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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

Leuk detail is weer het ‘de appel valt...
niet ver,’ want haar moeder was en is een
bekende zwemlerares.
Die flinkerd gaf al
meer dan 42 jaar les!
In 2007 heeft Patricia
de stap gezet naar
eigen ondernemer. Vijf
jaar leidt ze nu een
prachtige zwemschool
in De Lloods in ons
dorp. Ze begon met een klein groepje, nu
is er een flinke wachtlijst en is ieder kind
dat in het water mag plonzen een echt
bofkontje. 

Plons, plons
Wat een gelukkige kinderen zijn het die
veilig, verantwoord en vooral ontspan-
nen mogen leren zwemmen, met het uit-
eindelijk behalen van een officieel
NPZ/NRZ-zwemdipoma, het zwem-

abc. En dat in heerlijk warm water van
30 graden, zonder chloor. Patricia zegt

opgetogen: ‘Ik geniet
van die kinderen, het is
prachtig al die blije
spartelende lijfjes. Ik
werk 40 uur, maar het
is me niets teveel. Ik
verheug me erop om
Duuk, ons zoontje, te
zijner tijd ook alles te

leren. Maar nu ligt hij nog in de box,
dus het duurt nog even…’

Amsterdamse grachten
Sportief als ze is, zwom ze (met prinses
Maxima) onlangs de City Swim – voor
ALS-patiënten – door de Amsterdamse
grachten. Ze hebben al zwemmend tus-
sen de grachtenpanden een heel groot
bedrag opgehaald. Dat was een hele sen-

www.dayspamooi.nl

  

door Aty Lindeman-Strengholt
Patricia Lokker, een echt dorpskind, katholieke basisschool, gezellig opgegroeid
in een fijn gezin, werkte 18 jaar lang in de horeca, o.a. bij Moeke Spijkstra, tot-
dat ze Jean Pierre Colard de la Bye leerde kennen, een regelmatiger leven zocht
en zich omschoolde. Sinds 1992 is ze gekwalificeerd zwemlerares. 

‘Kijk, hier ziet u Patricia… droog, dat wel; want meestal zwemt ze als een vis in ’t water.
Zwemmen is haar lust en haar leven, vooral ook omdat ze er zoveel goeds mee bereikt
voor kinderen...’

Zwemlerares Patricia Lokker

vervolg op pagina 2

Rosa Spier Huis
In Courbois, Parels van Poëzie draagt
actrice Kitty Courbois op zondag 28
oktober, aanvang 15.30 uur, haar lieve-
lingsgedichten voor, afgewisseld met
persoonlijke bespiegelingen betreffen-
de de repertoirekeuze en haar per-
soonlijke connectie met enkele van de
auteurs. 
Zo zullen gedichten van M. Vasalis,
Hans Lodeizen, Remco Campert, Judith
Herzberg, Hugo Claus, Anna Enquist,
Martinus Nijhoff en Gerard Reve deel
uitmaken van deze intieme literaire thea-
terproductie. Info: tel. 5386797 en 
www.rosaspierhuis.nl. 

Dag van het
werkpaard

Stef v.d. Bergh smeedt het ijzer als het 
heet is!

Afscheid Ruud
Spil 

In galerie De Vlierhove vindt op zon-
dagmiddag 11 november tussen 15.00
en 17.00 uur een kleine afscheidshap-
pening plaats van Ruud Spil. 
Hij treedt dan ook weer op met zijn Old
Time Stringband. Dit is een activiteit in
het kader van het landelijke jaar van De
Boerderij. Ruud verbleef vijf jaar in een
atelier van de Dooyewaard Stichting. In
De Vlierhove exposeerde hij meerdere
malen, ook voordat hij zijn atelier in
Blaricum kreeg. Info: www.ruudspil.nl. 
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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

theek heeft voor elk kind een passend
boek. Voorgelezen worden vanaf de
babytijd en zelf lezen vanaf 5-6 jaar
heeft een positieve invloed op de ont-
wikkeling en schoolcarrière. Een vierja-
rige die niet wordt voorgelezen kent
gemiddeld ongeveer 1500 woorden. Een
vierjarige die wel wordt voorgelezen
kent er al gauw 3500! Kinderen die boe-
ken lezen, hebben gemiddeld een hoge-
re Citoscore. Kinderen die regelmatig
lezen kunnen zich beter concentreren op
school. Voor oudere kinderen is de bieb
de perfecte plek om huiswerk te maken.
Je leert er om te gaan met digitale
media, waarmee je alle gewenste infor-
matie kunt vinden, en digitaal lezen is
óók lezen! Voor kinderen die moeite
hebben met lezen, biedt de bibliotheek
speciale voorzieningen.

Openingstijden
De bibliotheek in het Brinkhuis kent
ruime openingstijden, zie www.biblio-
theekhlb.nl. Bij de klantenservicebalie
krijgt u advies over abonnementsvor-
men, over literaire en culturele activitei-
ten, over het reserveren van titels, of
over boeken over een bepaald onder-
werp. In de ochtend- en avonduren is er
zelfbediening voor het terugbrengen en
lenen van boeken, dvd’s en andere mate-
rialen.
Het werken in het Brinkhuis, het nieuwe
cultuurcentrum, wordt door Pauline en
de medewerkers als erg prettig ervaren.
Info: www.bibliotheekhlb.nl
en tel.5382612.

satie, hoewel het water niet zo koud was
als ze had gedacht. ‘Er zou zoveel meer
gezwommen moeten worden, het is zo
gezond en ontspannend. Voor jong en
oud is het een supertraining. Er zouden
toch veel meer zwembaden moeten
komen.’ Tja, als dat even zou kunnen!

Onze sportieve ‘Bléricumse’ kijkt even
op haar klokje, tijd voor nog meer spor-
tiviteit: ze geeft ook ‘spinning-lessen’
en conditietraining, en Duuk moet ook
even aandacht… En straks ligt ze weer
in het water!

Het ezeltje 

Naarmate je tot de oudere garde
begint te behoren heb je veel, zo
niet bijna alles al eens meege-
maakt. Dan kan het opeens
gebeuren wanneer je iets hoort,
ziet of een geur opvangt, je ver-
plaatst wordt naar je vroege kin-
derjaren. Een beeld dat een ver-
langen in je oproept naar een
tijd waarin alles nieuw en zuiver
leek. Vaak voel je dan ook even
het onwezenlijke verlangen om je
leven over te mogen doen, nog
eens opnieuw te mogen begin-
nen. Maar je weet dat dat niet
kan. Je bent diep verankerd in je
eigen leven, zoals je dat leeft en
geleefd hebt. Dat verlangen om
het nog eens over te doen is een
pijnlijk verlangen, dat zo treffend
beschreven wordt in het gedicht
‘Het ezeltje’ van Vasalis (1909-
1998). Toen ik nog in de twintig
was had ik het voorrecht haar
thuis in Roden, in haar gezin,
mee te mogen maken. Een wijze
vrouw met veel aandacht en van
een grote goedheid. Ik was nog
iets te jong om de schoonheid
van haar gedichten te bevatten.
Toen ik ouder werd brachten
haar gedichten mij steeds dichter
bij mezelf. Gedichten over mens
en natuur, vooral ontroerend in
de beschrijving van het jonge,
onschuldige leven:

Stil grazend naast een grijze
rots

zag ik opeens op hoge benen
een jonge ezel; zijn oren
schenen

doorzichtig, zijn gelaat was
trots.

Zijn lange, ambren ogen
blonken

als water, ernstig en bezonken
en onpartijdig was zijn blik.
En na een korte, felle schrik
verstarde ik in verwondering.
Of kan het eerbied zijn geweest
voor dit schoon, ongeschonden
beest,

waarmee ik langzaam verder
ging?

Een pijnlijke herinnering:
zo ben ik vroeger ook geweest.
Die gaafheid en zachtzinnigheid
onzware ernst en droomrigheid,
kon ik dat nog ééns herwinnen,
kon ik nog ééns opnieuw
beginnen.

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Wat is er allemaal te beleven in het nieu-
we cultuurcentrum? Er zijn onder ande-
re lezingen op woensdag, bijvoorbeeld
op 21 november om 20.00 uur een
lezing door Willem van Spronsen,
schrijver en tekenaar, die vertelt hoe
Marten Toonder zijn leermeester werd.

De filmvoorstellingen 
Tweemaal per maand is er Biblioscoop
waar een kwaliteitsfilm getoond wordt
in het nieuwe theater, de voormalige
kapel, die prachtig is gerestaureerd (8 en
15 november, 6 en 13 december). Op
iedere derde woensdag van de maand is
er Kidsbios (21 november, 12 decem-
ber).

De nieuwe bibliotheek
De mensen zijn blij dat er na de brand
weer een eigen bibliotheek is. Door de
lage kasten kun je de hele ruimte over-
zien, een prachtig interieur, licht en
kleurig, met 16.000 nieuwe boeken/
materialen. Het is heel uitnodigend.
Zoals de enthousiaste dochter die met
haar moeder vol bewondering rondloopt
en zegt: ‘Maar van deze bibliotheek wil
ik wel lid worden.’ Het aantal bezoekers
is volgens Pauline ook toegenomen
‘doordat degenen die de een of andere
cursus bij de volksuniversiteit volgen
ook bij ons binnenlopen, en ook omdat
we nu veel langer open zijn.’

Leestips voor ouders 
Voor kinderen is lezen spannend, uitda-
gend, nieuw en leerzaam. De biblio-

  

vervolg van pagina 1

Bibliotheek ruim 400 nieuwe leden
door Adrie van Zon
In gesprek met Pauline Gmelig Meyling, directeur bibliotheek Huizen-Laren-
Blaricum. Sinds de opening van het Brinkhuis, voorheen ‘De Warrekam’, 
op 9 september hebben zich ruim 400 nieuwe leden bij de bibliotheek aange-
meld, waarvan een flink aantal uit Blaricum. Vooral uit het oude dorp komen
mensen er ook zomaar kijken hoe hun bibliotheek er nu uitziet en wat er alle-
maal te doen is in het Brinkhuis.

Alle medewerkers vinden het prettig werken in het nieuwe Brinkhuis.



Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

De weerloze darren, die geen angel heb-
ben, worden zonder vorm van proces
buiten de deur gezet, d.w.z. wanneer ze
van hun uitstapjes terugkeren wordt hen
de toegang tot de kast geweigerd. Omdat
ze voor hun voeding ook afhankelijk zijn
van de werksterbijen verkommeren ze in
de al wat kouder wordende nacht en zijn
ze een lekker hapje voor de egels. (Niet)
eten en gegeten worden, dat is de natuur.
De bijen die in augustus en september
geboren zijn, zijn de langlevenden die
we na de winter terugzien en die in het
voorjaar de hele boel weer opstarten. Ze
hebben nu geen raat te bouwen, geen
voedersap te maken voor het broed; ze
slijten dus niet en kunnen hun reserves
sparen voor de opbouw in het voorjaar.
Dat hun reserves goed gevormd worden
in hun vet/eiwit-lichaam wordt bepaald
door de kwaliteit van het stuifmeel dat ze
de eerste vijf dagen van hun leven te eten
krijgen.

Tuinplanten
In onze omgeving is de heide in dit
opzicht van grote waarde, maar ook in
onze tuinen kan er nog veel te halen zijn.
De klimop, en dan vooral de struikvorm

Op 5 september 1952 werd de openings-
drive gehouden in hotel ’t Oude
Raedthuijs te Blaricum van de familie
Vos. Saillante bijzonderheid is dat een
telg van deze familie thans als zeer
gewaardeerd lid in onze club speelt.
Door de gestage groei van het ledenaan-
tal werd naar een grotere locatie omge-
zien. Deze werd gevonden in ‘De
Hertenkamp’. De club was echter qua
ledental still going strong en verhuisde
naar het bekende hotel Hamdorff. 

De Blaercom
Na opening van het buurthuis De
Blaercom vond de laatste verhuizing
plaats, waar vanaf die tijd op donderdag-
avonden een sportieve strijd wordt gele-

verd. Momenteel is het ledental 100,
waarvan de oudste 2 leden 93 jaar zijn en
het jongste lid 21 jaar is. Nu is de wed-
strijdleider Jaap Vos, tel. 5381877, bij
wie u alle informatie kunt krijgen.

Angeline
Rijkeboer en
Patricia Smink

De Blaricumse kunstenares
Angeline Rijkeboer, 
www.angeline-rijkeboer.nl, maakt
schilderijen en exposeert gere-
geld. 

Tot 30 november kunt u haar werk
bewonderen in Baarn in het
Conferentiecentrum Drakenburg,
www.drakenburg.nl. Haar dochter
Patricia Smink maakt gedichten. Zij
plaatst haar schrijfsels op
http://kwaakje.wordpress.com/.
Onlangs heeft ze een blogwedstrijd
gewonnen op dichtbij.nl, de eerste
prijs was een vaste column die ook
wekelijks wordt gepubliceerd in de
papieren editie van De Gooi- en
Eembode. Patricia is nu ook begon-
nen met het schrijven van gedichtjes
bij de schilderijen van Angeline. Ze
willen dit in de toekomst verder
gaan ontwikkelen en er misschien
ooit een boekje van uitgeven.
Hieronder een voorbeeld van het
‘moeder-dochter-samenwerkings-
project’.

Toekans

Twee toekans op een dikke stronk
voerden eens een goed gesprek
ze praatten en ze praatten
aan onderwerpen geen gebrek

Hun grote oranje snavels
hielden opeens een momentje stil
ze keken in elkaars blauwe ogen
en zeiden: ‘Jij bent wie ik hebben
wil’

Op hun blauwe pootjes
liepen ze naar de ambtenaar
die het stel toen trouwde
en ze waren van elkaar

Twee toekans op een dikke stronk
voerden eens een goed gesprek
ze praatten en ze scholden
aan echtelijke ruzies geen gebrek

Maar steeds als ze keken
in de blauwe ogen van elkaar
waren ze de ruzie weer vergeten
en knuffelden als een liefdevol
paar

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

door Jan Goedkoop, Imkervereniging Blaricum
De nachten worden kouder en de bijen beginnen het wat rustiger aan te doen.
De laatste darren zijn inmiddels wel de kast uitgewerkt. De ‘darrenslacht’ die
bij sommige volken al in juli begint is erop gericht in de winter geen onnodige
magen te moeten vullen. 

die laag blijft en op jonge leeftijd al
bloeit, de herfstkrokussen, de herfstas-
ters, de kogeldistels; althea en de
sneeuwbes, sommige tijmsoorten, de
potentilla en de teucrium ook wel valse
salie genoemd – allemaal tuinplanten
waarmee u de bijen in deze laatste
maand van hun seizoen nog een plezier
doet.

12 tot 15 kilo honing
De imker doet wat hij kan om te zorgen
dat z’n volken toch vooral met voldoen-
de brandstof hun winterzit beginnen.
Bijvoeren met een suikeroplossing,
waaraan hij dan graag nog wat kamille-
thee en een beetje zout toevoegt, is dan
geboden. Ieder volk moet zo met een
voorraad van 12 tot 15 kilo honing en
tot honing verwerkte suiker de winter in.
De winter van de bij is lang. Als het
mooie seizoen maar van april tot sep-
tember loopt, dan blijft er precies een
half jaar over waarin de bijen op hun
reserves moeten teren. Hoe gezonder en
sterker ze zijn bepaalt naast de kwaliteit
van hun wintervoorraad de kans om
zonder ziektes en ongevallen het voor-
jaar te halen.

Bij & Wij: inwinteren
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Bridge Gooiers 60 jaar
In mei 1952 werd door een groepje enthousiaste bridgers het initiatief geno-
men tot de oprichting van een echte club. Belangrijkste initiatiefnemer was de
heer Jo van Baaren, die tevens eerste voorzitter van de vereniging werd.
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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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‘Bijen veranderen je leven. Je gaat op
een andere manier naar de natuur kij-
ken,’ zegt Gert van der Gant. Als imker is
hij er altijd, dag en nacht, mee bezig.
‘Het is iets waar je door gegrepen
wordt.’ Hij is vaker buiten dan thuis,
bezig met de bijen. Ook als secretaris
van de imkersvereniging, een functie die
hij tot begin dit jaar maar liefst 36 jaar
lang heeft uitgeoefend. Maar de gepensi-
oneerde boekhouder/archivaris zit niet
stil: Gert is nu coördinator van de bijen-
schans Steegland. Daar houdt hij de
hygiëne in de gaten en regelt de ziekte-
bestrijding bij bijen.

Zo ook in Blaricum, waar talrijke
enthousiaste collectanten de buurten en
wijken in zijn
gegaan om zo veel
mogelijk geld voor
de Nierstichting in
te zamelen. Met dit
geld doet de
Nierstichting er alles
aan om nierziekten
te voorkomen en
nierpatiënten te hel-
pen. Onder meer
door te investeren in
betere behandelmethoden en weten-
schappelijk onderzoek. In Blaricum

Collecte Nierstichting
Collecte ondersteund door unieke bus voor drinken van kopje koffie! In heel
Nederland zijn maandag 17 september zo’n 80.000 vrijwilligers van de
Nierstichting van deur tot deur gegaan tijdens de Nationale Collecteweek. 

Droomboom bingo
Zaterdag 3 november organiseert het buurthuis Achter de Linde in Bussum
een bingo voor het goede doel: voor kinderen met autisme die niet naar school
kunnen. 

Bijvanck is deze collecte op originele
wijze ondersteund door het inzetten van

een MEGA koffie-
bus. Aanmelden
als nieuwe collec-
tant is mogelijk
door contact op te
nemen met Arnoud
Wildschut, collec-
tecoördinator van
de Nier-stichting
in Blaricum Bij-
vanck tel. 8884469, 
e-mail:

afunnyw@zonnet.nl of via 
www.nierstichting.nl.

Prachtige prijzen kunnen er die avond
gewonnen worden, gesponsord door
onder meer de Gooische Scholen
Federatie, Broektiek,
TNT, Flexible b.v.,
Rascal & Co en The
Red Sun. Achter de
Linde steunt De
Droomboom door
alle faciliteiten ter
beschikking te stel-
len. 
En ook de opbrengst
van de bingo is
bestemd voor Stichting De Droomboom
in Blaricum. 

Een-op-eenbegeleiding
Deze stichting geeft jonge kinderen met
autisme een-op-eenbegeleiding waarna

ze toch aan onderwijs kun-
nen deelnemen. 
‘Dit wordt alweer het twee-
de jaar dat er in Bussum
een Droomboom bingo
georganiseerd wordt. Het
is prachtig dat we zoveel
steun uit de regio ontvan-
gen!’ vertelt Nadine van
Haaften van De
Droomboom. Info:

www.stichtingdedroomboom.nl en
www.bbvgodelinde.nl.

En verder

Waarom wonen in Blaricum?
Vanwege het groen. En de bewoners.
‘Door de imkerij ben ik in contact
gekomen met de echte Blaricummers,
zonder de bijen was dat niet gebeurd.’

Wat doet Gert in zijn vrije tijd?
Imkeren natuurlijk! Maar dat is niet het
enige, hij doet ook aan zeilsport. Gert
heeft een klein eenpersoons zeilbootje

hij vroeger gedaan heeft. Daar zou ik
wel eens onder het genot van een bor-
reltje over willen praten.’

Twitteren, Facebook?
Facebook heeft Gert wel, maar hij
gebruikt het nauwelijks. ‘Ik heb er een
hekel aan dat iedereen kan lezen wat je
doet en wat je vindt.’

Vakantie: zomer of winter?
Voorjaar en herfst! Vanwege de bijen
en vanwege de drukte, lekker buiten
het seizoen. ‘We gaan meestal of naar
Vlieland, of naar Zeeland. En wat het
buitenland betreft: we zijn echte
Anglofielen, we zijn al heel vaak naar
Engeland geweest.’

Wat is een echte Gert van der Gant-
eigenschap?
‘Ze zeggen altijd dat ik te bescheiden
ben. En ik kan geen “nee” zeggen.’ 

Van welke Blaricummer zou Gert wat
meer willen weten?
Van z’n buurman, Huib van Esch. ‘Hij
werkt als vrijwilliger voor de Stichting
Opkikker. Kinderen die ongeneeslijk
ziek zijn bezorgt hij nog een laatste
mooie dag. Daar heb ik bewondering
voor.’

waarmee hij op de Zuwe ligt, bij
Kortenhoef. Daar is het lekker stil en kun
je vaak lekker zeilen. En sinds ik met
pensioen ben biljart ik ook. 

Met wie zou Gert een borrel willen
drinken?
Met collega-imker Jan Goedkoop. ‘Die
ken ik natuurlijk wel, maar als we elkaar
zien praten we alleen maar over bijen. Ik
zou wel eens wat dieper over dingen met
hem willen praten. Ik weet niet eens wat

Even voorstellen…

door Henny Radstaak
Gert van der Gant is geboren
Hilversummer maar woont al
sinds 1974 in Blaricum. ‘Ons
huis in Hilversum moest afge-
broken worden en toen konden
we kiezen uit een nieuwe woning
in Eemnes of in Blaricum. We
kozen voor dit dorp, voor het
groen.’ Op een open boederijen-
dag in 1975 kwam Gert in con-
tact met de imkersvereniging:
‘Op één van de boerderijen
stond een glazen observatiekast
met bijen, daar ben ik een halve
dag bij staan blijven kijken, zo
gefascineerd was ik geraakt.’
Inmiddels houdt Gert al bijna
40 jaar zelf bijen.
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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

Jilles van Zinderen, die ook gemeenten
juridisch over bomenrecht adviseert,
heeft zich gespecialiseerd in deze mate-
rie en een aparte mooie 4-seizoenen
bomensite ontwikkeld. Mensen kunnen
op die site terecht met hun vragen, zoals:
kapvergunning, schade door bomen,
bomen bij de erfgrens, etc., zie
www.bomenrecht.nl. 

Het wonen
Hellen en Peter: ‘Het is een voorrecht
om te mogen werken én wonen in deze
omgeving. De kinderen (twee dochters)
kunnen fietsend naar school, de hond
kan lekker lopen, het is hier dorps en
werelds tegelijk en dat onder de rook van
Amsterdam en dichtbij Utrecht.’ Beiden
zijn actief in het dorpsleven en aangeslo-
ten bij diverse clubs en verenigingen.
Niet alleen in Blaricum, maar ook in
Laren en Huizen. Hellen, die werkt tij-
dens de schooltijden, is daarnaast spor-
tief met de kinderen zoals coachen en
trainen van hun hockeyteams, en is lees-
moeder in de bibliotheek. Ze wonen nu
acht jaar in Blaricum en voelen zich
helemaal senang in dit mooie dorp, en ze
hopen samen nog lang van dit alles te
mogen genieten.    

Peter Broekman is opgegroeid in het
Gooi. Na zijn studie bleef hij wonen in
Utrecht en ging werken in Veenendaal.
In Utrecht ontmoette hij Hellen Beers.
Zij trok bij hem in. Een mooie grote
prent van de Oudegracht in Utrecht siert
de wand in hun kantoor en symboliseert
nog altijd de link die beiden met Utrecht
hebben. Het Gooi bleef trekken en het
kostte Peter geen moeite om Hellen, oor-
spronkelijk uit Maarn, te overtuigen om
naar Blaricum te verhuizen, zeker niet
toen er een kind geboren was. In 2004
vertrokken zij naar Blaricum. Twee jaar
later besloot Peter om voor zichzelf te
beginnen.

Het kantoor
Het kantoor, Broekman Advocaten, is
thuis in diverse disciplines binnen de
advocatuur, opereert zowel in de regio
als landelijk en werkt voor bedrijven,
instellingen en particulieren. Peter: ‘Op
onze website staat dat “wij volstrekt par-
tijdig zijn, maar oog hebben voor een
realistische oplossing”. Als advocaat
probeer je het probleem dat er tussen
partijen ligt te verkleinen, in te kaderen,
je probeert te zoeken naar een oplossing.
Het belang van je cliënt staat altijd voor-
op, maar het is win-win als strijdende
partijen tot een deal kunnen komen.’ Op
dit moment doen zij, als gevolg van de
economisch slechtere tijd, veel zaken
m.b.t. het arbeids- en ontslagrecht. Vanaf
november starten ze mede daarom met
een tweewekelijks avondspreekuur op
het gebied van arbeidsrecht, dit is gratis.
In deze boomrijke omgeving zijn er ook
geregeld zaken aangaande ‘bomenrecht’.

Op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag
10 november 2012 brengt de Toneel-
vereniging Blaricum de komedie
Rumors. In deze komedie draait het
om geruchten. 

Vier koppels zijn uitgenodigd op het
tienjarig huwelijksfeest van hun vrien-
den, de vice-burgemeester van New
York en zijn vrouw. Het feest gaat niet
door, want de jubilaris heeft zichzelf
door het hoofd geschoten (slechts een
lichte verwonding aan zijn oor) en zijn
vrouw wordt vermist. Zijn advocaat
besluit dat het niet verstandig is om de
zaak uit te laten lekken (hoewel hij er
geen idee van heeft wat er eigenlijk
precies is gebeurd) en de ene smoes
lokt de andere leugen uit. De zaak
wordt steeds ingewikkelder naarmate
er meer gasten arriveren. Op het laatst
weet niemand meer wie wie nu welk
verhaal op de mouw heeft gespeld en
waarom. 

Cast
Chris: Bernadet Sertons 

Ken: Lex de Roo 
Len: Stefan Moerkens 
Claire: Annemieke Rigter 
Ernie: Peter du Bois 

Cookie: Marita Steenbeek 
Glenn: Alfred Kayser 
Cassie: Iris Veerman 
Agent: Marijke Visser 

Agent: Joost Schaapherder 
Souffleur: Yvonne Boor-Kortekaas 
Licht en geluid: Kasper Wiegers en

Robert Smit
Regie: Frank van den Berg

Voorstellingen: 
8, 9 en 10 november 2012

Zoals altijd zijn de voorstellingen in
het Vitusgebouw, Kerklaan 10 te
Blaricum. De zaal is open om 19.30,
en de voorstelling begint om 20.15.

De kaarten zijn slechts 
6 euro per persoon en u kunt deze

reserveren via internet: 
www.toneelverenigingblaricum.nl 

of via tel. 06-22196851.

Peter Broekman arbeidsrecht,
bomenrecht en meer
door Gerda Jellema
Zo, daar zit ik dan tegenover een advocaat in echtscheidingen. Onder andere.
Peter Broekman startte, na 15 jaar in Veenendaal als advocaat gewerkt te heb-
ben, in 2006 zijn eigen advocatenkantoor in Laren, vooral gericht op onderne-
mers. Vrij snel groeide het kantoor, ook op het gebied van personen- en fami-
lierecht, en in 2008 kwam zijn partner, Hellen Beers, erbij. Hellen is geen
advocaat maar heeft door haar arbeidsverleden als consultant en headhunter
veel met arbeidsrecht te maken gehad, en de juridische kneepjes leerde ze ‘on
the job’, en ze doet de pr van het kantoor. Verder werken er Mr. Jilles van
Zinderen (advocaat) en Hein Vroege (student in de masterfase rechten).

Toneelvereniging
Blaricum met
‘Rumors’ van
Neil Simon 

Iedere 1e en 3e donderdag van 
de maand vanaf november gratis
spreekuur met vragen rond het
arbeidsrecht. Graag telefonisch 
hiervoor aanmelden: tel. 5381888.
Info: www.broekmanadvocaten.nl.



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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
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De familie W.G.F. Jansen woonde aan de
Torenlaan 7. Dit was vroeger een bier-
brouwerij en heet voor de oude
Blaricummers nog steeds ‘de
Brouwerij’. In de tijd dat ik er over de
vloer kwam, was daar al niets meer van
terug te vinden. Ik kwam daar als kleine
jongen klusjes doen voor mijn tante Aal
die daar werkte. Als je het huis binnen-
kwam via de voordeur, was daar een
lange gang van voren naar achteren.
Hierin stonden onder andere twee klok-
ken, één Friese staartklok en een klok
met één wijzer. Heel opvallend, waarom
weet ik niet, hing daar een steen aan. Als
je via de achterdeur naar binnen kwam,
wat ik meestal deed, had je rechts het toi-
let en dan de keuken. Daarnaast was een
deur met daarachter een trap die naar
boven leidde. Daarna kwam je in het ate-
lier van de kunstschilder W.G.F. Jansen.
Hierin stonden twee zware schilderse-
zels met werken erop. Aan de muur hin-
gen een paar wajongpoppen en een
schildpad. Ernaast hingen schildpadei-
eren aan een touwtje. Aan de linkerkant
was de slaapkamer van het echtpaar
Jansen. Daarnaast kwam je in de woon-
kamer. Als laatste had je dan de kelder-
deur. 

Werkjes
Bij het binnenkomen van de woonkamer
moest ik mevrouw Jansen eerst een hand
geven. Dan kreeg ik een kopje thee aan
de grote tafel waarvan gezegd werd dat
deze uit het schip van Koning Willem II
kwam. Daaromheen stonden grote
Spaanse leren stoelen. Mevrouw Jansen
zat aan de kop van de tafel in een
‘Dagobert’ stoel. Vaak zat ze te borduren
of aan een aquarel te werken. Mijn tante
Aal was daar huishoudster en ik moest
zaterdags de tuin aanharken. In de win-
termaanden moest ik de kolenkitten vul-
len voor zowel de keuken, de woonka-
mer als het atelier. Ook de door mijn opa
gehakte aanmaakhoutjes zette ik bij de
verschillende kachels. 

Waardering
Het is jammer dat de gemeente Blaricum
deze kunstenaar nog nooit heeft geëerd,
met bijvoorbeeld een vernoeming van
een straat of een plantsoentje in ons
dorp. En dat voor een dorp dat altijd zegt
trots te zijn op haar kunstenaars. Als ze
mij zijn naambordje geven en een paal-
tje, dan weet ik nog wel een klein straat-
je waar, naar mijn mening, deze kunste-
naar toch wel recht op heeft.

Kinderen
Het gezin Jansen telde twee kinderen,
Mien en Kees. Mien woonde in Afrika
en Kees op een van de Wadden-
eilanden, ik vermoed Schiermonnik-
oog. Mien had het schildertalent van
haar vader. Ooit heb ik een door haar
gemaakt schilderij gezien. Hier stond
zij zelf op, met allemaal katten om zich
heen. Er kwamen verschillende kunste-
naars bij de familie Jansen over de
vloer. Zoals Knip en Nauta. Ook de
kunsthandelaar, de heer Pootjes, was
een graag geziene gast, omdat hij veel
werk van W.G.F. Jansen opkocht. 

Aan alles komt een einde
W.G.F. Jansen werd geboren in
Harlingen op 25 december 1871 en
overleed op 21 juni 1949 in Blaricum.
Hij was onder andere decoratieschilder
bij een aardewerkfabriek in Rozenburg.
Hier ontwierp hij vele motieven. Op 19
juni 1908 vestigde hij zich in Blaricum.
Na zijn dood werd alles geveild. Alleen
de tafel en stoelen uit de huiskamer
gingen met mevrouw Jansen mee naar
een bejaardenhuis in Hilversum. Mijn
tante Aal trok weer in bij haar ouders
aan de Raadhuisstraat 14, waar ze tot
haar dood is blijven wonen. Mevrouw
Jansen kon totaal niet wennen in het
bejaardenhuis en is ook bij tante Aal en
mijn opa en oma gaan wonen aan de
Raadhuisstraat. Zij is daar in 1958
overleden. 

Tentoonstelling
Dit was mijn band met de familie
Jansen. Leuk om te weten is dat er een
boek is uitgegeven door Hugo Ter Avest
met de titel De schilder met de Losse
Toets. Dit boek van 136 bladzijden laat
veel van het werk van Jansen zien. In
het gemeentemuseum, het ‘Hannema-
huis’ in zijn geboorteplaats Harlingen,
zijn geregeld tentoonstellingen waar
zijn werk is te bewonderen. 

De succesvolle kunstschilder Willem
George Frederik Jansen vestigde
zich in 1908 op aanraden van
Willem Knip in het Gooi, waar hij
ging wonen en werken in de voor-
malige brouwerij van Blaricum.
W.G.F Jansen liet zich hier bekoren
door het Gooise landschap, dat vaak
terug te zien is in zijn werk, dat
getypeerd kan worden als typische
nabloei van de Haagse School. Van
W.G.F. Jansen is bekend dat hij een
groot bewonderaar was van Haagse
Scholers als Jacob Maris en Anton
Mauve.

Impressionistische stijl
W.G.F. Jansen ontwikkelde gaande-
weg een eigen impressionistische
stijl. Hij stond bekend als een uiterst
bekwaam kunstschilder met een
krachtig en evenwichtig tempera-
ment, die zich door niets of niemand
liet beïnvloeden in zijn visie.
Ondanks zijn vriendschap met vele
Larense kunstenaars, ontwikkelde hij
toch een heel eigen onafhankelijke
stijl van werken. Hij werd alom
geprezen om zijn sterk ontwikkeld
gevoel voor kleurnuances en zijn
vlotte penseelvoering.

Succes
Over succes had hij niet te klagen. Hij verkocht goed, tot ver buiten de lands-
grenzen. Jansen was een landschapschilder in de ruimste zin van het woord.
Enkele uitzonderingen daargelaten omvat zijn oeuvre voornamelijk rivierge-
zichten, boslandschappen, strandgezichten en stadsgezichten. Werk van W.G.F.
Jansen is o.a. opgenomen in de collectie van het Singermuseum van Laren. En
is tevens te zien in Galerie Trompenburgh, naast werk van andere bekende
Larense schilders. 

Info: Scheen, Benezit en galerie Trompenburgh

Waar ben je gebleven?
door Henk Rokebrand
Als ik de Algemene Begraafplaats ‘De Woensberg’ oploop, kijk ik altijd even
naar rechts, naar de grafsteen van W.G.F. Jansen, en denk dan terug aan mijn
jeugd. Maar nu is deze grafsteen ineens verdwenen!!! Niet helemaal, het graf is
geruimd. De steen die daarop stond, is, omdat het een grafsteen van een
bekende ingezetene van Blaricum betreft, op een andere plek op de begraaf-
plaats ter herinnering neergezet. Hieronder zal ik mijn herinneringen uit mijn
jeugd, aan de familie W.G.F. Jansen uiteen proberen te zetten. 

W.G.F. Jansen, ‘De schilder met de Losse Toets’

W.G.F. Jansen, Harlingen 1871 - 1949 Blaricum

tante Alie Rokebrand
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Cathelijne vertelt dat ze al sinds haar
negende wist wat ze wilde: zingen, dansen
en het podium op. Dat ze niet de makke-
lijkste weg koos, moge duidelijk zijn uit
het feit dat ze door de week naar de ‘gewo-
ne’ havo in het Gooi ging en gelijkertijd de
havo voor muziek en dans in het weekend

in Rotterdam volgde. Ze woonde daar in
een pleeggezin. Cathelijne schoolde zich
verder aan de Musical-Dans opleiding te
Tilburg en aan de Amsterdamse Theater
Academie. Ze is nu allround theatermaker.
In De Blaercom zette zij vier jaar geleden
Gieske Theaterschool op. Gaf zij in eerste
instantie alle lessen zelf, het moederschap
heeft haar leren delegeren.

Theaterschool
Vanaf 4 jaar zijn kinderen welkom om
spelenderwijs kennis te maken met
muziek en dans. Binnen de lessen Musical
komen dans, zang en toneel aan bod en is
de inhoud afgestemd op de leeftijdsgroep.
Dit laatste geldt ook voor de toneellessen:
hoe ouder de groep, hoe dieper er op de
materie wordt ingegaan. Verder kunnen
lessen in diverse dansstijlen, waaronder
hiphop en breakdance, gevolgd worden.
Per seizoen zijn er vier optredens. Naast
deze lessen geeft Cathelijne gymlessen
aan dames en zijn zanglessen op afspraak

mogelijk. Nieuw is de musical voor vol-
wassenen. En zoals Cathelijne zegt: ‘Bij
alles staat plezier en samen iets neerzetten
voorop.’

Cabaret Cats
Cabaret Cats (van Cathelijne) is een thea-

tergroep voor jongeren
vanaf 16 jaar. Hieraan
worden eisen gesteld. Heb
je talent voor het bespelen
van een instrument, of kun
je goed schrijven, acteren,
dansen of zingen, dan kun
je je hiervoor aanmelden.
Er wordt gewerkt aan het
ontwikkelen van je talent.
De lessen worden aange-
vuld met workshops door
drie vaste gastdocenten, en
ieder seizoen geeft een

bekende uit de theaterwereld een work-
shop. Dit seizoen staat Paul de Leeuw
geprogrammeerd. 

Dinershow
De jongeren van Cabaret Cats maken een
avondvullende dinershow waarvoor ze
alles zelf doen: het scenario, de muziek,
etc., een zowel Nederlandstalig als
Engelstalig theaterprogramma, en de
show wordt afgewisseld met een driegan-
gen Blaricums diner. Dat Cabaret Cats
succes heeft blijkt uit de aanvraag voor
optredens, Cabaret Cats kan geboekt wor-
den voor feesten en partijen. En er is een
samenwerking tot stand gekomen met
theater restaurant La Club in Hilversum.
Binnenkort zullen de Cabaret Cats daar
voor het eerst optreden. (Elke twee weken
op zondagmiddag treden daar drie Cats
op.) Cathelijne is theater en op haar is
zeker van toepassing: ‘The show must go
on.’ Info: www.giesketheaterschool.nl of
0624664520.

Marijke deJongh Bles �@MarijkeBles
@heienwei Schrijf eens over Geologisch museum Hofland in
Laren. of interview mensen een leuke hobby,of over plaatse-
lijke talent.

Marijke deJongh Bles �@MarijkeBles
@heienwei Ook leuk misschien; recept van de maand, ont-
staan van Halloween, ideeen met pompoenen; eten / knutse-
len, dieren in de herfst enz,

J.B. Blaricum @JBBlaricum Dit wordt de twitterpagina van
de Blaricumse Jongerenburgemeester van @jonggooiland.
Blaricum · http://www.jonggooiland.nl/ 

AlbertHeijnBlaricum @AHblaricum 
Albert Heijn Blaricum wederom de beste AH van regio 
't Gooi. Elke zondag open van 16.00 tot 20.00 uur Blaricum.

Gieske Theaterschool

door Gerda Jellema
‘Als een vis in het water’ zo voelt Cathelijne Gieske zich in het theaterwereldje.
Ze danst, zingt, geeft toneellessen en gymlessen. Cathelijne is op elk gebied van
theater inzetbaar: als dansdocent, choreograaf, regisseur en wat al niet meer. Als
dochter van een acteur en danseres zit het haar schijnbaar in het bloed.

Foto van de maand

Deze foto is gemaakt door
Eelco de Wal tijdens de Dag van het Werkpaard

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 8 november 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

Nieuwjaarsshow Cabaret Cats 
Vrijdag 25 januari 19.00, zaterdag 26 januari 17.00, zondag 27 januari 17.00

Reserveringen via De Blaercom, tel. 5314383.

Voorstellingen:
Aladdin 16 februari 12.00 en 15.30

Toneel & Dans voorstelling 16 februari 19.00
Reserveringen via Cathelijne@GieskeTheaterschool.nl. 

Cabaret Cats en de selectieklas samen



Lantaarnpaal stuk? Of losse stoeptegel?

Meld ’t en de gemeente herstelt ‘t

Wilt u een gemeentevlag kopen? 

Interesse?

Mama, papa, 
luister je naar me?’ 



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen
BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 



Laagdrempelig netwerk

Succes

Een eigen BPV starten

Buurtpreventievereniging in een nieuw jasje

Aanmelden

Meer informatie

Kom ook naar de contactavond 
veiligheid!



Agenda  Rondetafelgesprekken

Agenda Meningvormende- en Besluitnemende  
Raadsvergadering

Echtpaar Dekker-Brandse 
60 jaar getrouwd 



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. 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman,
Daniëlle Mouissie, Hidde van der Ploeg, 
Henny Radstaak, Frans Ruijter, 
Satyamo Uyldert, 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

Nieuw: Blaricum Bed and Breakfast

MAX
Momenteel komen bezoekers uit alle
streken van het land voor een weekend-
je weg in het Gooi, met als doel de
exposities van Rodin Erotique in het
Singer Museum en M.C. Escher in
Paleis Soestdijk. Voor het tweede sei-
zoen van het succesvolle tv-programma

‘Bed & Break-
fast’ is de redac-
tie van Omroep
MAX weer op
zoek naar en-
thousiaste eige-
naren van bed
and breakfasts
door heel Neder-
land.
Blaricum Bed
and Breakfast

heeft zich aangemeld en hoopt geselec-
teerd te worden.

Voor het reserveren kunt u zich wenden
tot Blaricum Bed and Breakfast,
Molenveenweg 15, 1261 TG Blaricum,
tel. 06-55781678, of reserveren via
www.bedandbreakfast.nl.

Familieberichten
Geboorten
16-07-2012 Vincent Felix Juel
22-08-2012 Chahin Ezzerouali
22-08-2012 Levi Reurts
25-08-2012 Thijs Guy 

van der Lee
31-08-2012 Gideon Lucas Joosse
11-09-2012 Quinten Benjamin 

van Dam

Huwelijken
06-09-2012 Niels Kropf, en: Jessica

Loch
06-09-2012 Hermanus Roest, en:

Mariska Theresia Borsen

Overleden
22-08-2012 Marinus (Rinus)

Johannes van Breemen,
geboren 08-09-1937

18-09-2012 Peter Marius Koopman,
geboren 03-09-1952

28-09-2012 Liesbeth (Lies)
Molenbroek-Smink,
geboren 18-03-1926

De Vlierhove
Iedere zondag open van 12.00-17.00 uur.
Voor actueel programma, foto’s en aan-
melden voor de nieuwsbrief kijkt u op de
site: www.vlierhove.nl.

De Blaercom
9 November Kunstcafé. Start om 20.00
uur. Onder andere met Blaricummers
Marlen van Dop (kunstenares), en
Nelleke Alders (over haar vrijwilligers-
werk in Nepal). 

Inbreng 
rommelmarkt
U kunt uw spullen brengen naar Rie
Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Geen groot meubilair.

ren in De Bongerd, Eemnes. 
Op 9 november is er ’s ochtends een
modeshow i.s.m. Justina damesmode, in
De Bongerd. Alle Versa-activiteiten
kunt u vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Radio 6fm Elke zaterdag om 10.15 uur
gaat Frans Ruijter in op nieuws uit het
verleden in Blaricum met daarbij
muziek uit het dan gekozen jaar.
SeniorWeb Laren-Blaricum Cursussen:
voor starters, digitale fotografie, tablet
computers. 
Info en aanmelden: tel. 5384676,
e-mail: info@seniorweblarennh.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.
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.
Het Vitus 3 november van 21.00 tot
1.00 kan iedereen weer heerlijk uit zijn
dak gaan op de Hollandse Avond!!

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

EXPOSITIES
Singer t/m 13 januari 2013 Erotique
Rodin en Vrouwen van Singer. 
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. 
Info: www.rosaspierhuis.nl.
Houwers | Kunst & Bemiddeling orga-
niseert t/m 31 december een tentoon-
stelling van de fotograaf Pieter
Schunselaar Portretten van handen in
Kunst in Jan Tabak. Dagelijks geopend
voor bezoekers. 
Info: www.galeriehouwers.nl.
Torenhof t/m 27 november expositie
van de Blaricumse kunstenares Greetje
Dekker-Sluis.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Iedere donderdagoch-
tend Internationaal dansen voor senio-

Tergooiziekenhuizen Elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de centrale hal
bij de hoofdingang Tergooiziekenhuizen,
locatie Blaricum.
’t Meenthuis  Elke derde donderdag
van de maand Muziek op de Meent. Een
warm/koudbuffet (ook geschikt voor
vegetariërs) met een dessert en live
muziek, en dat alles voor € 25. p.p.
(excl. drank), muziek vanaf 19.30 uur
tot ongeveer 21.30 uur. 
Info: www.opdemeent.nl. 
De Dorpskerk 28 oktober Vocaal Octet
Barbers & Bishops 15.00-16.00 uur.
Toegang gratis, maar gift is welkom.
Torenhof, Cinema Torenhof Op zon-
dagmiddagen óm de week een film-
voorstelling. De filmvoorstellingen
worden gesponsord door het Rode
Kruis en zijn gratis te bezoeken. De
films beginnen stipt om 14.30 uur. De
eerstvolgende film is op 28 oktober:
‘High Society’ met: Grace Kelly, Bing
Crosby, Frank Sinatra e.a.

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtenden rond een thema 10.45-
12.00 uur: 21 november Erfgooiers en

19 december Pieter Quelle Voetreis
naar Rome. Dag van de Kunstuitleen, 3
november, 10.30-15.30 uur.
Vestiging Laren – het Brinkhuis,
Brink 29, 1251 KT Laren, 5382612.
Biblioscoop donderdags 19.30 uur: 8 en
15 november, 6 en 13 december.
Woensdag 31 oktober, 20.00-22.00 uur,
lezing De tien geboden voor het brein
door René Kahn. 
Info: 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.

Blaricum Bed and Breakfast
onderscheidt zich door Goois
comfort te bieden d.m.v. com-
fortabele kamers, fijn linnen
en een goed ontbijt met streek-
producten (o.a. eieren, brood,
croissants, kaas, Blaricummer
heidehoning) aan te bieden
tegen een betaalbare prijs. De
doelgroepen zijn niet alleen
buitenlandse toeristen gedu-
rende de zomermaanden, maar
ook familie, vrienden en
zakenrelaties van dorpsbewo-
ners wordt accommodatie aan-
geboden. Er verbleven al logés
uit Friesland, Limburg en
Genève, zodat zij hun familieleden in
Blaricum konden bezoeken. Eenmaal
begonnen, blijkt er een echte ‘gap‘ in de
markt te zijn. 

Fietsroutes
Honderdvijftig ondernemers, gepresen-
teerd op informatie gedurende het
Blaricum Golf & Country Toernooi,
waren zeer enthou-
siast. De andere doel-
groepen zijn de groe-
pen vriendinnen uit
vooral de randsteden
die zich massaal aan-
dienden voor de veel-
al gepubliceerde
Gooise Vrouwen
Shopping Fietsroutes,
gelanceerd door het
VVV Gooi & Vecht
in maart 2011. Deze fietsroutes waren
bekendgemaakt in tandem met de lance-
ring door Talpa van de film Gooische
Vrouwen. De fietsroutes behelzen twee
tweedaagse en twee eendaagse fietsroutes
die shoppen, natuur en historie combine-
ren. Blaricum Bed and Breakfast biedt
een overnachtinggelegenheid in stijl. 
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Blaricumse Catharina Honig is eigenaresse van Blaricum Bed and Breakfast,
een nieuwe en één van de weinige overnachtinggelegenheden in Blaricum.
Catharina Honig zegt: ‘Uw gast is mijn zorg!’

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.


