
Koor zoekt
nieuwe leden
Het Blaricums Gemengdkoor bestaat
uit 40 enthousiaste leden o.l.v. Lex
Barten en begeleid door pianiste
Karina Kantarova. 
Vooral alten en tenoren zijn welkom. Het
gaat om het plezier in het zingen en de
gezelligheid. Maar ook om, na de vele
repetities, een mooi concert te geven.
Ervaring is wenselijk, maar niet per se
noodzakelijk.Wilt u nader kennismaken
met het koor dan kunt u de laatste
woensdag van de maand  langskomen.
Er is dan een open repetitie avond. U
bent natuurlijk ook op andere avonden
welkom. Repetities zijn iedere woens-
dagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur in
de Blaercom. Na de repetitie is er de
mogelijkheid om gezellig een praatje te
maken en een drankje te drinken. Meer
info: www.bgk-koor.nl.

Sinterklaas
Op zaterdag 24 november bezoekt
Sinterklaas Blaricum.
Om 12.00 uur wordt hij bij De Malbak in
de Bijvanck welkom geheten. Om 15.00
uur arriveren Sint en Pieten bij de
muziektent in het Oude Dorp. Tijdens de
routes wordt Sint begeleid door een

Pietenband en ruiters van Stad en Lande.
De kinderen die willen meelopen kun-
nen, zolang de voorraad strekt, een bal-
lon ophalen: om 11.15 uur in de
Bijvanck bij de speeltuin aan de
Hoofdweg en om 14.15 uur in het oude
dorp bij de Kruiskuil (hoek Kerk-
laan/Brinklaan/Dorpsstraat).

PCHelpdesk
PCHelpdesk zoekt voor enkele uren
per week een vrijwilliger die 50+ bezoe-
kers kan helpen met hun Apple pc. 
Beschikt u over een behoorlijke Apple pc
ervaring en vindt u het leuk die kennis
met senioren te delen, neem dan contact
op. Bel voor meer informatie met Versa
welzijn Esther Eggenkamp, coördinator
vrijwilligersinzet, tel. 5314514 of mail:
eeggenkamp@versawelzijn.nl. 
Ook kunt u terecht op de website,
www.versawelzijn.nl.

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

  

Tot 22 november is in het Brinkhuis een
kleine tentoonstelling gewijd aan foto’s
van Peter van Rietschoten. Het is een
selectie van de foto’s
die hij heeft gemaakt in
Laren en Blaricum,
aangevuld met foto’s
uit New York. De expo-
sitie zal tevens dienst
doen als decor voor de
presentatie van zijn
nieuwe fotoboeken
Oog op Blaricum II (en
Oog op Laren II). De
eerste exemplaren van zijn boeken zal de
fotograaf op 16 november tussen 17 en
18 uur aanbieden aan oud-wethouder
van cultuur Leo Janssen.

Doelstelling
De doelstelling van Peter van
Rietschoten is om bijzondere foto’s van

het dagelijkse leven
van en in Blaricum
(en Laren) zicht-
baar te maken.
Daarbij horen
zowel de positieve
kanten als de nega-
tieve, de vrolijke en
de verdrietige, de
sociale en de hufte-
rige, de opbouwen-

de en afbrekende, de legale en illegale
kanten, het stralende en het kwijnende
van mens en natuur. (info: de Gooische
Tam Tam)
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Oog op Blaricum II vanaf 
17 november verkrijgbaar
Peter van Rietschoten heeft de laatste 45 maanden zijn betrokkenheid met
Blaricum vastgelegd in beeld. Leuke foto’s, spraakmakende foto’s, kritische
foto’s en meer. Deze foto’s zijn dagelijks te bewonderen op zijn site 
www.oogopblaricum.nl, waar u ook een reactie op de foto’s kunt plaatsen. 

Spiegeling in het water van de Bijvanck. De wijk Bijvanck ligt gedeeltelijk in de gemeen-
te Huizen, gedeeltelijk in de gemeente Blaricum. De bouw van de Bijvanck begon in 1973.
Huizen was toen aangewezen als groeikern, een voor het Gooi spaarzame gelegenheid,
maar had de medewerking van Blaricum nodig om een dergelijk omvangrijk plan te kun-
nen realiseren. De Bijvanck is van het oude dorp van Blaricum gescheiden door een klein
stuk hei en weilanden en verbonden door de zogenoemde Landingsbaan. Onder meer de
kettingwoningen (69 woningen in slingervorm) zijn ontworpen door de architect Willem
Wissing. Info: wikipedia.



Bladcampagne start op maandag 12 november

Route bladcampagne

Zelf bladafval aanbieden

Alternatieven 

Afvoerputten en kolken

Themabijeenkomst over pubers succes

Aanmelden 
evenementen 
Rectificatie

Aanmelden evenementen



BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

En verder:

Voorkom fietsdiefstal!



Dorpsagenda
WELZIJN/CULTUUR
Vivium 20 november Workshop minder
stress met mindfulness. Info overige cur-
sussen en aanmelden: 
www.viviumservices.nl of 6924495.
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
De Blaercom Op 14 november 20.00
uur, lezing De Nieuw-Yorkse kunstscene
na W.O.II door Henny Goedegebuure.
Info en inschrijven: 
www.volksuniversiteitlaren.nl.
24 november houdt de Oranje
Vereniging Blaricum een boekenmarkt.
Tussen 11.00 en 16.30 uur.
Bernard Ligtenberg 15, 22 en 29
november van 19.30-21.30 uur cursus
Makkelijk Slapen. Kosten €60,-.  
Info: tel. 5316849 en
http://makkelijkslapen.zielsveel.nl. 
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 locatie Blaricum.
’t Meenthuis  Donderdag 29 november,
Eemjazz in Muziek op de Meent.
Muziek vanaf 19.30 uur tot ongeveer

21.30 uur, tel. 5330088. 
Info: www.opdemeent.nl. 
De Dorpskerk 11 november het piano-
stuk Canto Ostinato uitgevoerd door 
’t Ravelijnkwartet op vier piano’s.
Aanvang 15.00 uur, vanaf 14.30 uur
verkoop entreekaarten ad € 12,50.
Tevens voorverkoop via de Blaricumse
Boekhandel. 
Info: anniquebijsters@hotmail.com. 
25 november De Ministers van 15.00-
16.00 uur. Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.
Torenhof, Cinema Torenhof Op zon-
dagmiddagen óm de week een film-
voorstelling, gratis te bezoeken. De
films beginnen stipt om 14.30 uur. 
Historische Kring Blaricum Tot
medio april tentoonstelling oude
Blaricumse affiches en kalenders. 21
november dorpslezing over de
Langeweg in het Vitusgebouw. Info:
www.hkblaricum.nl.
Rosa Spier Huis 19 november, aanvang
20.15 uur, Zemtsov Altvioolkwartet
(vier leden van een bijzondere altviool-
familie), met werk van o.a. Bach-
Kodály en Astor Piazzolla. Info:
www.rosaspierhuis.nl.
Zuydwal veilingen Op maandag 26

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. 
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.
De Vlierhove Alle zondagen geopend
van 12.00-17.00 uur. 
Info: www.vlierhove.nl.
De Trappenberg t/m 28 november
expositie van de schilder Henk Storm.
Crailoseweg 116, tel. 6929600. Info:
www.atelierstorm.nl.
Galerie Bianca Landgraaf t/m 18
november Wouter Stips met glas, schil-
derijen en beelden. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.

november om 19.30 veiling in het
Brinkhuis in Laren o.m. werk van Leo
Gestel, Lou Loeber en Genie Peter.
Kunstenaars die in Blaricum hebben
gewoond. Kijkdagen op 24 en 25
november van 11.00 tot 17.00 uur.
Info: www.zuydwalveilingen.nl.

BIBLIOTHEEK
Geheel november staat het boek De
donkere kamer van Damocles van W.F.
Hermans centraal tijdens Nederland
Leest 2012.
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. 12 november, 20.00-22.00
uur, cabaretvoorstelling Heel
Nederland leest De Donkere Kamer
door Rop Janze. 21 november 20.00-
22.00 uur, Communiceren met kinderen
interactieve lezing door Tischa Neve.
Vestiging Laren Brink 29, 5382612.
Biblioscoop donderdags 19.30 uur: 15
november, 6 en 13 december. 21
november, 20.00-22.00 uur, De nada-
gen van Marten Toonder, lezing door
Willem van Spronsen. 
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvangen,
stuur dan een e-mail naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 5316520.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 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

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

Van Vuure
Alweer voor de zesde keer zal Van
Vuure een In Memoriam avond houden
om stil te staan bij de overleden dierba-
ren. Op woensdag 14 november, inloop
19.00 uur en aanvang 19.30 uur, in de
aula van Begraafplaats Zuiderhof aan
de Kolhornseweg te Hilversum.
Opgeven via tel. 6247531 of via e-mail
uitvaart@vanvuure.nl.

SeniorWeb
De afgelopen vijftien jaar heeft
SeniorWeb duizenden senioren wegwijs
gemaakt in de wereld van computers,
internet en e-mail. Vele vrijwilligers
delen hun kennis en zijn de drijvende
krachten. Cursussen voor starters, gevor-
derden, over digitale fotografie, etc. Info
cursussen en aanmelden: tel. 5384676 of
e-mail: info@seniorweblarennh.nl. 

Torenhof

Tot 27 november exposeert Greetje
Dekker-Sluis een aantal van haar schil-
derijen in de hal van de Torenhof in
Blaricum.

Blaricums
Gemengd Koor
Twee kerstconcerten: 2 december
Johanneskerk te Laren en 19 december
in de Dorpskerk Blaricum. Aanvang
beide concerten om 20.00 uur en de toe-
gang is gratis. Info: www.bgk-koor.nl.

het ‘Gooise karakter’ van de streek. Ook
waren achtervoegsels als -laan, -weg en -
straat niet toegestaan en mochten de
namen niet meer dan elf letters hebben.
Uiteindelijk werden er historische
namen (bijv. De Maten), namen die
betrekking hadden op het oude boeren-
bedrijf (bijv. Gebint), of de bijenteelt,
(bijv. Slinger), of op een boerenkar (bijv.
Koggewagen), namen die een onderdeel
zijn van een boom ( bijv. Bloesem),
namen van vissen (bijv. Forel), vogels
(bijv. Fuut) en van amfibieën (bijv.
Salamanderpad) toegekend. 

Onzorgvuldig
De commissieleden zijn echter wel eens
onzorgvuldig te werk gegaan. Zo zijn er
namen gebruikt die niet inheems zijn en
komen er spellingfouten voor.
Nieuwsgierig? Bezoek de expositie.

Dit alles in het wijkcentrum 
De Malbak in de Bijvanck op 

zaterdag 1 en zondag 2 december
van 12.00 tot 17.00 uur.

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

door Gerbe van der Woude
De Modelspoorclub Malbak opent zijn
deuren. Er zijn lange spoorbanen
opgesteld waar modeltreinen een weg
vinden over bruggen, door tunnels en
langs allerlei landschappen. 

Als kijker zult u op deze dagen in minia-
tuur dorpen, steden, havens, stations,
molens, ballonvaart, bos en meer aan-
treffen. Al deze zaken zijn door de club-
leden zelf gebouwd met de schaal 1 op
160, het zogenaamde N spoor. Daarnaast
zal getoond worden met welke moderne
technieken een spoorbaan tegenwoordig
bestuurd kan worden. Een unieke kans
om bij de modelspoorclub een kijkje te
komen nemen.

Straatnamen
Tevens bestaat de mogelijkheid een
expositie van de straatnamen van de
Bijvanck te bezoeken. Een uitleg van
alle namen zal worden gegeven en waar
mogelijk getoond.
In haar straatnaamgeving moest de spe-
ciaal voor de Bijvanck ingestelde
‘Straatnamencommissie Oostermeent’
zoveel mogelijk rekening houden met

Modelspoorclub Malbak

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N


