
De Dorpskerk
door Gerda Jellema
Er is veel gaande in de huidige Protes-
tantse Hervormde Kerk.

In 1970 richtten de Vitusparochie, de
Hervormde kerk en de gemeente
Blaricum ‘tussen HEI  en WEI’ op, dit
was de geboorte van het dorpsblad voor
Blaricum dat nu voortleeft als hei & wei. 
In het eerste nummer stond een citaat
van Martin Luther King: ‘Er is in de ker-
ken sprake van een hoge bloeddruk aan
credo’s (belijden) en bloedarmoede aan
daden.’ 43 jaar later is er een dominee
die open staat en zegt: ‘De kerk moet
naar de mensen toe en niet alleen de
mensen naar de kerk.’ Iemand die verder
kijkt dan de binnenkant van de kerk. Dit
wordt dominee Jan Rinzema om ondui-
delijke redenen niet in dank afgenomen
en met de mooie woorden vrijstelling
van werkzaamheden mag hij sinds 18
juni zijn ambt (voorlopig) niet uitoefe-
nen. Om een beeld te krijgen over de
gang van zaken, leze men de stukken
‘De Rekkelijken en de Preciezen’ 
(17 juni, 2 juli, 4 juli 2013) op
www.oogopblaricum.nl. Uw reactie op
een petitiebrief kunt u geven op: 
petitiepgb@hotmail.com.

Kunst in Blaricum
In Blaricum bij Kunsthandel Studio
2000 is de nieuwe expositie ‘Van
Israëls tot Corneille’ te bezichtigen.
Werken van o.a. de volgende kunste-
naars zijn te zien:

Bauknecht, Corneille, Constant, De
Smet, Degouve de Nuncques, Gestel,
Gordijn, Haas, Hamstra, Herve, Israëls,
Jespers, Kamerlingh Onnes, Le Sidaner,
Lemmen, Lucebert, Maks, Van
Mastenbroek, Nijland, Nolde, Van Rees,
Renoir, Robertson, Roede, Van
Rysselberghe, Sluijters, Sluijters jr.,Van
Tiel, Toorop, Van der Waay, Verwey, Vos,
Weiland en Werkman.

U bent welkom bij Kunsthandel Studio
2000 van woensdag t/m zaterdag van
13.00-17.00 uur. De expositie duurt tot
24 augustus 2013. 
Info: www.studio2000.nl.

Léon de Smet (1881-1966), Madame
Maria De Smet en haar zoon Marcel,1915,
Olieverf op doek, 140 x145 cm
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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        

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

In de klasse 1.30 m pakte Bianca
Schoenmakers de eerste prijs met haar
paard Z-day, met een tijd van 35.67 sec.
Karim El Zoghby had de beste tijd bij de
1.35 m met zijn Amelia. In 30.02 sec wist
hij tweede prijswinnaar Julian Kraaij en
Kim Bril voor te blijven. De Land Rover
Grote Prijs van Blaricum, de 1.40 m
springen, werd door Blaricums burge-
meester Joan de Zwart-Bloch, geassis-
teerd door Niels Serry (Land Rover) en
Roel Bloemen (vice voorzitter), uitge-
reikt aan Patrick Lemmen uit Maasbree.
De tweede plaats was voor de zestienjari-
ge Megan Laseur met Arielle. Dennis
Evertse werd derde met Quasito Z.

Traditie in ere hersteld
Het evenement trok op vrijdag, vooral
tijdens de spectaculaire klassieke polo-
wedstrijd met Nederlands bekendste
polospeler Aki van Andel, flink wat kij-

kers. Zaterdag en zondag was de belang-
stelling groot, met name zaterdagavond
voor de Kür op Muziek van meervoudig
Olympisch kampioene Anky van
Grunsven. De Louky van Olphen Goblet
werd gewonnen door Cindy van den
Berg. Op zondag trokken het showpro-
gramma, de Anemone/PAVO
Masterclass voor tuigpaarden, en uiter-
aard de nationale springfinales veel
publiek. Mede dankzij deze grote suc-
cessen staat het Concours Hippique
Jumping Blaricum weer op de nationale
KNHS wedstrijdkalender en keert het
volgend jaar terug op vrijdag 27, zater-
dag 28 en zondag 29 juni 2014. Een
oude traditie is in ere hersteld!

Een compleet overzicht van de uitslagen,
samen met beeldmateriaal van het
Concours Hippique Jumping Blaricum is
te vinden op www.chjb.nl.

Concours Hippique Jumping
Blaricum in ere hersteld 
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Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

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

Uw gasten

zijn welkom bij

Blaricum B&B
blaricumbnb.nl

Tel 0655781678

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl

door Henny Radstaak 
‘Een fantastisch evenement, goed dat het weer terug is!’ Dit geluid viel afgelopen
weekend veelvuldig te horen uit de monden van de bezoekers van het Concours
Hippique Jumping Blaricum, dat na 9 jaar van afwezigheid weer helemaal terug
is van weggeweest.  Concoursterrein ’t Harde aan de Meentzoom was drie dagen
lang het schitterende decor van nationale spring- en dressuurwedstrijden met
als sluitstuk De Land Rover Grote Prijs van Blaricum, in de wacht gesleept door
Patrick Lemmen met zijn paard Zycalin W.



100% Bob 0% op

Gezelligheid zit in een klein hoekje …

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Vaststelling WWB verordeningen



Verkeersmaatregelen 
tijdens de kermis

Verordening Energiesubsidie

Milieujaarverslag 2012



Singer Laren t/m 25 augustus tentoon-
stelling ‘Hollands impressionisme’ en
de verkoopexpositie 'Wind, Water,
Wolken' van de vereniging Beeldend
Kunstenaars “Laren – Blaricum”.  
Info: www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 11 augustus ten-
toonstelling ‘Werk uit eigen huis’. Info:
www.rosaspierhuis.nl.
De Hilt t/m 25 augustus expositie van
Blaricumse kunstenares Angeline
Rijkeboer. 
Info: www.angeline-rijkeboer.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Geologisch Museum Hofland kinder-
activiteit: stenen slijpen in het museum
(materiaalkosten: € 1,00 boven entree-
prijs) op 21 juli en 4 en 18 augustus. Het

museum gaat om 13.00 uur open. Info:
www.geologischmuseumhofland.nl. 
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 Bridgeclub de
‘Bridgegooiers’ organiseert weer elke
donderdagavond t/m 29 augustus
Zomeravondbridge. Aanvang 20.00 uur,
graag aanwezig om 19.45 uur. 
Veteranenbijeenkomsten 15 augustus,
19 september, 17 oktober, 21 november
en 19 december in het dienstencentrum
Brassershoeve, Waterstraat 2, Huizen
van 15.00 tot 17.30 uur. Info: G. Elders
tel. 5383830 of 0639466134.
Goois Openluchttheater Zie voor pro-
gramma www.gooisopenluchttheater.nl.

EXPOSITIES
De Trappenberg t/m 4 september foto-
expositie van 7 fotoclubs uit de regio.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
9.00-17.00 uur. Zaterdags gesloten.
Zondag 13.00-16.00 uur. Info: tel.
6929600.
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
Dinsdag t/m zondag open van 13.00-
16.30 uur. Info: 
www.geologischmuseumhofland.nl.
Historische Kring Blaricum t/m half
augustus tentoonstelling met luchtfoto’s
van Blaricum. Toegang is gratis, open
op donderdag van 20.00 uur tot 22.00
uur en op zaterdag van 14.00 uur tot
16.00 uur.

PC Helpdesk Bent u 50+,  zit u met
een probleem met uw PC, tablet, iPad?
U kunt op maandag tot vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur bij de PC Helpdesk
in het Brinkhuis advies inwinnen.
Info: www.pchelpdeskbel.nl.
Theetuin In Gooijers Erf
Schapendrift 1-b, tel. 0625326949
open vanaf half augustus tot oktober
op afspraak voor groepen v.a. 8 perso-
nen voor lunch/diner.
Lions Old-Timer Festival op zondag 8
september. Info: www.lions-otf.nl.
De Malbak Mamacafé vanaf 4 sep-
tember 2013 iedere woensdag van
9.30 tot 11.00 uur. Voor aanstaande
moeders of moeders van een peuter tot
4 jaar oud en die het leuk vinden om
andere (bijna) moeders te ontmoeten.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Kopij

Dorpsagenda

Brinkhuis tuin geopend

T/m 11 augustus zijn de aangepaste
zomer-openingstijden:

Laren
• Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot
18.00 uur

• Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur

Huizen
• Maandag: 13.00 - 17.00
• Dinsdag: Gesloten
• Woensdag: 10.30 - 17.00
• Donderdag: Gesloten
• Vrijdag: 10.30 - 20.30
• Zaterdag: 10.30 - 15.30

Dankbetuiging
Machteld  Kooij: ‘Met plezier heb ik
mijn werk als verloskundige mogen doen
in de BEL-gemeenten en in Huizen. Ik
dank de cliënten voor het in mij gestelde
vertrouwen en voor de fijne contacten.
De collega's, medici en vele anderen
dank ik voor de goede samenwerking.
Hartelijk dank voor alle lieve woorden,
attenties en goede wensen ten gelegen-
heid van mijn afscheid. Wederkerig wens
ik een ieder alle goeds toe. 

Ik dank mijn collega’s van praktijk
Judith Govers voor de fijne samenwer-
king en wens hen veel succes toe.’

Goylants
Kamerkoor
Het Goylants Kamerkoor start in sep-
tember a.s. met de repetities van het
Requiem, Quatre Motets sur des
Thèmes Gregoriens en Notre Père van
Maurice Duruflé. 
Voor dit project zoeken zij nog enkele
tenoren. De exacte repetitiedata zijn 2, 9,
16, 23, 30 september en 7, 14, 28 okto-
ber. Alle repetities vinden plaats op
maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur
in Huizen. Er wordt gezongen op gevor-
derd amateurniveau, dat betekent dat er
zoveel mogelijk thuis wordt voorbereid.
Verdere info:  
www.goylantskamerkoor.nl. 

Familieberichten
Overleden
08-06-2013 Kees Veenstra, 

geboren 13-07-1919
19-06-2013 Hermien van Doorn-

van den Broek, 
geboren 20-08-1941

29-06-2013 Everardus Johannes
Heerschop, 
geboren 21-07-1928

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.

Alzheimercafe 
Een informele ontmoetingsplek voor
mensen met dementie en/of hun ver-
wanten uit Blaricum, Eemnes, Laren,
Huizen, Naarden en Bussum.

Waar kun je goed wonen als je door
dementie afhankelijk bent van dagelijk-
se zorg en begeleiding? Voor velen is
het een vraag die ze liever nog even
voor zich uitschuiven. Toch is het mis-
schien goed al eens kennis te nemen
van de mogelijkheden die er zijn. Er is
tegenwoordig steeds meer diversiteit in
het aanbod.

Woonvoorziening
Op 25 juli wordt stilgestaan bij klein-
schalige voorzieningen waarvan er
inmiddels een aantal in de regio zijn.
Hoe ziet het leven er eigenlijk uit in zo’n
woonvoorziening? Welke privacy heb je
er en wat doe je gezamenlijk? Hoe bevalt
het de mensen die daar wonen en hun
familieleden eigenlijk? Op welk moment
moet je erover nadenken om daar te gaan
wonen? Wanneer kom je ervoor in aan-
merking en welke procedure moet je vol-
gen? Kortom, voldoende vragen voor
een informatieve avond. 

Info: cresing@versawelzijn.nl en
www.versawelzijn.nl. 

U bent welkom op 
donderdag 25 juli 
vanaf 19.00 uur.

Het gesprek begint om 19.30 uur 
in het café van De Stichtse Hof,
Naarderstraat 81 te Laren. 

Hei & wei niet 
ontvangen?

’t Molenwiekje

Op 3 juli, de laatste peuterspeelgroep-
dag, vertrok ’t Molenwiekje per huifkar
naar de poffertjestent in Laren. Het was
tevens het afscheid van juffies Cynthia,
Gunes en Brenda.

Onder toeziend oog van ruim 100 bezoekers is de tuin van het Brinkhuis zaterdag 29 juni
oficieel geopend! Troubadour Gerard Wortel zorgde voor de muzikale omlijsting. De tuin
is via de bibliotheek toegankelijk.

Modderdag 

Kinderopvang Humanitas nam op grote
schaal deel aan de eerste Nationale
Modderdag op 28 juni. Lekker spelen en
vies worden mocht! Info: www.kinderop-
vanghumanitas.nl/kcberenvanck.
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Openingstijden 
bibliotheken


