speelzaal. De ongedwon-
gen, gezellige feestmiddag was geheel
op de manier waarop Pauline dat wilde,
een zeer geslaagd afscheid van een
mooie periode uit haar leven. Met een
geweldige voortzetting is Pauline inmid-
dels ook al druk in de weer. Ze stort zich
weer vol overgave op het door haar zo
geliefde reizen. Zo staat, na een wandel-
vakantie in Frankrijk, dit najaar een trip
naar Peru gepland met een beklimming
naar de Incastad Machu Picchu. 

Wilt u juf Pauline nog een 
persoonlijke reactie sturen, 

dan kan dit naar: 
KBS Bernardus, t.a.v. Pauline van
Gils, Eemnesserweg 18b, 1261 HG

Blaricum.

De kleindochter
van het legenda-
rische eerste-
hoofd van de
Bernardus-
school, meester
Van Gils, is in
Blaricum even-
eens uitgegroeid
tot een begrip.
De kleurrijke juf
is vanaf 1967
verbonden
geweest aan
KBS Bernardus.
Zij begon op de
kleuterschool
met de mooie
naam ‘Zonne-
weide’ aan het Kerkpad. Daar zwaaiden
de zusters Waltera en Hermana de scep-
ter. Haar tante Marie van Gils, in
Blaricum beter bekend als zuster
Auxilia, gaf al les op de Bernardus-
school. Na het ingaan van de Wet op het
Basisonderwijs werd Pauline van kleu-
terleidster ineens juffrouw van groep één
en twee. Niet meer in haar vertrouwde
‘Zonneweide’, maar in het gebouw van
de Bernardusschool, toen nog gevestigd
aan de Kerklaan 16. Met het tot stand
komen van de nieuwe school, samen met
de OBS Blaricum, aan de Eemnesserweg
in 2003, verhuisde ze nog een keer mee
met haar werk. Al ging Pauline niet van
harte naar de nieuwe locatie, zij zette
haar eigen ideeën daarover aan de kant,
in het belang van haar leerlingen. Die
stonden bij haar altijd voorop. Tot eind
juni dus.

Bijzonder afscheid
Juf Pauline gaf de voorkeur aan een
kleinschalig afscheid met de kinderen
van school. Bovendien wilde ze vooral
iets voor anderen en met name voor kin-
deren betekenen. Daarom werd er op
dinsdagmiddag 17 juli jl. door de kinde-
ren van KBS Bernardus een sponsorloop
gehouden. Niet om een cadeau voor de
kleuterleidster mee te betalen maar om
te doneren aan een project van stichting
ReachAnother Foundation in het door

Het Rosa Spier Huis: 
uniek in Europa!

Juf Pauline van Gils stopt na 45
jaar op KBS Bernardus

In geen ander Europees land vind je een woon-, werk- en zorgcen-
trum zoals het Rosa Spier Huis in Laren. Alleen in Milaan is er het
Verdi Huis voor musici, die werkzaam waren bij de Italiaanse
Opera. Maar een huis voor kunstenaars met heel verschillende ach-
tergronden in de kunst is uniek in Europa. Over het huis is veel te
vertellen, door de jaren heen hebben er vele kunstenaars gewoond,
die allemaal een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de kunst
in Nederland. 
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

!
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.nl

uw complete woninginrichter

Kerkstraat 14 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

In Memoriam 

Deze twee Noord-Hollandse eigenschap-
pen heeft Karel zijn hele leven uitgedra-
gen. Nuchter was hij omdat hij, voor hij
in 1947 voor zijn nummer naar
Nederlands-Indië moest, trouwde met
zijn grote liefde Henny. De reden hier-
voor was, dat een getrouwd dienstplich-
tig soldaat een hoger soldij kreeg. Karel
was ingedeeld bij de genie, want bouwen
was zijn lust en zijn leven. Maar nog
meer kwamen in Indië zijn kooktalenten
naar boven. Zodoende werd hij daar kok
voor de officieren. Toen hij drie jaar later
weer terug kwam in Nederland was hij
een totaal ander mens geworden. Het
kostte hem moeite om de draad van het
gewone leven weer op te pakken. Maar
met steun van zijn Henny, die hij tot op
het laatst ‘Mijn verloofde’ bleef noemen,
is dat geweldig goed gelukt.

Lunchroom
Na wat her en der gewerkt te hebben in
de Zaanstreek kwam het gezin Buijs in
1955 naar Blaricum. Hier kwamen de
ondernemende kwaliteiten van Karel
naar boven. Karel en Henny namen de
zaak van Van Doornik over en begonnen
aan de Huizerweg, waar nu de ABN-
Amro-bank gevestigd is, een lunchroom
(zie foto). Na een jaar kwam Ome Jo van
Driel, een oude zeeman van de Holland
Amerika Lijn het team versterken. Nog
later kwam Rob er werken, of zoals
Karel hem noemde: zijn ‘pleegzoon’.
Het groeide uit tot een grote sociale ont-
moetingsplaats. Hier werd de voetbalto-
to ingeleverd en werd eind jaren vijftig al
televisie gekeken. Als er een voetbal-
wedstrijd op de tv kwam, wat toen nog
een zeldzaamheid was, puilde de zaak
uit. Ook werden hier de laatste nieuwtjes
uit het dorp besproken en was Henk v.d.
Bergh sr. een vaste gast met zelfs een
eigen stoel. Kortom Karel had leven in
de brouwerij gebracht. 

Patat frites
Karel Buijs bleef altijd naar nieuwe din-
gen zoeken om zijn omzet te vergroten.
Zo kwam hij op het idee om patat te gaan
verkopen. Hij was daarmee de eerste in
Blaricum. Het liep als een trein maar het
ging ook een keer fout. Vlam in de patat-

pan! Goede raad was duur. Het pand was
grotendeels van hout. Karel belde snel
naar mijn vader, want bij ons thuis
bedienden wij de brandweertelefoon, en
zei: ‘Ruijter kom snel, de tent gaat
eraan!’ Mijn vader pakte een koolzuur-
sneeuwblusser en zei tegen mijn moeder:
‘Bel jij de mannen. Ik ga vast.’ Het liep
allemaal met de welbekende sisser af.

‘Rust Wat’
In 1965 ging de familie Buijs naar ‘Rust
Wat’ en daar hebben ze er ook weer wat
moois van gemaakt. Toen hij de zaak
over had gegeven aan zijn zoon Henk,
bleef Karel op de achtergrond veel werk
verzetten. Het zat hem in het bloed.
Karel verhuisde met Henny van ‘Rust
Wat’ naar het Oosthout in de
Bouwvenen. Waar hij ook een grote
sociale functie vervulde. Karel was daar
meteen de zogenaamde ‘haarlemmer-

olie’ in de buurt. Helpen waar nodig is,
was hun motto. Henny en Karel keken,
omdat ze het ook iets makkelijker wilden
hebben, uit naar een appartementje.
Helaas voor hen, was dit in Blaricum
niet te realiseren. Maar in Hilversum aan
de Utrechtseweg vonden zij wel wat naar
hun zin. Karel was een ‘mensen mens'’
en daarom had hij binnen de kortste
keren daar ook weer voldoende kennis-
sen gemaakt. Op 8 juli jl. kwam er een
einde aan het leven van deze markante
‘Blaricumse Zaankanter’. Velen waren
dan ook bij het indrukwekkende afscheid
in ‘Den en Rust’. Karel, we hebben van
je genoten. Wij van hei & wei wensen
Henny, de kinderen Henk en Els en
kleinkinderen en partners alle sterkte toe
om dit grote verlies een plaats te geven. 

Health Center FIT start in september/
oktober met 2 nieuwe programma’s, te
weten: FysioFIT en het Midlife FIT &
Focus Programma. Beide program-
ma’s zijn ontstaan uit de groeiende
vraag naar meer en specifiekere bege-
leiding tijdens het fitnessen.

FysioFIT is een gezonde, veilige en ver-
antwoorde manier van trainen voor men-
sen die extra begeleiding zoeken tijdens
het sporten. Om de individuele aandacht
te waarborgen wordt getraind in kleine
groepen van maximaal 8 personen.
Iedere training heeft een vaste lesop-
bouw, met hierin individuele oefeningen
en oefeningen in groepsverband.
Bij de indeling in groepen wordt reke-
ning gehouden met het trainingsniveau
en specifieke wensen van de deelnemers.
Zo zijn er onder andere speciale
SeniorenFIT en RugFIT groepen. De
trainingen worden uitsluitend gegeven
door fysiotherapeuten of medisch fit-
nessinstructeurs.

Het Midlife FIT & Focus Programma
In oktober start Health Center FIT met
een uniek lifestyle- trainingsprogramma
voor vrouwen die klachten ervaren in en
rondom de overgang. Het Midlife FIT &
Focus Programma wordt gegeven door
Personal Trainer en Lifestylecoach
Margot Knapen. Zij heeft jarenlange
ervaring in de fitness en wellness-
branche. De laatste jaren heeft zij zich

verdiept in de fysieke en mentale aspec-
ten van de overgang en hiervoor een pro-
gramma ontwikkeld om de overgangs-
klachten te verlichten en/of te verminde-
ren. Het programma duurt 8 weken en
bestaat uit doelgerichte trainingen, voe-
dingsadvies en diverse mindset-opdrach-
ten om de bewustwording van de eigen
kracht en invloed op de overgangsfase te
ervaren. De trainingen worden gegeven
voor groepen van 4-6 deelneemsters.
Deelnemers ontvangen daarnaast ook
een receptenboek en een lijst van verant-
woorde en nuttige voedingssupplemen-
ten.

Op donderdag 13 september wordt
bij FIT een informatieavond over het
Midlife FIT & Focus Programma

gehouden. Info:
www.healthcenterfit.nl

Karel Godfried Buijs
16 mei 1925 - 8 juli 2012

Health Center
FIT

door Frans Ruijter
Soms als je hoort dat er iemand over-
leden is, gaat er een schok door het
dorp. In dit geval was dat het overlij-
den van Karel Buijs. Al woonde hij de
laatste jaren in Hilversum, hij heeft
duidelijk zijn sporen achtergelaten in
Blaricum. De wieg van Karel stond in
de Zaanstreek. Daar zijn ze nogal
nuchter en ondernemend. 

De lunchroom aan de Huizerweg



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.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

De Channel Crossing bleek een hele
onderneming. Niet alleen het varen van
deze historische tocht maar ook de orga-
nisatie eromheen. Tot het laatste moment
veranderden cruci-
ale factoren waar-
door het nog onze-
ker was of het alle-
maal door kon
gaan. 
Maandenlang trai-
ning ging vooraf
aan de geplande
tocht. De trainin-
gen vonden gro-
tendeels in de boot
plaats, dus het
weer speelde een
belangrijke rol bij
de motivatie. Maar
het weer zat niet
mee. ‘Ik kan de
dagen dat het
mooi weer is
geweest op één
hand tellen. Het
was continu varen met zeer onvoorspel-
bare weerselementen. Dan kan je alleen
maar hopen dat het weer je gunstig
gezind is.’

De tocht
En deze wens kwam uit. Zondag 22 juli
jl. was dé dag. ‘Heel vroeg in de ochtend
stapte ik rillerig en lichtelijk vermoeid
op het strand in mijn kano. Maar door
een paar fikse golven die ik in de bran-
ding over mij heen kreeg, was ik meteen
wakker. Ik zette de koers naar Engeland
maar daarvoor zou ik wel één van de
drukste vaarroutes van de wereld over
moeten steken.’ Dat het een lange, ver-
moeiende en ook wel gevaarlijke tocht
zou worden wist Jean-Jacques van tevo-
ren maar daar is hij tijdens de tocht niet
meer mee bezig geweest. ‘Blik op onein-
dig, gewoon kanoën en speed is the key.
Zo snel mogelijk naar de overkant! En na
enkele uren peddelen riep mijn vader
ineens vanaf de safety boot dat ik al hal-
verwege was en dat ik het binnen de 10
uur zou halen als ik zo door zou gaan. Ik
lag dus op schema! En als extraatje viel

Channel Crossing

door Daniëlle Mouissie
Wij van de hei & wei schreven er al eerder over. Jean-Jacques François,
bekend van de Crêpe Expres uit Blaricum zou in de voetsporen treden van de
Engelandvaarders die in 1942 de tocht waagden naar het vrije Engeland.
Hierbij het verhaal van Jean-Jacques over deze bijzondere tocht waarbij hij
ook aandacht vroeg voor de Benjamin Foundation uit Blaricum. De donatie
teller staat op € 3000 en er kan nog steeds worden gedoneerd via www.jacquet-
events.nl/ charity. De tijd gaat ruim honderd jaar terug op zondag 16 september op het

Oranjeweitje. Vanaf twaalf uur zetten boerenteams hun beste beentjes voor
met onder meer ploegen, dorsen, boomslepen en hooien. Ze klaren de klussen
met eigen spierkracht en dat van hun imposante werkpaarden. Er is een wed-
strijd aan verbonden. In 2011 gingen de hoofdprijs en vooral de eer naar het
team van Paul Loman. Dit jaar zijn er opnieuw zeven teams die team Loman
naar de kroon proberen te steken.

Wattimena. Ook wagenmaker Toon
Wortel en smeden Frank Vos en Stef van
den Bergh met assistenten ontbreken
niet. Verder maken rietdekkers Anton en
Kees de Boer hun opwachting. U kunt
een Blaricums praatje maken met Joke
Vos en Linda Eggenkamp. De
Boerenkapel van de Sint Jansharmonie
zorgt voor een vrolijke noot. Boven alles
uit ruikt u de geur van vers brood en
verse koekjes, gebakken in een op hout-
gestookt oventje door bakkers Frans Post
en Sebastiaan en Jeffrey Wassenaar.

Gouden zinken emmer
De dag wordt rond vijf uur afgesloten met
een boeldag, een ludieke veiling waar het
wemelt van brocante met als traditioneel
slotstuk de gouden zinken emmer van
Blaricum. De entree van de Dag van het
Werkpaard is uiteraard gratis.
Info: www.dagvanhetwerkpaard.nl.

de wind geheel weg en kon ik nog har-
der. Eigenlijk was op dat moment alleen
de zware deining nog mijn tegenstander.
Maar de slag zat er goed in, met als

resultaat dat ik binnen de 7 uur voet op
Engelse bodem zette. Een recordtijd met
een vouwkano van 70 jaar oud.’

Terugblik
Hoe kijkt Jean-Jacques terug op de
onderneming? ‘Je bedenkt vooraf veel
romantische scenario’s van hoe het is als
je aankomt op het strand. Een held die
wordt onthaald na een zware tocht naar
de overkant...’ De werkelijkheid bleek
iets anders te zijn. ‘Ik ging op in de geur
van versgebakken kibbeling en zonne-
brandcrème van de Engelsen die genoten
van de eerste zomerse dag sinds weken.
Niemand die op of om keek en zich
afvroeg waar ik vandaan kwam. Nog wat
stram en vermoeid keerde ik mij om en
keek over de zee terug op de golven die
ik had bedwongen en daarmee op een
waanzinnig avontuur. Ik wil via deze
weg graag iedereen bedanken die hier
een steentje aan heeft bijgedragen.’
En wij feliciteren Jean-Jacques met zijn
persoonlijke overwinning en de mooie
opbrengst voor de Benjamin Foundation.
En u kunt dus nog doneren…

Nieuw dit jaar is het schooltje, dat wordt
ingericht zoals het er voor de Tweede
Wereldoorlog uitzag, compleet met oude
schoolplaten, klompenhok en kolenka-
chel. De kinderen van de eerste klas
leren lezen, schrijven op een lei, rekenen
met het grote telraam en zingen. De
opvolgster van zuster Auxilia zwaait de
scepter! Speciaal voor kinderen is het
kinderplein ingericht, waar ze spelletjes
kunnen doen. ’t Gooisch Poppentheater
van Rob en Janine Numan verzorgt voor-
stellingen.

Vrolijke noot
Daarnaast kunt u ouderwets winkelen in
het kruidenierswinkeltje van de familie
Ton, gerookte ganzenborst proeven van
Marc Kramer en Harry Vos, naar de kun-
sten kijken van mandenmaker Hennie
van Emaus, klompenmaker Leo
Beekhuiszen en stoelenmatter Arthur

‘Alle kommen, neit vergeten’

Naar school op Dag van Het
Werkpaard

Jean-Jacques: ‘Niemand die op of om keek en zich afvroeg
waar ik vandaan kwam.’
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Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Toen Marion Smit hoorde dat ze diabetes
(we hebben het hier over diabetes 2) had,
zei ze: ‘Daar kom ik weer vanaf!’ De
ziekte maakte Marion strijdbaar. Ze
begon met cardio fitness in een praktijk
voor fysiotherapie, ondanks haar overge-
wicht. Een door de computer op de per-
soon afgesteld programma volgde ze
negen maanden.
Daarna diabetes fit-
ness: wandelen in de
bossen en balspelletjes
in de gymzaal. Alles
zonder resultaat, er
trad zoveel verslechte-
ring op dat ze van 2 x
14 eenheden insuline
spuiten per dag over
ging naar 2 x 38 een-
heden per dag. 

Voeding, beweging
Marion had het gevoel
dat er geen balans was
tussen voeding, bewe-
ging en medicatie. Ze
struinde internet af, ze probeerde allerlei
diëten. Door de insuline zat ze inmiddels
op een gewicht van 114 kilo, wat weer
allerlei lichamelijke complicaties gaf.
Marion: ‘Als het nog langer zo doorge-
gaan zou zijn, zat ik nu in een rolstoel!’
Uiteindelijk kwam zij bij de juiste men-
sen terecht die haar motiveerden om zich
verder te verdiepen in voeding en bewe-
ging.

Diasport
Haar gedrevenheid om de diabetes te
bevechten leverde resultaat. Ze vond
evenwicht in een door haarzelf bedacht
aangepast voedselpatroon en bewegen.
Het ging zo goed dat ze van de insuline
af kon, de dosis tabletten kon halveren
en ze vele kilo’s lichter werd. Dit alles
heeft haar geïnspireerd om een diabetes-
plan op te stellen. Met personal trainers
Yvonne Wolzak-Meijning en Martijn
Reijersen is ze om de tafel gaan zitten en
werd het plan verder uitgewerkt. Dit
heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting
van Diasport zodat ook andere diabetici
kunnen bereiken wat Marion bereikt
heeft. Bij R&A Sports & Swimming

Blaricum vond ze een gewillig oor voor
haar plan en kon ze ruimte krijgen.

Kids en moslima’s
Marion heeft programma’s voor volwas-
senen en voor kinderen. Voor steeds
meer mensen geldt dat hun levenswijze
zorgt voor overgewicht, wat de kans op

diabetes doet toenemen. Daarom pro-
gramma’s voor jong en oud. Ook heeft
Marion de mogelijkheid om moslima’s te
begeleiden, binnen R&A Sports &
Swimming Blaricum is een afgesloten
ruimte en is er ook een vrouwelijke trai-
ner.

Doel
De strijd tegen haar ziekte heeft haar
zelfvertrouwen gegeven en ze maakt
weer plannen voor de toekomst. Nu haar
lichaam weer mee wil werken hoopt ze
binnenkort ook weer echt te kunnen gaan
fietsen. En haar wens is om in 2014 de
overbekende Camino de Santiago de
Compostella te fietsen! Vanaf Blaricum.
Tot Santiago zijn er nog wat ‘colletjes’ te
overwinnen. Diasport, Marion als erva-
ringsdeskundige samen met personal
trainers, leven inblazen, zelf door blijven
gaan en zoals Marion zegt over haar
medicatie: ‘Oh, maar daar kom ik ook
vanaf.’

Voor informatie en aanmelden: Marion
Smit tel. 0653859540, e-mail:
info@diasport.nl en www.diasport.nl. 

arnoud �@afunnyw
#gezocht enkele collectanten voor #blaricum bijvanck #nier-
stichting16-22 sept. We gaan een leuke setting maken! RT;-)
thanks! Arnoud.

Frits Lummelbaum �@FritsLummelbaum
@borsato - Wat is het Surfstrandje in Blaricum toch mooi
hè!

Gideon Calis �@GideonCalis
Top gesprek gehad voor #Feestweek #Blaricum en ook vol-
gend jaar al geboekt :-)

Rob Posthumus �@RobPosthumus
De voorbereidingen voor het Concours Hippique JUMPING
BLARICUM 2013 zijn al weer in volle gang. Spannend.

Marion Smit: ‘Oh, maar daar kom
ik ook vanaf!’
door Gerda Jellema
In 2006 ging Marion Smit naar de huisarts voor duizeligheid, en na bloedon-
derzoek kreeg ze te horen dat ze diabetes had. Eind 2008 was haar toestand zo
ver verslechterd dat ze insuline moest gaan spuiten, naast de medicijnen de ze
al gebruikte. Insuline waarvan men zegt dat je er nooit meer vanaf komt. Ze
kwam er wel kilo’s van aan.

Foto van de maand

De algemene begraafplaats op de Woensberg ’s morgens prachtig in de dauw
gehuld. Deze foto is gemaakt door Martine Posthumus Meyes.

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 13 september in 
hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw naam,

waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift.

hei & wei volgen op twitter: kijk
op http://twitter.com/heienwei

Marion Smit, midden, en personal trainers Yvonne
Wolzak-Meijning en Martijn Reijersen



Foto’s: Peter van Rietschoten/
Oog op Blaricum

Zaterdagochtend 18 augustus 2012
Ongezadeld ringsteken pony’s
1. Charlotte Fresher
2. Kelly Brouwer
3. Noël Wiggerts
Schoonste galop: 
Esteriel van Ginkel met Smaragd

Ongezadeld ringsteken paarden
1. Rosa van Dorsser
2. Stephanie Wernsen
3. Marike Rigter
Schoonste galop: 
Arthur Wattinema met Joris

Zaterdagmiddag 18 augustus 2012
Kermisvoetbaltoernooi
1. Politie
2. Vrijwilligers BVV’31
3. Bijvanck
4. Albert Heyn Blaricum
5. Oude Dorp  
6. LTV de Bijvanck
7. SDS ‘99

Fair Play Cup : Bijvanck
Schutterstrofee : Dion te Voortwis 5
doelpunten (Politie)
Minst gepasseerde doelman: 
Hans Post 0 tegen (Politie)

Zondag 19 augustus 2012
Keuring versierde fietsjes
Categorie 0 t/m 5 jaar:
1. Sven Bochem (5) piraat
2. Thijs Kruimer (5) paard
3. Evelien Spreen (2) Holland

Categorie 6 t/m 12 jaar:
1. Suze Faber (8) vakantiefiets
2. Daan en Tijn Wolthuis (9 

en10) spacefiets - André Kuipers
3. Naomi van Poelje (8) Cup cake fiets

Solex Vossenjacht Olympische
Zomerspelen
Gouden HG medaille: 
Hendrik Greefkes
Pechprijs: The Famous Grouse

Spel: 'Landgoed Dorresteijn' 
Goud : De Losse Flodders
Zilver : Blaricums  Amstelhuus
Brons : B.R.G.C. Blaricumse 

Royalty Golf club

Spel: De Brug / Vlugheid en kracht
o.l.v. Cees Bakker
Goud : Dit jaar ging alles fout, 

over 4 jaar voor goud  
Zilver : De Losse Flodders
Brons : De Russen

Spel: Handbalvereniging SDS ‘99
o.l.v. Ed Lagarde
Goud : De Russen
Zilver : Blaricums Amstelhuus 1
Brons : Blaricums Amstelhuus 2

Onderdeel theorie bij handbal
o.l.v. Arie Post
Goud : De Russen
Zilver : Blaricums Amstelhuus 2
Brons : Dit jaar ging alles fout, 

over 4 jaar voor goud

Spel: Reddingsbrigade:  
Goud : Dit jaar ging alles fout, 

over 4 jaar voor goud
Zilver : Blaricums Amstelhuus 1
Brons : Olympiërs 

Eindspel: Obstakelbaan
Goud : Dit jaar ging alles fout, 

over 4 jaar voor goud 
Zilver : Blaricums Amstelhuus 1
Brons : The Famous Grouse

Originaliteitsprijs (Familie Smit)
Goud : Blaricums  Amstelhuus
Zilver : Dit jaar ging alles fout, 

over 4 jaar voor goud
Brons : Olympiërs

Uitslagen 
Kermisweekwedstrijden 2012
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Maandag 20 augustus 2012
Keuring versierde aanspanningen
PONY’S
Bloemversiering/Cor Vos beker
1. Frouke Hermans en Robin van de 

Weijden
2. Theo Makker en Joke Witte
3. Linda Vollebrecht en Gerie de Gooijer

Originaliteit/Anton van Klooster
Trofee
1. Martine van Duin en Judyh van Meerten
2. Eline Geurs en Sanne Post
3. Sandra Vollebrecht en Marike Rigter

Landbouwstijl
1. Wies ter Weijden en Jeanine
2. Pieter Wiggerts en Ivar Eek

Meest smaakvolle combinatie/Aty
Lindeman trofee:
Frouke Hermans en Robin van de
Weijden 

PAARDEN
Bloemversiering/Adrie van Zon beker
1. Sjaak van Logchem en Lisa van de 

Hoeve
2. Willem de Gooijer en Jacqueline van 

Eijden

Originaliteit/Burg. de Winter bokaal
1. Jan de Jong met Elaine Rieder en 

Chantal Roest
2. Mirjam en Ashley Groenestein
3. Jorien Wartena en Kim

Landbouwstijl
1. Nico de Jong en Miriam van ’t 

Klooster
2. Bud de Gooijer en Aimee Bollebakker

Meest smaakvolle combinatie/
Bob Anink trofee
Sjaak van Logchem en Lisa van de Hoeve

Maandagmiddag 20 augustus 2012
Ringsteken aanspanningen
PONY’S
1. Anton en Iris van den Bergh
2. Eline Geurs en Sanne Post
3. Tim Staal en Jessica Arends
Bestgaande pony: 
Frouke Hermans met pony Marie

Ringsteken met transport/ bakfietsen 
1. Demian van Loo en Michèl van 

Klooster
2. Yort, Jurre en Maaike de Graaf
3. Fleur Bollebakker en Marjolein v/d Ende

Meest originele combinatie/
Klaas Vos trofee
Demian van Loo, Daisy Post en Michèl
van Klooster

Ringsteken aanspanningen
PAARDEN
1. Rob Wiggerts en Bruno Splint
2. Evert Blauwendraad en Joost 

Zwanikken
3. Ko en Annemiek van Schaik
Bestgaande paard/Frans Elbers
trofee: Bertus Vos met Pyloon

Woensdagmiddag: 22 augustus 2012
Touwtrekken
Heren, Gebroeders v.d. Heiden beker:
1. Zuidereind
2. De Onbekende
3. Scouting Raboes ‘de Adonissen’

Dames, RABO beker:
1. Wij weten het nog niet
2. De blonde trekkers
3. Gas op die Lolly

Handicaprace, Frans Ruijter
bokaal:
1. Elaine Rieder en Marijn de Jong
2. Kimberley van ’t Hoenderdaal en 

Thijs van Straten
3. Linda Eggenkamp en Robert Eijpe
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De bibliotheek staat er weer :  met zorg-
vuldig samengestelde collecties voor
jeugd en volwassenen,  over de historie
van Laren en Blaricum en bijzondere
kunstboeken. Uitnodigend én overzich-
telijk gepresenteerd in een prachtig
interieur. We staan te popelen om onze
nieuwe mogelijkheden te gaan benutten
en hebben mooie inspirerende plannen
op stapel staan. 

Het Brinkhuis, ontmoetingscentrum
voor Cultuur en Welzijn
Het Brinkhuis is een voormalig klooster
uit eind  19e eeuw. Het is grondig ver-
bouwd en gerestaureerd. De oude kapel is
in originele staat teruggebracht en
geschikt gemaakt als theater met ca. 70
stoelen. Voor de inrichting tekende archi-
tect Wim La Feber. Wim La Feber ont-
wierp het interieur van woningen, kanto-
ren, fabrieken, ruim 30 boekhandels en

‘Het Brinkhuis: een uniek con-
cept, op een unieke locatie en met
een unieke samenwerking. Op
deze plek in het Hart van Laren
hebben de Larense vestiging van
de bibliotheek Huizen-Laren-
Blaricum, de Volksuniversiteit
Blaricum-Eemnes-Laren (BEL)
en Versa Welzijn een nieuw en
gezamenlijk thuis gevonden. Dat
biedt ruimte voor het inslaan
van nieuwe wegen en synergie;
een toegevoegde waarde voor alle
betrokkenen, voor Laren èn voor
de BEL-gemeenten. Veel succes!’ 

Joan de Zwart-Bloch, 
burgemeester van Blaricum

meer dan 100 bibliotheken. Hij is, zoals
hij zelf zegt ‘ook al 50 jaar een echte
bibliotheekliefhebber’. 

Feestweek
Om alle facetten van het Brinkhuis goed
onder de aandacht te brengen vieren we de
opening  met een Feestweek. In deze week
kunnen huidige en nieuwe bibliotheekbe-
zoekers kennismaken met het prachtige
gebouw, de nieuwe faciliteiten en haar
vaste bewoners, de bibliotheek Huizen-
Laren-Blaricum, de Volksuniversiteit en
Versa Welzijn en het leerwerkbedrijf van
College de Brink. 
Op 9 september wordt het Brinkhuis
officieel geopend tijdens de INmarkt in
Laren. Op de INmarkt presenteren stich-
tingen en organisaties hun activiteiten
voor het nieuwe seizoen.  Het openings-
programma is spectaculair, kijk op de
website www.hartvanlaren.nl

beschikking gesteld, een videowall en een
multitouch-table. 
Door giften van particulieren uit Laren en
Blaricum en ook van de Rotary  heeft de
bibliotheek extra dingen kunnen doen,
zoals een speciale collectie wandelboeken
aanschaffen, een schilderij en een prent
laten restaureren en een Pluk van de
Pettefletkarretje voor de jeugdafdeling
laten maken.

Marijke heeft nog steeds dat meisjesachti-
ge maar toch gaat ze in oktober met pensi-
oen. Ze heeft zich als Amsterdammer
altijd erg thuis gevoeld in Laren en
Blaricum, en kan Laren en Blaricum nog
niet helemaal loslaten. Ze gaat per 1 okto-
ber als vrijwilliger verder met de organisa-
tie van de BrinkGalerij, de expositieruim-
te voor kunstenaars in het Brinkhuis.

Adrie van Zon

Opening bibliotheek Laren in het
Brinkhuis op zondag 9 september

Marijke van Stigt, hoofd frontoffice, had
al in 2004 contact met “De Warrekam” en
de gemeente over samenwerking met de
bibliotheek. De laatste jaren is zij samen
met directeur Pauline Gmelig Meyling
bezig met het Brinkhuisproject, samen
met het parochiebestuur als eigenaar, de
gemeente Laren en de andere gebruikers
van het Brinkhuis.
Voor bouw en verbouw werd gekozen
voor architect Ben Kraan uit Bodegraven.
Als binnenhuisarchitect wilde de biblio-
theek een gespecialiseerde architect.  De
keuze viel op Wim La Feber uit Schiedam
en die heeft er iets moois van gemaakt. Je
waant je in een boekwinkel en je hebt de
neiging om meer mee te nemen dan je
aankunt. De collectie  is gerubriceerd op
thema en bestaat uit 15.000 nieuwe boe-
ken  plus de 5.000 boeken die tijdens de
brand op 13 november vorig jaar bij de
lezers thuis lagen. 
Medegebruikers van het Brinkhuis zijn de
Volksuniversiteit, het college de Brink als
leerwerkbedrijf voor de horeca, en Versa
Welzijn. De voormalige kapel wordt
gebruikt als Biblioscoop, voor lezingen,
de ontvangst van schoolklassen, voor con-
certen en als theater. Het geheel zal wor-

den beheerd door de Beheerstichting Hart
van Laren, een stichting met Wim Kozijn,
oud-burgemeester van  verschillende
gemeentes, waaronder ’s-Graveland, als
voorzitter.
De stichting van der Wolk heeft 23 com-
puters voor het gehele Brinkhuis ter

‘Binnenhuisarchitect Wim La Feber heeft er iets moois van gemaakt, 
je waant je in een boekwinkel’

Bestuurslid bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum Adrie van Zon interviewt hoofd front
office Marijke van Stigt.



‘Voor het Brinkhuis wens ik een cultuurcentrum met oog voor 
het verleden, een open blik op de toekomst en een heldere 
kijk op het heden.’

Gerda Jellema, eindredacteur 
hei&wei /  bestuurslid Stichting Kunst en Cultuur Blaricum 

Als ik ’s-ochtends  op het afgesproken
tijdstip bij Moeke binnenkom zit Thom
Schuitemaker van de bibliotheek al te
lezen in de Engelse versie van “De
Ingenieurs van de Ziel” van Frank
Westerman. Een geweldig boek vindt hij,
evenals “De Graanrepubliek” waarin
Westerman de opkomst en neergang van
de rijke graanboeren in ’t Oltambt
(Noord-Groningen) en het verzet van de
landarbeiders beschrijft. Thom vindt
Westerman een van de beste Europese
schrijvers van dit moment, te vergelijken
met Elias Canetti (“De behouden tong”).

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum                                                                                                                                                                                                                                                           
Thom was van  1991 tot 2003 hoofd van
de bibliotheek Laren-Blaricum, die al
bestaat sinds 1920. In de zestiger jaren
zijn er nog pogingen gedaan voor een
eigen bibliotheek in Blaricum en ook
burgemeester Le Coultre heeft daar nog
haar best voor gedaan, maar de gemeen-
teraad  vond een eigen vestiging in
Blaricum niet nodig.
Als gevolg van  de verbreding van taken
en om de dienstverlening te kunnen
handhaven is enkele jaren geleden de
samenwerking  ontstaan met de biblio-
theek Huizen, waar ook de lezers van de
Bijvanck  al terecht konden.  

Collectie
Tegenwoordig houdt Thom zich bezig
met collectievorming, innovatie en mar-
keting. In  zijn nota “Voor nieuwsgierige

mensen”  verwijst hij naar het citaat
“onnieuwsgierigheid is het grootste en
naarste gebrek’ uit de biografie “De
Frykronieken” van  Stephen Fry. Mensen
moeten nieuwsgierig zijn. Ondanks de
opkomst van de e-books is Thom is niet
bang voor de teloorgang van het boek.
Lezen  legt het fundament voor later. Je
woordenschat wordt groter en als kind
doe je het op school beter wanneer je
leest of wordt voorgelezen.

Kunstboekencollectie
Thom is heel blij met de kunstboeken
van het Singer museum en het van Gogh
museum. Bij de brand  in november zijn
er veel kunstboeken verloren gegaan.
Van het Singer kregen we 70 en van het
van Gogh 100 kunstboeken cadeau en
dat is natuurlijk geweldig. Al hetgeen er
nu hangt in het museum in Amsterdam
hing oorspronkelijk in het huis (en op de
w.c.) aan het Rozenlaantje in Laren van
Ir. Van Gogh, een neef van Vincent van
Gogh, die zijn hele bezit verkocht aan de
Staat, onder voorwaarde dat er in
Amsterdam een museum zou worden
gebouwd voor het werk van Vincent.

Vijfenzeventig uur open
Het  is bijzonder dat we zo lang open
zijn. Ook in de ochtend en avonduren
kun je in het nieuwe Brinkhuis terecht.
Het is prachtig om te zien hoe mooi al de
nieuwe boeken er bij staan.

Adrie van Zon

Met Thom bij Moeke

Prachtige collectie kunstboeken.

Ik verheug mij om binnenkort in de nieuwe bibliotheek in het Brinkhuis te gaan kij-
ken! Misschien wel weer eens naar de Biblioscoop!

Riek Carlier woont sinds 1976 in
Blaricum en was jaren hoofd huishou-
delijke dienst bij Astma behandelcen-
trum Heideheuvel. Zij  oriënteerde
zich na haar pensioen op vrijwilligers-
werk. Ze kreeg voor haar verjaardag
een lidmaatschap van de bibliotheek
en zag daar een oproep hangen voor
vrijwilligers voor het project
‘Bibliotheek aan Huis’. 

Actief als vrijwilliger
‘De bibliotheek is er voor iedereen, dus
als je zelf niet kunt komen, komt de
bibliotheek naar u toe’ las ik en besloot
contact op te nemen. Ik was van harte
welkom en kreeg zo’n 6 adressen van
mensen waar ik boeken kon ophalen en
langsbrengen. Ideaal voor mensen die
door allerlei omstandigheden niet vaak
meer ergens komen. Je bespreekt samen
welke boeken ze graag lezen, vaak de
groot letterboeken, en die zocht ik dan
uit in de bieb. Hun pas ligt bij de biblio-
theek dus dat is simpel uitlenen en even-
tueel kosteloos verlengen. Soms nam ik
de mensen mee naar de bieb.
De toegevoegde waarde van het boeken
voor hen ruilen is ook de gezelligheid
hoor. Van boeken samen bespreken komt
het niet echt maar je vraagt soms wel of
ze ervan hebben genoten. Ik heb alle-
maal lezers in de familie, mijn vader
hielp in de parochiebieb en ik mocht als
kind van een jaar of 10 al helpen met het
inschrijven van de boeken.
Ik heb het jaren met veel plezier gedaan
maar toen het reizen voor mij ook lasti-
ger werd ben ik gestopt als vrijwilligster
van de Bibliotheek aan Huis. Ik was in
die tijd ook druk met het Open Tafel pro-
ject van de SWOL in de bejaardenhuizen
Beukelaar en de Wingerd.
De laatste jaren  kwam ik regelmatig in
de bibliotheek in Laren. Ik kon dan mee-
rijden met een paar vriendinnen die een-
maal in de maand naar de Biblioscoop
gingen. Je drinkt dan eerst een kopje
koffie samen en krijgt ook een inleiding
over de film. Erg leuk.
Ik besloot voor het lenen van boeken
Nelly Brand, coördinator van de
Bibliotheek aan Huis weer eens te bellen,
maar nu om zelf gebruik te gaan maken
van de Bibliotheek aan Huis service. 

Zelf de Bibliotheek aan Huis
Vanaf augustus 2010 werd Carla Roosen
mijn contactpersoon en we hadden met-
een goed contact. Ik lees graag boeken
waar je wat van opsteekt zoals histori-
sche romans. Ze leerde mij trouwens om
ook detectives te lezen, ik lees nu met
genoegen de boeken van Appie Baantjer.
Leuk die Amsterdamse sfeer.

Computer
Dankzij de Nieuwsflits die ik van de
bibliotheek krijg toegestuurd op mijn e-
mail adres lees ik regelmatig over hun
activiteiten. Ik bezocht een keer een
prachtig gespeelde kerstvertelling.
Binnenkort wil ik een beetje uitleg wat
ik allemaal kan doen als ik naar hun
website ga. Ik maak geen gebruik van
hun kranten, tijdschriften of films. Die
ruilen we hier onderling in de flat.

Is de Bibliotheek aan
Huis iets voor u? 

Als u, om wat voor reden ook, aan
huis gebonden bent, maak dan
gebruik van de service Bibliotheek
aan Huis van de Bibliotheek Huizen-
Laren-Blaricum.  
Deze service  kost u niets als u een
abonnement van de bibliotheek heeft
of lid wordt. 
U kunt de materialen extra lang
lenen. En een  vrijwilliger zorgt
ervoor dat de materialen, die u wilt
lenen, thuisgebracht en weer opge-
haald worden.

Ook zoekt de Bibliotheek aan Huis
regelmatig nieuwe vrijwilligers om
boeken uit te zoeken en naar de men-
sen te brengen en weer op te halen.
Wilt u ons helpen?  Neem dan con-
tact op.

U kunt de bibliotheek bellen: 
035 - 5257410 en vraag naar 
coördinator Nelly Brand of mail naar
nbrand@bibliotheekhlb.nl

Bibliotheek aan Huis
Mevrouw Carlier was jaren actief als vrijwilligster voor de Bibliotheek aan
Huis en maakt nu zelf dankbaar gebruik van de service.



“Albert Heijn Blaricum wenst dat het Brinkhuis er voor iedereen is.
Dat jong en oud zich er thuis voelt; door gastvrijheid en 
herkenning een ontmoetingsplaats. Een bieb die bindt.”

Els Buitendijk.
De voorleesestafette
wordt muzikaal ondersteund door thea-
tergroep ‘Man & Muis’, zij spelen en
zingen liedjes en versjes van A.M.G.
Schmidt. Meezingen gewenst!

Iedereen is welkom! In samenwerking
met Versa Welzijn en de Volksuniversi-
teit worden er deze middag in en rond-
om het Brinkhuis kinderactiviteiten
georganiseerd.

Het initiatief om geld in te zamelen voor
de bibliotheek Laren-Blaricum was ont-
staan na de brand van vorig jaar novem-
ber. Het geld is ingezameld onder de
ouders tijdens de jaarlijkse kerstborrel.
Met dit ingezamelde bedrag heeft de
bibliotheek een aantal speciale groot for-
maat prentenboeken aangeschaft via de
kinderboekenwinkel in Amsterdam.
Deze boeken worden ingezet bij de voor-
leesactiviteiten van de bibliotheek
Laren-Blaricum. 

De kinderboekenwinkel stelde tevens
een speciale display van Rupsje
Nooitgenoeg ter beschikking uit sympa-
thie voor dit initiatief. Op woensdag 12
september komen enkele leerlingen en
leerkrachten van de Bernardusschool de
boeken zelf in de jeugdbibliotheek neer-
zetten. De bibliotheek trakteert op haar
beurt op voorlezen! Voorleesspecialist
Sil Wijnvoord leest de leerlingen voor uit
Rupsje Nooitgenoeg. 

Bernardusschool uit Blaricum
schenkt groot formaat prentenboeken aan
nieuwe bibliotheek 

Jeugdbibliothecaris Nelleke Herlaar ontvangt de cheque van de Bernardusschool uit
Blaricum. 

Woensdag 12 september vanaf 14.00
uur: de bibliotheek trakteert op
Voorlezen!
2013 is door de Stichting Lezen,
Stichting CPNB, Stichting Lezen &
Schrijven en de Openbare Bibliotheken
uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen. 

Wie is er niet groot mee geworden? Voor
menigeen is de levenslange liefde voor
het verhaal begonnen met dat ene speci-
ale voorgelezen boek waar je maar geen
genoeg van kreeg. Iedereen weet vast
nog wel hoe fijn of spannend het was om
voorgelezen te worden, of hoeveel vol-
doening het gaf om zelf voor te lezen.

De estafette wordt om 14.00 uur
geopend door de zoon van schrijfster/
ndichteres Annie M.G. Schmidt, de heer
Flip van Duijn. Hij bood de bibliotheek
na de brand in november 2011 boeken
aan van zijn moeder. Deze middag is een
prachtig moment om de boeken in ont-
vangst te nemen. Enkele leerlingen van
basisschool de Scheper uit Laren komen
de bibliotheek daarbij helpen omdat de
school direct na de brand een donatie
heeft gedaan. De bibliotheek liet het spe-
ciale kraanwagentje van Pluk van de
Petteflet namaken. Pluk van de Petteflet
is de titel van een kinderboek van  Annie
M.G. Schmidt met tekeningen van Fiep
Westendorp.

Tijdens de voorleesestafette wordt het
een komen en gaan van voorlezers en
bezoekers.
Uitgenodigd zijn o.a. Speeltuinvereni-
ging Ons Genoegen, de Historische
Kring Laren, de Rotary Laren Blaricum,
de Stichting Wandelvierdaagse het Gooi,
de Bernardus School uit Blaricum en
Stichting Parcival. Er wordt voorgelezen
door o.a. Flip van Duijn, Burgemeester
Elbert Roest van Laren, wethouder Gijs
van Loef van Blaricum, de directeur van
Singer, Reinier Sinaasappel en actrice

VOORLEESESTAFETTE 
met Flip van Duijn de zoon van A.M.G. Schmidt

Theatergroep Man & Muis

Saskia Plomp woont sinds 1985 in
Blaricum en werkt als medewerkster
klantenservice al 14 jaar voornamelijk in
de vestiging Laren.
Soms werk ik in Huizen, in beide vesti-
gingen komen veel mensen uit Blaricum.
Je kunt  kosteloos reserveren en dus
gebruik maken van 2 collecties. Ik ben
zelf echt een bibliotheekmens, zat als
kind al in de kleine bibliotheek in Oog
en Al in Utrecht, daar voelde ik mij fijn
tussen de boeken, alleen al het uitzoe-
ken. Ik ben geen boekenbewaarder, thuis
heb ik 2 boekenkasten met een wisselen-
de collectie die niet uit zijn voegen mag
groeien.
De bibliotheek stimuleert je echt tot
lezen, ik leen ook boeken omdat ik ze
zie, goh denk ik dan, maar eens even
proberen.

Verheugen
Ik verheug mij in het nieuwe Brinkhuis
op de samenwerking met Versa Welzijn
en de Volksuniversiteit. We hebben al

even kunnen oefenen toen we tijdelijk in
het oude Gemeentehuis zaten. Er kwa-
men veel nieuwe mensen, bijvoorbeeld
voor een cursus en die maken nu ook
gebruik van de bieb. En dan die mooie
centrale plek in het Hart van Laren in
een prachtig gebouw en zo’n 15.000
nieuwe boeken en andere materialen.

Leuke veranderingen
Voor mijn functie is het een leuke veran-
dering dat je ook verantwoordelijk bent
voor de service aan de andere organisa-
ties. We zijn 75 uur geopend in de week,
het onbemand uitlenen is een uitdaging,
vooral voor de wat oudere mensen. Maar
zij kunnen gebruik maken van de uren
wanneer onze medewerkers aanwezig
zijn. Ook voor de kinderen van Blaricum
en Laren is een uitgebreid aanbod aan
nieuwe boeken, zij kunnen ook naar de

maandelijkse KidsBios, in de oude bieb
hadden we plaats voor zo’n 25 kinderen,
in het Brinkhuis theater zijn 70 plaatsen.
Ouders kunnen dan even winkelen of
lezen en wat drinken in de Foyer die
gerund wordt door leerlingen van
College de Brink. We hebben circa 100
tijdschriften en 8 dagbladen en natuurlijk
de Laarder Bel en de Hei & Wei. 

Zelf lenen
Vroeger las ik Fantasy ( Juliet Marillier)
nu esoterie (het boek de ‘Lichtengel’ van
Ozkan Serdan is een prachtboek over
hoe we verbonden zijn met elkaar), en
veel historische romans. Ik verheug mij
nu op ‘Thousand Autums of Jacob de
Zoet’ van David Mitchell. Heel raar maar
ik lees alleen zomers veel Engelstalige
boeken. Ik leen ook Nederlandse litera-
tuur zoals het luisterboek ‘De Overgave’
van Japin. Heel mooi door hem voorgele-
zen. En veel films, tuintijdschriften, af en
toe het maandblad Happinez en esoteri-
sche bladen’

‘Ik zal de eekhoorn missen die in
de Sint Janstraat regelmatig voor
de glazen deur zat.’

Ik begroet graag de vertrouwde leners in
het Brinkhuis en hoop ook op veel nieu-
we gezichten.



Het Brinkhuis 
Brink 29, 1251 KT Laren.
Kijk voor alle activiteiten in het
Brinkhuis op www.hartvanlaren.nl
en de bibliotheekactiviteiten staan
ook op www.bibliotheekhlb.nl

COLOFON
Samenstelling en redactie 
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum,
Adrie van Zon en Susan Karsten
Foto’s: Peter van Rietschoten, Leo
Janssen, Susan Karsten

1. Openingsweek aanbieding:
HARTelijk aanbod.  Gratis proefabon-
nement van 3 maanden.

2. Boeken lezen reduceert stress en
biedt snel ontspanning, de zorgen ver-
dwijnen. (Bron : Onderzoek van de
Britse University of Sussex) 

3. Gratis kennismaken met e-reader
en e-books lenen via onze website.

4. Toegang tot een uitgebreide collec-
tie (luister)boeken in diverse genres,
spanning, romans, wetenschap voor
jong en oud, honderden tijdschriften,
kranten, games en dvd’s. De biblio-
theek beschikt over een gratis WIFI
netwerk.

5. Reserveren, lenen en terugbrengen
in het hele Gooi. Met uw bibliotheek-
pas kunt u ook terecht in de bibliothe-
ken van o.a. Eemnes, Hilversum en
Naarden-Bussum. Weesp en Muiden.
Brinkhuis en dus de bibliotheek is 6
dagen in de week geopend. Totaal 75
uur! Kijk op de website 
www.hartvanlaren.nl 

6. Lezen bevordert uw inlevings- en
concentratievermogen, beschermt
tegen aftakeling van het brein en ver-
hoogt uw kennis en algemene ontwik-
keling

7.Bent u (tijdelijk) niet in de gelegen-
heid om zelf naar de bibliotheek te
komen dan hebben wij de Bibliotheek
aan Huis service. Verlengen ed. kan
uitstekend via de website www.biblio-
theekhlb.nl

8. Geniet met uw bibliotheekpas ook
van kortingen of leuke extra’s bij
theaters, musea, dierentuinen, sport-
accommodaties en nog veel meer!

Hellen Beers woont in Blaricum en
‘sport en werkt in Laren’. Haar man is
advocaat met een eigen kantoor in
Laren. Hellen heeft een marketingcom-
municatie achtergrond en werkt daar
sinds de komst van de kinderen in de
familierechtpraktijk.

Leesmoederbijeenkomsten 
in bibliotheek 
‘Mijn 2 dochters van bijna 9 en 7 gaan
naar de Larense Montessori school,
vanaf het moment dat mijn oudste naar
school ging ben ik betrokken bij de

(LEES)MOEDER HELLEN BEERS; 

‘met zo’n 10 leesmoeders van basisscholen
komen we 1 x in de maand in de bieb bij
elkaar en lezen en bespreken de nieuwe 
collectie jeugdboeken.’

Boek voor boek

Hellen krijgt tijdens de verhuizing even een kijkje in de Brinkhuis bibliotheek. ‘Wat
een mooi huis en wat een werk is er verzet door de bibliotheekmedewerkers! Heel
knus en al die nieuwe boeken…..’

Directeur Pauline 
Gmelig Meyling heet u 

van harte welkom als lid of
bezoeker van het Brinkhuis

8 prachtredenen
om nu lid te 
worden van de
bibliotheek 

schoolbibliotheek. Veel van mijn boe-
kenkennis dank ik aan de bibliotheek
Huizen-Laren-Blaricum. Al ruim 25
jaar krijgen de leesmoeders van bijna
alle basisscholen de service van de ves-
tiging in Laren om nieuwe prenten/kin-
derboeken te lezen. Zo’n 10 leesmoe-
ders komen daar 1 x in de maand bij
elkaar en lezen en bespreken de nieuwe
boeken van de bibliotheekcollectie. Zo
kunnen wij de leerlingen goed advise-
ren en beslissen welke boeken wij voor
de schoolbibliotheek willen aanschaf-
fen. Sil Wijnvoord is zo’n fantastische
jeugdbibliothecaresse, ze zorgt voor een
geweldige collectie en leest alles. Zij  is
samen met Saskia Plomp onze contact-
persoon. Als ik in de bieb ben met de
kinderen zegt Saskia wel eens ‘er zijn
weer nieuwe boeken, ga maar even kij-
ken’. De kinderen vinden dat prachtig
dat we dan even ‘achter’ mogen kijken.
Dankzij onze bijeenkomsten heb je een
goed onderling contact tussen de lees-
moeders van verschillende scholen en
adviseer je elkaar ook over andere
onderwerpen.
We verloren onze plek met de houtzage-
rijbrand, ook de kinderen waren enorm
aangeslagen dat ‘hun’ boeken waren
verbrand en waren blij met de geredde
boeken die wij thuis hadden.
Maar al snel na de brand werd er een
plek geregeld waar de leesmoederbij-
eenkomst toch kon plaatsvinden!

Toptitels lenen, wat een ontdekking
Ik lees zelf ook graag, ik vond het zo’n
ontdekking dat je actuele spiksplinter-
nieuwe boeken kan lenen en voor deze
Toptitel service maar € 1,50 betaalt!
Motiverend ook om lekker door te lezen
want ze moeten dan wel binnen 2 weken
retour…. Ik ben destijds samen met de
kinderen lid geworden, mijn oudste was
verzot op voorlezen en las al vrij snel
mee, ze heeft een goed gevoel voor taal
en verslindt nu boeken. Dat wil je
natuurlijk voeden. Ook mijn jongste
begint met een enorme trots te lezen. Ze
weten de weg in de bieb, ook naar de
informatieve boeken. Ik ben benieuwd
hoe dat in de nieuwe bieb gaat. We

maken ook veel gebruik van de online
reservering service, heel handig vooral
als je veel leest. Vaak staan de reserve-
ringen dan binnen een week voor ons
klaar.

Liefde voor boeken van de medewerkers
Ik heb al veel gehoord van de medewer-
kers over de nieuwe inrichting. Fotograaf
Peter van Rietschoten heeft zo’n mooie
foto op zijn site. ‘Boek voor boek’, je
voelt bij het zien van de foto de liefde
voor boeken van de medewerkers.
Ik verheug mij op de nieuwe collectie, de
ruimte voor de kinderen om vast een
stukje te lezen en dat er weer een ont-
moetingsplek is waar je ook even een
praatje kan maken met bekenden.’

Fotograaf Peter van Rietschoten stelde de foto’s beschikbaar: 
‘Bibliotheken zijn een beschavingsvoorwaarde, 

ze het eeuwige leven toewensen eveneens.’
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Dorpsagenda

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 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.

Kopij
Hei & wei is een tweewekelijkse uitgave.
Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl.

BeauBourg
Laren
Aubere Laren gaat oktober a.s. weer
open onder de naam BeauBourg Laren. 
Drijvende krachten zijn Karin van
Bruggen-Tukker uit Laren en John
Beerens uit Blaricum.

Deze foto is gemaakt door Gerbe van
der Woude en prijkte in hei & wei
nummer 400 bij het stukje Josephine
en Mirelle Zijtveld ’n krulletje hier, een
lokje daar geschreven door Aty
Lindeman-Strengholt. 

De Torenhof, waar Josephine en Mirelle
als kapsters werken, heeft van de foto en
de tekst een placemat gemaakt voor de
bewoners. Ook zullen tekst en foto
geplaatst worden in het huisblad van
Vivium.

Josephine en Mirelle Zijtveld ’n
krulletje hier, een lokje daar

Familieberichten
Geboorten
25-05-2012 Sami Taouali
25-05-2012 Melanie Groot
25-05-2012 Yousef Kortokela
14-06-2012 Sven Ibrahim Caydam
20-06-2012 Jasmijn Schaffelaars
21-06-2012 Thijs Koster
20-07-2012 Caspian Björn Recourt
23-07-2012 Yada Fokkema
04-08-2012 Jazzebel Mimi van 

der Spek
11-08-2012 Chahida Guerchouh

Huwelijken
25-05-2012 Tim Kuijpers, en: 

Sharon Jansen
23-06-2012 Stefan Johannes van 

den Brink, en: Joyce 
Ruissen

29-06-2012 Thomas Alexander 
Benedict, en: Mariska 
Anneke  Elizabeth 
Neuwirth

06-07-2012 Fransiscus Antonius 
Johannes van Eijl, en: 
Astrid Maria Degenhart

07-07-2012 Boudewijn Adriaan 
Nieuwenhuize, en: Kayla 
Bredewold

13-07-2012 Jeroen Hendrikus 
Zeegers, en: Martine 
Jacqueline Louise
van Gelder

Overleden
04-08-2012 Josephina (Josta) 

Richarda Juffer-Mulder 
geboren 24-11-1926

04-08-2012 Arnoud Douwe Buwalda 
geboren 21-11-1981

06-08-2012 Greet Brouwer-Sinnema 
geboren 06-06-1932

Nieuw in Blaricum

Blaricumse Helga ten Cate is eigena-
resse van Joyful Dogs, een nieuwe hon-
denacademie in het Gooi. 

Joyful Dogs onderscheidt zich door
naast het reguliere hondentrainingen
aanbod, ook kind-hond trainingen aan te
bieden en gedragstherapie aan huis te
geven. Helga ten Cate heeft zich een

breed scala aan gerenommeerde metho-
den en technieken eigen gemaakt. In de
gedragstherapie, die zij bij u aan huis
geeft, past zij de meest geschikte oplos-
sing toe op de gedragsproblemen van uw
hond. Voor meer informatie over de trai-
ningen en de gedragstherapie van Joyful
Dogs kunt u kijken op
www.joyfuldogs.nl.

De Bongerd-Eemnes op 3 september
van 12.45 tot 13.45 uur Voor meer infor-
matie en opgave kunt u maandags van
10.00-12.00 uur contact opnemen met
Versa Welzijn, Eemnes. Mw. M. Bus,
tel. 5316054. 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
dinsdag van de maand, 13.30-15.30 uur
een informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de hal van de
polikliniek Tergooiziekenhuizen, locatie
Blaricum.
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. 

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

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf t/m 23 sep-
tember Zomerparade. Openingstijden
en 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 23 september ten-
toonstelling van schilderijen van René
Klinkers (1943-2011). 
Info: www.rosaspierhuis.nl.
BEL-Art 14 september tot 24 oktober
2012. Hanneke Wels – Sieraden en
Barbara Houwers –  Schilderijen. De
tentoonstelling is op werkdagen vrij te
bezichtigen in het BEL-kantoor van
8.30 tot 17.00 uur. 
Info: www.hannekewels.nl
en www.barbarahouwers.com.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Open les Taiji Quan in

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. 
Info: www.kunstencultuurblaricum.nl.
HKB Open monumentendag 2012, 8 en
9 september. Info: 
www.historischekringblaricum.nl. 
DagVanHetWerkpaard zondag 16
september. 
Info: www.dagvanhetwerkpaard.nl. 
Agrarische Stichting Blaricum 13
september informatieavond over het
Warandepark in het Vitus, vanaf 20.30
uur staat de koffie klaar, de start is om
20.45 uur. Aanmelden en info: 
info@a-s-b.nl. 
Nationaal MS Fonds De collecteweek
is van 19 t/m 24 november. Er worden

nog collectanten gezocht. Meld je aan
bij het Nationaal MS Fonds,
www.nationaalmsfonds.nl of via 010-
5919839.

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Voor 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.

Helga ten Cate en twee joyful dogs: ‘Om een goed luisterende hond te krijgen, is het
belangrijk eerst aan de band tussen jou en de hond te werken.’


