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    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS
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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

Er wordt veel gewandeld in het gebied,
daarnaast zijn er ook ruiterpaden.
Diegenen die er regel-
matig komen, weten
dat door achterstallig
onderhoud een deel
van de paden niet
meer toegankelijk is.
Ook is een deel van de
paden er slecht aan
toe door ongeoorloofd
gebruik door fietsers
en ruiters.

ASB
Sinds 2010 is de
Agrarische Stichting
Blaricum (ASB) eigenaar van het groot-
ste deel van dit mooie gebied, en treedt
zij op als regisseur voor het natuurbe-
heer.  Dat is een nieuwe activiteit van de
ASB, die zich verder bezig houdt met het
bevorderen van de continuïteit van de

agrarische activiteit in het dorp. De ASB
is eigenaar van 2 boerderijen in de

bebouwde kom
(Angerechtsweg 11
en Eemnesserweg
15) en ca. 75 ha land-
bouwgrond. Deze
grond wordt ver-
pacht aan 13 boeren.

Overlast
Op 13 september is
een informatieavond
gehouden in het
Vitusgebouw.  Daar
heeft de ASB toege-
licht hoe de paden in

de Engh weer hersteld zullen worden. De
bebording zal worden aangepast.
Iedereen blijft welkom. Wel wordt van
gebruikers gevraagd goed rekening te
houden met het behoud van de akkers, en

www.dayspamooi.nl

  

door Erwin Capitain
We kennen allemaal het prachtige agrarische natuurgebied in de Blaricumse
Engh, ook wel Warandepark genoemd. Een meer dan 150 jaar oud cultuur-
landschap met akkers omzoomd met bosjes en omgrensd door authentieke
houtwallen. Op de diverse akkers, worden o.m. asperges, maïs en rogge ver-
bouwd. Tevens is er een bloemenakker voor het behoud van de bijenstand.

Opknapbeurt Blaricumse Engh

vervolg op pagina 2

Mangalitsa 
varkens
HvB, D66 en VVD willen dat het colle-
ge onderzoekt of de inzet van
Mangalitsa varkens, de Mangalica uit
Hongarije, om de woekerende reuzen-
berenklauw te bestrijden in groenstro-
ken langs de Stichtseweg en Randweg
Oost, kostenbesparend is. 
De Mangalitsa (wolvarken) is een stuk
beweeglijker dan een gewoon varken, je
hebt veel land nodig om deze vervolgens
ondersteboven te laten wroeten. Hierbij
knakken ook de wortels zodat de beren-
klauw minder woekert en juist wilde
kruiden kans krijgen om zich te vestigen.
Ook natuurbeschermers zijn daarom gek
op dit ras. In Hongarije leven de varkens
tot aan hun slacht volgens oude traditie
en worden ze na slacht voornamelijk
naar Spanje verstuurd om daar te rijpen
tot een lekkere salami, worst of ham.
Bron: www.naarpaul.nl waar ook een
lekker recept te vinden is.

Villa Nederheem
Gebouwd in 1937 voor de kunstschil-
der William Singer en zijn echtgenote,
voor eigen bewoning.
In 1974 door de gemeente Blaricum aan-
gekocht voor gebruik als gemeentehuis.

In 2008 heeft de gemeente dit pand ver-
laten. (Info en foto tgooi.info.) In okto-
ber 2012 heeft de gemeente Blaricum
een schikkingsovereenkomst getekend
over Villa Nederheem. De Friesland
Bank (de hypotheekhouder) gaat de
komende maanden op zoek naar een
nieuwe eigenaar voor het pand. Het is de
bedoeling dat de nieuwe eigenaar op
korte termijn de herontwikkeling van
Villa Nederheem oppakt en het pand een
voor de gemeente acceptabele bestem-
ming zal geven. In totaal heeft de
gemeente ruim 7,4 miljoen ontvangen en
zijn er afspraken gemaakt over de toe-
komst van het voormalige gemeentehuis.



    

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

gesalons en karaokebars, opgevangen en
gerehabiliteerd. Stop Kindermisbruik
steunt vijftien partnerorganisaties en is
werkzaam in Bangladesh, Brazilië,
Cambodja, China, de Filippijnen, India,
Kameroen, Moldavië, Nederland, Nepal
en Thailand. Sinds de oprichting heeft
Stop Kindermisbruik de bevrijding van
meer dan 2.000 en reïntegratie van meer
dan 2.500 meisjes mogelijk gemaakt.
Froukje de Both, Arjan Erkel, Glennis
Grace, Vivian Reijs, Wesley Sneijder,
Yolanthe Sneijder Cabau, Jim Bakkum
en Bettina Holwerda Bakkum en John
Ewbank zijn ambassadeur van de stich-
ting.
Kijk voor meer informatie op
www.stopkindermisbruik.nl. 

de bescherming van de gewassen. Er is
namelijk veel overlast, onder meer van
loslopende honden, maar ook van wan-
delaars die soms dwars door akkers
lopen. Het aanlijngebod voor honden
wordt aangepast aan het broedseizoen,
en wordt van 1 maart tot 1 september.
Op meerdere plaatsen zullen banken
worden hersteld en vervangen. Ook
komen er enkele picknicktafels.

Vrienden en onderhoud
Mede met behulp van een groep
Vrienden van de ASB zijn donateurs
geworven. Verder zijn er financiële bij-
dragen geweest van de Lions, het
Gemeenschapsfonds, het Coöperatie-
fonds van de RABO en het ANWB-
fonds. Komende maanden krijgt het
gebied een grondige opknapbeurt. Dat
zal gebeuren door professionele vaklui.
Daarnaast is er een groep vrijwilligers

die enkele zaterdagochtenden per jaar
meehelpen met het onderhoud, zoals de
bestrijding van prunus. Op 1 december
is de eerstvolgende ochtend ingepland.
Dan zullen bijvoorbeeld ook verouderde
borden worden weggehaald.

Illegaal tuinafval
Een hardnekkig probleem is het illegaal
storten van tuinafval. Hierdoor woekert
onkruid. Wie de schoen past, trekke hem
aan. Kennelijk maakt niet iedereen
gebruik van de GAD.
Na de komende opknapbeurt blijft
onderhoud nodig. Het gaat bijvoorbeeld
om het behoud van markante bomen,
herstel hakhout en bijplant van eiken.
Daartoe zal de ASB gelden blijven wer-
ven, en de komende jaren zorgdragen
voor continuïteit van het onderhoud van
dit unieke stukje landschappelijk
Blaricum.

Gelijke monniken, 
gelijke kappen?

Nederland zakt langzaam weg. De
begroting zit al onder de zeespie-
gel. Angst voor natte voeten? Nee,
als poldervolk zijn we gewend
beneden dat peil te leven. Onder
water staan is voor ons, van ouds-
her, een tijdelijk begrip. Wordt het
water ons de baas dan leggen we
er een dijk omheen en pompen we
het weg. Zo gaat dat al eeuwen.
Ook in de politiek. Wij slapen er
geen nacht minder om.     

Europa stelt vast dat wij onder
het voorgeschreven begrotingspeil
zijn gezakt. Onze financiële ‘pol-
derbodem’ moet worden opge-
hoogd. Simpel, door meer belas-
ting te heffen, ook al wordt dat
steevast ‘meer besparen’
genoemd. Hoe? Eerst door gelei-
delijke afschaffing van de hypo-
theekrenteaftrek. Die bestaat niet
in het buitenland. Daarom. De
belastingbetaler slaat de schrik
om het hart. De staat wrijft zich
in de handen. Maar hoeveel kost
die renteaftrek nu? 
De eerste deskundige verklaart
dat door de renteaftrek de staat
jaarlijks 25 miljard euro misloopt.
De tweede geleerde komt uit op
dik 14 miljard. Dat is 11 miljard
minder! Hallo?

Dan nog een andere ‘stille’ onge-
rechtigheid. Wat er gebeurt er met
het huurwaardeforfait? Dat
brengt de staat jaarlijks 5 miljard
op. Maar dat forfait bestaat, net
als de renteaftrek, ook niet in het
buitenland. Renteaftrek naar nul,
huurwaardeforfait naar nul.
Gelijke monniken, gelijke kappen.
Ja, toch?

Om de blits te maken met een
supersnel opstellen van het regeer-
akkoord, verslikken de twee onder-
handaars zich in het voorstel van
de, tot een absurd overgewicht nei-
gende verhoging van de zorgpre-
mie, die vooral de grote groep
middeninkomens treft. De rode
achterban juicht en joelt: ‘Dát is
nog eens nivelleren, bravo, prach-
tig!’ De oranje achterban brult het
uit van woede: ‘Zijn jullie besode-
mieterd? Terugdraaien die boel,
bedenk maar wat anders! Gelijke
monniken, gelijke kappen?’
Akkoord, maar niet zó gelijk!

Column
door
Sybert Blijdenstein
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THE RED SUN eigenaresse Wimmy Hu
houdt jaarlijks acties om geld in te
zamelen voor een goed doel. In de afge-
lopen jaren deed ze dat vooral met bene-
fietavonden, waarbij ze altijd kan reke-
nen op de belangeloze inzet van beken-
de Nederlanders. Het is nu voor de
zevende achtereenvolgende maal dat de
opbrengst geheel ten goede komt aan
Stichting Stop Kindermisbruik.

Kindermisbruik
Stichting Stop Kindermisbruik is in
2008 door Arjan Erkel en Yolanthe
Sneijder Cabau opgericht om kinderhan-
del en kinderprostitutie te stoppen. Door
steun van de organisatie worden minder-
jarige meisjes gered uit bordelen, massa-

vervolg van pagina 1

Benefietavond voor Stop Kinder-
misbruik
Een spontane veiling van een thuisconcert van De Toppers samen met Glennis
Grace en Lange Frans heeft de totaalopbrengst van de benefietavond voor
Stop Kindermisbruik in Restaurant THE RED SUN op zondagavond 4 novem-
ber tot een bedrag van 400.000 euro gebracht. Eerder op de avond was al
311.850 euro ingezameld met een veiling, waarvoor tal van bekende
Nederlanders bijzondere items hadden ingebracht.
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Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Het is vijfentwintig jaar geleden dat Joke
Verhey, samen met Pauk van Hemert  –
die helaas, heel droevig, in 1999 plotse-
ling en veel te vroeg overleed – dit origi-
nele Seconda oprichtte.
Joke zette door en heeft veel vreugde aan
haar werk, waarbij ze optimaal gesteund
wordt door haar dochters Noël en Kim
van Roosmalen. Van het begin af aan
heeft Noël de
etalages ver-
zorgd en is ze
het creatieve
brein achter al
het werk. Het
team Seconda
werd al snel een
klaverblad, een
nieuw vrolijk
blaadje kwam
erbij: Terry. Alle
Seconda-mede-
werkers zijn even creatief en super werk-
zaam, dat zie je in alles terug!

Luisterend oor
Joke vertelt dat iedere dag in de winkel
weer iets anders brengt. Het is nooit saai
of vervelend, altijd is er weer iets anders,
iets leuks, iets leerzaams waar we alle-
maal echt veel plezier van hebben.
Dames van jong tot oud, volslank en
rank komen binnenlopen, het is altijd
even vrolijk. ‘Je moet er misschien om
lachen,’ zegt Joke, ‘Maar het wordt op
den duur bijna een beetje sociaal werk
wat je hier doet. Je hoort zoveel, je kunt
zoveel helpen, uitleggen en oplossen….

door Adrie van Zon
Een paar maanden geleden werd in dit
blad aandacht besteed aan het 65-
jarig bestaan van de tafeltennisvereni-
ging Vitus. 

Ton Sertons (79), een van de mannen
van het eerste uur, wees er hierin op dat
er op de dinsdagavond nog ruimte is
voor (recreatie)spelers. Ik trok de stoute
schoenen aan en toog op een avond naar
het Vitus. Ik dacht dat ik aardig kon spe-
len. Een partijtje met een bijna tachtigja-
rige moest voor mij geen probleem zijn.
Een grove misrekening. De oude meester
liet me alle hoeken van het Vitus zien.
Weer een illusie armer. Wat ik nu zoek
zijn tennismaatjes, jongere ouderen, om

op de dinsdagavond  een uurtje te spelen
in het Vitus. Gaarne een mailtje naar
info@sertons.nl (tel.5315974) of 
adrievanzon@casema.nl (tel. 5313283).

Cinema
Torenhof
Op de zondagmiddagen óm de week
presenteert Cinema Torenhof in Zorg-
centrum Torenhof aan de Torenlaan
22 te Blaricum een filmvoorstelling. 
De filmvoorstellingen worden gespon-
sord door het Rode Kruis en zijn gratis te
bezoeken. Het genre films is afgestemd
op senioren: bekende klassiekers. Maar
ook worden moderne films met een
‘filmhuis-karakter’ of familiefilms
opgenomen in het programma. U bent
van harte welkom vanaf 14.15. De films
beginnen stipt om 14.30 uur.

Zondag 25 november:
‘Vroeger kon je lachen…’
met heel veel bekende Nederlanders:
Simon Carmiggelt, Kees Brusse, Kees
van Kooten, Rijk de Gooyer, Wim Kan,
Johnny Kraaijkamp, Robert Long, Paul
Steenbergen.

Ter gelegenheid van de zeventigste ver-
jaardag van Carmiggelt besloot Bert
Haanstra een filmische ode aan de

schrijver te brengen, bestaande uit de
verfilming van een tiental ‘Kronkels’ die
Carmiggelt schreef voor Het Parool. De
stukjes, die vaak wrang-komisch van
toon zijn worden ingeleid door
Carmiggelt zelf. Daarnaast is de schrij-
ver in een aantal scènes te zien, onder
andere samen met Kees van Kooten als
zijn typetje ‘de vieze man’. Robert Long
zorgt voor een muzikaal intermezzo met
een lied op tekst van een gedicht van
Carmiggelt. Heel herkenbaar, de sfeer
van de jaren 70-80! 
Mede mogelijk gemaakt door het
Nederlands Rode Kruis. Toegang is gratis. 

Oog op...
Foto’s van Peter van Rietschoten werden
tot 22 november tentoongesteld in de
nieuwe bibliotheek in Laren, mede ter
ondersteuning van zijn twee fotoboeken
Oog op Blaricum II en Oog op Laren II.

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
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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

zoveel verhalen, wensen, verdrietjes
soms ook. En wij hebben echt een luiste-
rend oor, geven soms raad en hulp.’ 

Van hip tot klassiek 
De vaste klantenkring is inmiddels zeer
groot. Er wordt veel kleding binnenge-
bracht, de inbrengklanten brachten de
afgelopen jaren plusminus 6000 stuks

prachtige kle-
ding in. Het is
nu eenmaal zo,
dat een mooi
mevrouwtje een
schitterende jas
heeft hangen,
die ze nooit in
haar leven zal
aantrekken en
een ander zal
diezelfde jas
met groot ple-

zier dragen en dan wordt er onderhan-
deld. Noem je zoiets ruilhandel? Nu de
feestdagen in ons donkere jaargetijde er
weer aankomen, wenst er vast wel
iemand een ruisende en flatteuze avond-
jurk. Dat kan natuurlijk óók bij Seconda,
deze jurken hangen er volop in alle kleu-
ren en maten. 

25 jaar
Joke Verhey, dat was nou eens een goed
idee, vijfentwintig jaar geleden! Hoeveel
vrouwen en meisjes zijn niet opgetogen
jouw winkel uitgestapt, met een blij
hart? Is dat niet wat we allemaal regel-
matig willen? Zo’n blij hart?

25 jaar SECONDA met blije bezige
bijen…
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Tafeltennisvereniging Vitus

door Aty Lindeman-
Strengholt
Seconda is een heel
speciale kleine winkel
in het hartje van ons
dorp, en het zoemt er
van gezelligheid.
Iedere vrouw, jong of
oud kan er helemaal
dol van worden. Wat
je er kunt vinden?
Prachtige tweede-
hands kleding, maar
ook spiksplinter nieu-
we collecties. Ook zijn
er prachtige restpar-
tijen van mooie win-
kels te vinden, siera-
den, tassen, laarzen en
sjaals. Kijken en kopen is het daar, maar de bijzondere en warme gezellig-
heid maakt het tot een waar feestje.

Ton Sertons

Het Seconda-team
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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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Huib van Esch vindt dat je je als mens
moet inzetten voor je medemens en dat
kan op allerlei manieren. In het verleden
deed hij bijvoorbeeld veel binnen het
voetbalwereldje. Hij is nog steeds een
echte voetballiefhebber en Huib heeft
een maatje. Via Vivium is hij in contact
gekomen met een geestelijk gehandicap-
te man van 65 jaar voor wie hij dagjes
organiseert rondom het thema voetbal-
len. Samen op stap, samen voor de tv,
Huib voor Ajax en zijn maatje voor FC
Utrecht. Zijn talent tot organiseren kan
Huib zeker kwijt bij de Stichting
Opkikker. 

Stichting Opkikker
Bij de Stichting Opkikker zet hij zich in
voor gezinnen waarvan een kind tussen 0
en 17 jaar een ernstige chronische fysie-
ke aandoening heeft. Huib: ‘Bij deze
soms ernstig zieke kinderen is ook de
impact op de andere kinderen in het
gezin enorm, vandaar dat er gekozen is
om Opkikkerdagen voor het hele gezin
te organiseren. Ouders hoeven niets te
regelen, het enige dat ze mee hoeven te
nemen is een zonnige lach.’ De dag
wordt door twee vrijwilligers samenge-
steld, zij gaan bij het gezin op bezoek en
kijken samen met het kind en de rest van
het gezin wat die graag zouden willen
doen op zo’n dag. Waarna de hele
machinerie in werking wordt gezet.
Zowel voor de vrijwilligers, ouders, als
kinderen zijn deze dagen van onschatba-
re waarde: de voorpret, de dag zelf en
natuurlijk de herinnering. Per jaar wor-
den er ongeveer 220 van dit soort indivi-
duele Opkikkerdagen geregeld. Sinds de
oprichting van Stichting Opkikker in
1995 hebben meer dan 4500 gezinnen
een Opkikkerdag aangeboden gekregen. 

Superopkikkerdag
Daarnaast kent de stichting nog een
Superopkikkerdag, die voor 50 á 60

gezinnen wordt georganiseerd. Vaak in
de Eemhof. ‘Er zijn dan allerlei activi-
teiten. Van speedboaten op het water
tot prinsessen-fotoshoots, tot brand-
weerman spelen en tot helikopter-
vluchten. En nog veel meer. In 2011
hebben 15 Superopkikkerdagen plaats-
gevonden. De stichting werkt samen
met ziekenhuizen verspreid over het
land, is onafhankelijk en wordt
gesteund door donateurs, sponsors en
supporters. 
Kijk voor uitgebreide informatie:
www.opkikker.nl.

En verder

Waarom wonen in Blaricum?
‘Mijn (inmiddels overleden eerste)
vrouw kon niet aarden op de plek waar
we woonden in Hilversum. Ik ben toen
naar het huis van de wethouder belast
met woningzaken gegaan en heb een
beetje een dramatisch verhaal verteld,
wat uiteindelijk 39 jaar geleden leidde
tot de verhuizing naar Blaricum. Een
hoofdprijs.’

Wat doet Huib in zijn vrije tijd?
‘Bridge, golf, dat heb ik op dit moment
even tot eind november op een laag pitje
gezet, want het ging de laatste keer bar
slecht en tegenwoordig speel ik ook weer
tennis. Daarnaast ook een beetje een
Bourgondisch type’.

Met wie zou Huib een borrel willen
drinken?
Huib: ‘Over deze vraag heb ik heel lang

Bij & Wij: 
één wezen
door Jan Goedkoop, 
Imkervereniging Blaricum
In de wintermaanden blijven de
bijen binnen, in hun kast of korf
houden ze elkaar warm, ook als het
buiten vriest. Als de hardwerkende
bijen ’s zomers na ongeveer zes
weken al hun energie hebben opge-
bruikt, doen de winterbijen het nu
kalmer aan en gebruiken de opgesla-
gen honing als brandstof. De in hun
eigen lichaam opgeslagen energie, in
de vorm van vetten en eiwitten,
wordt in deze periode niet gebruikt,
maar gaat in het voorjaar dienen om
het nieuwe broed te voeren.

Wat bezielt de bijen om zo georgani-
seerd het hele jaar volgens een bepaal-
de planning door te komen? Alleen
gezamenlijk, als bijenvolk, bestaat de
bij. Als ‘Imme’ leeft ze en is ze
‘iemand’. Ja, de bij is echt een persoon-
lijkheid. Iedere Imme, ieder bijenvolk,
is anders. Net als wij mensen heeft het
zijn eigen ‘ik’.

Imme levend wezen
De Imme, ’s winters op een kluitje in en
op de raat in de kast, ’s zomers van
bloem tot bloem vrolijk rondvliegend
in de vrije ruimte, is één en hetzelfde
levende wezen. Een wezen dat eigen-
lijk het gebied omvat dat de bijen al
vliegend bestrijken. Voor de bij is die
omgeving heel wezenlijk. Wanneer
twee tuinen verder een grote acacia
wordt gekapt dan wordt er een gat in
haar dracht geslagen, in wat de Imme
tot wezen van haar lichaam rekent.
Eind mei, het moment dat de boom
bloeide, zal er een vervangende nectar-
bron moeten worden gezocht om dat
gat te dichten.

nagedacht: ik zou graag een borrel met
mijn vader willen drinken. Hij overleed
toen ik 23 jaar was. Mijn vader en ik
waren gezworen kameraden, allebei voet-
balgek en vanaf mijn 5e jaar heeft hij me
altijd meegenomen naar het voetballen. Ik
weet dat het niet kan, maar ik zou wel eens
willen weten hoe hij vindt dat ik mijn
leven tot nu toe geleefd heb.’

Twitteren, Facebook?
‘Kuddegedrag, het lijkt of mensen alleen
nog maar mee kunnen lopen, terwijl er
zoveel is om over na te denken en daar een
eigen mening over te vormen.’

Vakantie: zomer of winter?
‘Maakt niet zoveel uit. Skiën doe ik niet
meer. We gaan ook weekendjes weg, bij-
voorbeeld met acties van Groupon.’

Wat is een echte Huib-eigenschap?
‘Mijn hele leven heb ik mijn mening niet
onder stoelen of banken gestoken. Ik heb
soms het hart op de tong liggen, ik houd
van eerlijkheid, recht door zee. Maar dat
betekent ook dat ik meningen geef die
soms niet gevraagd zijn en ja, dat wordt
niet altijd gewaardeerd en dat weet ik.’ En
wat er ook met hem of om hem heen
gebeurt: ‘Ik ben een optimist.’

Van welke Blaricummer zou Huib wat
meer willen weten?
Als echte voetbalfanaat kan hij eigenlijk
maar één naam bedenken. ‘Arjen
Koonings, hoofd opleidingen bij BVV’31.
Hij heeft dezelfde methode van aanpak
ingesteld als ze bij Ajax toepassen.’ 

Even voorstellen…

door Gerda Jellema
‘Ik heb altijd gezegd: er is meer dan werk alleen,
ook op een andere wijze kun je je steentje bijbij-
dragen,’ aldus Huib van Esch. Huib van Esch,
een bevlogen prater en begaan met de omgeving
om hem heen. Door persoonlijke omstandighe-
den en een reorganisatie bij het bedrijf waar hij
als inkoper werkte besloot hij om vlak voor zijn
56e met vervroegd pensioen te gaan. Hij kreeg
het druk met klussen voor vrienden en familie,
en na ongeveer drie jaar kwam hij in aanraking
met de Stichting Opkikker en dat was precies
het vrijwilligerswerk waar hij zich in thuis 
voelde.
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

aanrennen en zei tegen de bevelvoerder
Dennis van Kraaij: ‘Verderop staat een
auto in de brand en er zit nog iemand
in…’ Men spoedde zich daarheen. Aan
de Co Bremanlaan was een rietdekker
riet aan het lossen met een autokraan.
Een baal riet was daaruit gevallen en op
een auto gekomen. Er reed nog een fiet-
ser die er zo van geschrokken was dat
deze onder de auto terecht gekomen.
Doordat de baal riet tegen de hete uitlaat
was gevallen, vloog deze spontaan in
brand. Kortom een gecompliceerd onge-
val dat opgelost moest worden. Blaricum
deed dat als beste en behaalde zo de eer-
ste plaats. De ploeg bestond uit: bevel-
voerder Dennis van Kraaij, aanvals-
ploeg: Roland Vos en Demian van Loo,
waterploeg: Jort de Graaf en Pem
Bakker-Loor. Pompbediener was Hans
van Riet. Zowel de aanvalsploeg als de
pompbediener waren de beste van de
dag.

Historische feiten
‘Toeval bestaat niet,’ wordt weleens
beweerd, maar hier gebeuren wel een paar
opvallende zaken die aan 13 oktober
gelinkt zijn: Bep Borsen werd op 13 okto-
ber 1919 geboren. Gerrit Borsen overleed
op 13 oktober 1980. Het korps Blaricum
wint op 13 oktober 2012 de Borsentrofee
voor de zevende keer. Geweldig gedaan
mannen en vrouw! Blaricum kan met
zo’n korps rustig gaan slapen als jullie
over onze veiligheid waken. 

De eerste wedstrijd werd georganiseerd
door het korps Blaricum en werd op 8
december 1979 gehouden aan de
Raadhuisstraat 16, waar toen nog het
bouwbedrijf Eggenkamp gevestigd was.
Later werd dit het woonhuis van Henk
Eggenkamp, die ook nog jarenlang lid
geweest is van het brandweerkorps. Het
college van B en W stelde de prijs
beschikbaar en gaf het de naam
‘Borsentrofee’ (zie foto). Een jaar later,
in 1980, organiseerde Bussum de wed-
strijden, waarna de rest van de regio-
korpsen op alfabetische volgorde alle-
maal aan de beurt zouden komen. 

Laren
Zo was op 13 oktober 2012 onze buurge-
meente Laren aan de beurt. Blaricum trad
daar aan de start met een jonge ploeg.
Deze ploeg stond onder leiding van
Dennis van Kraaij. Dennis heeft net zijn
opleiding als bevelvoerder succesvol
afgerond. Deze wedstrijden zijn geweldig
geschikt om deze jonge bevelvoerder de
zonodige ervaring op te laten doen. 

De opdracht
De melding was: ‘auto te water bij de
‘Hut van Mie’ aan de Mauvezand.’ Daar
aangekomen viel het allemaal nogal
mee. De auto stond al op de kant en de
bestuurder, die ook al op het droge stond,
had zelf al een sleepwagen gebeld. Toen
dat werd afgehandeld door het over te
dragen aan de politie, kwam er iemand

door Frans Ruijter
Op vrijdag 28 september jl. werd Bud de
Gooijer, alom bekend in Blaricum en
omstreken, 70 jaar. Dit verjaardagsfeest
werd groots gevierd op de deel van Bud
en Thea aan de Langeweg. Stef van den
Bergh, de hoefsmid, bracht een lied op
zijn onnavolgbare wijze ten gehore. De
aanwezigen genoten er geweldig van.
Hieronder een paar typerende couplet-
ten. Gemaakt op het lied van Freek de
Jonge met als titel: ‘Is er leven, is er
leven na de dood’.

Budje heeft nu zeven kruisjes, 
mag al vijf jaar met VUT.

Er is leven, er is leven na de VUT.

Maar toch moet hij blijven werken, 
anders gaat de boel hier BLUT.
Er is leven, er is leven na de VUT.

Wat kon Thea nou gebeuren,
Toen ze trouwen ging met BUD.
Er is leven, er is leven na de VUT.

Ja bij Thea in de keuken,
is het alle dag FEEST.

en Bud die kan het weten,
want Bud zit daar het MEEST.

Kan hij nog meer paarden trainen,
voor de marathons door de PRUT.
Er is leven, er is leven na de VUT.

Olivier is een ‘Hufter’, 
tenminste dat zegt BUD.

Er is leven, er is leven na de VUT.

Maar hij werd wel tuigpaard van het
jaar

en dat is geen KOFFIEPRUT
Er is leven, er is leven na de VUT.

Zo’n zure merrie gaf een doodschop
op de kop van BUD.

Er is leven, er is leven na de VUT.

Maar die heeft het wel geweten
en lag al gauw bij slager STUT.
Er is leven, er is leven na de VUT.

Wij van hei & wei wensen Bud en Thea
samen met hun kinderen en kleinkinde-
ren nog vele mooie gezonde jaren toe.

Borsen brandweerwedstrijd op 
13 oktober 2012
door Frans Ruijter
In 1979 verlieten de neven Borsen wegens het bereiken van de zestigjarige 
leeftijd  de brandweer Blaricum. Deze twee Borsens waren respectievelijk Bep
van Tijmen Borsen, geboren op 13 oktober 1919, overleden op 3 februari 1981,
in Blaricum beter bekend als ‘Lange Bep’, en Gerrit van Lambert Borsen,
geboren op 20 oktober 1919, overleden op 13 oktober 1980, in Blaricum beter
bekend als de ‘fietsenmaker’. Als blijk van waardering voor wat zij jarenlang
voor het korps Blaricum hebben betekend, besloot het korps een jaarlijks
terugkerende brandweerwedstrijd te organiseren voor alle korpsen uit de 
regio Gooi en Vechtstreek. 

Bud de Gooijer

Op de foto van links naar rechts: Hans van Riet, Dennis van Kraaij, Roland Vos, Demian
van Loo, Jort de Graaf en Pem Bakker-Loor. 
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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.
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door Frans Ruijter
Wat is dat, zult u zich afvragen. En
waar mag dat zich dan wel bevinden?
Tot voor kort wist ik dat ook niet. Het
was Liesbeth Boersen-de Jong die mij
erover vertelde. Viore bestaat pas
sinds 29 februari 2012 (schrikkeldag). 

Het is een inloopcentrum voor mensen
die leven met kanker; voor (ex-)patiën-
ten én voor hun naasten. Het leven staat
voor deze mensen vaak van de ene op de
andere dag op zijn kop. Niets is meer
zoals het was. Er zijn talloze vragen en
onzekerheden. Niet alleen als het nare
bericht net werd vernomen, maar ook tij-
dens de behandelingen en daarna, als de
draad van het leven weer kan worden
opgepakt. Met alle beperkingen van
dien. Dán is daar Viore. Zonder zich op
enig medische terrein te begeven, wil
Viore al deze mensen met raad en daad
terzijde staan, ontspanning bieden en
inspiratie geven. Maar Viore biedt voor-
al ook een luisterend oor in een onge-
dwongen omgeving. Viore is een warm
huis tussen thuis en ziekenhuis. 

Waar komt de naam ‘Viore’ vandaan?
‘Viore’, is een vrolijke verbastering van
Da Fiora. Gioarcchino da Fiora (1135-
1202) was een Italiaanse theoloog die
een aantal kloosters stichtte. Da Fiora
stelde dat alle levensbeschouwelijke ont-
wikkelingen in drie fasen verlopen: het
tijdperk van de materiële mens, de gees-
telijke mens en de spirituele mens. Viore
richt zich op heel de mens; op de verbe-
tering van de balans, op welbevinden en
kwaliteit van leven, op herstel van een-
heid van lichaam, geest en ziel. 

Aan de keukentafel
Op een mooie woensdagmorgen zit ik
aan de keukentafel met een vijftal
Blaricumse dames, die een centrale rol
spelen bij Viore. Dat er bij zo’n organi-
satie zoveel Blaricummers actief zijn,
vraagt gewoon om uitleg. Opvallend is
dat bij de ingang geen bel klinkt, maar
dat je het fluiten van vogels hoort. Dit
om ervoor te zorgen dat er een zo’n pret-
tig mogelijke sfeer hangt en dat je je van
meet af aan op een ander been gezet
voelt. 

Van links naar rechts op de foto:
Joyce van Someren Gréve is van huis
uit verpleegkundige en ze heeft veel affi-
niteit met maatschappelijk werk. Zij
hoorde van dit centrum en was gelijk

sporten. Tijdens en na het sporten kan je
praten met lotgenoten over allerlei zaken
die het gevolg zijn van de behandelingen
tegen kanker. Liesbeth ervaart dit als een
verrijking. Want als je klaar bent met de
behandelingen tegen kanker, word je op
jezelf en je naasten teruggeworpen. En
die weten er ook niet altijd raad mee.
Daarom is het belangrijk dat Viore er is
om een laagdrempelig thuis te bieden
voor hen, die dat nodig hebben. 

Annetje Capitain geeft op de woens-
dagochtenden yoga bij Viore. Het liefst
in kleine groepjes van maximaal acht
personen, om goed te kunnen zien wat
een ieder met zijn of haar beperking nog
voor mogelijkheden heeft. Annetje doet
ook aan visualiseren. Dit houdt in dat zij
mensen onder haar leiding meeneemt
naar de mooiste plaatsen waar zij zouden
willen zijn. Daar voelen zij zich geluk-
kig en gaat hun hart open. Geluk de
ruimte geven zal niet in één keer gaan, je
moet er wel voor openstaan.

Particulier initiatief
De stichting Viore heeft inmiddels zo’n
duizend bezoekers mogen ontvangen.
Alles wordt bekostigd door donaties en
sponsoring door particulieren en bedrij-
ven uit de hele regio. Op mijn vraag:
‘Hoe komen jullie dan aan al die mooie
spullen hier, als er low budget gewerkt
wordt?’ luidde het antwoord: ‘Via net-
werken van sponsoren en vrijwilligers
wordt er veel  voor weinig gerealiseerd.’
Het is duidelijk: Viore voorziet in een
behoefte; ongetwijfeld ook voor
Blaricummers. 

Het verhaal van de vijf glazen
Tijdens het gesprek dat ik had met de

dames, zat ook Stef Bertina
(marketing/communicatie en pr) erbij.
Hij vertelde hoe hij Viore ervaart aan de
hand van een verhaal over vijf glazen.
‘Toen ik de operaties, de bestraling en de
chemo achter de rug had en weer verder
kon met mijn leven, vergeleek ik mijn
toekomstig leven met dat van daarvoor.
Ik schonk vijf glazen vol: één voor mijn
verdienkracht, één voor mijn seksuele
leven, één voor mijn reizend leven, één
voor mijn sociale leven en één voor mijn
sportieve leven. Ik dronk uit alle glazen
wat. Uit sommige glazen wat meer. Op
al die terreinen zou mijn leven erop ach-
teruit gaan. Dat stond wel vast. Ik heb er
toen twee glazen bijgezet: één voor vrij-
willigerswerk en één voor coaching.
Dingen die ik vroeger weinig of niet
deed. Inmiddels kan ik constateren dat
beide bijgezette glazen behoorlijk vol
zijn. Dat wil Viore ook graag voor veel
mensen bereiken: nieuwe inhoud geven
aan een, hoe dan ook, getekend leven.’

Hei & wei wenst Viore een mooie laag-
drempelige toekomst toe. Want dat het in
een toenemende behoefte voorziet is
eenieder wel duidelijk. 

geïnteresseerd. Zij zet zich als vrijwillige
gastvrouw, vanuit haar professie in. Haar
doel  is een huiskamersfeer scheppen.
Joyce is hier één dag per week actief.

Lous Beelaerts is beeldend kunstenaar.
Zij heeft vele jaren vrijwilligerswerk
gedaan in het Amsterdamse Antoni van
Leeuwenhoekhuis. Toen zij, werkend
met vrouwen in haar atelier, hoorde over
Viore, wist zij meteen dat zij zich weer
voor mensen met kanker wilde inzetten.
Zij is bij Viore gastvrouw geworden en
begeleidt de creatieve inloop, die daar op
de woensdag wordt gehouden.

Ria Lanphen was op zoek naar vrijwil-
ligerswerk. Ria was van huis uit gewend
dat heel veel aan de keukentafel bespro-
ken werd. Dat bij Viore de tafel ook zo’n
centrale plaats inneemt spreekt haar
geweldig aan. De gesprekken aan die
tafel gaan gelukkig niet alleen over kan-
ker. Er wordt gelachen én gehuild.
‘Mensen een “warm nest” bieden en ze
hun ervaringen laten delen, daar krijg je
zelf ook energie van,’ zegt Ria. 

Liesbeth Boersen-de Jong
Voor Liesbeth geldt een heel ander ver-
haal. Zij is namelijk ‘ervaringdeskundi-
ge’, een paar jaar geleden werd er bij
haar borstkanker geconstateerd. Na de
vele behandelingen, die ze moest onder-
gaan om weer beter te worden, begon
Liesbeth aan Oncofitten. Chemotherapie
en actief bewegen lijken met elkaar in
tegenspraak, maar zijn dat zeker niet.
Het werk, dat ze vóór haar borstkanker
deed, kon ze nog niet goed oppakken en
er ontstond een vervelende leegte. Van
de fysiotherapeut, hoorde zij van Viore.
Liesbeth is daar met volle overgave gaan

Inloopcentrum Viore? Wat is dat, zult u zich afvragen

Bent u door dit artikel geïnteresseerd
geraakt? Kijk eens op de website van

Viore: www.viore.org. 
Of liever nog: ga zelf eens een kijkje

nemen in Hilversum.
Het inloopcentrum is gevestigd op het
terrein van Tergooiziekenhuizen in
Hilversum (Oostereind 115). 

Op werkdagen is het geopend van 
10 tot 5, op woensdag tot 

9 uur ’s avonds.
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Een geweldig
idee om op
deze manier de
sinterklaas- en
kers tcadeaus
bij elkaar te
shoppen, onder
het genot van
een hapje en
een drankje.
Entree is gratis.

Op 1 december van 12.00-19.00 uur en
op 2 december van 12.00-18.00 uur is
iedereen van harte welkom. 
Beide dagen staan op de fair leuke stands
met interessante producten en is er
goede catering aanwezig. Het assorti-
ment is uiteenlopend, van mooie tassen
en sieraden tot aan chutney en broden.
Kortom er is voor ieder wat wils! De
ingang bevindt zich op de Schoolstraat
hoek Middenweg en de toegang is gratis.
Voor de meest up-to-date informatie kan
gekeken worden op de website:
www.gooische-fair.nl. 
Naast de Gooische Fair op 1 en 2 decem-
ber, zullen er op vrijdag 30 november
diverse activiteiten worden georgani-
seerd. Het programma hiervan is als
volgt:

Netwerklunch
Van 12.00 tot 15.00 uur wordt er een net-
werklunch georganiseerd. Tijdens deze
netwerklunch kunnen ondernemers effi-
ciënt leren netwerken. Hiervoor is een
matchmaker uitgenodigd die tips geeft
en kennis deelt.

Sinterklaas
Van 17.00 tot 19.00 uur heeft Sinterklaas
beloofd langs te komen. Alle kinderen
uit Blaricum en omstreken kunnen hun
schoen zetten en genieten van een gezel-
lige middag samen. De schoenen kunnen
de volgende dag worden opgehaald. En
als er hard gezongen is, zit er vast een
leuk cadeautje in! Kinderen kunnen gra-
tis hun schoentje komen zetten, alleen de
organisatie verzoekt ouders om hun
kind(eren) vooraf wel aan te melden:  
http://www.gooische-fair.nl/content/
2012/10/Programma. 

Taart decoreren
Altijd al een mooie taart willen 
decoreren? Op vrijdagavond 30

november van 20.00 tot 22.30 uur is
het mogelijk mee te doen aan deze 
workshop. Samen wordt er dan

gewerkt naar een mooi gedecoreerde
taart voor sinterklaasavond. 

De kosten per persoon zijn €25,- 
en vooraf aanmelden:
www.gooische-fair.nl

Blaricum Citytweet @BlaricumNL  
Rotary #Blaricum in oprichting bit.ly/RISqVR

Rob Posthumus @RobPosthumus  
Voor alle ondernemers die zich in het Gooi willen vestigen en
die niet tot 2014 willen wachten: BusinessPark27 in
Blaricum. Ligt aan A27.

Marco Borsato @borsato    
Mijn avond met Sophia Loren voor #Warchild de deze avond
kunnen wij 5.000 kinderen in de wereld helpen Dank u
bit.ly/UaCF8t

Lonneke van Dijk �@fashionhaar
Gevraagd door rotary #Blaricum of ik artikelen wil 
#sponsoren voor stichting @haarwensen, natuurlijk!

Gooische Fair

Foto van de maand

In het Warandepark zijn er zijn heel wat waterpartijen en een dijk tussen 
de weg en het natuurgebied bijgekomen. Een paar weken geleden werd 
hier het Warandapark reetje dood aan getroffen. Nu kun je weer oog in oog

komen te staan met liefst twee reeën, misschien broer en zus? 
Wel bijzonder dat er zo snel weer reeën lopen. Op deze foto van 

Albert van der Linden één van de twee die zijn weg wel vindt in het 
natuurgebied zonder al die borden die wij schijnbaar wel nodig 

hebben om onze weg te vinden.

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 22 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

Na het grote succes van vorig jaar, is besloten ook dit jaar een Gooische Fair 
te organiseren. De Gooische Fair en activiteiten op 30 november worden 
georganiseerd door Gezellig Leven en Evenementenburo I & M. Op zaterdag 
1 en zondag 2 december zullen in een grote tent aan de Schoolstraat / hoek
Middenweg in Blaricum diverse stands hun producten tonen. 

De EHBO-vereniging Blaricum geeft
dinsdag 27 november 2012 een lezing
over diabetes op eigen locatie,
Clubgebouw ‘De Til’, Schapendrift 1 te
Blaricum. Iedereen is welkom, de zaal is
open vanaf 19.30 uur en de lezing zal
beginnen om 20.00 uur. Gratis toegang,

consumpties zijn aan de bar te koop.
Wilt u deze avond bijwonen, meldt u dan
aan door een mail te sturen naar ehbo
blaricum@hotmail.com. Bellen kan ook
naar 5250277. Onze locatie heeft een
capaciteit voor 60 mensen, dus wees er
snel bij!

Beter begrijpen van Diabetes
Ken jij iemand die diabetes heeft? Zou je er meer van willen weten, om het
beter te begrijpen?



Onderhoud in Blaricum: een kort overzicht

Investering in de Bijvanck

Meerwaarde van onderhoud

Bereikbaarheid voor mensen 
met een handicap

Grotere projecten

2013

NL-Alert landelijk ingevoerd 



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Inhoud 

Inzage 

Beroep

Gewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan 3, 
Bedrijvenpark, Blaricummermeent



Wijkteam Laren-Blaricum begint zijn draai te vinden
“Werken met een klein team geeft een grotere betrokkenheid”

Betrokkenheid

Half jaar

Toekomst

Bereikbaarheid 

Teamleden

Het bestemmingsplan 

Periode van ter inzage legging 

Beroep 

Voorlopige voorziening

In werkingtreding

Vastgesteld bestemmingsplan uitbreiding parkeerplaats 
Bellevue Blaricum



Agenda  Rondetafelgesprekken Agenda Meningvormende- en Besluitnemende  
Raadsvergadering

Kort verslag contactavonden 

BEL-medewerker op bezoek
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’t Meenthuis geMEENTeHUIS

nis want zelfs de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand mocht niet in toga komen
en gaf daar keurig gehoor aan. Na een
heerlijke lunch met alle aanwezigen zijn
we richting Amsterdam vertrokken om
de broers- en zussendag voort te zetten.

Op zondag 25 november is er een
kunstmarkt in ’t Meenthuis. 

De markt begint om 13.00 uur en 
eindigt om 18.00 uur. Er komen 
14 kunstenaars uit 9 verschillende
disciplines. Blaricumse Cees 

Wijsman is onder andere aanwezig 
met beelden.

Familieberichten
Geboorten
25-09-2012 Mark Roman Esteban

Hilhorst
10-10-2012 Lynn Wynanda Walraven
10-10-2012 Robin Dimphina

Walraven
23-10-2012 Safiya Sabic
24-10-2012 Fedde Kemper
24-10-2012 Noa Kemper

Huwelijken
21-05-2012 Johannes Henricus van

Straaten en Mireille
Louise Koomans

07-09-2012 Hermanus Roest en
Mariska Theresia Borsen

13-10-2012 Antonius Paulus de
Rooij en Tjitske Hilhorst

Overleden
15-10-2012 Jack Keijer, 

geboren 21-03-1935
29-10-2012 Anna (Annie) Maria

Albers-Borsen, 
geboren 05-02-1927

31-10-2012 Jacobus (Jaap)
Lambertus Wilhelmus 
de Graaf, 
geboren 24-04-1943

07-11-2012 Willem Frederik 
van der Luur, geboren
19-03-1922

Koersballen

Speciale activiteit in de Bijvanck. Er zijn
voor het koersballen nog 2 plaatsen
beschikbaar. Iedere donderdag spelen
van 10.00-12.00 uur. Aanmelden liefst
zo snel mogelijk. De Malbak tel.
5262902. 

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

Zie voor info en openingstijden
www.galeriebiancalandgraaf.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten kunt u
vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Vivium Info cursussen 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 24 november boeken-
markt van 11.00-16.30 uur. 14 decem-
ber 20.00 uur Kunstcafé.
Bernard Ligtenberg 29 november van
19.30-21.30 uur cursus Makkelijk
Slapen. Kosten € 60,-.  
Info: tel. 5316849 en 
http://makkelijkslapen.zielsveel.nl. 
Amnesty International schrijfavon-
den: de Bijvanck: maandag 10 decem-
ber, wijkcentrum De Malbak, van
10.00-12.00 uur; Blaricum Dorp:maan-
dag 10 december, dorpshuis De
Blaercom, van 20.00-21.30 uur.
’t Meenthuis De toegang is gratis.
Donderdag 20 december Muziek op de

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.
Elke dag te bezichtigen tussen 10.00-
16.00. 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 Trappenberg t/m 28 november
expositie van de schilder Henk Storm.
Crailoseweg 116, tel. 6929600. Info:
www.atelierstorm.nl.
De Vlierhove t/m 25 novmber zondagen
geopend van 12.00-17.00 uur. Info:
www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf vanaf 25
november t/m 10 februari Winter-
parade. 

Meent. Muziek vanaf 19.30 uur tot
ongeveer 21.30 uur, tel. 5330088. Info:
www.opdemeent.nl. 
De Dorpskerk 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.
www.hkblaricum.nl.
Zuydwal veilingen Op maandag 26
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
1 december t/m 31 december maand van
de kleine prijzen in Kunstuitleen
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410. 28
november 20.00-22.00 uur, De economie
van Nederland lezing door Arnold

Heertje. 7 december 19.30-20.30 uur
Kunstborrel. Inloopochtenden rond een
thema 10.45-12.00 uur: 19 december
Pieter Quelle Voetreis naar Rome.
Vestiging Laren Brink 29, 5382612.
Biblioscoop donderdags 19.30 uur: 6 en
13 december. 19 december 20.00-22.00
uur, De weg naar Van Eyck, lezing door
Hoo Man Chan. 
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.

Lucia van Doorn-de Rooij
Zaterdag 13 oktober jl. vierden wij
onze 23e broers- en zussendag van de
familie De Rooij. Omdat wij uit een
gezin van 13 kinderen komen is het
bijna een soort reünie. Ton de Rooij,
en Tjitske Hilhorst organiseerden dit
jaar deze dag.

Zij wonen al enkele jaren in de Bijvanck
en genoten diverse malen van een kopje
koffie bij ’t Meenthuis als zij hun ronde
met de hond liepen. Daar ontstond het
idee om hun huwelijk samen te laten val-
len met de broers- en zussendag. 

De dag ving aan om 10.30 uur in 
’t Meenthuis met koffie en gebak en 
kregen de aanwezigen te horen dat de
kinderen van Ton en de naaste familie
van Tjits daar ook met een smoes heen
waren gelokt. Toen kwam de grote ver-
rassing: Ton kondigde aan dat ze die dag
officieel zouden gaan trouwen. Het was
een liefdevolle en ontspannen gebeurte-

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.
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