
Expositie: 
‘Bijen en Kunst’
‘Geen bijen geen fruit’ was het motto
waar de kinderen van de schilderles
bij Maja Boot, alias ‘Maja de Bij’, mee
aan de slag gingen op de
Angerechtsweg 4 in Blaricum.
Als er geen bijen meer zijn wordt de
bloesem niet meer bestoven met stuif-
meel en groeit er geen fruit meer. Ook
hebben we geen honing meer. De kinde-
ren vinden het ontzettend belangrijk dat
iedereen dit te horen krijgt! Ze vinden
dat iedereen die in Blaricum woont hier-
aan moet meehelpen door onbespoten
bloemen te zaaien, zodat de bijenvolken
gezond blijven. Aan de imkersvereniging
Blaricum zal het niet liggen. Zij leiden
zelfs jonge mensen op om imker te wor-
den. Fantastisch!

Tijdens de atelierroute op 28 en 29 sep-
tember worden de schilderijen van Elisa,
Nikkie, Freek, Max, Lelie en Floor op de
Boerderij van Mariëlle Bakker tentoon-
gesteld. Maja de Bij heeft ook een schil-
derij gemaakt dat op de tentoonstelling
komt te hangen!

Zeilkampioenen

WK Splash 2013 Stellendam 20-27
juli. Aan deze wedstrijd deden 134 
zeilers uit 9 landen mee. 
Waarvan 3 uit Blaricum: Jolien Gesink,
12 All Over en 2e  meisje van de wereld
(!),  Willem Gesink (links op de foto) 4e
in de Zilvervloot en Erik Gesink een 5e
plaats! Deze 3 winnaars  zeilen elk
weekend in Loosdrecht. Diverse zeil-
evenementen, zoals de Sneekweek,  wor-
den door hen bezocht. Zeilen zit hen in
het bloed. 
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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

Peter Smit, geboren in 1966 te Blaricum
en jongste uit een gezin van vijf. Dat is
in zijn geval best bijzonder, want wet-
houders uit een Blaricumse wieg zijn er
maar weinig. Ging naar de kleuterschool
op de Bierweg, vervolgens naar de
O.L.S. van de onvolprezen meester Niks.
Na de middelbare school deed hij van
alles en werkte onder andere bij
Makelaardij Brandsen op de Torenlaan.

Ging je toen studeren? 
‘Ja, in Amsterdam (UvA), economie en
rechten. Ik was snel klaar, want ik ben
een praktisch mens. Mijn specialisatie in
de studie was strafrecht en rechtssociolo-
gie. Ik heb altijd van alles aangepakt en
daardoor rolde ik ook in de politiek, iets
dat me steeds meer ging interesseren.’
Peter werkte bij de ING-bank, de
Nederlandsche Bank, het BFT, –Bureau
Financieel Toezicht– en kwam bij de
VVD terecht, waarvan hij de liberale
denkbeelden en waarden bijzonder boei-
end en belangrijk vond. Inmiddels is hij
12½ jaar getrouwd met Ellen Hageman
en ze hebben een zoon en een dochter.

Praten als Brugman
Hij is duidelijk een heel gezellig mens
met een wijde belangstelling. Een aantal
jaren is hij voorzitter van de Blaricumse
Oranjevereniging geweest, die bloeit als
nooit tevoren. Raadslid Bea Kukupessy
(De Blaricumse Partij) zei in een stem-
verklaring bij zijn installatie dat met zijn
wethouderschap de Oranjevereniging nu
een super-voorzitter verliest, maar één
die gelukkig heel goed met alles in het
dorp bekend is als echte Blaricummer.
‘Samenwerken, samen leven, dat is pas
echt belangrijk in je bestaan. Een dorp-
se gemeenschap is een mengelmoes,
maar toch verbonden met elkaar,' zegt
hij stellig. Een bevlogen mens. En dat is
ie! Nu is hij wethouder, gloednieuw.
Blaricum kent een burgemeester, 3 wet-
houders en 13 raadsleden. De  porte-
feuilles van Peter Smit zijn financiën,
economische zaken, de Blaricummer-
meent, verkeer en vervoer, grondzaken
en recreatie. Een indrukwekkende lijst
van taken. Hij is er klaar voor.

Snelverkeer

We hebben er weer eentje voor de hei & wei lezer, eigenlijk voor alle
Blaricumse burgers. Een nieuwe wethouder voor onze gemeente, die onlangs
op 25 juni is geïnstalleerd.

Peter Smit – positieve energie

vervolg op pagina 2
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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
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Elisa, Nikkie, Freek, Floor, Lelie en Max
zijn de kunstenaars van dit werkstuk.
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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

creatieve of educatieve inspanningen.
De Blaercom is een thuishaven voor
diverse verenigingen en daarnaast zijn
er ook enkele kantoren ondergebracht
voor plaatselijke organisaties zoals
Buurt-zorg. De Blaercom beschikt over
diverse zalen die ruimte bieden aan 1 tot
150 personen voor de meest uiteen-
lopende activiteiten. Ook kan zij uw
activiteit/zaal huur of bijeenkomst uit-
breiden met naar wens: kleine hapjes,
lunch of een warm en/of koud buffet. 
Info: http://www.blaercom.nl. 

De Malbak
Versa Welzijn heeft diverse wijkcentra,
jongerencentra, peuterspeelzalen, ont-
moetingsgelegenheden voor senioren,
informatie- en adviespunten en kanto-
ren. In de Bijvanck zit De Malbak: wijk-
centrum en jongerenruimte (Y)our
place. Hier kunt u terecht voor allerlei
activiteiten. In De Malbak kunnen zalen
gehuurd worden. 
Info:http://www.versawelzijn.nl/html/in
dex.php?paginaID=83.

Natuurlijk maatwerk

Onze eekhoornkast, hoog tegen
de stam van een den, blijft ons
bezighouden. De ovale ope-
ning, da’s maatwerk voor eek-
hoorns, volgens de deskundige
leverancier. Op de bodem nog
wat hooi gedaan van de
Meelmuis, en er trok al een
eekhoornpaar in. Twee jonkies
erbij in het voorjaar. Alle vier
dollend door de buurt. Kast
onbewaakt. Twee houtduiven
paarden luidruchtig in de den,
met een scheef oog naar de
kast. Ik maakte me geen zor-
gen. De eekhoorns zouden wel
op tijd terug zijn om de vogels
te verjagen. Net zoals vorig
jaar, rigoureus, compleet met
broedsel.
Wat zou er nú gebeuren?
Eekhoorns weg, maar ook dui-
ven weg. Verraderlijk stil rond
het huisje. Te stil. Toch even
checken. De lange ladder tegen
de boom. Even gluren door de
zijklep van de kast. Nee toch,
potdorie! Twee dikke duiven
staarden mij aan. Een leek
zelfs naar me te knipogen. Het
ovale eekhoorngat was ook
‘hun’ maat. Ik was laaiend. Er
uit met die twee, meteen.
Zonder pardon. En dan maar
een tijd geen duiven en eek-
hoorns meer. Omzichtig tim-
merde ik van binnen uit de
ovale opening dicht met een
triplexplankje. Er bleef alleen
een kleine spleet over. Daar
kon geen dier meer door. 
Maar… na een paar dagen zag
ik dat de spleet in het triplex
uitgehakt was tot een ronde
opening. Toch weer die verdui-
velde duiven? Vloekend klom
ik de ladder op. Uit het huisje
schoot van schrik een eek-
hoorn weg. Van vreugde viel ik
bijna van de ladder. Die rode
rakker had het ronde gat
geknaagd! Precies op eigen
maat. En de duiven? Die gaven
de moed nog niet op.
Fladderend voor de kast pro-
beerden ze naar binnen te
komen. Ze bleven steken. Kop
erin, maar lijf te dik en gat te
klein. Exclusief maatwerk van
de natuur. Daar kan geen
mens aan tippen.

Column
door
Sybert Blijdenstein
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NHet Vitus

Het Vitus is voor Blaricummers en men-
sen in de directe omgeving een begrip.
Het heeft een grote en kleine zaal die
gebruikt kunnen worden voor allerlei
activiteiten, zoals bruiloften, vergade-
ringen, feesten en bijeenkomsten van
welke aard dan ook en kunnen helemaal
naar wens aangekleed worden. Ook ver-
zorgt zij een Gooische route/speurtocht
die af te leggen is per fiets/step of auto
en biedt ze een thuisbrengservice: zij
maakt de door u gewenst hapjes en bren-
gen deze bij u thuis. 
Voor verdere mogelijkheden en info:
http://www.hetvitusblaricum.nl/.

De Blaercom
De Blaercom is vanaf de start in 1975
een populair dorpshuis en is daarnaast
de laatste jaren uitgegroeid tot een mul-
ticultureel activiteitencentrum. In de
centrale ontmoetingsruimte is een
gezellige bar waar de bezoekers elkaar
kunnen ontmoeten en een drankje kun-
nen nuttigen na afloop van de sportieve,

‘Blaricum is absoluut niet gebouwd
voor snelverkeer’, zegt hij overtuigd.
‘Regels zijn nodig, evenals een
gedragsverandering. Voor onder andere
bijvoorbeeld het heggenknippen, het
"handsfree" autorijden, het parkeren op
stoepen, het aan-je-laars-lappen van
snelheidsbeperkingen, de 30km-zones.
Verantwoordelijk zijn is zo belangrijk.
Als je Blaricum alleen maar wil consu-
meren, moet je wel goed om je heen kij-
ken, je ook aan de  regels houden. Dit
dorp is gewoon niet geschikt voor al dat
auto-gejaag. Ga op de fiets je bood-
schappen doen en de kinderen kunnen
best lopen of fietsen. We moeten leven
met de beperkingen en dat kan bést.' Hij
is zeer enthousiast over de
Blaricummermeent. ‘Vergelijk dat maar
eens met een Vinexlocatie. Zo gemê-
leerd als er hier wordt gebouwd… het
vordert langzaam, maar gestaag. Het
wordt zeker een succes. Blaricum zal

altijd blijven bestaan en is absoluut
ondeelbaar. We mogen het echt als een
voorrecht zien om hier in Blaricum te
kunnen wonen. Positief leven met
elkaar. Bij vrijheid hoort duidelijk ver
antwoordelijkheid. Alles wat je samen
doet geeft bovendien positieve energie.’

Optimistisch mens
Hij gelooft er in als een echt optimis-
tisch mens. Niet naïef, maar oprecht.
Hij wil wat uitdragen. Wil iets aan de
mensen kwijt over gedragsverantwoor-
delijkheid.
Dit dorp kent 4000 huishoudens en er is
altijd veel te doen. Samen met zijn col-
lega’s en de ambtenaren die veel goed
werk verzetten. (Het ambtenaarapparaat
kreeg een 8 toebedeeld als effectieve
organisatie!) Veel werk? ‘Ach ja, zeven
dagen in de week denk ik wel en mis-
schien kunnen we ook wel 24 uur per
dag verwachten!’

Het Vitus, De Blaercom en 
De Malbak

vervolg van pagina 1

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl
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De Malbak



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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

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

Even voorstellen... Kees Bakker

Kees werd in 1934 in Blaricum geboren,
als erfgooier, in de boerderij aan het
Fransepad, nu van broer Ben. Kees was
de oudste jongen van een kinderrijk
gezin. Op school stil en braaf.
Wonderlijk genoeg had hij een hekel aan
gymnastiek en schoolzwemmen. Kwam
door Dick van Rijn, de latere radiover-
slaggever, als gymleraar. Geen prettige
man, vond Kees. 

Boerderij
Zijn vader stierf in 1950. Zijn moeder
zette het boerenbedrijf voort met hulp
van de kinderen. Was hard werken. In
1958 begonnen ze met de aspergeteelt,
geïnspireerd door pastoor Jongerius.
Later ontmoette hij Rietje Ebbelaar, uit
Muiden. Ze trouwden in 1962 en kregen
vier kinderen: Hans, Mariëlle, Kees en
Irene. Toen begon hij voor zichzelf.

Loonwerk, zaaien, losse dagen in de
bouw en aspergeteelt. Toen Stad en
Lande in 1972 werd opgeheven breidde
Kees zijn aspergeteelt uit. Toen ook meer
ruimte voor hobby’s. 

Reizen
Het gezin verhuisde in 1980 naar de
gemeenteboerderij aan de Angerechts-
weg, waar nu dochter Mariëlle woont.
Kees vertelt over de aspergeteelt, over de
verre reizen met Rietje, die helaas in
1998 overleed. Op een groepsreis met
zijn zuster naar Praag, om haar te bedan-
ken voor de zorg voor Rietje, zag hij
Liesbeth voor het eerst. 

Een maand later kwam hij toevallig bij
haar langs. Het geluk was met hem en
haar, tot op de dag van vandaag. Ze
wonen nu aan de Capittenweg.

door Sybert Blijdenstein
Wie kent Kees Bakker (78) niet? Die actieve, sportieve Blaricummer. Heel lang
al lid en trainer van Sport- en Gymnastiekvereniging Vlugheid & Kracht,
voorzitter en mentor van de Imkersvereniging Blaricum en Omstreken en
medeoprichter van de bijenschans ‘Steegland’. Onderscheiden voor de beste
honing van het Gooi. Gouden erespeld van de landelijke Imkersbond ABTB.
Erelid en tot 1998 voorzitter van de Folkloristische Dansgroep De Klepperman
van Elleven. Ontving Gouden ratel. Eén van de eerste aspergekwekers hier.
Koninklijk onderscheiden als Lid in de orde van Oranje-Nassau op 26 april jl.
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En verder…

Waarom woon je in Blaricum? 
Ik ben er geboren en getogen en ze
krijgen mij er nooit meer uit.

Twitteren, Facebook?
Doe ik niet. Maar wel e-mailen. Ik doe
het pas een jaar of zes. Het internet vind
ik ideaal: dingen kunnen nazoeken.

Vakantie: ’s zomers en/of ’s winters?
Aan wintersport en zonvakanties heb
ik nooit gedaan. Wel verre reizen.
Naar Rusland en Indonesië. Ook naar
Italië. Zelfs de paus bezocht. Naar
mijn broer in Canada.
Met De Klepperman van Elleven ook
naar Hongarije, Joegoslavië, Tsjechië,
Frankrijk en ook Rusland. In Engeland
zelfs voor de koningin van Engeland
gedanst. 

Wat is een echte Kees-eigenschap?
Ik ga graag met mensen om. Mijn
‘slechte’ eigenschappen zijn: wijs,
eigenwijs en eigengereid. Sta open
voor opbouwende kritiek. Maar, ze
moeten mij niet gaan verbeteren of
tegen mij gaan schelden.

Met wie zou je een borrel willen 
drinken?
Met Epke Zonderland, met wie ik
graag een praatje zou maken over tur-
nen. Ik was in juni op de Nederlandse
kampioenschappen. Erg vond ik dat
90% van de zaal na zijn oefeningen
wegliep. 

Aan wie geeft Kees het stokje door?
Aan overbuurvrouw Karin Borsen.
Haar zoontje wilde drie jaar geleden
alles weten over bijen. Een jaar daarna
heb ik hem een kas bijen gegeven. Dat
enthousiasme sloeg over op Karin. Ze
hebben nu drie kasten! 
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door Gerda Jellema
‘Zo, en wat doe jij zoal,’ was de
vraag van een bekende die ik in
jaren niet meer gezien had. Het
woordje ‘zoal’ deed mij schrikken,
omdat ik nu het idee kreeg dat ik
een opsomming moest geven van
mijn ‘druk, druk, drukke bestaan’.
Wat deed ik zoal? In één keer
schoot het me te binnen: ‘Ik zit bij
hei & wei.’ Na een korte uitleg, 
een verwijzing naar de site
www.heienwei.nl en wat borrel-
praat scheidden onze wegen weer.
Een weekje later kreeg ik van hem
een telefoontje dat hij de site had
bezocht. Hij vond het blad er goed
uitzien, maar er mocht wat meer
‘pit’ in. En of hij dan ook ideeën
had. Daar zou hij nog over naden-
ken, tot op de dag van vandaag.
Ik ben toen gaan lezen in oudere
nummers van hei & wei en dat is
funest als je ook andere dingen wil
doen. Hoe verder je in de tijd terug
gaat, hoe groter de grijns op je
gezicht wordt. Hei & wei is in de
loop der jaren veranderd en dan
heb je het vooral over de lay-out.
Qua inhoud is de taal anders,
maar de onderwerpen verschillen
niet eens zoveel. 
In het nummer van juli/augustus
van tussen HEI en WEI 1970 staat
een artikeltje over ‘Het gebruik
van de plastic vuilniszak’. In de
politieverordening van die tijd was
bepaald dat het alleen maar is toe-
gestaan vuilnis op of aan de open-
bare weg te zetten mits dit
geschiedt in vuilnisemmers [Dat
waren van die verzinkte emmers,
een lege emmer had een gewicht
van 4,5 kg.] die voldoen aan door
burgemeester en wethouders te stel-
len eisen omtrent vorm, samenstel-
ling, afsluiting en afmeting. Er
werd overgegaan tot de invoering
van de plastic vuilniszak. In het
artikeltje wordt verwezen naar
allerlei voordelen van de plastic
zak, onder andere dat ze een te ver-
waarlozen gewicht hebben en ook
dat tegen verkoop van de zakken
door de plaatselijke handel bestaat
onzerzijds [=gemeente] geen
bezwaar. Nu, 43 jaar later, stoppen
we vuilnis in een container, die
leeg ongeveer 30 kg weegt, en het
plastic afval in een plastic zak die
we wellicht in de nabije toekomst
allemaal ophangen aan kroonrin-
gen, die bevestigd zijn aan lan-
taarnpalen. En dit staat te lezen in
hei & wei nummer 427 van augus-
tus 2013. 
Ja, er verandert wel wat. Hei & wei
is voor, door en over Blaricummers
en als u suggesties heeft om het
nog meer anno nu en u te maken,
laat dit weten door te mailen naar
redactie@heienwei.nl.



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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Natuurlijk vraag je je af: hoe komt
iemand ertoe om zo iets op te zetten?
Angelique: ‘Een vriendin vertelde dat ze
met haar twee dochters voor een behan-
deling tegen hoofdluis naar de
Luizenkliniek in Den Haag was geweest
en het resultaat was geweldig. Een van
mijn kinderen, met een mooie bos haar,
is gevoelig voor luis. Dus ik contact
gezocht met Ursula Schipper, franchise-
gever in Den Haag. Al pratende met haar
bleek dat de Luizenkliniek in de regio ’t
Gooi een franchisenemer zocht. Van het
één kwam het ander en ik wilde altijd al
als zelfstandige ondernemer iets opzet-
ten. Er moest aan een bepaald aantal
voorwaarden voldaan worden: commer-
cieel inzicht, klant-servicegericht, goed
met kinderen kunnen omgaan, niet vies
van hoofdluis zijn, presentaties voor
grote groepen kunnen geven etc. De
Luizenkliniek biedt een gedegen training
en ondersteuning om je eigen kliniek te
starten.’

Werkwijze
De Luizenkliniek werkt met een zoge-
noemde lousebuster, een apparaat om
met gecontroleerde droge en warme
lucht de hoofdluis en neten te doden
d.m.v. dehydratie, zonder chemicaliën en
pesticiden. Daarna wordt het haar vol-
gens een specifieke nat-kam-methode
uitgekamd om de dode luizen en de
meeste van de dode neten te verwijderen.
De overige dode neten vallen in de
weken daarna vanzelf uit het haar. Van
deze methode is bewezen dat dit als
enige alle luizen maar ook alle neten
doodt. Aangezien vooral op scholen
hoofdluizen voorkomen is er een
Hoofdluis Scholen Service ontworpen.

Voortplanting
De hoofdluis begint als neet (luizenei).
Na ongeveer een week komen de neten
uit, worden nimfen genoemd en doorlo-
pen in tien dagen drie stadia, om vervol-
gens als volwassen luizen nog ongeveer
een maand te leven. Pas als ze volwassen

zijn kun je het
geslacht zien. De
mannetjes zoeken de
vrouwtjes op voor de
paring. Tijdens de
paring bevindt het
mannetje zich
onderop en krult zijn
achterlijf omhoog
om het vrouwtje te
bevruchten. Het
mannetje houdt haar
vast met speciale
haakjes aan zijn eer-
ste potenpaar, die
precies in gleufjes in
het derde potenpaar
van het vrouwtje
passen. Zo veranke-
ren ze zich terwijl de
bevruchting plaats-
vindt. Het vrouwtje
zet een á twee dagen
na de paring dage-
lijks vier tot acht
neten af op het haar.
Een vrouwtje kan
gedurende haar
korte leven zo’n
honderd eitjes leg-
gen. De hoofdluis vermenigvuldigt zich
razendsnel, en is zeer besmettelijk.
Angelique: ‘Iedereen kan besmet raken.
Hoofdluizen voeden zich uitsluitend met
menselijk bloed, een paar keer per dag.
Ze komen vooral voor op schoon haar, ze
schijnen niet te houden van ongewassen
en vet haar. Maar bij minder gewassen
haar is niet uitgesloten dat je luis kunt
krijgen. Besmetting vindt voornamelijk
plaats door haar-haar contact, ze sprin-
gen niet, maar klimmen over. Kinderen
die fysiek veel contact hebben zijn daar-
door ontvankelijker voor besmetting.’

Bestrijding
Er zijn in de loop der tijden diverse ont-
smettingsmiddelen geprobeerd. Het
blijft met deze middelen moeilijk de
neten afdoende te doden en de luis is

tegen sommige hiervan resistent gewor-
den. De lousebuster elimineert op een
veilige en effectieve manier luis en neet.
Dit apparaat is in Amerika door de Food
en Drug Administration (FDA) goedge-
keurd voor gebruik bij kinderen boven
vier jaar (de reden is dat jongere kinde-
ren niet zo lang stil kunnen zitten) en
wordt erkend door het RIVM. Dus: niet
iedere dag je haar wassen en bij blijven-
de jeuk even de Luizenkliniek bellen.

Hoofdluis hardnekkige, 
maar op te lossen kopzorg

door Gerda Jellema
Als je alleen al aan Pediculus humanus capitis
denkt, begint het op je hoofd te kriebelen. De
Pediculus humanus capitis oftewel hoofdluis is een
hardnekkige hoofdbewoner die steeds weer de kop
opsteekt. Blaricum is een bestrijder rijker.
Angelique Schonewille is in Blaricum gestart met
een kliniek om deze lastige luis te lijf te gaan. 

Gezocht penning-
meester
Het bestuur van de Stichting De
Blarickhof zoekt per januari een nieu-
we penningmeester. 
(www.stichtingdeblarickhof.nl/bestuur.
html)

De stichting verleent financiële onder-
steuning aan innovatieve projecten in de
eerstelijnsgezondheidszorg in Blaricum
en omstreken. Wij verwachten van de
nieuwe penningmeester (m/v) interesse
in de gezondheidszorg, deskundigheid
op het terrein van financiën en een team
player. U kunt uw interesse kenbaar
maken door middel van een schrijven
met bijgevoegd cv aan het bestuur van
Stichting De Blarickhof per e-mail 
stichtingdeblarickhof@hotmail.nl of per
post Postbus 186, 1260 AD Blaricum.

Het Theosofisch
Genootschap

Lezingen najaar 2013
Dorpshuis De Blaercom

Schoolstraat 3
Blaricum

Tel. 5314383 

Donderdagavond 20.00 uur
Info: 5250180

3 oktober
“De wereld dat ben jij”

(Krishnamurti)

7 november
Esoterische ontwikkeling 

in het westen

12 december
Diverse gedachten 

rond Kerst

Angelique Schonewille

De Pediculus humanus capitis

Bron: Wikipedia en Luizenkliniek 
’t Gooi, Torenlaan 12. 

Info: www.luizenkliniek.nl, 
tgooi@luizenkliniek.nl en 
Angelique Schonewille 

tel. 0653397749.

Jiddu K Krishnamurti 
(1895 – 1986)
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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

Een nieuw toegepast concept in het
Dental Design Center is de Digital Smile
Design: dit is een eenvoudige manier om
virtueel een beeld te schetsen van de
esthetische tandheelkundige mogelijkhe-
den voor een patiënt. Een eenvoudige
bewerking van enkele foto’s geeft direct
een beeld van de invloed van de nieuwe
virtuele tanden op het gezicht. Aan de
hand van dit ontwerp wordt vervolgens
met de patiënt overlegd wat nodig is om
het beoogde resultaat te verwezenlijken.
Naast het feit dat het resultaat sneller
zichtbaar is dan bij de reguliere methode
(afdruk in gips) is het ook een stuk voor-
deliger.

Cosmetisch of esthetisch
Regelmatig worden esthetische en cos-
metische tandheelkunde als synoniemen
gebruikt. Toch is er een groot verschil als
het nader wordt beschouwd. Hoewel
beide streven naar een goed functione-
rend en fraai uitziend gebit, wordt er in
de cosmetische tandheelkunde nogal
eens voorbijgegaan aan de gezondheid

en het behoud van tanden en kiezen. Er
wordt bijvoorbeeld sneller besloten om
aan gezonde, gave tanden te slijpen om
het gewenste resultaat in relatief korte
tijd te kunnen realiseren.
Daarentegen zal in de esthetische tand-
heelkunde worden gekeken naar het
behoud van het natuurlijk gebit. Er zal
eerder worden gekozen om met een
(onzichtbare) beugel de tanden recht te
zetten. Indien nodig kan er gewerkt wor-
den met minimaal invasieve technieken
om tanden te herstellen op een dusdani-
ge manier dat de tanden en kiezen hun
eigen schoonheid behouden en nog lang
vitaal en sterk blijven.

Uitbreiding praktijk
Nadat zij de afgelopen 7 jaar veelvuldig
de vraag gesteld hebben gekregen zijn
zij verheugd u te kunnen melden dat zij
vanaf heden de capaciteit in hun praktijk
hebben om ook de reguliere tandheel-
kundige zorg te waarborgen.

Info: www.dentaldesigncenter.nl. 

Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l

ng

S.v .d .Bergh

Digital Smile Design

Centraal in Blaricum, in De Lloods, is sinds mei 2006 Dental Design Center
gevestigd. Een tandartsenpraktijk waar Martijn Moolenaar en zijn team zich
hebben toegelegd op reconstructieve en esthetische tandheelkunde op hoog
niveau. 

Tijdens het project werken jongeren uit
12 verschillende landen en met diverse
culturele achtergronden aan één geza-
menlijk doel. Zij dragen bij aan het
behoud van het natuurreservaat door mid-
del van werkzaamheden die veelal niet

machinaal verricht kunnen worden. Dit
vrijwilligersproject is een samenwerking
tussen SIW Internationale Vrijwilligers-
projecten en het Goois Natuurreservaat.
Info: SIW Internationale Vrijwilligers-
projecten en het Goois Natuurreservaat.

Dag van het
Werkpaard!

door Linda Eggenkamp
Mannen uit Blaricum en omgeving:
laat uw baard staan! Op zondag 15
september komt er een heuse barbier
naar het Oranjeweitje aan de
Torenlaan die u op authentieke wijze
van uw overtallige beharing verlost. 

Tussen 12 en 17 uur is de barbier niet de
enige die u op het Oranjeweitje en de
aangrenzende akkers aan de Noolseweg
tegenkomt. Het terrein wordt ingericht
als een boerendorp aan het begin van de
twintigste eeuw. Centraal staan de maar
liefst acht boerenteams, ieder bestaande
uit een boer(in), drie knechten en/of mei-
den, een paard en een wagen. Deze
teams zijn gewikkeld in een felle
(wed)strijd: zo origineel mogelijk de
hooiberg vullen (werkpaard Gerrit trekt
de grijper), ploegen, dorsen, hooien,
boomslepen, rietdekken en de strorace.
De twee beste stroraceteams nemen het
aan het einde van de dag nogmaals tegen
elkaar op in een zinderende finale. Dit
jaar heeft een nieuw team zich aange-
meld: team Brenda van Laar. 
Alle activiteiten worden beoordeeld door
een deskundige jury en uiteindelijk komt
er een winnaar van het ploegen en een
winnaar van het ‘algemeen klassement’
tevoorschijn.

Nonnen voor de klas
Daarnaast keert net als vorig jaar het
schooltje terug. Twee nonnen staan voor
de klas, en het is dierendag. Veearts
Blanke beoordeelt de beesten. Verder
zijn er talloze oude ambachten te beoor-
delen. De mandenmaker, stoelenmatter,
rietdekker en wagenmaker geven acte de
présence. De smid en de bakker beoefe-
nen hun vak middels veel vuur, en de
jagers roken ganzenborst. Er komt
tevens een echte scharensliep! De moe-
ders zijn druk doende in de keuken met
alle dagelijkse huishoudelijke activitei-
ten als wassen, afwassen, koken enzo-
voorts. Ook voor kinderen zijn er veel
activiteiten: de poppenkast, een kinder-
speelplein waar ze spelletjes uit over-
grootmoeders tijd kunnen doen, een
ouderwetse snoepkraam, en een grabbel-
ton op een echte bokkenkar. 

Boeldag
Wie de dag van a tot z wil meemaken,
staat langs de route die de boerenwagens
met deelnemende teams rijden op weg
naar het Oranjeweitje. Ze vertrekken 
om 11.40 uur bij Zorgboerderij 
’t Werckpaert aan de Gebroeders Dooije-
waardweg, rijden via de Meentweg naar
het Oranjeweitje. Uiteraard mis je de
boeldag niet, de veiling van oude, bro-
cante en authentieke boerenmaterialen,
om circa 17.00 uur. Je wilt tenslotte
weten wat de Gouden Zinken Emmer
van Blaricum oplevert! Aansluitend
vindt de prijsuitreiking van de wedstrijd
plaats. Meer informatie:  
http://www.dagvanhetwerkpaard.nl/.

Internationale groep vrij-
willigers aan de slag in het
Goois Natuurreservaat. 22
jongeren uit Italië, Rusland,
Wit-Rusland, Turkije,
Taiwan, Tsjechië, Mexico,
Frankrijk, Zuid-Korea,
Armenië, Spanje en
Nederland staken geduren-
de twee weken vrijwillig de
handen uit de mouwen in gebieden van het Goois
Natuurreservaat. 

Aan het werk
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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

*
*

*
*

Op weg naar de atelierroute op 
28 en 29 september

Blaricumse schilder en kunstenaar
Hans Huismans (geb. 1947)

de Kinderkunstacademie Blaricum, maar
heeft hier pas kort een atelier.
De origineelste bijdrage aan onze ate-
lierroute van dit jaar biedt Baukje
Hiemstra samen met Bia Maas.
Onlangs bracht Lous Beelaerts in
Oekraïne een glimlach op het gezicht
van bewoners met als groet de oer-
Hollandse term: grassprietje.
‘Dat zijn leuke dingen,’ zegt Marloes
Eerden en wie weet waarop ze op doelt
zal spreken van een understatement.

‘Hij hakt een vrouwtorso uit marmer en
ik voeg daaraan oranje vleugels van glas
toe,’ legt Ria Bulten-van der Mik uit.
In zijn jeugd was Jan Min al dol op
schepen én op tekenen. Hij werd arts en
tekende bij de marine.
Isabel Ruys-Dudok van Heel is nota
bene familie van etser/kunstschilder
Hendrikus van de Sande Bakhuyzen.
In de aanloop naar de atelierroute zeilde
Greetje Dekker Sluis deze zomer op de
Oostzee.
‘Kleuren, vormen en beweging breng ik
laag over laag aan tot er een samenspel-
in-harmonie ontstaat,’ verklapt Marja
Ormeling.
‘Blaricum: het is een mooi dorp,’ waar-
deert Ivor Helberg, deelnemer via de
Dooyewaard Stichting. ‘Een soort
Efteling.’

Hans Huismans bracht zijn vroege jeugd
door in Hilversum; hij tekende toen al
veel en werd daarbij geïnspireerd door
zijn vader die als amateurschilder excel-
leerde in het kopiëren van schilderijen
van befaamde schilders als Rubens,
Rembrandt en Vermeer. Hans is tijdens
zijn studieperiode in Amsterdam en zijn
werkend bestaan als docent Duits op het
Vitus College in Bussum in het geheel
niet meer aan tekenen toegekomen. De
tijd die hij overhield werd besteed aan
zijn gezin en aan de badmintonsport op
topniveau. Naarmate de kinderen groter
werden was er wel meer gelegenheid om
mooie reizen te maken en om te fotogra-
feren.

...Na pensioen gedaan
Pas na zijn pensionering in 2007 kwam
zijn oude belangstelling voor de kunst
weer tot leven. Hij ging meer fotografe-
ren en filmen. De foto’s van zijn reizen
gaven hem de inspiratie om weer te gaan
tekenen. Hij raakte zo gepassioneerd dat
hij ook ging experimenteren met aqua-
rellen en acrylverf. Hans ging in 2009
een winter in de leer bij de kunstenares
Simone Stawicki. Al gauw koos hij met
de bij haar opgedane techniekkennis
weer zijn eigen weg om zich verder als
autodidact te bekwamen in de schilder-
kunst. 

Productie kleurrijk en divers
Vanaf 2010 heeft Hans Huismans in rap
tempo een honderdtal werken geprodu-
ceerd met een grote diversiteit aan
onderwerpen, technieken en formaten.
Zo zijn er kleurrijke schilderijen op can-
vas, groot en klein; bij dit type spreken
de ‘collages’, waarmee de schilder met
materialen als ‘bubbelplastic’ en ribbel-
tjes karton probeert reliëf aan te brengen
in zijn schilderij, zeker tot de verbeel-
ding. Ook zijn er monotypes (een tech-
niek waarbij een inkttekening vanaf een
glasplaat op het papier wordt gedrukt) en
pentekeningen. Hans Huismans heeft
naar eigen zeggen een lichte voorkeur
voor de aquareltechniek, maar je merkt
dat hij simpelweg door al het (on)moge-

Sinds 2000 schildert Rineke Wartena-
Tjaberings op muziek. ‘Ik hou het
gereedschap vast en laat me meevoeren.’
Marianne Blijdenstein-Piël stond aan
de basis van onze atelierroute: ‘Op dat
moment gebeurde er niks in het dorp.’
‘Tekenen, schilderen en muziek zijn
voor mij een fantastische vlucht uit de
dagelijkse werkelijkheid,’ wil Sylvia-
Nauta Kwist wel kwijt.
Margo Pistor werd de eerste voorzitter
en bekleedt die functie nog steeds. ‘Het
is een zeer hechte
club, vooral omdat
we geen ballotage
kennen.’
‘Al van voor mijn
geboorte,’ lacht
Heidi Goes op de
vraag hoe lang ze al
geïnteresseerd is in
beeldende kunst.
‘De mensen om je
heen zijn óók je
leermeester,’ vindt
ons nieuwe lid
Muriël Nieborg.
De site van
Barbara Houwers
biedt intrigerende
rubrieken: solist,
romance, en in samenvoeging abstract-
en-vierkant.
Betty Ross nam ooit deel aan workshops
digitaal schilderen: ‘Voor het prikkelen
van je fantasie is het je van hét.’
Els de Graaf kiest bij het beeldhouwen
voor ‘eerlijk steen’ waarmee ze doelt op
hardsteen en doloriet.
‘Ik zou graag wat meer in de kern van
het dorp zitten met mijn atelier,’ verzucht
Joke Blom-Goeting.
Jikke Meijhuis noemt als haar inspira-
tiebronnen Eugène Henri Gaugain,
Camille Claudel en de keramiste Isabelle
Coeur.
‘Schilderen is al heel lang mijn passie,’
zegt Judith Kramer, ‘maar met een
gezin schiet het er soms bij in.’
Maja Boot richtte zowel
Kunstenaarscollectief Blaricum op als

lijke op het gebied van de schilderkunst
geboeid wordt. Er zijn veel afbeeldingen
van landschappen die zijn geïnspireerd
door de exotische reizen die Hans
Huismans samen met zijn vrouw Marion
heeft gemaakt. Daarnaast zijn er ook
boeiende werken van spelende kinderen,
dieren, bloemen en een mooie serie
‘totempaal’ maskers. Van alle werken
straalt de passie en de toewijding af, die
Hans Huismans aan zijn hervonden
talenten beleeft.

door Hidde van der Ploeg
Hieronder een korte kennismaking met de 23 deelnemers aan de Blaricumse
atelierroute op 28 en 29 september aanstaande. We moeten ons beperken tot
één karakteristieke mededeling en/of citaat per deelnemer. Op de site
www.stichtingkunstencultuurblaricum.nl kunt u in de rubriek Op weg naar de
atelierroute de korte karakteristieken lezen waaraan onderstaande fragmentjes
zijn ontleend. Daar vindt u ook de ingang naar de persoonlijke sites van deel-
nemers.

Een still uit de bijdrage aan de atelierroute van Baukje Hiemstra
en Bia Maas.

door Elisabeth Loudon
De aanleiding voor dit interview was de expositie van het werk van Hans
Huismans, die in februari/maart van dit jaar is gehouden in het gemeentehuis
van Huizen. Deze expositie geldt als het ware als de ‘coming out’ van de schil-
der en kunstenaar, die tot aan zijn pensionering in 2007 puur actief was
geweest als leraar Duits, als vader van twee kinderen en als sportman. Hans
woont sinds begin 1978 in Blaricum.
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Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele 
gelaatsverjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur 
en botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

HR INJECTABLES
’’het behoud van uw natuurlijke schoonheid’’

U bent nu al welkom in 
onze nieuwe praktijk!

Wilt u een afspraak maken voor
een consult of een behandeling?
Tel. nummer 035 260 10 60

www.hrinjectables.nl Dr. Holtmannweg 24, Laren
Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Bianca Landgraaf zal haar grote kennis
en kunde, verworven in de loop van de
35 jaar dat zij een ‘fysieke’ galerie had,
verder blijven inzetten om kunstliefheb-
bers te adviseren bij het vinden van het
juiste kunstwerk. Zij streeft ernaar op die
manier weer dichter bij haar uitgangs-
punt te komen: namelijk om koper en
kunstenaar bij elkaar te brengen.

Speciaal voor deze laatste expositie heeft
Bianca alle vaste kunstenaars van de
galerie gevraagd om twee of drie recente
werken te tonen. De afscheidstentoon-
stelling wordt een parade van oude
bekenden en een aantal nieuwere gezich-
ten. Een spannende en afwisselende
groepsexpositie, een waardig afscheid
van het pand aan de Zomertuin.

Afscheidsparade
Tot en met 6 oktober zal de laatste tentoonstelling plaatsvinden van Galerie
Bianca Landgraaf in de Zomertuin in het Hamdorff-complex in Laren. 
De afscheidstentoonstelling zal geopend worden door de Larense burgemeester
Roest.

Gemeentelijke afvaldienst

Foto van de maand

Deze ets/kopergravure is gemaakt door Hendrik Spilman (1721-1784).
Anna Catharina Brouwer (geboren in Amsterdam 1772 – gestorven ?) gaf
haar etsen/kopergravures vaak een gedichtje mee. Over Blaricum schreef
zij: Het Dorp Blarikum. Dir dorpje waarde Nederlander! Doet zien wat noest
vlijt vermag; Zij doet alom het graan ontspruiten, Daar men weleer slechts heide

zag. Info: www.geheugenvannederland.nl.

Heeft u een mooie, absurde, of gekke foto, stuur deze dan voor 11 september 
in hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw
naam, waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift.

IJssalon De Hoop @ijssalondehoop  
HiepHiepHoera, wij hebben een meisje dus trakteren wij
op een ijsje. Kom vanavond voor een extra gratis bolletje
roze muisjes ijs!

De Faunabescherming
@faunabescherming 
Bertus vd Bergh c.s. ruimen vos-
sen op in Blaricum Dat ruimt op!
‘met toestemming Sbb/Natuurm’

Patrice Hartman @Hadviesinstijl 
Je kan je nog aangemelden voor de Gooische bedrijven-
dag op 18/9 in Blaricum. 
Info via de site http://www.gezelligleven.nl 

Laarder Courant @dichtbij_laren 
AH Blaricum wederom beste AH 
in t Gooi - Blaricum - dichtbij

In de maand augustus is de galerie uitsluitend op afspraak geopend.
Openingstijden zie site. 

Galerie Bianca Landgraaf
Zomertuin 11 (Hamdorff-complex), info: tel. 53 35 987, 

info@galeriebiancalandgraaf.nl en www.galeriebiancalandgraaf.nl. 

Het kan dan gebeuren dat de inzamel-
voertuigen al zijn langs geweest, met als
resultaat dat het
afval niet meer
kan worden
meegenomen.
De GAD wil de
inwoners hel-
pen herinneren
dat het afval op
de inzameldag
zelf vóór 7.30
uur aan de weg
dient te staan.
De containers
en zakken mogen op de avond vooraf-
gaand aan de inzameldag vanaf 20.00
uur buiten worden gezet.

Kroonringen
In de regio worden in verschillende wij-
ken kroonringen aan lantaarnpalen opge-
hangen, het gaat om een proef.

Blaricum gaat het om de wijk: centrum
tussen Fransepad en Bergweg. De proef

duurt in totaal
zes maanden.
Aan het einde
van de proef
houdt de GAD
een tevreden-
heidsonderzoek
onder een aan-
tal bewoners
van de wijken.
Het gebruik
van kroonrin-
gen heeft tot

doel om onder andere de beeldkwaliteit
van de openbare ruimte te verbeteren, de
veiligheid te verhogen en de inzameling
te vergemakkelijken. Vanaf het moment
dat de kroonringen er hangen kunnen
inwoners op de inzameldag voor 7.30
uur hun Plastic Heroeszakken daaraan
ophangen. Info: www.gad.nl.

In de afgelopen periode is het voorgekomen dat zakken met plastic afval en
groene of grijze containers niet op tijd aan de weg stonden.

Gerard Howeler ‘Begroeting’

Michael Ryan ‘'Water image'



Foto’s: Gerbe van der Woude

Zaterdagochtend 17 augustus 2013
Ongezadeld ringsteken pony’s
1. Sanne Pels
2. Rosa van Dorsser
3. Romy Rozenstraten
Bestgaande pony: 
Sharel Loonman
Ongezadeld ringsteken paarden
1. Rosa van Dorsser
2. Aimee Bollebakker
3. Kelly Brouwer
Bestgaande paard: 
Marjolein Waarlé met Vamora

Zaterdagmiddag 17 augustus 2013
Kermisvoetbaltoernooi
1. Bijvanck
2. LTV De Bijvanck
3. Oude Dorp
4. AH Blaricum
5. Vrijwilligers BVV'31
6. d' Ouwe Tak
7. SDS'99

Fair Play Cup: 
LTV De Bijvanck
Schutterstrofee: 
Brian Winkels (LTV De Bijvanck)
Minst gepasseerde doelman: 
Robbert Makker (Bijvanck)

Zondag 18 augustus 2013
Keuring versierde fietsjes
Categorie 0 t/m 5 jaar:
1. Evelien Spreen (3 jr) ‘Baby-fiets’
2. Carlijn v.d. Weerd (4 jr)  ‘Barbie-
fiets’

3. Tom Lipplaa (5 jr) ‘Batman’

Categorie 6 t/m 12 jaar:
1. Timo Vos (10 jr) ‘Bermbende
Bijvanck’

2. Tijn Wolthuis (10 jr) en Rosanne
Post (8) ‘Paardenfiets met konink-
lijk echtpaar’

3. Fleur Groot (7 jr)
‘Lampionnenfiets’

Prijzen vossenjacht Solexen 2013
Originaliteitsprijs 
De Bert Smit bokaal (wisselbeker)
1. Blaricumse boer zoekt Gooische
vrouw om mee te SoleEXEN

2. Studio 22
3. Tak - o - bastards

Winnaars Vossenjacht 2013:
Blaricumse boer zoekt Gooische
vrouw om mee te SoleEXEN

Maandag 19 augustus 2013
Keuring versierde aanspanningen
PONY’S
Bloemversiering/Cor Vos beker
1. Theo Makker en Joke Witte
2. Linda Vollebrecht en Jessica
Arends

Originaliteit/Anton van Klooster
Trofee
1. Anton en Iris van den Bergh
2. Martine van Duin en Froukje
Hermans

3. Sandra Vollebrecht en Marike
Rigter

Uitslagen 
Kermisweekwedstrijden 2013

Kermisweek 2013

Landbouwstijl
1. Wies ter Weijden en Jeanine
2. Lotte de Jong en Naomi Verburg
3. Whitney Versteeg en Kelly Brouwer
Meest smaakvolle combinatie/Aty
Lindeman Trofee
Anton en Iris van den Bergh

PAARDEN
Bloemversiering/Adrie van Zon beker
1. Rudy en Saskia Zwanikken
2. Sjaak van Logchem en Danique Prins
3. Lisa van Hoeve en Paula van Munster

Originaliteit/Burg. de Winter bokaal
1. Annemiek van Schaik en Judy de
Jong

2. Robin van de Weiden en Daniëlle ten
Boden

3  Jan de Jong met Tessa Post

Landbouwstijl
1. Nico de Jong en Miriam van ’t
Klooster

Meest smaakvolle combinatie/Bob
Anink Trofee
Nico de Jong en Miriam van ’t Klooster

Maandagmiddag 19 augustus 2013
Ringsteken aanspanningen
PONY’S
1. Kimberley van t Hoenderdaal en
Elaine Rieder

2. Theo Makker en Joke Witte
3. Eline Geurs en Sanne Post 

Bestgaande pony: 
Theo Makker met Roosje

Ringsteken met transport/ bakfietsen 
1. Tamara Baartman en Thomas
Portengen

Meest originele combinatie/
Klaas Vos trofee
Koos en Thomas Greefkes

Ringsteken aanspanningen
PAARDEN
1. Rob Wiggerts en Bruno Splint
2. Jan de Jong en Tessa Post
3. Gerard Hilhorst en Lindy Kamphorst

Bestgaande paard/Frans Elbers trofee: 
Sander Brouwer met Felix

Woensdagmiddag: 21 augustus 2013
Touwtrekken
Heren, Gebroeders v.d. Heiden beker:
1. Werner Brouwer grond-, straat- en
sloopwerk

2. De Poedels
3.  BTZ

Dames, RABO beker:
1. Wij weten het bijna
2. De blonde trekkers
3. Gas op die Lolly

Handicaprace, Frans Ruijter bokaal:
1. Leonie en Willem Kaspers
2. Elaine Rieder en Marijn de Jong
3. Sanne Post en Simon Borsen
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Herinrichtingsplan Vervolg

Integraal

Informatie

Contact

Inloopavond herinrichting Eemnesserweg-Blaricummertollaan

Burgernetdeelnemers maken Blaricum veiliger 

Burgernet werkt

Doe ook mee!



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Ontwerpbestemmingsplan Landelijke Gebieden

Ligging van het gebied

Inhoud bestemmingsplan

Periode van terinzagelegging 

Indienen van zienswijzen

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit



Ideeëncompetitie ‘Wachtend Land’

Prijzen en Jury

Start competitie 1 september

Ambrosia, wat is dat?

Hooikoortsplant Wat kunt u doen?

Help mee hooikoortsplant Ambrosia te bestrijden

Hulp bij uw thuisadministratie

Centrum voor Jeugd 
en Gezin Blaricum

Algemene informatie

Met of zonder afspraak



Agenda Rondetafelgesprekken Agenda Rondetafelgesprekken

Agenda Raadsvergadering



gemeentehuis te Blaricum. 
Gina Calis 8 september van 11.00-
16.00 uur expositie van keramisch werk
van haar cursisten, Mosselweg 28.
Rosa Spier Huis t/m 13 oktober ten-
toonstelling ‘De verborgen code’ met
werk van Jenny Das. Zij werkt uitslui-
tend met papier op papier. Info:
www.rosaspierhuis.nl.
Galerie Bianca Landgraaf Afscheids-
parade 6 september t/m 6 oktober 2013.
Info: tel. 5335987, 
info@galeriebiancalandgraaf.nl en
www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Brinkhuis maand september fototen-
toonstelling van Ama Kaag. Portretten
van o.a. Beatrix, Armando, Eva Besnyö
en Marléne Dumas. Bronzen portretten
van o.a. Cees Nooteboom en Edward
Schillebeeckx. Opening door Leo
Janssen op zaterdag 7 september om
16.00 uur. Graag reserveren
amakaag@simpc.nl of 0651473631. 

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
Veteranenbijeenkomsten 19 septem-
ber, 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.
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 personen voor
lunch/diner.
Lions Old-Timer Festival op zondag 8
september. Info: www.lions-otf.nl. 
De Malbak Mamacafé vanaf 4 septem-
ber 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. Schildercursus
door kunstenares Marloes Eerden. Start
17 september. Op tien ochtenden van
10.00-12.30 uur of avonden van 20.00-
22.30 uur. Info: Marloes Eerden tel.
5250807, website: www.docart.nl, 
e-mail: docart@worldonline.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 septem-
ber t/m december etsen van Bob ten
Hoope. Openingstijden: vanaf 1 septem-
ber op donderdag van 20.00-22.00 uur
en op zaterdag van 14.00-16.00 uur.
Singer Laren Info: www.singerlaren.nl. 
Torenhof t/m 2 september een expositie
van de kunstschilder Eric Bartman met
als centraal thema ‘Zomer’. Al zijn wer-
ken zijn te zien op zijn website
www.ericbartman.com. 
Galerie Houwers-Locatie Jan Tabak
t/m september expositie van Barbara
Houwers. 
Info: www.barbarahouwers.com. 
Stichting kunst en cultuur Blaricum
28 en 29 september Atelierroute, ope-
ning 27 september om 16.00 uur in het

Torenhof Rijbewijskeuring op 19 sep-
tember. Voor info en een afspraak belt
u het landelijk afsprakenbureau: 
088 2323300. Zelf een datum plannen
kan via de website www.regelzorg.nl.   
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring
en €52,50 voor chauffeurs jonger dan
70 jaar met C/D/E rijbewijs. Met
ingang van 1 januari 2014 gaat de keu-
ringsleeftijd omhoog van 70 naar 75
jaar. Op www.regelzorg.nl kunt u mid-
dels de keuringscheck nagaan of u
moet worden gekeurd.
Travel Counsellors 12 september
14.00 uur. Kennismakingsdag met
camperreizen door Australië.
Hockeyinternational en Olympisch
goud winnares Kim Lammers vertelt
om 14.30 uur over haar ervaringen.
Leuk als je laat weten of je komt.
Aanmelden via Facebook, e-mail 
carina.desiree@travelcounsellors.nl of
tel. 5313080.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Laren tel.
5382612. 
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, Marjolijn Schat 
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, Elisabeth
Loudon, Robert Molijn, 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,
Ria Bulten-van der Mik
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. 

Kopij

Hei & wei niet 
ontvangen?

Bibliotheek Huizen- Laren-Blaricum 

De bibliotheek Huizen-Laren-
Blaricum heeft in het najaar weer een
mooi programma. Hier een selectie uit
wat u allemaal kunt verwachten.

Schrijver Dick Schaap vertelt op woens-
dagochtend 11 september over zijn boek
getiteld ‘Uitgetekend’. Een historische
roman over de vroege geschiedenis van
de Huizer haven en de visserij op de
Zuiderzee, de vishandel en de relaties
met Amsterdam. Dick Schaap (geb.
1937) stamt uit een Huizer vissersge-
slacht. In zijn familie werden nog lang
de oude tradities bewaard en de verhalen
over vroeger doorverteld. Als jongen van
dertien ging hij mee uit vissen met de
laatste vissers die toen nog op het
IJsselmeer visten. Deze ochtendlezing
wordt georganiseerd in de vestiging
Huizen in samenwerking met het Huizer
Museum. 

Kunstuitleen
Bezoekers aan de bibliotheek Huizen
kunnen vanaf maandag 16 september in
de kunstuitleen werken zien van kunste-
naars van de Atelierroute Blaricum. De

kleurrijke informatie met de route en
deelnemende kunstenaars aan het week-
end van 28 en 29 september ligt dan ook
klaar. 

Inloopochtenden
Op woensdag 18 september start de serie
maandelijkse inloopochtenden met geva-
rieerde thema’s in Huizen. Stijl- en
imageconsultant Bea Kuijs geeft tips
over het opbouwen van een uitgebalan-
ceerde garderobe. De entree voor de
ochtendlezingen is vrij en uw vragen
worden met plezier beantwoord.
Aanvang 10.45 uur. Reserveren gewenst
via www.bibliotheekhlb.nl, tel. 5257410
of bij klantenservice in de bibliotheek.

Familieberichten
Geboren
10-06-2013 Nadine Laura Overeem
11-07-2013 Romaissae Berhouche
22-07-2013 Remco Smit
24-07-2013 Kas Beuker
27-07-2013 Kay van der Heiden
31-07-2013 Floor Angelina de Leeuw
05-08-2013 Beaudine Christine Louise

Appels

Huwelijken
07-06-2013 Niels Ruben Huisman en

Muriel Klein
28-06-2013 Josbert van Rooijen en

Lorraine Elizabeth
Jennings

Overleden
06-07-2013 Josefina Catharina

Karoline Raven-van Laere,
geboren 07-01-1937

08-07-2013 Peter Rebel, geboren 
26-5-1950

04-08-2013 Marion van Loendersloot-
Smelting, geboren 
11-08-1952

10-08-2013 Carla Marianne Prummel-
ter Braak, geboren 
18-05-1949

Dorpsagenda
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Greet Faber

Tijdens het Old Timer Festival exposeert
keramiste Greta Faber samen met schil-
deres Jeannette van der Geest in de tuin
van Schoolstraat 1. De expositie is op
zondag 8 september van 11.00 tot 17.00
uur. De ingang is tegenover het dorps-
huis. Iedereen is van harte welkom.

Versa Welzijn
De informatiegids van Versa Welzijn
voor het seizoen 2013-2014 wordt huis
aan huis verspreid. Er is een ruim aan-
bod voor alle leeftijden. Het betreft ver-
trouwde en nieuwe activiteiten, cursus-
sen en diensten. Mocht u de gids niet
ontvangen hebben dan kunt u deze gratis
afhalen bij De Malbak, gemeentehuis,
Brinkhuis Laren, De Blaercom, biblio-
theek, huisartsen en op de Inmarkt Laren 
(15 september). 

Alle activiteiten kunt u ook vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. Hier
kunt u ook de gids downloaden.

Fay Claassen

Zaterdag 31 augustus geeft Fay Claassen
samen met Mike Boddé en Big Band
Metropole Orkest een exclusief concert in
het theater van Singer Laren. Fay
Claassen ontving in juli nog een gouden
plaat voor haar dubbelalbum ‘Two
Portraits of Chet Baker’.
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