
Internethulp via
chat en mail
Chatprogramma’s zijn een populair
communicatiemiddel. Daarom biedt
het Maatschappelijk Werk van Versa
Welzijn mensen de mogelijkheid om te
chatten met een hulpverlener. 
Alle mogelijke vragen of problemen
kunnen tijdens de chat aan de orde
komen. Een antwoord van de hulpverle-
ner volgt meteen. De chatspreekuren zijn
op maandag- t/m donderdagavond van
19 tot 21 uur en op woensdag- en vrij-
dagmiddag van 15 tot 17 uur. Omdat de
hulpverleners niet 24 uur per dag online
kunnen zijn, kan er ook een e-mailbe-
richt worden gestuurd via de site van
klikvoorhulp.nl. Binnen 3 werkdagen zal
een antwoord via de persoonlijke 
berichtenbox van de klant worden terug-
gestuurd.  Info: www.klikvoorhulp.nl /
www.versawelzijn.nl/amw. 

Oranje Vereni-
ging Blaricum

Van 22 tot en met 26 mei 2013 zijn 
er festiviteiten rond het 75-jarig 
bestaan van de Oranje Vereniging. 
Kijk voor meer informatie en foto’s op
www.ovblaricum.nl.

Reünie 
25 jaar Scouting Tymen de Sayer
Blaricum
Voor alle leden, oud-leden, oud-bestuurs-
leden, oud-leiding en andere die wat voor
de groep hebben betekend wordt zaterdag
12 januari 2013 een reünie georganiseerd
(deelname is kosteloos, de eerste con-
sumptie is gratis). Het eten (als vanouds
een hapje boerenkool) start om 17.00 uur
en de borrel is van 19.00 uur tot 21.00
uur, in het eigen scoutinggebouw, hoek
Meentzoom / Schapendrift te Blaricum. 
U kunt zich opgeven door een mail te stu-
ren naar reunie@scoutingblaricum.nl of
aan te melden via de website: 
www.scoutingblaricum.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

  

In de rubriek ‘Wist u dat…’ van het
dorpsblad voor Blaricum hei & wei, 28e
jaargang nr. 285 van mei 2005, stond het
volgende vermeld: ‘De Blaricumse
Paardendagen v/h het Concours
Hippique Blaricum is nu, na 56 keer
gehouden te zijn, helaas definitief van de
baan door een chronisch geworden
gebrek aan geld. Stichting Blaricumse
Paardendagen, heel veel dank voor die
onvergetelijke dagen die we elk jaar
weer hadden! We zullen het erg missen.
Vooral in ons boerendorp.’

Topruiters, menners en springers
In de loop van 2010 heeft
Elaine Rieder gepolst en gelobbyd bij
diverse partijen en met name ook bij de
huidige topruiters, menners en springers.
Het beeld werd duidelijk. Het Concours
Hippique Jumping Blaricum moest weer

leven worden ingeblazen. Iedereen was
enthousiast, het was alsof de tijd had stil-
gestaan.

Een terugkeer?
Tijdens een bijeenkomst over de toekomst
van het agrarisch karakter van Blaricum
sprak Elaine met wethouder Rob
Posthumus. De heer Posthumus was op
slag enthousiast en een nader gesprek
heeft ertoe geleid dat de Stichting
Concours Hippique Jumping Blaricum
volop bezig is met de voorberei-
dingen van de terugkeer van het nationale
concours hippique in Blaricum. U kunt
dit initiatief steunen door uw donatie over
te maken op Rabobank rekeningnummer
30.65.00.345 t.n.v. Stichting Concours
Hippique Jumping Blaricum. Zal het er
dan toch weer van komen? Info:
www.chjb.nl en info@chjb.nl.
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In 2005 viel het doek voor de Blaricumse Paardendagen. Een Blaricumse tradi-
tie was niet meer. Van heinde en verre kwam de top van het hippisch genootschap,
nationaal en internationaal, maar al te graag naar het Blaricumse. Niet slechts
vanwege de goede ambiance en de altijd aantrekkelijke prijzen, maar vooral
omdat ‘Blaricum het nou eenmaal heeft’.

Concours Hippique Jumping
Blaricum terug?

Touwtrekken in 1962

BLARICUM 
BED AND
BREAKFAST
Molenveenweg 15
Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl

BLARICUM 
BED AND
BREAKFAST
Molenveenweg 15
Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl
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Meld ’t en de gemeente herstelt ‘t

Vraag van de maand
Hoe draag ik bij aan een positief zelfbeeld bij mijn kind?
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende 
vergunningen BEL-Commissie 

Ruimtelijke 
Kwaliteit

Kerstboom-
inzameling

BEL-kantoor op 
7 januari om 
10.00 uur open

NieuwjaarsreceptieWijziging Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie

3e wijziging 
Reglement 
Van Orde 

Hoe energiezuinig 
is uw woning?
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Dorpsagenda

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. 
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.
Torenhof, Cinema Torenhof Op zon-
dagmiddag 6 januari ‘La Sylphyde’ en
op zondag 20 januari ‘Happy Feet’, gra-
tis te bezoeken. De film begint stipt om
14.30 uur. 
Historische Kring Blaricum Tot
medio april tentoonstelling oude
Blaricumse affiches en kalenders.
www.hkblaricum.nl.
Marloes Eerden organiseert een cursus
kleine beeldjes maken in was/brons.
Start 16 januari. Op  tien woensdagoch-
tenden van 10.00-12.30 in het atelier
van het Brinkhuis te Laren. (schoolva-
kantie 27 februari). De kosten zijn 
€ 250,- voor tien lessen, inclusief mate-
rialen. Schildercursus bij Marloes vanaf
dinsdag 15 januari, ochtend van 10.00-

12.30 en avond van 20.00-22.30. Info:
5250807, docart@worldonline.nl en
www.docart.nl.
Diana Kostman geeft cursus
Geschiedenis van de Nederlandse
kunst. Woensdag 20 februari 20.00-
21.30 uur, De Malbak. Kosten € 110,-.
Aanmelden kan per e-mail:
info@artemisomnibus.nl of telefonisch:
8884795.
De Blaercom Elke eerste vrijdag van de
maand tot en met mei (tenzij anders ver-
meld) Kunstcafé, 20.00 uur. Info:
www.blaercom.nl.

BIBLIOTHEEK
T/m 31 december maand van de kleine
prijzen bij de Kunstuitleen.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtenden rond een thema 10.45-
12.00 uur: 16 januari: brandveiligheid.
Laren Brink 29, 5382612. Biblioscoop
donderdags 19.30 uur: 10 januari. 
Musical: kijk eens verder dan je neus
lang is! 27 januari, 14.30 uur, een vro-
lijke en spannende muzikale kinder-
voorstelling (4-10 jaar) gebaseerd op
het gelijknamige kinderboek van de

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

Inbreng 
rommelmarkt

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. Vanaf 24
januari Cobra tot Dumas, collectie De
Heus-Zomer. Info: www.singerlaren.nl. 
Galerie Bianca Landgraaf t/m 10 fe-
bruari Winterparade. 
Zie voor info en openingstijden
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
BEL-Art t/m16 januari 2013 tentoon-
stelling van werken van Lydia Loenen,
Theo Jacobs en Alex van de Wal. Op
werkdagen vrij te bezichtigen van 8.30
tot 17.00 uur in het BEL-kantoor.
Rosa Spier Huis t/m 27 januari exposi-
tie Zee van tijd met Dolph Kessler foto-
grafie en Beppe Kessler sieraden en
schilderijen. Dagelijks te bezoeken van
10.00 tot 16.00 uur.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten kunt u
vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Vivium Info cursussen en aanmelden:

Larense Magali de Frémery.
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur 
Zondag 6 januari, 10.00 uur 
Nieuwjaardienst met wensen na de
dienst; voorganger ds. J. Rinzema.
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl
en www.pgblaricum.nl.

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 11.00 uur
Info: Pastor C. Lavaleije, tel.
5383153, e-mail
stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.nl. 

Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e woens-
dag van de maand 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e (5e)
10.00 uur.

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

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

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

De Vlierhove
Van 20 januari tot en met 3 februari
2013 exposeert de Blaricumse kun-
stenares Annette Duburg in de galerie.
Zij maakt schalen van gefused glas en
sieraden van polymer. Soms inspireren
de schalen de sieraden en soms de sie-
raden de schalen. 

Glasfusing (versmelting) is een zeer
oude techniek. Meer dan 4000 jaar gele-
den hield men zich hiermee al bezig. Bij
fusing worden verschillende stukken
glas, meestal in diverse kleuren, samen-
gesmolten in een speciale oven. Het pro-
ces wordt meermalen herhaald om tot
een bepaald ontwerp te komen. In gefu-
sed glas zijn altijd heel kleine champag-
nebelletjes te zien. 

De galerie is vervolgens gedurende alle
zondagen tussen 12.00 en 17.00 uur
geopend. Naast glas en de sieraden is
ook werk van diverse bekende schilders
en beeldhouwers te zien. Onder andere
een serie kleine stillevens van Hendrik J.
Slijper en werk van van Jan Rijlaarsdam.
Info: www.vlierhove.nl en 
www.annetteduburg.nl.  

kunstenaars), Lasergamen, cupcakes
maken, de biertafel, het wensscherm, de
vuurkorf, de winterpicknick met diverse
winterse gerechten, warme dranken
zoals glühwein, chocolademelk: alle
ingrediënten om een feestelijke Winter-
picknick mee te vullen. Met als unieke
eyecatcher de evenementenbus van Away
Mobile, die qua sfeer een belangrijke
sfeermaker op het plein van De Malbak
zal zijn. Info: in De Malbak en op
www.bijvanckinbeeld.nl. Dit project
wordt mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van het Gemeen-
schapsfonds Blaricum. 

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

Bijvanck in Beeld en Versa Welzijn
geven Bijvanckers, familie, vrienden,
bekenden en ook onbekenden de gele-
genheid om elkaar een fantastisch
2013 te wensen! De Winterpicknick bij
De Malbak op zondag 13 januari van
15.00 tot 19.00 uur.

Je handen warmend bij het vuur, onder
het genot van een drankje en een maal-
tijd, kun je eenieder persoonlijk of via
social media een geweldig 2013 toe-
wensen. Met de nieuwste technieken
wordt iedere wens zichtbaar gemaakt op
een groot scherm. 

Muziek en meer
Kinderen worden meegenomen door de
inspirerende, prachtige verhalen in de
wintervertellingen door niemand minder
dan Rob Numan, voorafgegaan door
muziek van Maria Lekranty. Ouderen
worden uitgenodigd om deel te nemen
aan een high tea, die speciaal voor hen
door jongeren klaargemaakt wordt. En
verder: optreden van De Blaerders,
schilderworkshop (door professionele

Brood voor zwanen, gemaakt door één van de winnaars van de fotowedstrijd, Rolf
Slechte, in maart 2012 tijdens Bijvanck in Beeld.

Winterpicknick zondag 13 januari 
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