
2 maal goud
voor Stut 
Op de internationale vakwedstrijden
in Utrecht heeft Slagerij Stut met
zachte Blaricumse metworst en
gestoofde Vlaamse runderlappen goud
behaald.

Ieder najaar worden er slagers vakwed-
strijden gehouden in combinatie met een
vakbeurs. Slagers uit het hele land kun-
nen dan producten inzenden om deze te
laten keuren door een vakjury. Dit  jaar
hebben Patrick en Bas, beiden werkzaam
bij slagerij Stut, een nieuwe metworst
ontwikkeld. Het bijzondere van deze
Blaricumse metworst is dat hij zacht
blijft. Een echte specialiteit voor bij de
borrel. Ook Paul Stut heeft met Vlaams
gestoofde runderlappen goud behaald.
Deze runderlappen zijn gestoofd met
Palm bier, laurier en een bouquet van
kruiden. De klant hoeft ze thuis alleen
nog maar op te warmen en ze zijn lekker
met winterse groente.

Juan Europees
Kampioen
De Nederlandse Young Butchers, Juan
Lopez Raven (werkzaam bij
Keurslagerij Koelewijn in Huizen) en
Marco van der Hout (werkzaam bij
Speciaalslagerij Jeursen in Den
Haag), zijn Europees Kampioen
geworden.

Jonge slagers uit acht landen streden op
17 en 18 september om de Europese titel
bij de SVO in Best, de uitreiking vond
plaats op de Slavakto. Juan Lopez ging er
met een handvol prijzen vandoor. Een
gedeelde derde plaats in categorie ‘uitbe-
nen, verdelen, vliezen en sorteren van een
runderstomp’, de tweede prijs in de cate-
gorie ‘maken en presenteren van grill- en
barbecuespecialiteiten’, de eerste prijs in
de categorie ‘vervaardigen van twee keu-
kenklare producten’ en de eerste prijs in
de categorie ‘hoofdgerecht met vlees’.

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

  

Het effect hiervan is dat uit de bodem
kwellend grondwater minder snel uit
het gebied wegstroomt en vochtminnen-
de, veelal zeldzame planten, zoals klok-
jesgentiaan, kleine zonnedauw, grote
wolfsklauw en veen-
pluis zich kunnen
handhaven en zelfs
uitbreiden. Naast het
dichtleggen en dem-
pen werden de sloten
op enkele plaat-
sen juist uitgediept.
Tevens werden er
een aantal poelen
aangelegd. Deze
plekken zijn vooral
bedoeld voor kik-
kers, padden en sala-
manders. 

Beschermd Natuurmonument
De Groeve Oostermeent neemt in het
Gooi een bijzondere plek in en is van
grote ecologische waarde. Het is dan ook
begrijpelijk dat dit gebied in 1991 door
het Rijk is aangewezen als beschermd

natuurmonument met als opdracht de
natuurwaarden op peil te houden en waar
mogelijk te verhogen! Vanwege de bij-
zondere waterhuishouding en de daarmee
samenhangende flora en fauna heeft

Groeve Oostermeent
de aanduiding ‘Water-
parel’ gekregen. De
provincie Noord-
Holland draagt dan
ook voor 50% bij aan
de kosten van de
werkzaamheden. 

Zandwinning
De Groeve Ooster-
meent dankt zijn
naam aan de zand-
winning die hier 

– aan de oostzijde van de stuwwal
Laren-Huizen – tot 1975 heeft plaatsge-
vonden. Er werd onder meer zand
gewonnen voor de naastgelegen kalk-
zandsteenfabriek. Er is tot op het toen-
malige grondwaterniveau afgegraven. 

Bron: Het Goois Natuurreservaat

‘Waterparel’ Groeve Oostermeent
natter gemaakt
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Om de bijzondere vegetatie in de Groeve Oostermeent, gelegen tussen het oude
dorp Blaricum en de Bijvanck, veilig te stellen is een aantal sloten en greppels
gedempt en verondiept. 

Graafmachines aan het werk bij de Groeve Oostermeent

Parasolzwammen vragen zich af wat
er met hen gaat gebeuren



Woninginbraak: 
het verdient ook uw aandacht

Kom ook naar de contactavond veiligheid 

Welstandsnota vastgesteld



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Agenda rondetafelgesprek begroting

Agenda meningvormende- en besluitnemende 
raadsvergadering 

Dag vol activiteiten Mega FUNdag voor jongeren 
vanaf 10 jaar

Meer informatie en aanmelden: 

15e Dag van de Mantelzorg op 9 en 10 november



Dorpsagenda
Info: www.rosaspierhuis.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.
De Blaercom Iedere 1e vrijdag van de
maand Kunstcafé om 20.00 uur. Gratis,
maar een vrijwillige gift wordt op prijs
gesteld.
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.
Brinkhuis Laren 5 november 20.00
uur, politiek café over de verkiezingen
in Noord-Amerika. Vanaf 18.30 uur

wordt een drankje geschonken en men
kan zich inschrijven voor een diner ver-
zorgd door College De Brink ad € 10.
Info: www.politiekcafegooi.nl.

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtenden rond een thema 10.45-
12.00 uur: 17 oktober Goois Natuur-
reservaat; 21 november Erfgooiers en 19
december Pieter Quelle Voetreis naar
Rome. 15 oktober 20.00-22.00 uur, 
lezing Alles over de familieroman door
Greetje van den Berg.
Vestiging Laren – het Brinkhuis,
Brink 29, 1251 KT Laren, 5382612.
Kidsbios 24 oktober, 14.30 uur.
Biblioscoop donderdags 19.30 uur: 18
oktober, 8 en 15 november, 6 en 13
december. Woensdag 13 oktober, 20.00-
22.00 uur, lezing De tien geboden voor
het brein door René Kahn. Info:

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

EXPOSITIES
BEL-Art 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.
Singer t/m 13 januari 2013 Erotique
Rodin. Info: www.singerlaren.nl. 
Historische Kring Blaricum t/m 3
november aquarellen, acryl schilderijen
en sculpturen van Cees Wijsman. Van
10 november tot medio april oude
Blaricumse affiche en kalenders. Info:
www.histkringblaricum.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 2 december teke-
ningen van Erik Odijk en beelden van
porselein van Anne-Marie van Sprang.

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 11.00 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.

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. 

Het roze lintje

Tergooiziekenhuizen heeft ook dit jaar
het roze lintje ontvangen van
Borstkankervereniging Nederland.
Tergooi ontvangt dit lintje voor de goede
zorg die het ziekenhuis biedt aan borst-
kankerpatiënten. Daarmee voldoet
Tergooi aan de strenge criteria die de
vereniging heeft opgesteld om voor dit
lintje in aanmerking te komen. Begin
oktober opent Tergooi zijn nieuwe
Mammacentrum in Hilversum. Er wordt
dan geen onderzoek en behandeling van
de borst meer gedaan in Tergooi
Blaricum. Patiënten van de mammapoli
in Blaricum komen in het vervolg in
Tergooi Hilversum op het spreekuur.
Info: www.tergooiziekenhuizen.nl. 

Autumn Camp
In de herfstvakantie (22-26 oktober)
organiseert Engels voor Bengels een
leuke en leerzame week voor kinderen
van groep 1/2 tot en met groep 8!
Locatie: OBB. Ook kinderen van andere
basisscholen zijn van harte welkom! We
gaan allerlei activiteiten doen: English
Class, sports, muziek maken en nog veel
meer. We sluiten af met een High Tea (op
vrijdag om 14.30), waarin de kinderen
de high lights laten zien en horen aan de
ouders! Heb je zin? Meld je dan aan via
www.engelsvoorbengels.nl/languagecamp
(mét een Engels voor Bengels-poloshirt
en goodiebag als aandenken).

De ongeveer veertig schilderijen en
aquarellen van Jan Sluijters worden
verrassend goed gecombineerd met
het werk van zijn schoonzoon Jacob
Kuijper. 

Van de circa veertig werken van Jacob
Kuijper tonen meerdere het Varikse land-
schap en de Waal, het onderwerp waar
hij bekend om staat. Het  werk van Jan
Sluijters is niet of nauwelijks aan het
publiek getoond. Onder de schilderijen
is bijvoorbeeld het bijzondere schilderij
‘Drie vrouwelijke naakten’. Het werk
zorgde in Sluijters’ tijd voor veel ophef
en wordt nu gezien als een van zijn top-
stukken!

Kunsthandel Studio 2000
verkooptentoonstelling 
t/m 11 november 2012

dinsdag t/m zondag van 12.00-17.00
info: tel. 6409432 en
www.studio2000.nl. 

een prachtig riool en afwateringssys-
teem. (Inmiddels is de straat weer dicht –
red.)

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

door D. Jacobs-Ligter
Wij kregen bericht van de gemeente
dat bij ons op de Ruyschendaal de rio-
lering zou worden vernieuwd. En ook
zou er een nieuw afwateringssysteem
komen. Ik heb er vreselijk tegenop
gezien: de hele straat open!

Nu is het zover en ik wil mijn compli-
menten maken aan al die hardwerkende-
mannen. ’s Morgens om half zeven
beginnen ze met de werkzaamheden.
Regen of geen regen. Keurig wordt er
rekening gehouden met ons, de bewo-
ners. Deze mannen werken hé é l hard
en staan je lachend en open te woord als
je een vraag hebt. Ik vind echt dat deze
mannen even in het zonnetje gezet moe-
ten worden. Over een paar weken is het
leed weer geleden en hebben we weer

Compliment
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Werk in uitvoering

Zondag 28 oktober van 15.00 tot 16.00 uur treden De Barbers & Bishops op in de
Dorpskerk. Op het programma staan werken van Gesualdo en Vivaldi. De muzikale lei-
ding berust bij Frank de Ruyter. Toegang vrij, maar een royale gift voor de musici aan de
uitgang wordt verwacht.

Jan Sluijters en Jacob Kuijper in
Blaricum

Opbrengst
Collectes
De Nierstichting heeft 4766,89 euro
opgebracht. Het Prinses Beatrix Fonds
9.655,17 euro en het KWF 9.074,67
euro. Alle gevers en collectanten worden
bedankt voor hun bijdrage en hun inzet.

Carrouselfair
Een leuk evenement voor iedereen die
iets of niets met paarden heeft: kom 14
oktober naar de Larense Manege van
13.00 tot 17.00 uur.


