
Repair Café
Blaricum
Zaterdag 13 september is het Repair
Café Blaricum weer actief in buurt-
centrum De Malbak. Tussen 10.00 en
13.00 uur staan de reparateurs klaar
om kapotte spullen waar mogelijk te
repareren.
Speciale aandacht gaat uit naar de fiets.
Laat vóór de winter uw/jouw fiets nakij-
ken door onze gespecialiseerde repara-
teurs waar het gaat om verlichting, los-
zittende onderdelen, lekke banden enz.
Eventueel te vervangen onderdelen dient
u uiteraard zelf mee te brengen. De repa-

raties worden gratis uitgevoerd. Een vrij-
willige bijdrage in de daarvoor bestemde
bus wordt op prijs gesteld.

Dag van het
Werkpaard

Dag van het Werkpaard (2013), foto
gemaakt door Anne Dokter. 
Info: Anne Dokter 
Photography, www.annedokter.com.

2 TurvenHoog 

Dit jaar viert Festival 2 Turven Hoog
van 27 tot en met 29 september haar
15de editie in Schouwburg Almere! 

Ze presenteren maar liefst 14 voorstel-
lingen voor de allerkleinsten, waarvan
vier uit het buitenland. Het wordt een
weekend lang theater, muziek, dans en
beeldende kunst voor de allerkleinsten
(0-6 jaar)! Informatie, programma en
kaartverkoop via www.schouwburgal-
mere.nl en www.2turvenhoog.nl. 
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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

Op 27 en 28 september tussen 11.00 en
17.00 uur is het allemaal te zien op de
vele locaties. In het gemeentehuis laat
zich terzelfdertijd de overzichtstentoon-
stelling bewonderen.

Patchworkquilts
Zo’n dertig jaar geleden in Amerika
kwam Ankie Vytopil in aanraking met
het competitief vervaardigen van patch-
workquilts (lappendekens). Drie jaar
later terug in Nederland bleek hier op dat
moment sprake te zijn van een rage op
dat terrein. ‘Ik had meteen een voor-
sprong omdat in Amerika patchwork-
quilts maken een veel beoefende traditie
is.’ Haar site biedt een inzicht in de pro-
minente positie die zij hier verwierf.
Kunst noemt zij zelf haar bezigheid niet.
Dat geldt wel voor de activiteit die sinds
vijf jaar haar hart heeft gestolen: bordu-
ren. Zo vatte zij haar levensverhaal
samen in zestig borduurschilderijtjes die
onderbouwd met tekst bij een kunstroute
op de fiets rond Zweelo al eens 2800
specifieke bezoekers trok. Sinds een half
jaar is zij lid van de stichting.

Boekvouwen 
Afkomstig uit India ging het echtpaar
Kharas in Engeland studeren. Punnika
studeerde er af als accountant en na wat
omzwervingen vestigde het stel zich in
Nederland. ‘We hoopten dat de taal geen
problemen zou opleveren,’ logenstraft zij
die gedachte. Op vakantie in hun
geboorteland raakte Punnika Kharas
geïntrigeerd door boekvouwen, een haar
tot dat moment onbekende kunstuiting.
Terug in Blaricum leerde zij zich zorg-
vuldig de techniek aan. Nu acht zij de
tijd rijp om naar buiten te treden met
deze kunstvorm. ‘Ik wil mijn werk toet-
sen aan de mening van anderen om zelf-
vertrouwen te krijgen op dit terrein.’ De
waardering voor deze sierlijke niet echt
bekende techniek betekent voor menig-
een een eyeopener.

Raku
Hier is sprake van een techniek die ont-
wikkeld is in relatie tot de theeceremonie
van de zencultuur. Gangbaar in
Nederland mag je deze pottenbakkers-
techniek niet echt noemen. Greet Faber

10 jaar Atelierroute Blaricum
door Hidde van der Ploeg
De tiende atelierroute van de Stichting Kunst en Cultuur Blaricum telt 30 deel-
nemers. Enkele deelnemers krijgen hieronder aandacht omdat hun kunstkeuze
afwijkt van het traditionele aanbod.

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

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

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

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

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

Net als vorig jaar presenteren Baukje Hiemstra en Bia Maas gedurende de Atelierroute
Blaricum 2014 een aantal filmpjes van één minuut, gebaseerd op de jaarlijkse prijs voor
de beste literaire zin (de zogenoemde Tzum-prijs).
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht)   www.akeruitvaarten.nl

AKER UITVAARTEN

Als voorproefje hier de prijswinnende
zin van 2013 uit het boek Ont van Anton

Valens: ‘Het was dins-
dagavond rond kwart
voor acht en een van de
laatste dagen van okto-
ber in het roemruchte
stervensjaar van de
gulden, dat schitteren-
de, harde betaalmiddel
met zijn waaier van
kleurige biljetten als de
staart van een paradijs-
vogel, dat met goed-
vinden van de kroon
door de directeur van
de Nederlandse Bank
verkwanseld werd voor
een grauwe eenheids-
munt waar er al zoveel
van zijn en die de

“euro” wordt genoemd.’ 
Info: www.kunstencultuurblaricum.nl. 

Een extreme zomer 

Deze zomer zullen we niet gauw
vergeten. Een zomer van extremen.
Een zomer van langdurig, moker-
heet weer, maar ook een zomer
waar de regen als een zondvloed
met bakken uit de hemel viel.
Overstroomde straten, in steden en
dorpen. Record-brekende warmte
en regenval. 
Maar ook een zomer, beginnend
met het bruisende WK voetbal, dat
puur genieten was. Gedisciplineerd
maar toch ook onbevangen klom
het Nederlandse elftal over zijn
laag-gestelde verwachtingen heen
en fascineerde vriend en vijand,
van begin af. Er is wat afgejuicht
in oranjegekleurde huiskamers en
cafés. Ontzettend spannend was
het. Veel gehoorde opmerking ach-
teraf: ‘Dat was echt genieten.’ 
Maar kort daarna, op donderdag-
middag 17 juli, volgde, als een
donderslag bij heldere hemel, de
verschrikkelijke luchtramp met de
MH17. Verbijstering wereldwijd.
Geen overlevenden: 298 doden,
waarvan 196 Nederlanders. Op
tien kilometer boven Oost-
Oekraïne uit de lucht geschoten
met een geavanceerde Russische
luchtdoelraket. Door een stel, door
de Russen zwaar bewapende, én
geleide, opgefokte opstandelingen.
MH17 zou een oorlogsvliegtuig
zijn. Ja, toch? Nee dus. Foutje,
bedankt, zakkenwassers! Rouw,
landelijk, maar ook internationaal.
Van de schuldigen geen sikkepit
berouw. Er werd rond de rampplek
gesold met stoffelijke overschotten,
met bagage en met de restanten
van het toestel. Weerzinwekkend.
Geld, sieraden, creditkaarten en
mobiele telefoons die later ook nog
eens gebruikt bleken. Geen enkel
berouw vanuit Rusland of van de
separatisten. 

In schril contrast daarmee stonden
de respectvolle, indrukwekkende
ceremonies in ons land. Treffend
verwoord door Annemarie van
Gaal in het FD: ‘Rouw en berouw,
twee woorden die op elkaar lijken
en die in onze cultuur zo bij elkaar
horen. Twee woorden met een bete-
kenis die in Rusland ver te zoeken
is. Ik ben trots op ons land, onze
cultuur waar emoties geen teken
van zwakte zijn, maar onze kracht
tonen.’ Dat ben ik ook, in deze
extreme zomer. 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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hanteert vaak het Raku-stoken omdat
het in haar beleving altijd een verras-
send en onvoorspelbaar
resultaat oplevert. Greet
kiest vaak voor het via
kleirollen met de hand
opbouwen van objecten.
‘Vreemde vogels’ was
een recent project. ’Álle
vogels hebben iets
komisch,’ licht zij toe.
‘Vooral de eend Dolly,
de gans Ans en fuut
Clara.’ 

Film 
Net als vorig jaar verrij-
ken Baukje Hiemstra en
Bia Maas de atelierroute
met filmpjes van precies
één minuut, gebaseerd
op de jaarlijkse prijs voor de beste lite-
raire zin (de zogenoemde Tzum-prijs).

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl
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De doelstelling van onze stichting is de
promotie van de gemeente Blaricum in
het algemeen, grotendeels door het orga-
niseren van activiteiten, maar ook mid-
dels kleine projecten ter verbetering van
de uitstraling van ons dorp. 

Activiteiten
Onze eerste activiteit was in juni 1998
het organiseren van een ‘Running
Lunch’, gevolgd in juli door onze eerste
schilderwedstrijd (deze heeft plaatsge-
vonden tot en met
2008). In 1998 zijn
wij gestart met het
organiseren van de
wijnproeverij welke
jaarlijks plaatsvindt
in november en nog
steeds een zeer suc-
cesvol evenement
is, dit mede dankzij
de plaatselijke mid-
denstand. In 1999 is
ons gevraagd om
een activiteit te
bedenken voor de
festiviteiten in de
millenniumweek.
Hieruit ontstond de
‘Golf en Country’
wedstrijd welke ook
nu nog elk jaar in
september plaats-
vindt. Andere acti-
viteiten in het verle-
den waren de open-
luchtbioscoop, de cabaretmiddag en de
mosselproeverij. 

Blaricumse gemeenschap
Mede doordat wij alle jaren gesteund

worden door een aantal zeer trouwe en
enthousiaste sponsoren is het mogelijk
om deze evenementen te organiseren.
Door een goed financieel beleid kan er
ook op een andere manier aan onze doel-
stelling worden bijgedragen middels het
realiseren en/of financieren van kleine
projecten welke de uitstraling van ons
dorp en de Blaricumse gemeenschap ten
goede komen. 

Nieuwe ideeën welkom
Ons laatste project is
de vervanging van
de dorpsklok. Na 2,5
jaar wachten op de
goedkeuring van de
gemeente omtrent
onze schenking,
konden we in mei
overgaan tot plaat-
sing van de klok, zie
ook hei & wei num-
mer 452. Hij wordt
aangestuurd middels
een signaal vanuit
Frankfurt (radio con-
trol) zodat altijd de
juiste tijd wordt
weergegeven. Tevens
staan wij open voor
nieuwe ideeën voor
activiteiten en kleine
projecten welke de
uitstraling van ons
dorp ten goede
komen. 

U kunt reageren via onze website:
www.blaricumpromotie.nl, waarop u ook
vele foto’s en alle overige informatie kunt
vinden omtrent de inschrijfmogelijkhe-
den en data van onze activiteiten dit jaar.

Stichting Promotie Blaricum
door Jos Roest
Na enkele jaren als evenementencommissie van de ondernemersvereniging
diverse activiteiten te hebben georganiseerd is er door een aantal mensen
besloten om zelfstandig verder te gaan. Hiervoor is in 2001 Stichting
Promotie Blaricum opgericht. 

De nieuwe klok met het huidige bestuur
van de Stichting Promotie Blaricum.
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Crescent moon no. 9 van Punnika
Kharas



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

Boeket aan de Torenlaan
door Gerda Jellema
Roos Klück en Margriet van der Leeden, een fleurig team. Roos met haar
nagelstudio ‘NAILSbyROSE’ en Margriet met haar behandelcentrum
‘Centrum Balans’, op een mooie locatie in Blaricum: Torenlaan 12.

Een kleine twee jaar geleden ontmoette
Roos Margriet, beiden zochten een ruim-
te in het Gooi voor een eigen praktijk,
het heeft zo moeten zijn dat zij elkaar
tegenkwamen. Het klikte en een paar
maanden later openden zij in Blaricum
een nagelstudio en schoonheidssalon.

Nails by Rose
Roos was tien jaar lang werkzaam in de
werving-, selectie-
en uitzendbranche.
De veranderingen
binnen deze sector
deden haar besluiten
om als zelfstandige
verder te gaan in 
de ‘nagelbranche’.
Roos doet aan cos-
metische verzorging
van handen en
brengt gelnagels op
zowel handen als
voeten aan. Als extra
service voor haar
klanten is ze dit jaar
inmiddels ook gestart
met pedicurebehan-
delingen. Het accent ligt momenteel op
de gelnagels, vooralsnog een vrouwen-
ding. De eigen nagels worden gedesin-
fecteerd, voorbewerkt, weer opgebouwd
en onder uv-verlichting gedroogd om de
gel op de (natuurlijke) nagels hard te
laten worden.  Hoe de eigen nagels ook
zijn, na een uur lopen de klanten de deur
uit met een stel verzorgde handen- en/of
voetennagels en zo men dat wil, met de
kleur van een keuze uit heel veel tinten.

Centrum Balans
Margriet zit al dertig jaar in het schoon-
heidsspecialiste vak. Zij heeft een breed
scala aan behandelingen in huis, die huid

en lichaam weer in balans brengen.
Naast de cosmetische gelaatverzorging,
liftbehandeling en lichttherapie biedt
Margriet ook een alternatief voor lipo-
suctie met de laatste nieuwe techniek op
dit gebied, de Cryolipolyse en Sensi-the-
rapie. Dit is een behandelwijze die naar
de mens in zijn geheel kijkt en is
geschikt om zowel lichamelijke als gees-
telijke klachten te behandelen, deze the-
rapie werkt door de tactiele manier 

van werken snel
vruchten af. Met
name erg gevoelige 
(of hoogsensitieve)
volwassenen en
kinderen hebben
baat bij Sensi-thera-
pie en om huidpro-
blemen op te lossen
is dit een mooie
aanvulling. 

Roos en Margriet
Beiden zijn gedre-
ven en echte 
mensen-mensen. De
‘zaak’ van Roos en

Margriet is voor menig klant ook een
rustpunt. Inmiddels hebben zij goede
bekendheid en ook leuke contacten
opgedaan. Ook de sfeer in Blaricum
bevalt hen goed. De ondernemers gaan
prettig met elkaar om en klanten worden
doorverwezen. Roos en Margriet, de één
blond de ander donker, beiden rechtdoor
zee, die geloven in wat ze doen. Roos en
Margriet zijn, zo het zich laat aanzien,
een redelijk duurzaam boeket. 

Info: www.nailsbyrose.nl en 
www.centrum-balans.nl. 

Laren Jazz
Jazz – zo wordt door de meeste
experts gesteld – werd na jarenlange
barensnood geboren in 1892, toen
pianist Tommy Turpin met Harlem
Rag het eerste ragtimenummer
schreef. 

Ragtime maakte daarna een geweldige
bloeiperiode door, niet in de laatste
plaats dankzij Scott Joplins composities.
In 1902 opende in New Orleans het eer-
ste centrum voor ragtime en vroege jazz,
in het voor zwarte Amerikanen bestemde
amusementspark Lincoln Park. In dat-
zelfde jaar vond pianist Jerry Roll
Morton naar eigen zeggen de jazz uit.
Die term werd overigens pas in 1913
voor het eerst in een krantenartikel
gebruikt.

Jazz in open lucht
Jazz werd vaak buiten gespeeld en in
klassieke jazzcentra als New Orleans is
het nog steeds traditie in de open lucht
op te treden. Daarom is Laren Jazz blij
met het vastleggen van DJ Play it again
Sem, die op zaterdag 6 september de
gasten buiten meteen in de juiste stem-
ming zal brengen. Tenorsaxofonist en DJ
Semmy Prinsen laat via op een bakfiets
gemonteerde draaitafels 78-toerenplaten
horen met jazzmuziek uit het midden
van de vorige eeuw.

Smaakmakende performances
Eenmaal binnen begint een avond vol
grote talenten en grote namen. Shirma
Rouse en Humphrey Campbell zingen,
begeleid door de Dutch Concert Big
Band, gevormd door masterstudenten
van het Conservatorium van Amsterdam.
Ook de optredens van Jazz Connection,

Mrs. Hips (met zangeres Simone
Roerade), het superjazzkwartet Bruut!
en de Baleo Jazz Club (met vibrafonist
Frits Landesbergen, drummer John
Engels, percussionist Jeroen de Rijk,
gitarist Bastiaan Mulder en bassist
Edwin Corzilius) met de nét afgestu-
deerde vocaliste Sanne Huijbregts en de
ervaren Deborah Carter gaan voor
spraakmakende performances zorgen.

Laren Jazz wordt dit jaar gehouden
op zaterdag 6 september in het Singer
in Laren. Kaarten kosten €  29,- en
zijn te bestellen bij Singer. Meer infor-
matie op www.larenjazz.nl.

Laren Jazz – 
het podium voor 
Nederlands talent 
jazz komt terug 
op straat!



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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door Elisabeth Loudon
Op 3 augustus jl. opende de
Blaricumse Oostenrijk (1969) haar
expositie van textiele vogelcreaties in
het Thermae Sylla Spa & Wellness
Hotel in de spa-stad Edipsos, op het
Griekse eiland Evia. De expositie
duurt tot 28 september 2014. 

Inge Oostenrijk groeide op in de gla-
mourwereld van de mode en haute cou-
ture. Haar vader was artistiek directeur
van het tijdschrift ‘Élégance’. Als meisje
experimenteerde Inge al met het werken
met structuren in textiel. Zij koos ervoor
om er haar vak van maken en volgde de
‘Ecole de couture’ in Arnhem (1987-
1991), waar zij het ‘mouleren’, oftewel
boetseren met textiel, vooral leerde toe-
passen op het maken van kleding. Aan
het einde van haar opleiding werd Inge
Oostenrijk uitgenodigd om mee te doen
aan een mode-uitwisseling met Moskou.
Haar eigen ontwerpen werden toen
geshowd op het Rode Plein en dit werd
internationaal uitgezonden op tv. Inge
woont sinds 1992 in Blaricum, samen
met haar echtgenoot Pieter Paul Koster,
die fotograaf en (reis)journalist is.

Inspirerende reizen
De laatste vijfentwintig jaar observeren
Inge en Pieter Paul vogels tijdens de vele
reizen die ze samen hebben gemaakt.
Dankzij deze hobby is Inge op het idee
gekomen om haar interesse voor textiel
en vogels te combineren, door vogels als
het ware te ‘boetseren’ met textiel.
Hiervoor snijdt ze segmenten uit zijde,
satijn, fluweel en suède, die ze ieder
afzonderlijk met de hand bewerkt.  Deze
segmenten worden uiteindelijk samenge-
voegd en vormen dan een tweedimensio-
nale vogelcreatie, welke achter glas
ingelijst wordt. Zo creëerde Inge vogel-
impressies van onder andere zwanen,
flamingo’s, papagaaien, raven, mussen,
pauwen, eksters en futen. Inge
Oostenrijk weet met deze techniek zeer
treffend de kleuren, structuur en uitstra-
ling van de vogels die zij uitbeeldt na te
bootsen.  Het werk is wel zeer tijdrovend,
het kan vele maanden duren voor een
werk voltooid is. Inge heeft voor haar
werken veel inspiratie op kunnen doen
tijdens reizen met Pieter Paul naar onder
andere: Engeland, Schotland,
Scandinavië, Canada, Zuid-Afrika,
Azoren, Griekenland, Zuid-Spanje,
Nieuw-Zeeland en Alaska. Tijdens deze
reizen maakt  Inge talrijke schetsen van
vogels, die bij thuiskomst dienen  als uit-

gangspunt voor haar nieuwe textiele
vogelcreaties.

Exposities
Sinds 1998 exposeert Inge Oostenrijk
haar werk in binnen- en buitenland. Haar
laatste tentoonstelling  was in Skara in
Zweden, waar zij werken van kraanvo-
gels exposeerde. Deze vogels komen
jaarlijks twee weken naar Skara, dat hal-
verwege de route ligt naar hun broedge-
bied in Noord-Finland en Rusland. De
vogels komen daar op krachten en voe-
ren indrukwekkende paringsdansen uit
waarmee ze volop inspiratie bieden voor
de werken van Inge Oostenrijk. De hui-
dige expositie van Inge vindt opnieuw

plaats op een bijzondere locatie. Het
Griekse eiland Evia is historisch bekend
om zijn heilzame heetwaterbronnen. Het
Thermae Sylla hotel in de stad Edipsos,
waar Inge exposeert, dateert uit 1897 en
is gebouwd op zulke heetwaterbronnen.
In de loop der jaren heeft het hotel een
uitstekende reputatie opgebouwd en
mocht het vele internationaal bekenden
verwelkomen, waaronder Maria Callas,
Marlon Brando, Winston Churchill en
Sofia Loren. De expositie van Inge
Oostenrijk wordt gesponsord door de
Nederlandse reisorganisatie Prinos
Reizen (www.prinosreizen.nl), die is
gespecialiseerd in individuele en groeps-
reizen naar authentiek Griekenland.

Kledingbank
door Bea Kukupessy
Kledingbank Blaricum zoekt winter-
kleding en opslagruimte. Voor de vier-
de keer organiseren we weer een kle-
dingbank in de Malbak in Blaricum-
Bijvanck, de behoefte hieraan wordt
steeds groter.

Op vrijdag 3 oktober kunt u tussen 9.00
uur en 12.00 uur uw winterkleding inle-
veren en op zaterdag 4 oktober wordt het
uitgedeeld aan mensen die zijn doorver-
wezen door bijvoorbeeld de voedsel-
bank, sociale zaken, vluchtelingenwerk
enzovoort. Met hun legitimatie en door-
verwijzing kunnen ze tussen 12.00 en
15.00 uur kleding ophalen in de Malbak.
Wij vragen u mooie moderne kleding
voor kinderen en volwassenen want zon-
der uw inbreng bestaan wij niet. Ook
zoeken wij opslagruimte. Hiervoor kunt
u contact opnemen met Bea Kukupessy
tel. 06-22261998.

Inge Oostenrijk creëert vogels met textiel

Inge Oostenrijk bij het kraanvogelmeer bij Skara in Zweden dat halverwege de route ligt
naar hun broedgebied in Noord-Finland en Rusland.

Foto’s bewerken

“Vakantiefoto's, wat doe ik er mee?'
Dit is een veel gehoorde vraag en zeker
nu de zomer op zijn einde loopt.

Daarom organiseert de PC Helpdesk BEL
op maandag 22 september a.s. een presen-
tatie in de theaterzaal van het Brinkhuis in
Laren. Inwoners (50 +) uit de BEL
gemeenten zijn van harte welkom. 

Wat kunt u verwachten?
Hoe kunt u het beste uw foto's beheren,
selecteren en bewerken. Welke (gratis)

software is daarvoor beschikbaar, hoe
maakt u een fotoalbum, hoe zet u foto's
of cd/dvd.  Hoe deelt u foto's via internet
en webalbum. Het zijn heel wat onder-
werpen en u begrijpt, dat we in de twee
uur durende presentatie in vogelvlucht
hierop in zullen gaan. Heeft u belang-
stelling? Stuur dan een mail onder ver-
melding van uw naam, telefoonnummer
en het aantal deelnemers naar 
themabijeenkomst@pchelppdeskbel.nl.
De presentatie begint om 14 uur en duurt
ongeveer 2 uur. De kosten bedragen € 6
p.p. incl. een kopje koffie/thee. 
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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 
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

‘Iemand die in een Rietveldhuis komt
wonen, moet er wel lol in hebben,’ is al
heel lang een credo van de Vereniging
Hendrick de Keyser, eigenaar van onder
meer Bloemlandseweg 3. Waarbij dan
onveranderlijk wordt gerefereerd aan het
antwoord dat Rietveld gaf als men kri-
tiek had over zijn harde hoekige stoelen:
‘Zitten is een werkwoord.’

Tweehonderdvijftig kinderboeken
Misschien was Anton D. Hildebrand
(1907-1977) een andere mening toege-
daan, al mag hem zitten-
de werklust niet worden
ontzegd. Hij werd in
Groningen geboren
maar groeide op in
Amsterdam, studeerde
er letteren, werd journa-
list, ging in 1928 bij de
AVRO werken en werd
daar betrokken bij het
maken van hoorspelen.
Tweehonderdvijftig kin-
derboeken schreef hij in
de loop van zijn leven.
De bekendste reeks han-
delt over Bolke de Beer.
Het eerste deel over de
uit een circus ontsnapte
bruine beer stamt uit
1935. De waarschijnlijk-
heid is dus groot dat
Bolke het levenslicht zag
in Blaricum. Of ook
Hildebrands zoon Tonio
(1931-2005) hier gebo-
ren is, is mij niet bekend,
maar de jongen heeft in
ieder geval een deel van zijn jeugd in
Blaricum doorgebracht. Eenmaal ‘min
of meer’ volwassen stak hij zijn vader
naar de kroon waar het ging om landelij-
ke bekendheid.

Levensgenieter
Vader schreef boeken, Tonio stond vol-
gens Wikipedia spoedig bekend als
levensgenieter, maar wordt in die vrije
encyclopedie ook beschreven als schar-
relaar, rokkenjager en zelfs meesterop-
lichter. Vader schreef in de jaren vijftig
van de vorige eeuw voor de VARA-radio
seriehoorspelen als Monus de man van
de maan en Brilstra’s bromvlieg; zoon
Tonio manifesteerde zich als autocou-
reur en ging er prat op dat hij secretaris
van de Hells Angels zou zijn. De flam-
boyante figuur had op zijn minst in zijn
eigen beleving een eindeloze vrienden-
kring, waarvan bijvoorbeeld Prins
Bernhard, de begenadigde tekenaar/schrij-
ver Peter van Straaten, acteur Rijk de
Gooyer, onstuitbaar journalist Henk

Hofland en de eveneens befaamde jour-
nalist Martin van Amerongen deel uit-
maakten. Tonio bracht in 1973 de autobi-
ografie Het gaat niet om geld op de
markt, een werk dat door Van
Amerongen geredigeerd zou zijn. Dat
maakt de vriendschapsrelatie met
althans één van de opgesomden waar-
schijnlijker.

Jagtlust
Dat Tonio ook een (jeugd)vriend was van
Eelco ten Harmsen van der Beek kan een

link zijn naar het feestelijke leven op
Jagtlust in de jaren tussen 1954 en 1971.
In het boek van Annejet van der Zijl
Jagtlust, hoe in een Goois buitenhuis de
wereld openging wordt Tonio inderdaad
aangemerkt als een habitué en dat een
aantal leden van zijn eindeloze vrienden-
kring ook voor die status in aanmerking
kwam, vergroot zijn geloofwaardigheid.
Vader Anton bleef erbuiten, onvermoei-
baar werkte hij aan zijn oeuvre. Zo
schreef hij het reisboek voor kinderen
Hilversum riep de reiger. De reiger was
een vliegtuig en coauteur bij dit werk
was Andriaan Viruly (1905-1986), opge-
leid tot 1e luitenant vlieger van de lucht-
macht en later KLM-piloot. Een kleurrij-
ke figuur met een turbulente carrière:
met name bekend als de Benno Baksteen
van de jaren vijftig. In het begin van de
Tweede Wereldoorlog woonde hij op …
Bloemlandseweg 3! Vanuit het bezette
Nederland week hij spoedig uit naar
Zweden en heeft ons dorp verder links
laten liggen.
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Iemand die in een Rietveldhuis komt
wonen, moet er wel lol in hebben
door Hidde van der Ploeg
‘De opdrachtgever tot ontwerp en bouw (van huize Hildebrand -
Bloemlandseweg 3) alsmede eerste bewoner was Anton D. Hildebrand.’ Dat
was één van de laatste zinnen in het artikel over dit door Gerrit Rietveld
(1888-1964) ontworpen pand in ons laatste (dikke) nummer voor de zomer-
stop, vergezeld van de belofte terug te komen op de kinderboekenschrijver die
zelf overigens maar kort gewoond heeft op dit adres.

Rosana’s Dance
Studio

Rosana Sanchez, van Rosana’s Dance
Studio, verhuisde in het afgelopen
schooljaar naar de Blaricummer-
meent. De dansschool kende in dit jaar
een aantal hoogtepunten. 

Zo had Rosana gedurende het afgelopen
schooljaar twee nieuwe wedstrijdteams
geformeerd en die teams gooiden hoge
ogen tijdens wedstrijden in Steenwijk.
‘Fresh’ werd 2e. In mei was Rosana met
haar wedstrijdgroep ‘ReBounce’ naar
Barcelona afgereisd om daar te dansen.
Ze keerden terug, een schat aan ervarin-
gen rijker.

Plezier in dansen
In juni was het tijd voor de jaarlijkse
show die dit keer plaatsvond in Theater
Singer. Daar lieten alle leerlingen van 
3 jaar t/m 40+ zien wat ze allemaal heb-
ben geleerd en wat een enorm plezier ze
in het dansen hebben. Ook in juni won
‘Rebounce’ tijdens wedstrijden in Den
Haag de 3e plaats.

Breakdance en zumba
Om het schooljaar in stijl af te sluiten,
organiseerde Rosana gedurende de laat-
ste drie weken een aantal workshops, die
gegeven werden door bekende gastdo-
centen en choreografen. Nu de zomerva-
kantie bijna ten einde is, kan iedereen
die ook zin heeft om te dansen zich aan-
melden via de website van de dansschool
(zie de website voor eventuele aanbie-
dingen): www.rosanasdancestudio.nl. 
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Anton D. Hildebrand

Meer info op:
https://www.facebook.com/
RosanasDanceStudio?fref=ts, 
daar staat o.a. te lezen dat er nu 
ook breakdance, zumba en 

zwangerschapsyoga lessen worden
aangeboden!



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 dinsdag 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
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‘Een eeuw lang, één familie in dezelfde branche 
werkzaam’

door Frans Ruijter
Soms lopen bepaalde tradities in een familie één of twee generaties door. Bij de familie Vos, inderdaad die van de koster,
stapt nu de vierde generatie in de voetsporen van die familietraditie, en wel in de uitvaartverzorging. In een gesprek met
vader Henny en dochter Valance Vos wordt alles duidelijk.

De overgrootvader van Valance, Jaap
Vos, begon op 10 april 1914 als koster
bij de Blaricumse Vituskerk. Dat was
nog onder pastoor B.J. Snelting. Hij
werd dan ook al heel snel ‘Jaap de
Koster’ genoemd in Blaricum. Hij ver-
zorgde ook de uitvaarten bij de kerk. In
1922 werd hij als ‘nachtwacht’ (maakte
in de nacht zijn ronde door het dorp, nu
zullen we zeggen ‘buurtpreventie’) en
‘aanspreker’ (vaak betrof dit het melden
van overlijdensberichten aan familie en
bekenden) aangesteld. Op 16 juli 1937
overleed Jaap de koster na drieëntwintig
jaar zijn vak te hebben uitgevoerd. Jaap
was getrouwd met Petronella
Rokenbrand, zij kregen twaalf kinderen. 

Lammert de koster
Lammert was de derde in de rij van
twaalf kinderen en geboren op 16
augustus 1906. Hij hielp zijn vader van
kinds af aan al mee in de kerk. Het ver-
baasde dan ook niemand dat Lammert
op 1 januari 1938 werd benoemd als
opvolger van zijn overleden vader. Nu
onder de legendarische pastoor
Jongerius. Op 7 januari 1963 werd hij
voor zijn zilveren ambtsjubileum gehul-
digd. Lammert kreeg als dank voor zijn
werk een (zwart-wit) televisie aangebo-
den van de parochie. Dat was in die tijd
een geweldig cadeau. Lammert kreeg
ook steeds meer met de uitvaartbranche
te maken. Zijn geweldige mensenkennis
en het feit dat hij exact wist hoe familie-
verbanden in elkaar staken, zorgde
ervoor dat hij ‘geknipt’ was voor dit
werk. Lammert was een begrip in het
dorp. 

Henny de koster
Lammert trouwde op 23 augustus 1938
met de tien jaar jongere Anna
Gebbeken. Zij kwam uit Emmen en
werkte als huishoudster op de pastorie.
Je zou kunnen spreken van een
‘bedrijfshuwelijk’. Zij kregen elf kinde-
ren. De geschiedenis herhaalde zich,
want ook hier kwam een zoon van de
koster, in dat geval Henny, al jong zijn
vader helpen. Al mag niet onvermeld
blijven dat het hele gezin van Lammert
als het nodig was bereid was om te hel-
pen. Net voor de Tweede Wereldoorlog
werd Lammert gemobiliseerd en nam

zijn broer Henk de honneurs van de uit-
vaarten waar. In de jaren zestig begon
Henny zijn vader steeds meer bij te
staan, vooral met bloemversiering
(Lammert was allergisch voor chrysan-

ten) en het delven van de graven. Op 
1 januari 1977 werd Henny ‘weekend-
koster’ en Lammert deed het kosters-
werk doordeweeks. In 1981 nam
Lammert helemaal afscheid. Naast een
Koninklijke onderscheiding werd hij
begiftigd met de pauselijke onderschei-
ding Pro Ecclesia et Pontifice voor 43
jaar trouwe dienst. Lammert overleed op
12 december 1982. 

Valance Vos uitvaartverzorging
Naast het vele werk als koster, was
Henny al sinds 1981 uitvaartleider voor
de St. Vitusparochie. De eisen werden
echter van hogerhand steeds scherper
gesteld zodat hij genoodzaakt was zich
eerst aan te sluiten bij uitvaartonderne-
ming ‘Barbara’ en later bij ‘Van Vuure’.
Toen op 21 oktober 2009 een zus van
Henny, Femia, plotseling overleed (zij
was pas 57 jaar) werd er aan de dochter
van Henny, Valance, gevraagd of zij
deze uitvaart wilde leiden. ‘Ja’ was snel
gezegd, maar het daadwerkelijk doen
kost veel meer moeite. Maar Valance
deed het en had er een heel goed gevoel
aan overgehouden. Zij was tot 2012
werkzaam als projectleider in de ICT-
branche, maar dat werk gaf haar niet
meer die voldoening die ze nodig had
om er met genoeg ambitie in werkzaam
te blijven. Zij wilde meer met mensen
werken en daar wat voor betekenen.
Valance ging een ‘snuffelstage’ lopen
bij Van Vuure. Afgelopen jaar volgde zij
de cursus tot uitvaartleider, met een
extra opleiding voor verzorging. Zij
kreeg al snel de bevestiging dat dit was
wat ze graag wilde. Namelijk iets voor
de mensen betekenen in een tijd dat zij
het moeilijk hebben. Dit betekent dat
Valance de vierde generatie Vos is in de
uitvaartbranche. Op de vraag van wat er
is veranderd in de jaren, antwoordden
zowel vader Henny als dochter Valance:
‘De mensen zijn mondiger, er is veel
meer mogelijk en de laatste zorg ver-
dient alle aandacht, want je kunt het niet
meer overdoen.’ 

Wij van hei & wei wensen Valance alle
succes toe met het dankbare werk. 
Wilt u meer weten, kijk dan op
www.vosuitvaart.nl of mail naar
vvos@vosuitvaart.nl. 

KNRM-station
Blaricum

Dit jaar hebben de reddingboten van
KNRM-station Blaricum hun 3000e
hulpverlening uitgevoerd, geteld vanaf
de oprichting van het station in 1983.
Alle incidenten van de afgelopen jaren
zijn zorgvuldig geregistreerd, maar nu
zijn ook alle handgeschreven incident-
rapporten van de beginjaren gedigita-
liseerd en verwerkt. 

Gemiddeld worden elk jaar zo’n 100
inzetten gedaan op de westelijke rand-
meren tussen Amsterdam, Marken en
Nijkerk. Het drukste jaar tot op heden
was 1990, toen 191 hulpverleningen
werden geteld. In die 30 jaar tijd zijn tot

op heden 3022 hulpverleningen tot een
goed einde gebracht, waarbij 6971 per-
sonen in veiligheid zijn gebracht. Voor
dit jaar staat de teller op 36 inzetten, met
62 geredden. 

Station Blaricum
Op 15 juni 1983 werd Station Blaricum
opgericht als de Vrijwillige Reddings-
brigade Blaricum. In 2009 kreeg het sta-
tion de gelieerde status, waarna het in
2012 een volwaardig KNRM-station
werd. Het station is al vanaf de begintijd
gehuisvest op het voorland van de
Stichtse Brug, op de grens van het
Gooimeer en het Eemmeer. Er zijn
momenteel 25 bemanningsleden actief,
die zorgdragen voor de permanente
inzetbaarheid van de reddingboten
‘Blaricum-1’ en ‘Engelina’.

Lammert Vos

Vader Henny en Valance

Jaap Vos



Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

‘Het is indrukwekkend. Steeds weer
hoort men van dichtbij of uit de verte
klokken luiden waarbij de familienamen
van Erfgooiers worden genoemd. Dit
laatste heeft mij als Erfgooier het mees-
te ontroerd. Telkens weer dat klokgelui
en die namen horen, en dan te weten dat
door onze kinderen en voor het nage-
slacht alleen de herinnering overblijft.
Soms lig ik er ’s nachts wakker van.’

Het is niet teveel gezegd van C.G. Rigter
als hij in het boekje ‘1000 jaar
Erfgooiers van Gooi en Vechtstreek’, als
scharend Erfgooier schrijft, dat dit voor
ons een offer is in het belang van
woningzoekende mensen. Als bestuurs-
lid van Stad en Lande heeft hij altijd de
stelling gehandhaafd dat ’t belangrijker
is dat mensen wonen, dan dat er koeien
grazen. Maar voor ons ‘de scharende
leden’ blijft de vraag: hoe moet dat nou?

Landschapsschoon
Wij kunnen van Stad en Lande startkapi-
taal krijgen om elders te beginnen. Maar
wij willen liever hier blijven en hier boe-
ren en dat is het offer wat wij moeten
brengen. Een handvol boeren zorgt t.b.v.
13 miljoen mensen voor het landschaps-
schoon. Duizenden mensen werken aan
natuurschoon, monumentenzorg, be-
scherming dorpsgezichten etc., maar in
de polders en op de akkers past de boer;
of hij werkt met een ezel, een paard, een
trekker, of hij vaart met een mestpraam;
hij past in het landschap; hij en heel zijn
huis met hem.

Werumeus Buning
Waar ik ook nog over pieker is dit, als

zoveel en zulke knappe mensen, die zich
nu nog dagelijks inspannen voor de ten-
toonstelling, met dezelfde energie in het
gareel waren gaan staan tegen de ontbin-
ding (van Stad en Lande/ Erfgooiers,
red.) dan was het anders gelopen. Wat ik
persoonlijk het ergste van alles vind is
dit: als onze gemeenten na verloop van
jaren bouwrijp zijn gemaakt door zand
opspuiten, wegenaanleg, enz. enz., dan
zijn de nieuwe polders dat ook. Hoe toe-
passelijk is hier de volgende passage uit
het gedicht ‘Ballade van de boer’ van
Werumeus Buning.

Men heeft de boer zijn hof verbrand
zijn vrouw, zijn os vermoord.
Dan spande de boer zichzelf voor de
ploeg, maar de boer hij ploegde voort.
Heer God, den boer lag in het gras
toen droomde hij deze droom,
dat er eindelijk eerst een rustdag was
naar apostel Johannes woord.
En de kwaden gingen hem links voorbij
en de goeden rechts voorbij.
Maar de boer had zijn naam nog niet
gehoord en de boer hij ploegde voort.
Maar toen de boer de Hemel zag
zo vol van licht en schijn
Toen spande den boer zijn ploegpaarden
en wiste hij het zweet van zijn aanschijn
en hij wachtte op Gods woord.
Een stem sprak tot aarde, Hemel en zee
en de boer heeft Hem gehoord.
Omwille van de boer die ploegt
besta de wereld voort.

Blaricum toen...

‘Kruiskuil’ 1980
De ‘Kruiskuil’ dankt haar naam aan het feit dat er op dit punt verschillen-
de wegen bij elkaar komen, namelijk de Brinklaan, Langeweg, Fransepad
en Kerklaan. Vóór 1980 was het één grote stenen kruising. Deze foto is van
net na de reconstructie, hierdoor is de weg versmald en de verkeersveilig-
heid toegenomen. Op de achtergrond de boerderij van Herman Rigter,
Langeweg 23. Voor de oude Blaricummers beter bekend als ‘Herman van
Gerrit van Griet’.  Gerrit was groentekweker en had zijn kweek in de
Bouwvenen. Toen de groente op de veiling in Hilversum niet meer genoeg
opbracht, hebben ze een winkel gemaakt in deze boerderij en zijn een

groentezaak begonnen. Herman en zijn vrouw Gerda hebben dat nog jaren
voortgezet. Mooi is te zien dat deze boerderij toen voor een ieder zichtbaar
was vanaf de openbare weg. Nu is de boerderij gerestaureerd en wordt hij

door (veel te) hoge heggen volledig aan het zicht onttrokken. 
Aangeleverd door Frans Ruijter. 

hei en wei @BlaricumNL: Kermisweek in volle gang
Vanmiddag ringsteken in Kerkstraat! 
Altijd een attractie en gezellig Vitus.

“@GooiDichtbij: 
Onrust over komst Aldi in Blaricummermeent” Bezwaar
van ondernemers Blaricum e.o. ivm oneerlijke conc

Voor de gelukszoekers: 
de pot met goud staat in de
#blaricummermeent #blaricum 
@DeLaMel pic.twitter.com/GHxDQugM35

Het Gooi en de Erfgooiers
door Sybert Blijdenstein
(Gedeelte uit het gelijknamige artikel in Tussen Hei en Wei van januari 1972
door Gijs L. Calis, naar aanleiding van de tentoonstelling Duizend jaar
Erfgooiers, begin 1972)

Erfgooiers in opstand in een schilderij van F. Hart Nibbrig



Foto’s: Gerbe van der Woude

Zaterdagochtend 16 augustus 2014
Ongezadeld ringsteken Pony’s
1. Johanna van Beurden
2. Belinda Groenestein
3. Esteriel van Ginkel
Bestgaande pony: 
Joëlle de Gooijer met Felix
Ongezadeld ringsteken Paarden
1. Hanneke van de Laarschot
2. Rosa van Dorsser
3. Noël Wiggerts
Bestgaande paard:
Marjolein Waarlé met Vamora

Zaterdagmiddag 16 augustus 2014
‘Lol met je knol’ Pony’s
1. Eva Post
2. Jeroen Post
3. Lieke Stut
‘Lol met je knol’ Paarden
1. Mariska Lafeber
2. Marjolein Waarlé
3. Aimee Bollebakker

Zaterdagmiddag 16 augustus 2014
Kermisvoetbaltoernooi
1. LTV De Bijvanck
2. Bijvanck
3. Oude Dorp
4. AH Blaricum
5. SDS'99
6. Politie
7. Vrijwilligers BVV'31
Fair Play Cup:  
Bijvanck
Schutterstrofee:  
Marco Fokker (LTV De Bijvanck)
Minst gepasseerde doelman:  
Joost Schenk (Vrijwilligers BVV’31)

Zondag 17 augustus 2014
Keuring versierde fietsjes
Categorie 0 t/m 5 jaar
1. Wouter van Eijkelenburg (2 jr)
'Koefiets'

2. Lieve Elkerbout (4 jr)
'Bruidsmeisje zoekt bruidspaar'
3. Ina Zwanikken (4 jr)
'Bloemenmeisje'
Categorie 6 t/m 12 jaar
1. Roos Visser (8 jr) ‘Design fiets’
2. Julie Boerboom (6 jr) ‘oma(fiets)’
3. Rianne Boersen (8 jr)
‘Loombandjes fiets’

Prijzen vossenjacht Solexen 2014
Originaliteitsprijs
De Bert Smit wisselbokaal 
1. Ons Blarrikom vrooger en ons
Blarrikom nouw

2. Vroeger had ik nog een taak, nu
ben ik er puur voor het vermaak

3. Eemtopia
Winnaars Vossenjacht 2014 
Haarstudio 5 wisselbokaal
Ons Blarrikom nouw
Pechprijs 2014: 
Marcel Raven
HG beker: 
Hendrik Greefkes

Uitslagen 
Kermisweekwedstrijden 2014

Kermisweek 2014

Maandag 18 augustus 2014
Keuring versierde aanspanningen
PONY’S
Bloemversiering/Cor Vos beker
1. Wies ter Weijden en Monique Vos
Originaliteit/
Anton van Klooster Trofee
1. Anton en Iris van den Bergh
Landbouwstijl
1. Familie Sander Brouwer
Meest smaakvolle combinatie/
Aty Lindeman Trofee:
Familie Sander Brouwer

PAARDEN
Bloemversiering/Adrie van Zon beker
1. Jan de Jong
Originaliteit/Burg. de Winter bokaal
1. Annemiek van Schaik en 
Judy de Jong

Landbouwstijl
1. Rob Wiggerts
Meest smaakvolle combinatie/Bob 
Anink Trofee
Jan de Jong

Maandagmiddag 18 augustus 2014
Ringsteken aanspanningen
PONY’S
1. Eline Geurs en Sanne Post
2. Annejet en Rose van Dorser
3. Kimberley van ’t Hoenderdaal en
Elaine Rieder

Bestgaande pony:
Jeroen Post met Safiera
Ringsteken met transport/ bakfietsen 
1. Jort en Jurre
2. Tamara Baartman en 
Thomas Portengen

3. Demian van Loo en 
Michèl van Klooster

Meest originele combinatie/
Klaas Vos trofee
Jort en Jurre

Ringsteken aanspanningen
PAARDEN
1. Miriam en Ashley Groenenstein
2. Robin v/d Weiden en Joost
Zwanikken

3. Bud de Gooijer en Aimee Bollebakker
Bestgaande paard/
Frans Elbers trofee: 
Bud de Gooijer met Alwin

Woensdagmiddag 20 augustus 2014
Touwtrekken
Heren, Gebroeders v.d. Heiden beker:
1. De poedels
2. Brouwer, grond-, straat en 
sloopwerken

3. De gelukszoekers
Originaliteitsprijs
Peter Smit bokaal:
10 jaar trouw aan het touw
Dames, RABO beker:
1. Gas op die lolly
2. Niet getraind, maar toch .....!!!
3. De blonde trekkers
Handicaprace, Frans Ruijter bokaal:
1. Sarina van de Wardt en Mike Rigter
2. Alannah van ’t Hoenderdaal 
en Jonathan Rebel

3. Dominique Rozenstraten 
en Jurgen Krijnen



Kermisweek 2014
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Voortgang werkzaamheden 
Eemnesserweg en Blaricummertollaan

Van zaterdag 16 tot en met woensdag 
20 augustus vond de jaarlijkse kermis 
in Blaricum plaats. De gemeente 
Blaricum wil graag weten hoe u als 

Openbare Ruimte. 

(www.blaricum.nl) of telefonisch: 
14 035. 

Uw opmerkingen worden besproken 

-

NOG TOT 10 SEPTEMBER ‘OUDE WAJONG’
Evaluatie kermis

Na 10 september gelden er nieuwe regels voor de Wajong, de uitkering voor jonggehandicapten. Dat betekent dat alléén 
wie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, voortaan nog een Wajonguitkering kan krijgen. Wie nog kan werken, krijgt 
van de gemeenten steun bij het vinden van passend werk. De nieuwe Wajong gaat in op 1 januari 2015. 

aannemer op maandag 18 augustus 
jongstleden de werkzaamheden op de 
Eemnesserweg en Blaricummertollaan 
hervat.

Blaricummertollaan (Laren) is intussen 

Op dit moment wordt het laatste stuk 
van de riolering vervangen, waarna ook 

aangebracht. Vervolgens wordt de Eem-

-

november afgerond.

Over het project
De Eemnesserweg en Blaricummertol-

oude verbinding vormen tussen Blari-
-

van de weg bewaard en deels in oude 
luister hersteld. Zo wordt de historische 

-

numentale groene uitstraling intact. 

-
-

nesserweg. Ook de kenmerkende rode 
-

heden terug. Onder het wegdek wordt 

de afwatering verbetert. De openbare 

voor de hele weg een maximumsnelheid 
van 30 kilometer per uur.

-

Een melding doen kan telefonisch, via het gemeentelijke nummer 14 035. Maar melden kan natuurlijk ook online, via 
www.blaricum.nl. 

de hand is, en ook waar. Wilt u via inter-
net een defect melden aan de straatver- ook het nummer van de lantaarnpaal 

en uw telefoonnummer. Dan kan uw ge-

vinden en repareren. 

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t
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Besluit oplegging maatwerkvoorschriften
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat op  

 40 m³ per uur in de periode van 4 september 2014 tot en met 2 oktober 2014:

Voor : H.J. Teuben
Datum besluit  : 22 augustus 2014

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 
-

-

Met een gerust hart uw auto achterlaten. Dat moet eigenlijk de gewoonste 
zaak van de wereld zijn. Helaas is het dat niet. Het gebeurt nog te vaak in 
Blaricum dat auto’s worden opengebroken en dieven met uw kostbare spullen 
ervandoor gaan.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen
•  Angerechtsweg 1, 1261 XG, het plaat-

sen van 2 dakkapellen achter, ingeko-
men 7 augustus 2014;

•  Bussummerweg 43, 1261 BZ, het aan-
passen van een hekwerk op een reeds 
verleende vergunning, ingekomen  
11 augustus 2014;

•  Eerste Molenweg 4, 1261 TD, het 

het vergroten van de uitbouw met een 
keuken en slaapkamers, ingekomen  
11 augustus 2014;

•  Huizerweg 4,
van de voorgevel, ingekomen  
12 augustus 2014;

•  Meentzoom 31, 1261 XA, het vellen 
van 1 boom, ingekomen 12 augustus 
2014;

•  Torenlaan 70a, 1261 GG, het vellen van 
1 boom, ingekomen 13 augustus 2014;

1261 JJ, het vervangen 

ingekomen 14 augustus 2014;
•  Dokter Catzlaan 5, 1261 CD, het vellen 

van 2 bomen, ingekomen 14 augustus 
2014;

•  Langwagen 5, 1261 KH, het vellen van 
1 boom, ingekomen 14 augustus 2014;

•  Raat 17, 1261 LZ, het vellen van  
1 boom, ingekomen 17 augustus 2014;

•  Eemnesserweg 22c, 1261 HG, het vel-
len van 6 bomen, ingekomen  
20 augustus 2014;

•  Krijnenlaan, postcode niet bekend, het 
-

bouw, ingekomen 21 augustus 2014;
•  Laantje van Laguna 12, 1261 ZG, het 

plaatsen van een vlonder, ingekomen 
21 augustus 2014;

•  Krijnenlaan, Laantje van Rozendaal, 
Paardenkastanjeplein, postcode niet 
bekend, het oprichten van 14 wonin-
gen, ingekomen 22 augustus 2014;

•  Naarderweg 8, 1261 BT, het plaatsen 
van een dakkapel, ingekomen 22 au-
gustus 2014;

•  Verloren Engh 1, 1261 CP, het vellen 
van 2 bomen, ingekomen 23 augustus 
2014.

Verleende vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verleende 
omgevingsvergunningen

 1261 JN, het oprich-

11 augustus 2014;
•  Bart van der Lecklaan 16 en 18,  

1261 ZZ, het bouwen van een dubbele 

•  Bart van der Lecklaan 20, 1261 ZZ, het 
 

11 augustus 2014;
•  Boslaan 7, 1261 CB, het vellen van  

 1261 CL, het 

18 augustus 2014;
•  Kerkpad 30 en 32, 1261 TJ, het oprich-

 
20 augustus 2014;

•  Laantje van Loeber 2, postcode niet 
bekend, het oprichten van een woning, 

Iedere dinsdag - in de oneven weken 
- in het BEL-kantoor,  Zuidersingel 5 

www.welmon.nl

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Enige echte oplossing: 
niets achterlaten
Zichtbaar achtergelaten, waardevolle 

-
nen een grote aantrekkingskracht uit op 
dieven. Een auto-inbraak is dan ook vaak 
een gelegenheidsdiefstal. Hieronder 

toepassen. 

Tips om diefstal te voorkomen:
1.  Laat nooit geld, laptops, Ipads of an-

dere dure spullen in uw auto liggen.
-

 

stelen is. Laat ook geen andere spul-

een boodschappentas of kleding.

-

4.  Laat u toch apparaten in de auto lig-

uit! Anders weten dieven meteen dat 
er apparaten in uw auto liggen. Ze 
kunnen de Bluetooth-signalen name-

5.  Haal de sleutel uit het contact. Zorg 

6.  Parkeer uw auto op een plek met veel 
licht, waar veel mensen komen. Daar 
houden dieven niet van.

sporten.
8.  Laat een goedgekeurd autoalarm 

monteren.
9. Doe het stuurslot op uw stuur.

Is er ingebroken in uw auto? 

•  Maak een afspraak via telefoonnum-
mer 0900 – 8844.

Betrapt u een dief?
-

verdachte auto of het signalement van 
de verdachte persoon. 

Neem geen risico’s! Meld uw naam, uw 
woonplaats, het adres en wat er precies 
aan de hand is.

Haal zelf uw laptop uit de auto! 
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Rookmelders waarschuwen u op snelle wijze bij brand, ook wanneer u slaapt. 
Een klein beetje rook is voldoende om een luid piepend geluid te doen afgaan. 

nodig.
 

vindt u op www.brandweer.nl

Rookmelders redden levens

Agenda Raadsvergadering 
Dinsdag 23 september 2014, aanvang 20.00 uur 
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen
Dit agendapunt is gereserveerd voor de Blaricumse burger die een niet geagendeerd 
onderwerp met de raad wil bespreken.  

3. Zomernota 2014
-

-
gens het restant ten laste te brengen van de algemene reserve. 

en Vechtstreek
-

Agenda Rondetafelgesprekken 
Dinsdag 9 september 2014, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16, Blaricum

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Zomernota 2014

Vechtstreek

• Benoeming lid Rekenkamercommissie Blaricum
• Aanpassing verordening langdurigheidstoeslag aan raadsbesluit

Agenda Rondetafelgesprekken 
Dinsdag 2 september 2014, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16, Blaricum

1. Principebesluit planologische medewerking Aldi op Business Park 27
-

interesse naar te hebben. In het het voorliggende voorstel wordt de raad gevraagd 
een principebesluit te nemen over het verlenen van medewerking aan de vereiste 

-

Jaarlijks ontstaan er in Nederland meer dan tweeduizend schoorsteenbran-
den. Meestal veroorzaakt door een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. 

-
steen te laten vegen als dat dit jaar nog niet is gebeurd.

-

‘trek’ meer. De rook komt dan weer terug de kamer in. U loopt dan het risico 

staat verkeert. Een schoorsteenveger kan voor u het vuil uit de schoorsteen 

Wat te doen als er toch een schoorsteenbrand ontstaat?
U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. 

•  sluit direct hierna de schoorsteenklep;

•  bel 1-1-2;
-

monoxidevorming!). 

Let op: blus een schoorsteenbrand nooit met water! Doet u dit wel, dan ont-

hoog wordt en de schoorsteen scheurt.

Wees voorbereid

nesten. Rond oktober is het goed om ook de haard te controleren.

-

www.brandweer.nl.

VOORKOM SCHOORSTEENBRAND
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Hans Haverkamp van de gemeente 

goede ontwikkeling vindt. Haverkamp: 
-

gericht, in plaats van vraaggericht. Dat 
betekent dat elke aanbieder alleen uit-

de - vaak bredere - vraag van degenen 
die geholpen moeten worden. Dat werkt 
onvoldoende. En is ook duurder dan 
nodig.”

Eerst zelf oplossen
-

-

van hun probleem. Iemand die vervol-
-
-

oplossen. Daarna volgt de hulp.”  

Nieuwe Jeugdwet

-

-
den van de gemeente. Dat is nogal wat. 
We spannen ons dan ook tot het uiterste 

te pakken.” 

Samenwerken
“Daar staan we niet alleen in: de BEL-
gemeenten werken intensief samen met 
de gemeenten in de regio. Zo kopen we 

van Blaricum kunnen vanaf 2015 ook 
-

ons huidige loket steeds breder. En dat is 
precies de bedoeling.”

Eén gezin, één plan, één regisseur
Vanaf 2015 alle jeugdzorg naar gemeenten

spreekuur op woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur.

-
gen van 09.00 tot 12.30 uur). Telefoonnummer: 035 - 528 12 47.

GA MET UW VRAGEN NAAR 
HET WMO-LOKET BLARICUM:

Opvoedmoeilijkheden, spijbelen... In sommige gezin-
nen spelen meerdere problemen tegelijk. Dan is het 
belangrijk dat alle hulp aan zo’n gezin goed op elkaar 
wordt afgestemd. Vanaf 2015 wordt dat makkelijker, 
want dan wordt de gemeente verantwoordelijk voor 
alle jeugdhulp. Vanuit de visie één gezin, één plan, 
één regisseur.

De gemeente 

Het is een heel bijzondere gebeurtenis om samen een baby te krijgen. Sommige 
mannen zijn zeer betrokken bij de zwangerschap van hun vrouw, andere kunnen 
zich onzeker gaan voelen. Het is ook niet niks om vader te worden…

moeten verdienen. We helpen u met de 

-
beeld in het weekend. Door de gebro-
ken nachten in het begin kunt u (over-)

een goede vriend, laat uw sociaal 

leven gewoon doorlopen. Uiteraard in 

talk’ en ‘social talk’. Hierdoor bent u in 
staat om meer te geven en uw partner 

de geboorte. Minder of geen alcohol 

voorlopig dag en nacht klaar moeten 
staan om uw vrouw of vriendin, de 

-
sisteren.

Tip voor partners
Spreek vertrouwen in uw partner, de 
nieuwe papa, uit! Door uw vertrouwen 

-

Vraag van de maand
“Vader worden. Hoe bouw ik een 
hechte band op met mijn baby?”

voor vragen over
opvoeden en opgroeien

... lezen, anders, clubje,

spannend, buiten, fietsen,

kusje, film, groot, rugtas,

roken, kiezen, zakgeld ...

Centrum voor Jeugd en Gezin
Burgemeester Tydemanplein 5
1261 MW Blaricum
035 - 5247005 | info@cjgblaricum.nl

www.cjgblaricum.nl

Tot en met maandag 1 september 2014 is het Wmo-loket Blaricum gesloten 
vanwege de zomerperiode. 

Vanaf dinsdag 2 september is het loket 
op werkdagen telefonisch bereikbaar via 
035 – 526 60 92.
Iedere woensdagochtend kunt u het 

10.00 en 12.30 uur. Adres: Burgemeester 

Wmo-loket Huizen
Wanneer het Wmo-loket Blaricum is 

-
foonnummer: 035 – 528 12 47, e-mail: 

29 augustus is dit loket gesloten.

Zomerperiode Wmo-loket



www.larenjazz.nl. 
Radio 6FM Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter.
PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met een
probleem met uw pc, tablet, iPad?
Advies van maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur in het Brinkhuis. 
Info: www.pchelpdeskbel.nl.
Blaercom Lezingen van het
Theosofisch Genootschap, 16 septem-
ber 20.00 uur Tolerantie en respect, 21
oktober 20.00 uur Niets in overvloed
(Orakel van Delphi), 25 november
20.00 uur Het innerlijk pad heeft vele
zijwegen. Toegang gratis. 
Voor info: www.theosofie.net.
Elke donderdagavond t/m 28 augustus
zomeravondbridge, georganiseerd door
Bridgeclub ‘De Bridgegooiers’.
Aanvang 20.00 uur, graag aanwezig om
19.45 uur.
De Malbak Schilderen bij Marloes
Eerden, 10 najaarslessen vanaf 16 sep-
tember om 14.00-16.30 uur of 20.00-
22.30 uur. Voor info en aanmelden:
docart@worldonline.nl of tel. 5250807.

Repair Café Blaricum 13 september
tussen 10.00-13.00 uur.
Rijbewijskeuring in De Malbak. Data:
24 september en vervolgens eens per
maand. Ook houders van een taxipas
kunnen hier terecht. Wilt u meer infor-
matie over deze rijbewijskeuring, of
wilt u een afspraak maken? Neem dan
contact op met het afsprakenbureau
(09.00-18.00 uur): 0516-514574 of 06-
14716543. Online afspraak maken:
http://rijbewijskeuringen.wix.com/
rijbewijskeuringen. Let op: het is niet
mogelijk rechtstreeks bij de locatie een
afspraak te maken. Versa Welzijn zie
voor cursussen het huis aan huis
bezorgde informatieboekje of kijk op:
www.versawelzijn.nl. 
GeheugenHuis Info: tel. 5288260 of
tel. 5288275, 
e-mail: geheugenhuis@versawelzijn.nl
en www.versawelzijn.nl/geheugenhuis. 
Brinkhuis Cursus kleine beeldjes in
was maken. Start woensdag 17 septem-
ber, 10 ochtenden van 10.00-12.30 uur.
Informatie bij Marloes Eerden:
docart@worldonline.nl of tel. 5250807.
Rechtswinkel, juridische vragen snel

EXPOSITIES
Singer t/m 31 augustus tentoonstellin-
gen Droomkunst: schilderkunst, foto-
grafie en tekeningen van rond 1900 en
2000 en de nieuwste serie schilderijen
In der Luft van beeldend kunstenaar
Frank van Hemert. 
Info: www.singerlaren.nl.
Historische Kring Blaricum t/m 20
september de expositie Schoonmaken:
een bonte verzameling van schorten,
schoonmaakmiddelen, gebruiksvoor-
werpen, schilderijen en foto’s van wel-
eer. Openingstijden: zaterdag van
14.00-16.00 uur en donderdag van
20.00-22.00 uur.
Rosa Spier Huis t/m 12 oktober een
expositie van kleurrijke schilderijen van
de beeldend kunstenaar Sjors Willems.
Kijk ook op www.rosaspierhuis.nl voor
het jaaroverzicht van de tentoonstellin-
gen, concerten en andere activiteiten in
het Rosa Spier Huis.

WELZIJN/CULTUUR
Singer 6 september 2014 Laren Jazz.
Kijk voor alle informatie over het 
programma en de artiesten op 

beantwoord, elke maandagavond van
19.30-20.30 uur. 
FietsgildeVoor het rooster en informa-
tie over de tochten zie
www.fietsgilde.nl.
Stichting Voorstellingen Openlucht-
theater Lieberg Op 31 augustus kof-
fieconcert met BUE en om 15.00 uur
familievoorstelling Belle en het beest.
Info en route: 
www.gooisopenluchttheater.nl.
Barbara Houwers start in september
met schildercursussen. 
Info: www.barbarahouwers.com.
Praktijk Inner-Balance, start 12 sep-
tember weer met de cursus vitaliteit en
rust in het denken met mindfulness yoga.
Voor meer info: 
www.inner-balance.eu of 
06-46295955.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Laren tel.
5382612. www.bibliotheekhlb.nl. 
Vanaf vrijdag 5 september iedere vrij-
dagochtend in bibliotheek Laren van
11.00-11.30 uur, voorlezen voor peu-
ters van 2 t/m 4 jaar.

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

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl,
tel. 06-50593402 of 06-25098485 
Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat
Redactie:
Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen, Aty
Lindeman, Elisabeth Loudon, Robert Molijn,
Daniëlle Mouissie, Hidde van der Ploeg,
Frans Ruijter, Adrie van Zon.
Correctie: 
Satyamo Uyldert, Piet Niks
Foto's:
Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude
Medewerkers:
Anneke Bruggeman, Linda Eggenkamp, Nico
de Gooijer, Corryn de Vrieze
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink
E-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie adverteren en sponsoring
elders op deze website
Uitgever: 
Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Geesink
E-mail: jacqueline@gesink.com
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer
E-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk:
JM2 grafische producties, tel . 035-5316520
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.
Oplage: 4500

www.heienwei.nl

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

Kopij

Familieberichten
Geboren
07-07-2014 Jasper Julius Edmond

Bakker
09-07-2014 Dewi van Rossum
11-07-2014 Beau Marja Frances

Visser
11-07-2014 Chloë Marcelle Janine

Visser
03-08-2014 Joa Molenaar
05-08-2014 Edin Johannes van der

Knaap

Huwelijken
14-07-2014 Jacobus Theodorus

Maria Ludlage, en:
Josephina Margaretha
Catharina van der Veer

19-07-2014 Coen Adriaan Ferdinand
Gehring, en: Dorine
Willemijn Tiemstra

Dorpsagenda

Bieb nieuws
De bibliotheek HLB stelt hoge eisen
aan haar service en dienstverlening.
Eind augustus kunt u daar de  resulta-
ten van zien in de vestiging in Huizen. 

Zo komen er meer inleverpunten en kunt
u de ingeleverde materialen in de boe-
kenkast plaatsen, waardoor ze direct weer
uitgeleend kunnen worden. De onder-
houdsgevoelige lopende band wordt niet
meer gebruikt. Het uitlenen van boeken
en andere materialen is met de nieuwe
zelfservice nog eenvoudiger. U kunt nu
meerdere materialen tegelijkertijd door
de apparatuur laten registreren. U ont-
vangt een overzichtelijke transactiebon
met daarop de geleende materialen,
exemplaren die u nog thuis heeft en even-
tuele openstaande posten. Als uw reser-
vering klaarstaat, krijgt u via de selfser-
vice een bericht per e-mail of per post. 

Elkaar inspireren
Daarnaast wordt de inrichting aangepast
op nog meer transparantie waardoor u in
een oogwenk nog beter onze collectie
kunt ervaren. Om uw keuze uit onze col-
lectie nog makkelijker te maken, nodi-
gen we u uit om zelf uw lees-, luister- of
kijkervaring op te schrijven op de daar-
voor speciaal ontworpen wikkels die u
om een boek of dvd kunt plaatsen. 

Op een hiervoor bestemde tafel kunt u
uw aanbeveling delen met andere bezoe-
kers. Zo inspireren onze leden elkaar. 

Info: www.bibliotheekhlb.nl.

Dit jaar is er echter iets speciaals. Naast
schilderen en beeldhouwen maakt Cees
ook etsen en omdat hij een drukpers
bezit, drukt hij zijn eigen etsen af.
Gedurende vele jaren heeft hij voor de
kunstenaar Bob ten Hoope talloze etsen
afgedrukt. Tijdens de Atelierdagen, die
inmiddels voor de 10e keer worden
gehouden, geeft Cees op elk heel uur een
demonstratie van het drukken van een
ets. Voor deze bijzondere gelegenheid

heeft hij een viertal etsen gemaakt op for-
maat 15 x 20 (papiermaat 20 x 30) die
hierbij zijn afgebeeld en genummerd en
die te koop zijn voor € 40,- per stuk. 

Leden van de Kring krijgen een reductie
van € 10,- per ets. Indien u interesse heeft
wordt u verzocht uw bestelling op te
geven vóór 20 september a.s. per e-mail
secretaris@hkblaricum.nl of indien niet
mogelijk per telefoon 06-53168006.

Bijzondere actie Atelierdagen 2014
Op zaterdag 27 en zondag 28 september exposeert Cees Wijsman voor de 
6e keer in de geschiedenis van de Atelierdagen zijn schilderijen en sculpturen
in het pand van de Historische Kring Blaricum, Brinklaan 4a. 


