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Fietsen door
hei & wei naar
de boshut

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Zomaar even fietsen op een mooie
zomerse dag vanuit het centrum van
Blaricum naar een boshut. Langs stille weggetjes, schelpenpaden en af en
toe wat verharde zandpaadjes.
Geschikt om ook met kinderen te
doen.
De boshut is een bijna 90 jaar oud
authentiek theehuisje in de bocht van de
Bachlaan en de Bussummergrintweg in
Hilversum, een enkele keer wel eens
afgebrand maar weer in de oude stijl vernieuwd. Buiten de boshut is een aardig
terrasje in het zand. Specialiteit: bruine
bonensoep en heel lekkere broodjes.
Vanuit Blaricum de kortste route langs
de Mauvevijver, Singer Museum, fietstunnel onder de A1, doorsteek door de
Westerheide, dan via de natuurbrug naar
de boshut. Duur ongeveer 30 tot 40 min
rustig fietsen. Dus geen druk autoverkeer, files of stoplichten onderweg.
Hieronder volgt de exacte beschrijving
van de route.
Start bij de muziektent in Blaricum dorp,
Dorpsstraat
inrijden,
rechtsaf
Middenweg in, Schoolstraat over, bij de
benzinepomp rechtdoor Middenweg, bij
Verbindingsweg linksaf, bij de school
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S.B.

tweede weg rechts de Melkweg in.
Fietspad Melkweg volgen langs schapenwei en korenveld (met klaprozen).
Eén van de mooiste beeldbepalende
plekjes van het dorp. Rechtdoor langs de
Mauvevijver aan de linkerzijde.
Hiernaast stond vroeger de Hut van Mie,
die hier vroeger woonde in grote armoede met negen kinderen. Na het bordje
Laren de eerste weg rechts, de Harmen
Vosweg in. Na de bocht direct rechts
zandpad in, dan Torenlaan oversteken,
Oud Blaricummerweg in. Langs de
Gooische school(rechts), dan de
Veldweg oversteken, Wally Moesweg
oversteken, even links de Tafelbergweg
op en dan direct weer rechts het
Oosterend in, de Naarderstraat oversteken, langs het Singer Museum. Het restaurant heeft op mooie dagen het terras
open in de beeldentuin van het Museum.
Oude Drift verder en rechtdoor een smal
verhard zandpaadje in langs de akker en
het weilandje. Zeer schilderachtig plekje
van Laren. Drift oversteken, rechtdoor
Werkdroger, bij Houtweg rechtsaf de
fietstunnel onder de Rijksweg A1, rechts
door grintbank, via wildrooster naar
paddenstoel 20874 bij de Westerheide.
Hier volgt een één kilometer lange avontuurlijke doorsteek door de hei naar het
‘Gebed zonder end’. Ga bij paddenstoel
20874 rechtdoor de Westerheide op,
richting dennenbosje.Er loopt een smal
verhard paadje langs het brede ruiterpad.
Rustig en langzaam fietsen, het bosje

Happy Gifts
For
Happy Kids

aan de linkerzijde passeren en bij paaltje
13 rechtdoor, langs tweede dennenbosje,
bij paaltje met rode pijl over breder pad
naar de bomenrij van het fietspad Nieuw
Crailosche Weg (in de volksmond: Het
Gebed zonder end). Bij geel paaltje van
de gasunie linksaf fietspad volgen.
Alternatieve route via het officiële fietspad, dit is breder en fietst wat makkelijker. Ga dan bij paddenstoel 20874 fietspad rechtsaf, na wildrooster linksaf paddenstoel 20009, dan bij paddenstoel
20124 linksaf Het Gebed zonder end
weer op, tot het gele paaltje van de gasunie. Dit fietspad volgen tot paddenstoel
70312, dan rechtsaf richting natuurbrug
Zanderij Crailo (grootste in Europa). Bij
paddenstoel 70311 links aanhouden,
natuurbrug oversteken, bij paddenstoel
70310 linksaf tot paddenstoel 70313,
dan rechtsaf tot de Bussummegrintweg.
Deze oversteken, dan fietspad links
langs de Bussummergrintweg naar de
boshut. Geopend van 10.00-17.30 uur.
Zaterdag en maandag gesloten. Zelfde
route retour voor de kortste weg. Lengte
fietstocht ca. 16 km. We wensen U veel
fietsplezier.
Pieter Pastor

P

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

TANDHEELKUNDE
K L I N I E K
B L A R I C U M
Kerklaan 18 1261 JB Blaricum
Tel.: 035 - 5319064

zorg!
Uw gebit.... onze

1ste Blaricumse
Gemeenschapspenning uitgereikt aan
de organisatie van ‘Blaricumse Dag
van het Werkpaard’. Namens hei &
wei gefeliciteerd!

Net even
anders!

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

Fa. Wed. B. Vos

www.rabobank.nl/noordgooiland

Restaurant
Lounge

Altijd Bloemen

Lunch and
Dinner
Amsterdam
T. 020-4707521
Blaricum
T. 035-5336996

www.theredsun.nl

Uw warenhuis in
Bussum

Dorpsstraat 9d
035-5315703
Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Christiane Calis
Jelle Hoekstra

www.dayspamooi.nl

www.barneveldzaken.nl

Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 32 22
info@blaricum
Burgerzaken Blaricum
Maandag t/m vrijdag
08.30 - 12.30. Dinsdag ook
van 18.00 - 20.00 uur
Kantoor BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 31 11
Het kantoor van de
BEL Combinatie is voor
publiek geopend van ma. t/m
vr. van 8.30 - 12.30 uur.
Burgerzaken,
kantoor BEL Combinatie
De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond)
van 13.30 - 20.00 uur.
De afdeling Vergunning en
Handhaving is ook geopend
op maandagmiddag
van 13.30 - 15.30 uur.
Afdeling Belastingen:
Tel: 035 - 751 31 28
Meldpunt Openbare
Ruimte:
Tel: 035 - 751 31 31
Vergunningenlijn:
Tel: 035 - 751 31 25
op werkdagen
van 9.00 - 11.00 uur.
Deze, en overige publicaties
zijn te bekijken op
www.blaricum.nl

ONTVANGEN AANVRAGEN
Aanvragen om bouwvergunning
• Opzetter 17, 1261 MG, het plaatsen van een dakkapel, ingekomen
2 augustus 2010;
• Witzand 9, 1261 BM, het geheel
oprichten van een tuinmuur met
een toegangspoort, ingekomen 3
augustus 2010;
• Naarderweg 24, 1261 BT, het
geheel vernieuwen van een
woning, ingekomen 5 augustus
2010.
Aanvragen om sloopvergunning
• Naarderweg 24, 1261 BT, het
gedeeltelijk slopen van een

woning en het verwijderen van
asbesthoudende materialen, ingekomen 5 augustus 2010.
Het is nog niet bekend of deze aanvragen in behandeling kunnen worden genomen en/of de vergunningen worden verleend. De aanvragen
kunnen worden ingezien bij de Balie
Vergunningen. Het indienen van
een bezwaar- of beroepschrift is pas
mogelijk nadat op de aanvraag is
beslist. Deze besluiten worden onder
de rubriek ‘Verleende vergunningen’
bekendgemaakt.

VOORGENOMEN ONTHEFFING
(AANVRAAG INGEKOMEN NA 01- 07- 2008)
Binnenplanse ontheffing
Het college heeft het voornemen
ontheffing en een bouwvergunning
te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan op grond
van artikel 3.6 van de Wet op de
ruimtelijke ordening voor het volgende bouwplan:
• Blaricummermeent deelplan A1,
15 woningen, het geheel oprichten van 15 woningen en bergingen, ingekomen 6 mei 2010.
Het ontwerpbesluit en de relevante
stukken liggen vanaf de dag na
datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage bij de Balie

Vergunningen. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, hun zienswijzen over de aanvraag kenbaar
maken bij burgemeester en wethouders.
Binnenplanse ontheffing
Het college heeft het voornemen
ontheffing te verlenen van het ter
plaatse geldende bestemmingsplan
op grond van artikel 3.6 van de Wet
op de ruimtelijke ordening voor het
volgende bouwplan:
• Meentweg 9, 1261 XR, het herbouwen van een woning na sloop van
de bestaande woning welke een

WELSTANDSCOMMISSIE
Kleine commissie
Iedere maandag - in de oneven
weken - in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.
Grote commissie
Iedere maandag – in de even
weken - in het gemeentehuis
van de gemeente Wijdemeren,
Rading 1, 1231 KB Loosdrecht.
Voor beide commissies geldt:
eerst plan inleveren, ‘geen vrije
inloop’. Voor eventuele informatie over de agenda kunt u één
werkdag voor de vergadering
tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch contact opnemen met de
Vergunningenlijn, telefoon (035)
75 13 125.
voorbescherming heeft als beeldbepalend pand waarbij de massa
en gevelindelingen wijzigen maar
de beeldbepalende waarden
gehandhaafd blijven.
Het ontwerpbesluit en de relevante
stukken liggen vanaf de dag na
datum van deze publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de Balie
Vergunningen. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, hun zienswijzen over de aanvraag kenbaar
maken bij burgemeester en wethouders.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Aanlegvergunning
• Dokter Catzlaan 27, 1261 CE, het
aanleggen van de gehele tuin, verzonden 30 juli 2010.
Hier staan besluiten vermeld, waartegen belanghebbenden op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen
indienen. De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de
Balie Vergunningen. Iedereen die
meent door een of meerdere van
bovengenoemde besluiten rechtstreeks in zijn belang te zijn getroffen,
kan binnen zes weken na de bekendmaking van het betreffende besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. De datum van bekendma-

king is de verzenddatum en is per
besluit aangegeven.
Degene die een bezwaarschrift
indient, kan – als spoedeisende belangen gelden – een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Amsterdam (Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam). Voor
een dergelijk verzoek brengt de rechtbank griffierecht in rekening.
Van de kapvergunningen mag geen
gebruik worden gemaakt voor het
moment dat de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken of beslist is op
een verzoek om een voorlopige voorziening.

SLUITING LOKET
VERGUNNINGVERLENING EN
HANDHAVING
Vanwege teamtrainingsdagen is de balie van
Vergunningverlening
en Handhaving,
in het BEL kantoor
(Zuidersingel 5 in Eemnes),
op maandag 30 en dinsdag
31 augustus 2010 gesloten.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN
‘Bestemmingsplan De Blaricummermeent Werkdorp Woongebied A1’
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Blaricum maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.6, 3.8
en 3.9a Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het college van
Blaricum op 10 augustus 2010 het
uitwerkingsplan ‘Bestemmingsplan
De Blaricummermeent Werkdorp,
Woongebied A1’ gewijzigd heeft
vastgesteld.
Inhoud
De ontwikkeling van De Blaricummermeent tot een woon- en werkgebied is vastgelegd in het bestemmingsplan
Blaricummermeent,
Werkdorp. Om gevolg te geven aan
de ontwikkeling van dat gebied wil
de gemeente overgaan tot de nadere
uitwerking van dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan De
Blaricummermeent
Werkdorp,
Woongebied A1 is bedoeld om de
ontwikkeling van een gedeelte van
het woongebied mogelijk te maken.
Er zijn geen zienswijzen kenbaar

gemaakt. Ambtshalve is wel een
aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit
betreft aanpassingen op grond van
voortschrijdend inzicht op een aantal punten en herstel van een aantal
tekstuele fouten. Voor een compleet
overzicht van deze wijzigingen
wordt verwezen naar het besluit van
10 augustus 2010 met alle bijbehorende stukken en het vastgestelde
ter inzage liggende bestemmingsplan
De
Blaricummermeent
Werkdorp, Woongebied A1.
Ter inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan,
bijbehorende stukken en het bijbehorende besluit, liggen vanaf maandag 23 augustus 2010 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie
Vergunningen in het kantoor van de
BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in
Eemnes. U kunt hier terecht van
maandag tot en met vrijdag van 8.30
uur tot 12.30 uur en op maandag
ook van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Tevens is het uitwerkingsplan te

raadplegen via de website
(www.blaricum.nl).
Beroep
Op grond van het bepaalde in de
Wet ruimtelijke ordening kan degene die een zienswijze heeft ingebracht, danwel diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de
gelegenheid te zijn geweest, alsmede een ieder tegen de vastgestelde
wijzigingen, beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het
uitwerkingsplan treedt in werking
daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State is ingediend,
wordt de werking van het besluit
opgeschort totdat op het verzoek is
beslist.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BIJVANCK
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Blaricum maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening juncto afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad
van Blaricum op 22 juni 2010 het
bestemmingsplan `Bijvanck` gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan Bijvanck is
opgesteld ter vervanging van het
geldende bestemmingsplan voor de
bestaande woonwijk De Bijvanck.
Het bestemmingsplan Bijvanck is
een consoliderend plan. Dat wil zeggen dat de bestaande situatie als uitgangspunt is genomen.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
naar aanleiding van de ingediende
zienswijzen. Tevens zijn ambtshalve
wijzigingen in het plan opgenomen.
Voor een compleet overzicht van
alle wijzigingen en een exacte
beschrijving van de wijzigingen
wordt verwezen naar het raadsvoorstel en -besluit van 22 juni 2010 met
alle bijbehorende stukken en het
vastgestelde ter inzage liggende
bestemmingsplan Bijvanck.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan,
bijbehorende stukken en het bijbehorende raadsvoorstel en –besluit,
liggen vanaf maandag 23 augustus
gedurende zes weken ter inzage bij
de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie,
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt
hier terecht van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30
uur en op maandag ook van 13.30
uur tot 15.30 uur. Tevens is het
bestemmingsplan Bijvanck te raadplegen via de website (www.blaricum.nl).

mingsplan bij de raad naar voren
te brengen;
- eenieder die bezwaar heeft tegen
de wijzigingen die de raad bij de
vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht.
Het is mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen
bij de voorzitter van voornoemde
Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het besluit van de gemeenteraad tot

INLOOPAVOND
RECONSTRUCTIE
RANDWEG OOST
EN ’T MERK
In september 2010 start de gemeente
Blaricum met de reconstructie van
Randweg Oost en ’t Merk. Deze verbindingsweg met de A27 van/naar
Blaricum (met name de wijk
Bijvanck) en de gemeente Huizen is
na jarenlang intensief gebruik aan
vervanging toe. De werkzaamheden
worden in 2 fases uitgevoerd. Fase 1
begint in september en wordt begin
november afgerond. Fase 2 is
gepland voor mei - juni 2011.
Naar aanleiding van de reconstructie
organiseert de gemeente Blaricum
begin september een inloopavond
voor de inwoners van de Blaricum
en Huizen. Over de exacte datum,
tijd en locatie ontvangt u binnenkort
bericht.
Actuele informatie over de reconstructie kunt u op gemeentelijke
website www.blaricum.nl vinden.
Verder heeft de gemeente Blaricum
tijdens de werkzaamheden een speciaal e-mailadres voor vragen over
het werk:
randweg.blaricum@belcombinatie.nl

vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na
afloop van de beroepstermijn.
Indien binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Beroep
Gedurende de inzage termijn kan
schriftelijk beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag, door:
- een belanghebbende die naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij
de raad naar voren heeft gebracht;
- een belanghebbende die aantoont
redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbestem-

EXTRA RAADSVERGADERING
Op 31 augustus aanstaande om
20.00 uur is er een extra raadsvergadering in het gemeentehuis
van Blaricum, Kerklaan 16.
Op de agenda staat de benoeming
van een nieuwe wethouder. De

raad wordt voorgesteld de heer G.
(Gijs) van Loef, als D66 wethouder voor Blaricum te benoemen.
Actuele informatie en agenda’s
kunt u vinden op:
www.blaricum.nl > gemeentehuis

Via de website en hei & wei houden wij u
op de hoogte van de voortgang van het project.

R.K.

Parochie

St. Vitus Blaricum
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 9.45
uur.
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering.
In de maanden juli en augustus is er
geen Kindernevendienst.
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. Tel.
035-5383153. E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl. Zie ook de website
www.vitusblaricum.nl.

Protestantse

Gemeente

Blaricum
Zondag 22 augustus 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema
Zondag 29 augustus 10.00 uur
Prof. Dr. Pieter Holtrop
Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
Ook tijdens de schoolvakantie is er kinderopvang. De jeugdkapel voor jongeren
van 12-18 jaar komt één maal per veertien dagen bijeen in de kelderruimte van
de Dorpskerk, behalve tijdens de schoolvakantie. Zie ook
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Kopij
DEADLINE KOPIJ Van oktober
nr. 351 is 17 september en verschijnt op 1 en 2 oktober.

Hei & wei niet
ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging, stuur dan een e-mail naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei&wei bezorging’. U kunt op werkdagen ook telefonisch contact opnemen met 0355316520.

Bijvanck
Evangeliegemeente De Rivier, in de
aula van de Basisschool De
Levensboom, de Levensboom 12, in de
Bijvanck. Elke zondag een feestelijke
samenkomst, aanvang 10.00 uur.
Ook kinderen zijn welkom. Na afloop
gezamenlijk koffie/thee. Iedereen is uitgenodigd. Info tel. 5252804,
www.evangeliegemeentederivier.nl.
Torenhof
Prot. diensten: elke 1e en 3e woensdag
v.d. maand om 10.00 uur.
Kath. diensten: elke 2e en de 4e, en
event. 5e woensdag v.d. maand om 9.30
uur. Iedereen is welkom!

Van der Veen nieuwe
postcommandant
brandweer Blaricum
Frans van der Veen is met ingang van 1
augustus 2010 de nieuwe postcommandant van Blaricum. Sinds 2005 is hij
nauw betrokken bij post Blaricum als
coördinator vrijwilligers. Daarnaast is hij
sinds 2004 hoofd opleidingen bij de
Brandweer Gooi en Vechtstreek.
Frans zal voor 18 uur per week de functie
van
postcommandant
vervullen.
Eveneens vallen diverse projectwerkzaamheden binnen het team Preparatie,
Repressie en Nazorg onder zijn verantwoordelijkheid, o.a. in het kader van zijn
taak coördinator duiken.

Dorpsagenda

Mantelzorgcafé
Elke 2e dinsdagavond van de maand is in
gezondheidscentrum De Lloods aan de
Meentweg 37P in Blaricum van 19.3021.30 uur het mantelzorgcafé geopend,
voor alle mantelzorgers in de dorpen
Blaricum, Eemnes en Laren.
Programma mantelzorgcafé:
14 september 2010
Nico en Margriet van zorgboerderij ’t
Werkpaert vertellen over hun ervaringen
en belevenissen met mensen met o.a. een
verstandelijke beperking die hen dagelijks assisteren bij alle voorkomende
werkzaamheden op de zorgboerderij.
12 oktober 2010
Film: IRIS
Het waargebeurde, ontroerende verhaal
van de levenslange liefde tussen de
schrijfster Iris Murdoch en haar man
John Bayley, van hun studententijd tot en
met haar gevecht tegen het trage mentale aftakelingsproces als gevolg van
Alzheimer.
9 november 2010
Aaltje van Zweden vertelt over de
Stichting Papageno, die ouders en begeleiders van kinderen met autisme
behulpzaam wil zijn bij het vinden van
een passende therapeutische aanpak
voor hun kind.
Voor informatie:
Femmie Mulder – mantelzorgondersteuning/Vrijwillige Thuishulp S.W.O-BEL,
035-5314514.
Marianne Verstijnen – consulente Versa
Mantelzorgondersteuning, 035-6569590
Arga van Wendel de Joode – Versa
Vrijwillige Thuishulp, 035-5485956

Kerkdiensten

N.B. De Lokale websites kunt u onder
dezelfde naam vinden op www.heienwei.nl. Voor de websites van adverteerders en sponsors zie de advertenties.
EVENEMENTEN
VOORAANKODIGINGEN:
Oldtimer Festival 2010 12 sept.,
www.lions-otf.nl.
Atelier Route Blaricum 11 en 12 sept.,
www.kunstencultuurblaricum.nl.
Dag van het werkpaard zondag 19
sept., www.dagvanhetwerkpaard.nl.
Stad en lande Ruiters 25 en 26 sept..:
www.standenlanderuiters.nl.
Open Golf & Country 26 sept..:
www.blaricumpromotie.nl.
EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 26
september (van 21 juli tot 24 augustus
alleen geopend op afspraak) jubileumtentoonstelling Lydia Schröder, glasobjecten en Ad Arma, etsen. Zomertuin
11, Hamdorffcomplex.
Info: 035-5335987 en
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 29 augustus ‘Kleurrijk Singer’, schilderkunst
uit eigen collectie. T/m 29 augustus
expositie ‘Bij ons in het Gooi’, expositie Bussumse fotograaf Bart Verhoef.
Info: tel. 5393939 en
www.singerlaren.nl.
GEZONDHEID / WELZIJN
Hatha yoga en Meditatie, in De
Blaercom, start 6 september a.s., elke
maandagochtend 9.15-10.30 uur (1e les)
en 10.45-12.00 uur (2e les), in kleinschalige groepen door Hans ten Have.
Vanuit Ayurveda krijgt u lifestyle-adviezen. Aandacht voor lichamelijke beperkingen en herstelperiodes, m.n. voor
actieve senioren (50+). Ook proeflessen. Info: bel 6948656 of mail j.m.tenhave@ziggo.nl.
KIES:
(Kinderen
In
EchtscheidingsSituaties). Zie ook
interview in hei & wei 329, mei 2009.
Start eind oktober a.s. Professionele
hulp bij echtscheiding voor kinderen:
opbouw positief zelfbeeld en leren
gevoelens te uiten. Door twee coaches,
gedurende 8 weken, 1 uur per week.
Opgeven:
Ida
Demeris,
idademeris@hotmail.com en Gerda

Franken, gjfranken@planet.nl. Info:
www.kiesvoorhetkind.nl.
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep:
8.30-11.45 uur.
Middaggroep: 13.00-15.15 uur. Info:
www.speelzaalblaricum.nl.
Vivium Services start binnenkort weer
met
diverse
cursussen:
Cursus:‘Kennismaken met de computer’ geschikt voor de (wat oudere) starter en de cursus ‘Internet en e-mail’
voor als u al enige computerervaring
heeft. Datum: 14 september 2010,
locaties Huizen en Hilversum. De cursus: ‘Masseren niet verleren’.
Masseren niet Verleren is het vervolg op
de cursus Leren Masseren. Deze cursus
bestaat uit 3 bijeenkomsten. Data:
maandag 13-20-27 september, locatie
Huizen. Kosten zijn voor leden €76,50.
Niet leden betalen € 90. Nieuwe
Cursus: Omgaan met digitale apparaten De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2 uur en start 14 september, aanvang 9.30 op de Botterstraat 55
in Huizen. De kosten zijn voor leden €
63,50. Niet leden betalen € 75,—
Cursus: ‘Ontspannen kun je leren’.
Maak van ontspannen een gewoonte!
Start op maandag 6 september in
Weesp, Hugo de Grootlaan 30 (locatie
Zorgcentrum Oversingel). In vier bijeenkomsten leert u verschillende ontspanningsoefeningen en hoe u uw dagelijkse bezigheden in een meer ontspannen houding kunt uitvoeren. De overige
bijeenkomsten zijn op 13, 20 en 27 september. Tijd 20.00-21.30 uur.(koffie en
thee staan klaar vanaf 19.45 uur).
Kosten: voor niet-leden € 97,50. Leden
van Vivium Services krijgen 10% korting en betalen
€ 87,75 per persoon inclusief cursusmap, koffie en thee. Uw zorgverzekeraar vergoedt mogelijk (een deel van de)
cursuskosten. Cursus: Tai Chi Gong.
Tai Chi Cong is een oude Chinese bewegingsleer met als doel de vitaliteit en
gezondheid te behouden en te verbeteren. Locaties en startdata: Bussum:
Korte Heul 4 (De Oerbron) op donderdag 9, 16, 30 september, 4, 14, 28 oktober van 10.00-11.00 uur Hilversum: De
Koepel, Kapittelweg 399A, op maandag
20, 27 september, 4, 11, 18, 25 oktober
van 10.45-11.45 uur Kosten: Leden €

84,— Niet leden € 99, —. Cursus: Fit
met Yoga voor 50 plussers. Een praktische cursus voor iedereen die fit wil
zijn en blijven. Op woensdagochtend 15
september van 9.30-10.30 uur start in
Bussum de cursus Yoga voor 50-plussers. Deze cursus bestaat uit 12 lessen.
Kosten: voor niet-leden € 150. Leden
van Vivium Services (voorheen
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek) krijgen
korting en betalen € 127,50 per persoon.
Voor informatie en aanmelding voor
genoemde cursussen kunt u bij Vivium
Services terecht via (035) 6924495 of
kijk op www.vivium.nl
Smultuinworkshop in ’s-Graveland.
Op 25 augustus geeft Claudia Reina
een workshop. Kijk voor informatie en
andere cursussen op: www.Smultuin.nl.
UITGAAN
Nieuwe theetuin: ‘In Gooijers Erf’
aan de Schapendrift 1-B in Blaricum.
Open in zomermaanden op elke donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur. Dicht in schoolvakantie. Van Els
Hessels en Rob de Gooijer. Gezellige
zitjes in tuin en boomgaard. Koffie en
thee. Zelfgemaakte taart. Eenvoudige
lunches. Te koop brocante, en tuinmeubilair uit eigen werkplaats. Info: 0625326949.
Junior Imker Club, elke zondag, in
het bijenseizoen, door Dorine Borgers,
bijenschansje bij Mariëlle Bakker op
de Angerechtsweg 11. Voor kinderen
vanaf 9 jaar. Info: www.imkersverenigingblaricum.nl.
BIBLIOTHEEK HLB
Huizen: Plein 2000 1, tel. 5257410.
Laren: St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
Vestiging Huizen: Kunstuitleen: gehele maand, uit wisselcollectie. Laren én
Huizen: Algemeen: wekelijks nieuwste toptitels van bestsellerlijsten.
Uitleen Blu-raydiscs. Bij mobiliteitsproblemen: Bibliotheek-aan-huis!
Vereist: lidmaatschap, info: tel.
5257410. Lezingen etc.: entreeprijzen
en kaarten reserveren, zie www.bibliotheekhlb.nl.
Gooise bibliotheken nu ook e-books.
Ga voor meer informatie naar de website van de eigen bibliotheek of naar
www.gooisebibliotheken.nl.

