
33e jaargang
nr. 350

17 september 2010w
w
w
.h
ei
en
w
ei
.n
l

O
.A

. V
O
O
R
 O

U
D
E 

N
U
M

M
ER

S 
EN

 A
R
C
H
IE

F

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

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

Net even 
anders!

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

P        

Happy Gifts 
For 

Happy Kids 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

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d

035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

www.rabobank.nl/noordgooiland

www.dayspamooi.nl

  

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
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Vanaf het komende voetbalseizoen kun-
nen alle leden van BVV ’31 ook op
medisch gebied professioneel onder-
steund worden. Omdat dit specifieke des-
kundigheid vereist, is BVV ‘31 een
samenwerking aangegaan met de gecerti-
ficeerde sportfysiotherapeuten van het
Medisch Trainingscentrum Eemnes
(MTE-Eemnes).
De gecertificeerde sportfysiotherapeuten
zijn Eveline Smits en Marc van der Sluijs.
Zij zullen de gehele medische verzorging
bij de vereniging gaan coördineren, waar-
bij zij worden ondersteund door de nieu-
we verzorger van de seniorenselectie,
Nicky van Grinsven, en door stagiaires
van de opleiding Sport en Bewegen, spe-
cialisatie sportverzorging. De intentie is
dat voor een eerste diagnose, behandeling
en herstel van blessures MTE-Eemnes
wekelijks een aantal inloopspreekuren bij
BVV ’31 verzorgt. Leden van BVV ’31
kunnen kosteloos gebruikmaken van deze
dienst. Daarnaast wil MTE-Eemnes door
voorlichting en kennisoverdracht ook
aandacht aan de preventie van blessures
geven. Kortom, een sportieve samenwer-
king in het nieuwe voetbalseizoen!
Contact: Heleen Verberne-de Vries,
secretaris BVV ’31, 06-22694848,
bestuur@bvv31.nl.

september, Conny Braam dinsdag 21 sep-
tember, Rosita Steenbeek dinsdag 16
november en Tineke Jorissen, (vertaler
van Stieg Larsson) woensdag 3 november,
spreken over hun werk. Tijden: van 20.00
tot 22.00 uur.
Kinderen kunnen zich verliezen in de ver-
halen en bijbehorende illustraties die vaak
kunstwerken op zichzelf zijn tijdens de
Kinderboekenweek. Geronimo Stilton
signeert zijn boeken op vrijdag 8 oktober
van 15.30 tot 17.30 uur.
Ook zijn er de informatieve bijeenkom-
sten. En de Biblioscoop met een extraatje
het Documentairefestival in november. Dit
is een samenwerkingsverband met De
Warrekam.
Na de succesvolle lezingen door Diana
Kostman die georganiseerd worden in
samenwerking met de Kunstuitleen, zijn
er opnieuw drie Kunstlezingen over de
kracht van de verbeelding, een creatieve
wedstrijd voor kinderen en een
Photowalk voor fotografen. 
Dit en nog veel meer valt er te beleven in
uw bibliotheken. Voor uitgebreide infor-
matie en het actuele nieuws kijkt u op de
website www.bibliotheekhlb.nl en in
Nieuwsflits, de digitale nieuwsbrief van
de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.

S.B.De Tafelbergheide

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum ziet
een sprankelend halfjaar tegemoet met
een keur aan feestelijke activiteiten die
plaatsvinden vanwege het 90-jarig jubile-
um dat de medewerkers samen met de
bezoekers uit de drie gemeenten Huizen,
Laren en Blaricum gaan vieren.
Op uitnodiging van de Stichting Vrienden
van de Bibliotheek komen Maarten van
Rossem dinsdag 2 november van 20.00
tot 22.00 uur en Berthe Meijer dinsdag 9
november van 20.00 tot 22.00 uur. 
De schrijvers Susan Smit donderdag 30

In 1822 telde de gemeente 615 inwoners,
in 1840 787 en in 1870 965 inwoners. Zij
splitsen zich bij de volkstelling in 1860 in
855 r.k. en 35 hervormden.
Landbouw is het hoofdbedrijf der ingeze-
tenen, doch ook de weverij van grove
stoffen houdt vele handen bezig.
Het bevat ene Hervormde en ene R.K.
Kerk. Nabij het eerstgenoemde bedehuis
wijst een grafzerk de laatste rustplaats aan
van Johan Stachouwer, heer van
Schiermonnikoog.

Samenwerking
BVV ’31 en 
MTE-Eemnes

Onlangs kreeg ik, nota bene in
Friesland, ‘even’ het in 1877 uitgegeven
‘Aardrijkskundig Woordenboek van
Nederland’ (P.H.Witkamp) in handen.
Natuurlijk meteen mijn woonplaats
Blaricum opgezocht, dit is wat er in het
dikke boek over Blaricum staat:

‘Blaricum, gemeente in Noord Holland ín
het noordoosten door de Zuiderzee
bepaald en verder ingesloten door Huizen,
Hilversum, Laren (N.H.) en Eemnes (U).
Zij heeft een oppervlakte van 1003 bun-
der, die langs de kust, waar de bodem klei
is, uit weilanden, doch meer naar binnen,
waar de grond uit diluvisch (daterend uit
tijdperk Pleistoceen) zand is gevormd, uit
akkers, bosschen en heiden bestaan. Door
de heuvelachtigheid van het zandige ter-
rein is het landschap zeer schoon.
De Tafelberg verrijst 25 Nederlandse el (in
1820 werd in Nederland het metriek stel-
sel ingevoerd en werd de el (afgeleid van
ellepijp) vervangen door de meter; daar-
voor was de el een lengtemaat die plaatse-
lijk kon verschillen, bijvoorbeeld 58,7 cm
in Twente, terwijl de Amsterdamse el 68,8
bedroeg) boven het vlak der zee.

Het 90-jarig jubileum van de
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum

‘Blaricum 1822 en verder’

(Vervolg op  pagina 4)
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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

Aanvragen om bouwvergunning
• Melkweg 17, 1261 GT, het geheel
oprichten van een woning, inge-
komen 30 augustus 2010;

• Agterkampen 2, 1261 RB, het
geheel veranderen van een bijge-
bouw, ingekomen 16 augustus
2010;

• Huizerweg 25, 1261 AS, het geheel
oprichten van een woning, inge-
komen 9 september 2010;

• Melkweg 11a, 1261 GT, het veran-
deren van een erfafscheiding,
ingekomen 8 september 2010;

• Houtwal 25, 1261 BC, het geheel
plaatsen van toegangspoorten,
ingekomen 9 september 2010;

• Matthijssenhoutweg 41, 1261 CR,
het geheel veranderen van een
toegangspoort, ingekomen 10 sep-
tember 2010.

Aanvragen om kapvergunning
• De Dam 9, 1261 KR, 1 boom, inge-
komen 2 september 2010;

• Stachouwerweg 7, 1261 HT, 2
bomen, ingekomen 8 september
2010; 

• De Noord 8, 1261 ML, 1 boom,
ingekomen 9 september 2010.  

Het is nog niet bekend of deze aan-
vragen in behandeling kunnen wor-
den genomen en/of de vergunnin-
gen 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 vergun-
ningen’ bekendgemaakt. 

ONTVANGEN AANVRAGEN

Binnenplanse ontheffing 
Het college heeft het voornemen
ontheffing en een bouwvergunning
te verlenen van het ter plaatse gel-
dende bestemmingsplan op grond
van artikel 3.6 van de Wet op de
ruimtelijke ordening voor het vol-
gende bouwplan:

• Dr. Catzlaan 27, 1261 CE, het
plaatsen van een erfafscheiding
en een toegangspoort.

Het ontwerpbesluit en de relevante
stukken liggen vanaf de dag na
datum van deze publicatie geduren-
de twee weken ter inzage bij de
Balie Vergunningen. Gedurende
deze termijn kunnen belanghebben-

den, bij voorkeur schriftelijk, hun
zienswijzen over de aanvraag ken-
baar maken bij burgemeester en
wethouders.

Voorgenomen buitenplanse
ontheffing 
Het college heeft het voornemen
ontheffing en een bouwvergunning
te verlenen van het ter plaatse gel-
dende bestemmingsplan op grond
van artikel 3.23 van de Wet op de
ruimtelijke ordening juncto artikel
4.1.1. Besluit op de ruimtelijke orde-
ning voor het volgende bouwplan:

• Langeweg 19, 1261 EL, het wijzi-
gen van de overkapping en het bij-
gebouw qua functie en de gevels

en de indeling naar paardenboxen
en bijgebouw bij de woning.

Het ontwerpbesluit en de relevante
stukken liggen vanaf de dag na
datum van deze publicatie geduren-
de zes weken ter inzage bij de Balie
Vergunningen. Gedurende deze ter-
mijn kunnen belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze
over de aanvraag kenbaar maken bij
burgemeester en wethouders.

Op vrijdag 24 september aanstaande
om 17.00 uur wordt door Pieter
Winsemius de nieuwe tentoonstel-
ling BEL-Art geopend. Ook deze vier-
de tentoonstelling, georganiseerd
door de BEL-Kunstcommissie, wordt
gekenmerkt door veelzijdigheid. Er
zijn bijzondere werken te zien van
drie regionale kunstenaressen.
De tentoonstelling is tot 11 novem-
ber van dit jaar op werkdagen gratis
te bezichtigen van 08.30 tot 17.00
uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel
5 in Eemnes.

VOORGENOMEN ONTHEFFING  

Bouwvergunning(en)
• Erfgooiersdreef 3, 5 en 7 (voorheen
gepubliceerd als Blaricummer-
meent deelplan A1), het verande-
ren van 3 atelierruimten in appar-
tementen, verzonden 9 september
2010; 

• Cederplein 1 t/m 27 (oneven
nummers) voorheen gepubliceerd
als: Blaricummermeent, sectie C
nummer 2881, het oprichten van
een appartementengebouw bestaan-
de uit 14 appartementen, 14 ber-
gingen en 4 inpandige stallings-
plaatsen, verzonden 14 september
2010.

Kapvergunningen
• Geelgors 12, 1261 SE, 1 spar, ver-
zonden 9 september 2010;

• Noolseweg 29, 1261 EB, 4 conife-
ren en 1 douglasspar, verzonden 7
september 2010;

• Meentzoom t.o. huisnummer 51, 1
zomereik (noodkap), verzonden 8
september 2010;

• Fransepad 6, 1261 JC, 1 conifeer
(noodkap), verzonden 8 septem-
ber 2010.

Aanlegvergunning(en)
• Huizerweg 12a, 1261 AW, voor het
aanleggen van een vijver, verzon-
den 3 september 2010.

VERLEENDE VERGUNNINGEN VEELZIJDIGE 
EXPOSITIE VAN 
BEL-ART

WELSTANDS-
COMMISSIE 

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 informa-
tie over de agenda kunt u één
werkdag voor de vergadering
tussen 9.00 en 11.00 uur telefo-
nisch contact opnemen met de
Vergunningenlijn, telefoon (035)
75 13 125.
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Overige vergunningen 
door burgemeester
• ontheffing geluidshinder aan
VolkerInfra in verband met diver-
se werkzaamheden langs de rijks-
weg A1 van 6 september tot en
met 3 oktober, verzonden 1 sep-
tember 2010.

Hier staan besluiten vermeld, waar-
tegen belanghebbenden op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen
indienen. De besluiten met bijbeho-
rende stukken liggen ter inzage bij
de Balie Vergunningen. Iedereen die
meent door een of meerde-re van
bovengenoemde besluiten recht-
streeks in zijn belang te zijn getrof-
fen, kan binnen zes weken na de
bekendmaking van het betreffende
besluit een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen bij burgemeester en
wethouders. De datum van bekend-
making 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 voorzie-
ning indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank
Amsterdam (Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam). Voor een dergelijk
verzoek brengt de rechtbank griffie-
recht in rekening.

Van de kapvergunningen mag geen
gebruik worden gemaakt voor het
moment dat de bezwaar- of beroeps-
termijn is verstreken of beslist is op
een verzoek om een voorlopige
voorziening.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

 

BALIE 
VERGUNNINGEN

Vanwege cursussen voor de nieu-
we omgevingsvergunning (de
Wabo) welke per 1 oktober 2010
in werking treedt, is de balie en
de Vergunningenlijn van het team
Vergunningen en Handhaving, in
het BEL kantoor (Zuidersingel 5
te Eemnes), gesloten op dinsdag
21 september 2010.

Blaricum staat van 23 september tot
en met 25 september 2010 in het
teken van een oefening van IDEA
(Integrated Development of
Entrepreneurial Activities). IDEA is
onderdeel van defensie en bestaat
uit een netwerk van reserveofficie-
ren die worden uitgezonden naar
crisisgebieden voor economische
wederopbouw van het midden-  en
kleinbedrijf. Het motto voor deze
opbouwmissies is “Waar gewerkt
wordt, wordt niet gevochten”.

Eigen levensonderhoud
De missies zijn erop gericht om
mensen te helpen/leren (wederom)
in hun eigen levensonderhoud te
voorzien. Zo bemiddelen de mensen
van IDEA onder meer bij het ver-
strekken van microkredieten en
adviseren zij lokale ondernemers
over het (opnieuw) op poten zetten
van een eigen bedrijf. Dit kan varië-
ren van het adviseren bij een naai-
atelier voor (kinder)kleding, het
opzetten van een timmerwerk-
plaats, het opstarten van bazaars,
helpen met een ondernemingsplan,
het geven van scholing en ga zo
maar door. 

Oefenscenario
Voor de hulpmissies van IDEA
wordt één keer per jaar geoefend.
Dit jaar vindt de oefening plaats in
Blaricum, dat volgens het oefensce-
nario is getroffen door natuurge-
weld. 

De deelnemers starten op 23 sep-
tember met de opbouw van een
militair tentenkamp op het
Oranjeweitje. De dag daarna gaan
de mannen en vrouwen ’s middags
in groepen het dorp in om hun mis-
sie tot een goed einde te brengen:
Blaricum economisch weer op de rit
krijgen. Een groot deel van de
Blaricumse middenstand werkt mee

aan de oefening. De ondernemers
vertellen ‘hun’ verhaal aan de reser-
visten, die op basis daarvan plannen
maken voor de economische weder-
opbouw.

Voorbereiding
De jaarlijkse oefening is een onmis-
baar hulpmiddel om ervoor te zor-
gen dat de teams goed voorbereid
uitgezonden kunnen worden.
Recente missies zijn: Afghanistan
(met name Uruzgan in het zuiden
en Baghlan in het noorden van het
land), Bosnië, Kongo en Burundi. 

De deelnemers zijn allemaal reser-
veofficieren, afkomstig uit het hele
land, met ruime ervaring in het
bedrijfsleven. Ze zijn op tijdelijke en
vrijwillige basis inzetbaar voor uit-
zending naar gebieden die getroffen
zijn door een (natuur)ramp of con-
flict. Veel van hen zijn inmiddels al
meerdere keren op uitzending
geweest. 

Informatie
Op de website www.idea-project.nl
vindt u meer informatie over het
werk en de achtergronden van
IDEA.

“Waar gewerkt wordt, wordt niet gevochten”
BLARICUM MIDDELPUNT VAN OEFENING
ECONOMISCHE WEDEROPBOUWMISSIES
DEFENSIE OF: RESERVISTEN

VOORTGANG RECONSTRUCTIE RANDWEG OOST 

Behalve de vaste agendapunten
staan de volgende onderwerpen op
de agenda:

• De Algemene plaatselijke verorde-
ning Blaricum 2010 

• Verordening Wmo-adviesraad
Blaricum 

• Handhavingsbeleid omgevings-
recht 2010-2014

• Voortgang welstandsadvisering en
benoemen leden BEL-Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit 

• Opheffen Reserve Verkoopopbreng-
sten Gronden/Panden 

Op dinsdag 31 augustus jongstleden
is de heer Gijs van Loef (D66)
benoemd tot wethouder van de
gemeente Blaricum. De portefeuil-
leverdeling is als volgt:

J.N. de Zwart-Bloch, 
burgemeester
• Kabinetszaken/representatie
• Communicatie en voorlichting
• Openbare veiligheid/Politie/
Brandweer/Rampenbestrijding

• Integrale handhaving
• Intergemeentelijke- en Gewestza-
ken incl. Arhi en BEL

• Algemeen bestuurlijke zaken 
• Beleidscoördinatie van portefeuilles 
• Agrarische Zaken
• Personeel en organisatie 
• Kunst- en Cultuurbeleid

J.Z. de Joode-Baljet, 
wethouder
• Ruimtelijke ordening 
• Volkshuisvesting 
• Openbare werken 
• Natuur en landschap 
• Milieuzaken
• Woonwagenzaken
• Monumentenzorg
• WABO
• Water
• Project: begraafplaats

Afgelopen woensdag (15 september)
is in wijkcentrum De Malbak een
inloopbijeenkomst gehouden over
de reconstructie van Randweg Oost
en ’t Merk. De bezoekers konden
onder andere de tekeningen bekij-
ken van de nieuwe situatie. Verder
was er volop gelegenheid vragen te
stellen aan medewerkers van de
BEL Combinatie.

De aannemer werkt hard aan het
opstellen van een verkeersplan met
een planning voor de werkzaamhe-
den. Ook wordt uitgewerkt hoe het
werk het beste kan worden uitge-
voerd om de overlast zoveel moge-
lijk te beperken. Zodra dit plan klaar

• Informatieplan 2010-2013 
• Wijziging Verordening Wet Inbur-
gering 

• Vaststelling bouwverordening,
incl. 13e wijziging 

Deze stukken liggen ter inzage in de
hal van het gemeentehuis in Blaricum. 

Ook kunt u de stukken raadplegen 
via de gemeentelijke website 
www.blaricum.nl 
(Gemeentehuis – Gemeenteraad –
Agenda + stukken).

R.Posthumus, wethouder
• Economische zaken & werkgele-
genheid

• Verkeer en vervoer
• Grondzaken
• Recreatie
• Financiën
• ICT-beleid
• Projecten: 
- De Blaricummermeent 
- Centrumplan Bijvanck
- Dorpsstraat/Brinklaan

G. van Loef, wethouder
• Sociale zaken 
• WMO
• Welzijn
• Sportzaken
• Onderwijs
• Subsidiebeleid
• Jeugdbeleid
• Volksgezondheid 

is, wordt deze direct bekend
gemaakt via de gemeentelijke web-
sites van Blaricum en Huizen
(www.blaricum.nl en www.huizen.nl).

Naar verwachting wordt maandag 21
september aanstaande gestart met
de voorbereidende werkzaamheden.
De verschillende verkeerslichten
worden aangepast vooruitlopend de
werkzaamheden en er worden
kabelwerkzaamheden uitgevoerd.
Om deze werkzaamheden goed en
veilig uit te kunnen voeren worden
er op verschillende plaatsen afzet-
tingen geplaatst. Het verkeer zal
hier enige hinder van kunnen
ondervinden. 

AGENDA MENINGVORMENDE- EN 
BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 
DINSDAG 21 SEPTEMBER 2010
Aanvang 20.00 uur in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 te Eemnes

In verband met de ‘Blaricumse dag
van het werkpaard’ op zondag 19
september 2010 zal de Noolseweg
vanaf de Bussummerweg tot aan de
Verbeeklaan en de Bussumerweg
vanaf de kruising met de Noolseweg
tot de Englaan afgesloten zijn voor
verkeer van 12.00 uur tot 19.00 uur.

WEGAFSLUITING

PORTEFEUILLEVERDELING
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Zondag 19 september 10.00 uur
Prof. Dr. Maarten den Dulk
Zondag 26 september 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema

Tijdens de kerkdiensten is er een crèche
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). 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.

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Dorpsagenda

elke 2e dinsdagavond van de maand in
gezondheidscentrum De Lloods aan de
Meentweg 37P in Blaricum van 19.30-
21.30 uur het mantelzorgcafé geopend. 
De tentoonstelling is op werkdagen vrij
te bezichtigen van 08.30 tot 17.00 uur in
het BEL - kantoor, Zuidersingel 5 in
Eemnes.
PC Helpdesk ook na de zomer weer
paraat. Zie: www.swobel.org.
Peuterspeelzaal Blaricum.Voor kinde-
ren van 2 tot 4 jaar. 
Info: www.speelzaalblaricum.nl.
Vivium Services start weer met diver-
se cursussen. Info en aanmelding bij
Vivium Services, tel. 6924495 of op
www.vivium.nl of 
www.viviumservices.nl.
Vlugheid en Kracht Laren Blaricum
(V & K) staat al 101 jaar bekend om
haar Gymnastiek- en Turnlessen. Zij
start dit seizoen met Sportief Wandelen
en Zumba. Voor alle lessen geldt: twee
gratis proeflessen. Aanmelden kan via
de site: www.vlugheidenkracht.com. 
Bernard Ligtenberg (hypnose- en
regressietherapeut). Cursus zelfhypno-
se op de maandagavonden 27 septem-
ber, 4, 11 en 18 oktober. Kosten € 75,-.
Verdiepingsavond op maandag 20 sep-
tember ‘De weg van de minste weer-
stand’, ervaring met meditatie of zelf-
hypnose is gewenst, kosten € 15,-. Alle
avonden van 19.30-22.00 uur.
Aanmelden en info: tel. 5316849 en
www.zielsveel.nl, Windvang 10,
Blaricum.
Tergooiziekenhuizen Blaricum.
Inloopmiddag autisme. Elke tweede
dinsdag van de maand kunt u terecht
voor een individueel gesprek met de
vrijwilligers van het Autisme Info
Centrum van 13.30-15.30 uur. U vindt
hen in het Informatiecentrum, bij de
ingang Poliklinieken.
Nordic Walking. Lessen starten 18 sep-
tember vanaf 9.00 uur. De kosten bedra-
gen voor 6 lessen € 45,- inclusief
gebruik van de stokken.Voor opgave en
informatie: Lisette Mooij tel 53 89774
of 0658920759 (na 17.00 uur) mailen

N.B. De LOKALE WEBSITES kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl. Voor de websites van
adverteerders en sponsors zie de adver-
tentieteksten. 

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 26
september jubileumtentoonstelling
Lydia Schröder, glasobjecten en Ad
Arma, etsen. Zomertuin 11,
Hamdorffcomplex. Info: 035-5335987
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: 19 september t/m
10 oktober Monica Rotgans, schilderijen
en foto’s: ‘Australian structures’.
Opening: 19 september door Lydia
Morton, ambassadeur voor Australië.
Monica Rotgans is bekend van haar
bronzen sculpturen van o.a. stieren en
van schilderijen van Andalusische land-
schappen. www.monicarotgans.nl. Info
en openingstijden: www.vlierhove.nl.
Singer Museum, Laren: 17 september
t/m 16 januari 2011 ‘Dutch Utopia.
Amerikaanse kunstenaars in
Nederland 1880-1914’, 17 september
t/m 27 maart 2011 Singer Memorial
collection Hoogtepunten uit eigen 
verzameling.Info: 035-5393939 en
www.singerlaren.nl.
Ruud Spil (Blaricum): expositie t/m 3
oktober Stadmuseum Woerden,
Kerkplein 6, schilderijen van ‘Zes
hedendaagse plein-air schilders, in de
buitenlucht’ expositie. Open: di. t/m wo.
13.00-17.00 uur en wo. en zat. 10.00-
17.00 uur. Info: tel. 0348-431008 en
www.stadsmuseumwoerden.nl.
Belkantoor. BEL—Art. Tentoonstelling
van:werk van drie kunstenaars: Elize van
der Werff  diverse kunstrichtingen waar-
onder sieraden maken, schilderen,
Hannah Winsemius schilderijen en Jikke
Meijhuis beelden. De tentoonstelling is
op werkdagen vrij te bezichtigen van
08.30 tot 17.00 uur in het BEL - kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

GEZONDHEID / WELZIJN
Mantelzorgcafé. Vanaf september is

kan ook mooij@casema.nl
S.W.O.-BEL. Start weer met aktivitei-
ten voor ouderen. Wilt u eens kennisma-
ken met hun activiteiten, een open les
bijwonen of wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met S.W.O.-
BEL, telefoon 035-5316054, of zie
www.swobel.org waarin o.a. alle gege-
vens over de drie verschillende vestigin-
gen.
Smultuin. U kunt zich nu inschrijven
voor na- en voorjaarscursussen onder
auspiciën van Claudia Reina. Kijk op
www.smultuin.nl.

BIBLIOTHEEK HLB
In Huizen: Woensdag 15 sept. tot 2 okt.
expositie ‘Mantelzorgers in beeld’.
T/m 29 september: expositie foto’s Tom
de Groot n.a.v. zijn boek ‘Goois fruit’.
Het nieuwe inloopseizoen gaat weer
van start. Op elke derde woensdag van
de maand van september t/m april in de
huiskamer van de bibliotheekvestiging
Huizen. Kunstuitleen: gehele maand,
uit wisselcollectie. In Laren:
Woensdag 29 sept. 10.00-12.00 uur
voorlichting over de OV-chipkaart. In
Laren én Huizen: wekelijks de nieuw-
ste toptitels van bestsellerlijsten.
Uitleen Blue-raydiscs. Bij mobiliteits-
problemen: Bibliotheek-aan-huis!
Vereist: lidmaatschap, info: tel.
5257410. Huizen: Plein 2000 1, tel.
5257410. Laren: St. Janstraat 27a, tel.
5382612. Lezingen etc, entree-
prijzen en kaarten reserveren: zie 
www.bibliotheekhlb.nl. Gooise biblio-
theken nu ook e-books. 
Ga voor meer informatie naar:
www.gooisebibliotheken.nl.

NIEUWE ONDERNEMING
Gooische Labradoodles. Fokker nieuw
in Blaricum. Kruising tussen Labradors
en Poedels. De honden worden onder
meer ingezet als hulp- en therapiehond
bij autistische kinderen. Info: Arienne
Heuker of Hoek, tel. 06-51996963 en
www.gooischedoodles.nl.

Kopij 
DEADLINE KOPIJ voor de uitgebrei-
de hei & wei nr. 351 is 17 september
a.s. en verschijnt op 1 en 2 oktober
a.s..
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Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 9.45
uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 

Op zondag 19 september 
Kindernevendienst.

Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.

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.

Kerkdiensten
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 geza-
menlijk koffie/thee. Iedereen is uitgeno-
digd. 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!

Telefooncirkel
voor alleen-

staande ouderen
Het Rode Kruis organiseert voor de
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren
een telefooncirkel voor alleenstaande
ouderen. Vooral oudere mensen raken in
de huidige maatschappij sneller geïso-
leerd. De telefooncirkel biedt de moge-
lijkheid dit te voorkomen. 
Elke ochtend wordt telefonisch contact
gelegd tussen de deelnemers met het
doel elkaar veiligheid en zo nodig onder-
steuning te bieden. Bovendien biedt deze
manier een goede aanzet om de dag met
een gezellig praatje te beginnen. Aan de
deelname zijn geen kosten verbonden,
alleen het bezit van een telefoon is vol-
doende. Voor informatie kunt u terecht
bij mevrouw A. de Veen, tel. 035-
5311567 of mevrouw L. Gorter, tel. 035-
5312456.

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 035-5316520.

Zon op en onder: op 18 september om

7.19 uur resp. 19.48 uur en op 1 oktober

om 7.41 uur respectievelijk 19.18 uur.

Het dorp leed den 26e maart 1696 grote
schade door een brand die de hervormde
kerk en 50 huizen vernielden.

Aldus een klein stukje Blaricumse geschie-
denis, snel overgepend uit een oud dik
boek (zo’n boek kun je het niet aandoen op
een scanner te leggen). 

Misj Brouër / Bijvanck

(Vervolg pagina 1)
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