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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

door Gerda Jellema
Het Blaricums Gemengd Koor werd opgericht op 1 november 1984 door Jaap
en Bep Verver. Bij de start bestond het koor uit 19 leden. De muzikale leiding
lag in handen van Lyda Hogenbirk. In die beginperiode bestond het repertoire
uit bekende liedjes uit operettes en musicals en enkele negro-spirituals.
Optredens vonden plaats in bejaardentehuizen, ziekenhuizen en kerken.

Het Blaricums Gemengd Koor
bestaat 30 jaar
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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

Kunstcafé 
Blaercom zal in oktober het Kunstcafé
tot groot verdriet niet op de agenda
zetten. 
De oorzaak ligt in de ontoereikende
capaciteit om dit te organiseren en voorts
wordt de formule geëvalueerd. Het ligt
in de bedoeling in de loop van dit sei-
zoen, maar uiterlijk in het seizoen
2015/2016, dit succesvolle item weer op
het programma te krijgen. Voor aanvul-
lende informatie: Jan Heybroek, voorzit-
ter tel. 06-22961660.

Koor in De
Malbak
Dit seizoen wordt er een koor, o.l.v.
Annemiek van Zeben, opgericht in De
Malbak voor mensen met een beper-
king. 
Iedereen die plezier heeft in zingen is
van harte welkom. Ook instrumentalis-

ten mogen de repetities bezoeken.
Samen muziek maken staat centraal,
maar het wordt ook een avond om elkaar
te ontmoeten. Het is mogelijk om één
repetitie gratis en vrijblijvend bij te
wonen. Je begeleiding/familie kun je
natuurlijk meenemen. Wel graag aan-
melden voor de gratis proefles. Iedere
woensdagavond zingt het koor in De
Malbak van 20.00-21.30 uur. De kosten
zijn € 210,- voor een heel seizoen 
(42 lessen). 
Info en/of aanmelden: Janny Hospers, 
e-mail: jhospers@versawelzijn.nl.

Het aanvankelijk vooral een- en twee-
stemmige repertoire werd geleidelijk
vervangen door vierstemmige koorwer-
ken. Het aantal leden nam gestaag toe
van 23 tot ca. 40, waardoor de repetitie-
ruimte bij de kerk aan de Torenlaan niet
meer voldeed en ze verhuisden naar het
nabij gelegen dorpshuis 'Blaercom'.

Jubileumconcert
Op 22 nov 2009 bestond het koor 25 jaar
wat gevierd werd met een concert in
samenwerking met het Naardens kamer-
orkest (NAKO), de sopranen Anke Smits
en Annemieke Jansen en de alt Juliëtte
de Leede. Uitgevoerd werden o.a. het
Gloria van Vivaldi en het Te Deum van
Mozart. En dit jaar, 2014, bestaat het
koor alweer 30 jaar. Ter gelegenheid van
dit heuglijke feit organiseert het koor een
jubileumconcert op zondagmiddag 9
november ook weer in samenwerking
met NAKO. De solisten zijn dit keer
Maja Roodveldt – sopraan, Anjolet
Rotteveel – alt, Hans de Vries – bas en

Falco van Loon – tenor. Op het program-
ma staan: Missa in C Krönungsmesse
KV 317 van W.A. Mozart, Te Deum in
C-dur KV 141 van W.A. Mozart,
Mirjam's Sieges Gesang van F. Schubert,
Pianoconcert nr. 23 in A Majeur, KV 488
en Allegro en Adagio van W.A Mozart.
Momenteel is Lex Barten dirigent en
Karina Kantarova vaste pianobegeleid-
ster. Na afloop van het concert is er gele-
genheid voor een drankje. 
Info: www.bgk-koor.nl.

St Vituskerk
Aanvang 15.00 uur, 

de kerk is 14.30 uur open 
Entree: € 15,00 
Kaartverkoop: 

Blaricumsche Boekhandel 
te Blaricum 

Boekhandel Flevo te Huizen
In de kerk voor aanvang 

van het concert

Blaricums Gemengd Koor tijdens het 25-jarig jubileum in de Vituskerk

erfgooiers gezocht!

Bent u erfgooier? Of een 
nazaat van een erfgooier?
Laat u tijdens de erfgooiersfotodagen op zaterdag  
25 of zondag 26 oktober portretteren door de  
bekende portretfotograaf Koos Breukel!

LOCATIE: SINGER LAREN, OUDE DRIFT 1, 1251 BS LAREN

TIJD: ZATERDAG 25 OKTOBER VAN 11.00 UUR TOT 17.00 UUR 
ZONDAG 26 OKTOBER VAN 11.00 UUR TOT 15.00 UUR 

Kom alleen of met uw erfgooiersfamilie en ga alleen of 
samen op de foto.  Wellicht ziet u zichzelf volgend jaar 
zomer terug in de tentoonstelling in Singer Laren!

Meld u nu aan via receptie@singerlaren.nl Wij laten u 
zo snel mogelijk en minimaal een week van tevoren 
weten hoe laat en op welke dag u van harte welkom 
bent. Uiteraard is overleg mogelijk.

Meer informatie via www.gnr.nl en www.singerlaren.nl
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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

Nacht van de Nacht
Kinderboerderij Het Spookbos in Laren/
Eemnes verzorgt op zaterdag 25 oktober 

met de BEL-gemeenten een leerzame, 

uitpluizen, knutselen, schminken, pony 

Spookbos is te vinden aan de Goyer-
gracht-zuid 3a, 3755 MX Eemnes. 

www.nachtvandenacht.nl. 

Op donderdag 13 november 2014 vindt de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats in 

achter de schermen zoveel draaiende hou-

Gemeenschapsfonds Blaricum

bestaat uit een bedrag van € 1.000,- en 

bedrag van € 500,-. Er kan één persoon 
voorgedragen worden voor een nomina-

door het Gemeenschapsfonds Blaricum 
en dienen besteed te worden aan een 
doel wat de Blaricumse samenleving ten 
goede komt. 

Alle vrijwilligers

-
enigingsleven. Zo kunt u denken aan 
hulpouders op scholen, mantelzorgers 

klaar staat voor een oudere of hulpbe-

u een of meerdere personen die om die 
-

den, dan kunt u deze persoon/personen 

Nominaties

1 november aanstaande mailen naar 

sturen naar de gemeente Blaricum onder 

Vrijwilligersavond in Blaricum!

Koninklijke 
onderscheiding voor 
Jeanne Rauwenhoff 

-

voor het intensief uitdragen van de Japanse bloem-
sierkunst (Ikebana). Burgemeester Joan de Zwart-

-

Branch van de Ichiyo School of Ikebana.

Openingstijden Wmo-loket
Vanaf 6 oktober 2014 is het Wmo-loket Blaricum voortaan op maandag tus-
sen 10.00 en 12.30 uur geopend. De openstelling op woensdagochtend komt 
hierdoor te vervallen. Het loket aan de Burgemeester Tydemanplein 5 kunt u 
bereiken via 035 – 526 60 92 en wmoloketblaricum@blaricum.nl.

Eemnesserweg wil de gemeente de snel-

Instellen 30 km-zone op de Eemnesserweg 
-

Het verkeersbesluit ligt vanaf 10 oktober 

de balie Vergunningen in het kantoor van 

maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 

inzien via www.blaricum.nl. Indien u het met 
het besluit niet eens bent, kunt u daartegen 
binnen zes weken na de bekendmaking 

rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 

-
procedure, kunt u een voorlopige voorzie-
ning vragen, indien er sprake is van onver-

postadres, o.v.v. voorlopige voorzieningen. 

VerkeersbesluitIn en rondom de ‘Week tegen woninginbraak’ (6 tot en 

Nederland extra aandacht aan het risico op woninginbra-
ken en wat inwoners zelf kunnen doen om een inbraak te 
voorkomen. Want met de nodige voorzorgsmaatregelen kunt u zelf de kans op 

-

in het zeil te houden. 
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  William Singerweg 11b, 1261 EH, het 
aanleggen van een nieuwe uitweg 

2014;
•  Tweede Molenweg 29, 1261 HB, het 

vellen van 1 boom, ingekomen 18 sep-
tember 2014;

•  Koningin Emmalaan 4, 1261 AE, het 
vellen van 1 boom, ingekomen 22 sep-
tember 2014;

•  Eikenlaantje 2, 1261 EM, het vellen 
van 1 boom, ingekomen 23 september 
2014;

•  ’t Erf 5, 1261 NA, het vergroten van de 
woning door het verplaatsen van de 
voordeur, ingekomen 25 september 
2014;

• , 1261 SZ, het vellen van 
6 bomen, ingekomen 25 september 
2014;

• , 1261 ZL, het 
plaatsen van een dakkapel aan de 

2014;
• , 1261 MV, het 

oprichten van woningen en winkels, 
ingekomen 26 september 2014;

• , 1261 JJ, het vellen van  
2 bomen, ingekomen 1 oktober 2014;

•  Lepelaar 4, 1261 RN, het vellen van  
1 boom, ingekomen 1 oktober 2014;

•  Prins Hendriklaan 5, 1261 AH, het vel-
len van 9 bomen, ingekomen 2 oktober 
2014.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen

•  Torenlaan 70a, 1261 GG, het vellen van 
1 esdoorn(herplant), verzonden  
18 september 2014;

•  Bierweg 43, 1261 BK, het oprichten 
van een woning, verzonden 24 septem-
ber 2014;

• , 1261 XG, het veran-
deren van de woningindeling en het 
plaatsen van dakkapellen, verzonden 
24 september 2014;

• , 1261 MW, het plaatsen 
 

24 september 2014;
•

van de indeling (legalisering), verzon-
den 25 september 2014;

• -
laan 2 t/m 12, postcode niet bekend, 
het oprichten van 12 woningen, ver-
zonden 30 september 2014;

• , 1261 GJ, het vellen 
van 1 zomereik, verzonden 2 oktober 
2014;

•  Eikenlaantje 2, 1261 EM, het vellen 
van 1 zomereik, verzonden 2 oktober 
2014.

door de burgemeester en burgemeester 
en wethouders, ieder voor zover het hun 

•  

panden Torenlaan 2A en 2B (1261 GD), 
verzonden 22 september 2014.

Sinterklaas een bezoek  aan de gemeen-

worden enkele verkeersmaatregelen ge-

Van 10.30 tot en met 13.30 uur de weg 
van de Malbak: de route van de intocht 
gaat via de Levensboom, Hoofdweg, 

Wetering door, naar de Levensboom en 
vervolgens over brug naar het plein van 
de Malbak. Hierdoor zullen de genoem-

Dorpsstraat tussen de Huizerweg en de 
Middenweg van 13.30 tot 16.00 uur. 

-
plaatsen in de Dorpsstraat, gezien vanaf 
de Huizerweg. De stoet vertrekt om 14.30 
uur vanuit het gebouw SDS’99 aan de 

-

Tegen de genoemde besluiten kun-
nen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
binnen zes weken na bekendmaking van 

en wethouders. De datum van bekendma-
king is per besluit aangegeven. De beslui-

Midden-Nederland, Afdeling bestuurs-
recht, o.v.v. voorlopige voorzieningen.

Agenda Rondetafelgesprek 

-

klein aantal onderwerpen als nieuw beleid opgenomen, vanwege een forse bezuini-
gingstaakstelling voor het college.

Indien u deel wenst te nemen aan het rondetafelgesprek of het woord wenst te voeren 
over een niet geagendeerd onderwerp wordt u hiervoor van harte uitgenodigd en kunt 

Tijdens het rondetafelgesprek kan niet gesproken worden over besluiten waartegen be-

Benoeming 
nieuw lid Reken-
kamercommissie 

Dinsdagavond 23 september 2014 
-

mens door de raad van Blaricum 
benoemd tot lid van de Rekenkamer-
commissie Blaricum. Het lidmaat-
schap is met terugwerkende kracht 
ingegaan per 1 september 2014 en 

eveneens voor een periode van vier 

De Rekenkamercommissie is een 
instrument voor de gemeenteraad 

-
ren; de commissie doet onder meer 

van het gevoerde beleid in de BEL-
gemeenten. De onderzoeken leiden 
tot rapportages, met conclusies en 
aanbevelingen die aan de gemeente-
raad worden aangeboden.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Agenda Raadsvergadering 

De stukken kunt u raadplegen via www.blaricum.nl.

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Blaricum maken bekend 

heden tot aan de behandeling door de 
gemeenteraad op 4 november 2014, 

-
meentewet, voor een ieder ter inzage 

-
huis Kerklaan 16 in Blaricum en in het 

Zuidersingel 5 in Eemnes.



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.
BEL-kantoor 16 oktober lunchpauze
concert om 12.30 uur in de Raadzaal.
Kosten 10 euro incl. koffie en een
broodje. Reserveren op tel. 5380827 of
www.scarbomusica.nl/bespreking.php. 
Histor ische Kr ing Blar icum
Levensverhalen schrijven Historische
Kring Blaricum. 7 woensdagmiddagen
van 13.30-16.00 uur vanaf 29 oktober.
Kosten: € 110,- (€ 95,- voor leden
HKB). Dit is inclusief koffie/thee en
lesmateriaal. Info en inschrijven: Karin
van der Raad, docente, e-mail
ka.raad@planet.nl, tel. 5422730 of Vera
ten Broeke-Abels, tel. 06-53168006. 
Blaercom Lezingen van het Theosofisch
Genootschap, 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. Op 5
woensdagavonden van 20.00-22.00 uur
en start op 22 oktober wordt er aan de
hand van vijf boeken door de bieb in
samenwerking met de Volksuniversiteit
een literatuurcursus georganiseerd met
als thema: Bepaal jij wie je bent, of
word je gedefinieerd door de omstan-
digheden?. Info en aanmelden:
h t tp : / /b ibl io theekhlb.n l /ac tuee l /

agenda/Literatuurcursus.html. 
De Malbak ‘Eigen potje koken’ vindt
plaats op de laatste dinsdag van de
maand van 15.30-18.30 uur voor kinde-
ren van 9-12 jaar. Kosten zijn € 3,75 per
keer. Meer informatie en aanmelden
kan bij Miranda van Neerbos. 
Tel. 06-33103836 of e-mail 
mneerbos@versawelzijn.nl. Voor mei-
den van 9 tot en met 12 jaar is er iedere
donderdag van 15.30-17.00 uur een
speciaal programma in (Y)our Place!
Per keer kost de Girls Place € 1,- (tenzij
anders vermeld). 
Info: www.jongversa.nl/yourplace of
neem contact op met Miranda van
Neerbos mneerbos@versawelzijn.nl of
06-33103836. Op donderdagmiddag
van 13.30-16.00 uur wordt klaverjas
gespeeld. Ook zijn er andere spelletjes
te doen bijv.: rummycup, scrabble of
halma. Info: Greetje van der Vliet tel:
5262902. 
Versa Welzijn zie voor cursussen het
huis aan huis bezorgde informatieboek-
je of kijk op: www.versawelzijn.nl. 
GeheugenHuis Info: tel. 5288260 of
tel. 5288275,
e-mail: geheugenhuis@versawelzijn.nl
en www.versawelzijn.nl/geheugenhuis.
Br inkhuis Rechtswinkel elke maan-
dagavond van 19.30-20.30 uur. Drie
keer per maand op zondag 14.00-16.30
uur Schilderskring in Laren o.l.v.
Marijke Kaarsgaren. Info en aanmel-

EXPOSITIES
Singer  Info: t/m 11 januari 2015 Raoel
Dufy. t/m 9 november verkooptentoon-
stelling Wouter Stips ter gelegenheid
van zijn zeventigste verjaardag. Info:
www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier  Huis t/m 12 oktober 
een expositie van schilderijen van 
Sjors Willems. Kijk ook op
www.rosaspierhuis.nl voor het jaarover-
zicht van de tentoonstellingen, concer-
ten en andere activiteiten in het Rosa
Spier Huis.
De Trappenberg tot 14 oktober ver-
koopexpositie van schilder- en teken-
werken van de in 2010 overleden kun-
stenares Anke Overduin. Te bezichtigen
op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur en
op zondag van 13.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag gesloten. 
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl. 
BEL-Ar t t/m 22 oktober expositie met
werken van Marjolein Schiffers, Lillian
Hesp-Tsjeng en Gloria Mulder-May. Te
bezichtigen tijdens kantooruren van het
BEL-Kantoor.
Vivium Torenhof tot begin november
een expositie van de werken van Meen
Bosker.
Histor ische Kr ing Blar icum t/m 8
november schilderijen (olieverf en
acryl) en sculpturen van Cees Wijsman.
Openingstijden donderdags van 20.00
tot 22.00 uur en zaterdags van 14.00 tot
16.00 uur.

den: cursusbureau@versawelzijn.nl of
tel. 035-6299838.
OBB 22 oktober van 09.00-1.00 uur
opent de OBB haar deuren voor nieu-
we ouders. U kunt een kijkje nemen in
de de klassen en de kinderen kunnen
meedoen bij de kleuters. Info:
www.obblaricum.nl. 

BIBLIOTHEEK
Bibliotheken voortaan 24/7 open:
registreer je heel eenvoudig online en
je hebt toegang tot vele e-books. Info:
http://bibliotheekhlb.nl/collectie/e-
books/e-books.html. 
Huizen tel. 5257410. Iedere derde
woensdag van de maand inloopoch-
tend van 10.45-12.00 uur. Dinsdag 21
oktober van 10.30-12.00 uur: rondlei-
ding digitale dienstverlening, gratis,
reserveren noodzakelijk. Donderdag
30 oktober 20.00-22.00 uur: literaire
lezing door Frank Westermann, reser-
veren aanbevolen. Maandag 20 okto-
ber van 18.00-20.00 uur Tabletcafé.
Laren tel. 5382612. Donderdag 30
oktober van 10.30-12.00 uur: rondlei-
ding digitale dienstverlening, gratis,
reserveren noodzakelijk. Iedere vrij-
dagochtend van 11.00-11.30 uur voor-
lezen voor peuters van 2 t/m 4 jaar.
Info: www.bibliotheekhlb.nl.

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
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Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen, Aty
Lindeman, Elisabeth Loudon, Robert Molijn,
Hidde van der Ploeg, Frans Ruijter, 
Adrie van Zon
Correctie: 
Piet Niks
Foto's:
Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude
Medewerkers:
Anneke Bruggeman, Linda Eggenkamp, Nico
de Gooijer, Corryn de Vrieze, Daniëlle
Mouissie
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
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Jacqueline Gesink
E-mail: jacqueline@gesink.com
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Hei & wei niet ontvangen?
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door Vincent Brugman
Op een van de mooiste begraafplaat-
sen in het Gooi, De Woensberg, wordt
op vrijdag 31 oktober van 17.30 tot
21.30 uur de jaarlijkse herdenking
gehouden voor onze dierbaren die
aldaar rusten. 

Op de begraafplaats, die open staat voor
iedereen, worden zoveel mogelijk licht-
jes bij de graven ontstoken om daarmee
de overledenen te eren. In de aula kun-
nen belangstellenden elkaar ontmoeten
en met een kopje warme koffie of thee
genieten van sfeervolle muziek of inspi-
rerende voordrachten. De ruimte wordt
opgesierd met bloemen en fraaie schilde-
ringen van de Blaricumse kunstenares
Marianne Blijdenstein-Piël. Bij de aula
wordt door Paul Kaasgaren een partytent
geplaatst, opdat men ook ‘hoog en
droog’ de mooie lichtjes kan aanschou-
wen. 

Aanvullende hulp welkom
De avond wordt door vrijwilligers moge-
lijk gemaakt, maar aanvullende hulp is
zeer welkom, vooral voor het plaatsen
van de vele lichtjes bij en langs de gra-
ven. Voor verdere informatie kunt u con-
tact opnemen met mevrouw Lies Verver,
beheerder Henk de Boer of coördinator
Vincent Brugman: tel. 5386248 of 
vincentgmbrugman@gmail.com. 

Dorpsagenda

Team Calis opnieuw winnaar 
Dag van het Werkpaard

Imkeren

In memoriam
avond

Veilingmeester Gerard Loman sloot de
dag op hilarische wijze af tijdens de
Boeldag. Topstukken waren de tropen-
hoed, broek, overhemd, kogels en verre-
kijker van Robert Redford, gedragen tij-
dens de opnamen van de film Out of
Africa. Volgens Loman hadden de
Blaricumse jagers dit materiaal op de
kop weten te tikken. Het spul bleek 
€ 75,- waard.

Gouden Zinken Emmer
Met spanning werd ook dit keer de vei-
ling van De Gouden Zinken Emmer van
Blaricum gevolgd. De prijs werd mede
opgevoerd via een telefonische verbin-
ding met Lanzarote, met Marcel Raven,
meerdere malen koper van De Emmer.
Raven viste echter achter het net. De
Emmer ging voor 600 euro naar Roelof

Ter voorbereiding op de cursus
‘Natuurlijk imkeren’, die in januari 2015
begint, is er op woensdag 19 november
a.s. een kennismakingsavond. Iedereen
is welkom. Plaats en tijd: Vitusgebouw
om 20.00 uur (zaal open 19.30). 
Alle informatie over de cursus 
op www.immentuin.nl (contact, of 
aanmelding: info@immentuin.nl en 
jangoedkoop@me.com).

Blok. Werkpaardbestuurder Klaas Vos
kijkt zeer tevreden terug op een prachti-
ge dag. ‘Het weer werkte volop mee, de
voorspelde regenbuien bleven weg. Ook
belangrijk is dat er geen ongelukken zijn
gebeurd.’

door Linda Eggenkamp
Team Jaap Calis uit Laren is op zondag 21 september er, net als vorig jaar,
met de hoofdprijs van de Dag van het Werkpaard vandoor gegaan. Het zilver
ging naar Nico de Jong en zijn meiden en knechten. Bud de Gooijer en zijn
personeel wonnen het brons. De ploegbokaal was dit jaar voor Theo Makker. 
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