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K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

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

P        

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
www.rabobank.nl/noordgooiland

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

Stijn Rietman
even terug
De prachtige werken van Stijn
Rietman zijn even terug en nu te leen.
U herinnert zich misschien dat Stijn,
een zeer talentvolle fijnschilder in
2007 de mogelijkheid kreeg van de
Dooyewaard Stichting een half jaar te
wonen en werken in een atelier in ons
dorp.

Hoe het met Stijn verder is gegaan kunt
u horen tijdens de lezing door drs.
Harriet Stoop op 15 april over een aantal
kunstenaars die zullen deelnemen aan de
Artotheek van de Stichting Vrienden van
het Singer museum. Van al deze heden-
daagse kunstenaars en nog vele anderen
(in totaal ongeveer 40), kunt u op 16
april werk komen bekijken. Als Vriend
van het Singer Museum kunt u de lezing
bijwonen en de werken lenen met moge-
lijkheid tot koop. Iedereen kan Vriend
worden van het Singer Museum voor

120 euro per jaar/familie en u steunt
hiermee ons unieke museum in Laren.
Vriend worden en opgeven voor het bij-
wonen van de lezing, Singer, 5393956.
Info www.singerlaren.nl. 

15 april 20.30 uur, 
lezing en preview, 

16 april 10.00 - 14.00 uur preview en
15.00 - 17.00 uur lenen

Ralf van Vegten (VVD) ondertekent de brief aan de leden van de Provinciale Staten

door Gerda Jellema
In het gemeentehuis van Blaricum aan
de Kerklaan heerst op 15 maart bij bin-
nenkomst een sfeer die je zelden mee-
maakt. Mensen die enigszins in blije ver-
wachting zijn, je zou haast denken dat er
een goed lopende dating sessie plaats-
vindt. En eigenlijk is dat ook zo. Het
HOV onderwerp heeft van de
Blaricumse politiek en haar bewoners
een team gemaakt, zij hebben elkaar
gevonden. Na een periode van aan elkaar
snuffelen, zijn de neuzen dezelfde kant
op gaan staan. In de brief roepen zij de
leden van de Provinciale Staten op ‘om
de plannen voor een vrije busbaan in
Blaricum als onderdeel van de hoog-
waardige busverbinding (HOV in ’t
Gooi) tussen Amsterdam-Huizen-
Hilversum te schrappen’. Zij stellen dat
dit project: ‘een verspilling van belas-
tinggeld is, geen draagvlak heeft, enor-
me weerstand oproept en geen concrete
verbetering oplevert’.

Goed alternatief
De brief eindigt met: ‘Het alternatief is
namelijk zo simpel: laat de bus meerijden
over het bestaande asfalt. Sterker nog, per
1 juli van dit jaar zal de bedoelde HOV-
lijn, buslijn 320, tussen Amsterdam,
Huizen, Blaricum en Hilversum over het
bestaande asfalt gaan rijden. Een unieke
kans om tegen minimale investering con-
creet ervaring op te doen’.
De brief is ondertekend door de voltalli-
ge Blaricumse Gemeenteraad (VVD,
Hart voor Blaricum, De Blaricumse
Partij, D66, PvdA en CDA) en de bewo-
ners, verenigd in en vertegenwoordigd
door de informele Belangenvereniging
Blaricum Bijvanck, de vereniging ‘Geen
weg door het Bijvanckpark’, de sportver-
enigingen Blaricum/Huizen en diverse
andere belanghebbenden van de gemeen-
te Blaricum. En nu maar afwachten…
Steun aan brief betekent 24 miljoen euro
besparen!

www.dayspamooi.nl
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Historisch moment: de Blaricumse
politiek en bewoners één in HOV
‘De Blaricumse politiek en bewoners hebben de handen ineengeslagen en 
richten zich in een unieke samenstelling tot Provinciale Staten van Noord-
Holland', aldus een gezamenlijke brief aan de leden van de Provinciale Staten.

Lentemarkt
De hulpboeren van zorgboerderij ‘t
Werckpaert hebben samen met de
vrijwilligers weer allerlei paaskransen
en decoraties gemaakt.

Iedereen kan de lammetjes komen
bewonderen en een ritje maken met de
huifkar. Natuurlijk kunnen de kinderen
ook weer naar hartenlust knutselen. 
U kunt ons vinden op de Gebr.
Dooyewaardweg 3. Kijk ook even op
onze website www.werckpaert.nl.

16 en 17 april van 12.00 tot 17.00 uur
is de jaarlijkse lentemarkt
op boerderij ‘t Werckpaert

Blaricummer Anton op de driewieler



Bomen geplant bij Nationale Boomfeestdag 

Kleine commissie

Grote commissie

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Agenda rondetafelgesprekken

Actuele informatie

Reconstructie randweg 
Oost en ’t Merk



Ontvangen aanvragen Verleende vergunningen 



Dorpsagenda
Mulder, tel. 5314514. Info cursussen:
www.versawelzijn.nl of tel. 5314514.
De Blaercom. Iedere dinsdag vanaf
13.30 uur spelmiddag. Info: Lisette
Mooij, tel 5312977 of lmooij@
versawelzijn.nl. Cursus ‘Open huis
Intuïtieve ontwikkeling’, 2 april, 10.30-
13.00. Info: Annelita Reinders, tel.
5234185 of www.cli.nl. 
Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum.
Elke tweede dinsdag van de maand
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum in de hal van de
polikliniek 13.30-15.30.
De Malbak. Kooklessen voor echte
beginners, dinsdags, 16.00-19.30,
kosten 75 euro voor zes lessen. Info:
5262902 of gvliet@versawelzijn.nl. 
Volksuniversiteit. ‘Schetsen op reis’,
door Joan Lichtenbelt. Buiten schetsen.
6, 13, 20 en 27 april, 14.00-16.30.
Kosten 49 euro. Verzamelen in de hal
van De Blaercom. 
Info: www.volksuniversiteitlaren.nl. 
Reumafonds bedankt regio Blaricum,
er is in totaal 3614,02 euro opgehaald.
Zij kunnen voor volgend jaar nog col-
lectanten in de Bijvanck gebruiken. Info
Jacques Reijnders jenareij@hetnet.nl. 
MS Fonds zoekt in Blaricum een 
nieuwe coördinator voor de MS collecte
in november. Info Pamela Zaat, tel.
(010) 5919839 of pamela@nmsf.nl of
www.mscollecte.nl.

BIBLIOTHEEK HLB 
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtend derde woensdag van de
maand, 10.45-12.00. Film ‘Kinderen
met autisme’, 5 april, 20.00-22.00.
Lezing door Joke Linders, ‘Verbeelding
of werkelijkheid’, 7 april, 20.00-22.00.
Tuinontwerpdag 15 april reserveren in
bibliotheek. Kunstlezing over Paul
Cézanne, 16 april, 10.45-12.45. Laren,
St. Janstraat 27a, tel. 5382612. Thema-

N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.

EXPOSITIES/CONCERTEN
Galerie Bianca Landgraaf t/m 9 april,
Internationale meester keramisten.
Woensdag t/m zaterdag 13.00-17.00 en
op afspraak. De galerie is verder
geopend op de eerste en derde zondag in
de maand en op koopzondagen.
Hamdorffcomplex. Info: tel. 5335987
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove t/m 17 april
Heleen Vriesendorp en Gerrit
Wijngaarden, schilderijen, Dieuwke
Tamsma, keramiek en beelden Info:
www.vlierhove.nl. 
Singer Museum Laren t/m 22 mei 2011
‘Rodin de denker denkt weer’. Info: tel.
5393939 en www.singerlaren.nl en
www.rodindedenker.nl. 
BEL-Art Vanaf 8 april expositie van
Jan Min, schilderijen, Marloes Eerden,
beelden en Peter Beemsterboer, fotogra-
fie op werkdagen vrij te bezichtigen
8.30 -17.00 in het BEL-kantoor.
Torenhof tot eind april. Expositie
Herman Strating, wassen en bronzen
beelden. 

WELZIJN 
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30-11.45. Info:
www.speelzaalblaricum.nl. 
Vivium Services. Cursus ‘Eerste hulp
aan kinderen’, 7, 14 en 21 april, 19.30-
22.00 in De Blaercom. 
Info cursussen: www.viviumservices.nl
of www.vivium.nl. 
Versa Welzijn/S.W.O-BEL. Elke twee-
de dinsdagavond van de maand in het
gezondheidscentrum De Lloods, 19.30-
21.30, het Mantelzorgcafé. Info:
Marianne Verstijnen, Versa Mantelzorg-
ondersteuning, tel. 6970050 of Femmy

avond ‘Volwassenen met autisme en
hun partners’, 7 april, 20.00-22.00.
Tuinontwerpdag 15 april, reserveren in
bibliotheek. Mobiliteitsproblemen?
Bibliotheek-aan-huis! Lidmaatschap
vereist, info: tel. 5257410, 
www.bibliotheekhlb.nl en 
www.gooisebibliotheken.nl. 

NIEUWE ONDERNEMING
Haircare Tessa is een dames-, heren-
en kinderkapsalon. U kunt er terecht
voor knippen, kleuren, permanenten en
extensions. Sinds 1996 zit Tessa Puijk
in het kappersvak. Een eigen kapsalon
is altijd één van haar wensen geweest en
is nu dan ook, met trots, gerealiseerd
door een verbouwing aan huis. Sinds
juli 2010 is haar zaak gevestigd aan de
Langwagen 8. Hopelijk zijn haar klan-
ten net zo enthousiast als Tessa Puijk.
Openingstijden zijn (alleen op
afspraak): ma 9.00-11.30, di 9.00-
21.00, wo 9.00-11.30, do 9.00-21.00.
Tel. 0652601438. 
Voor prijzen of overige info
www.haircaretessa.nl.
Nicole Design. Unieke handgemaakte
schorten van Eveline Anslijn. Leuk als
cadeau of gewoon voor u zelf. De stoffen
die gebruikt worden zijn vaak van linnen
of katoen of een combinatie van kwali-
teiten, zij geven Eveline de inspiratie om
er een uniek schort van te maken, ze zijn
met liefde gemaakt wat de kook presta-
ties bevordert. In haar atelier kunt u
schorten bekijken en passen. Het atelier
is van maandag t/m donderdag geopend
10.00-17.00. Wij raden u aan om van
tevoren even te bellen of te mailen, zodat
u niet voor een dichte deur komt te staan.
Op de site www.nicoledesign.nl treft u
voorbeelden van schorten aan die u kunt
bestellen. Adres: Wetering 42, 1261
NH Blaricum, tel. 0610280554 of
5240054, e-mail: nicoledesign@tele2.nl.

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

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 5317468 of 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Gerda
Jellema, Aty Lindeman, Karin Maas, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Linda Eggenkamp, Nico de
Gooijer, Christa Hogenkamp, Piet Niks,
Corryn de Vrieze. 
Foto’s: Peter van Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: 531 31 62,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. 531 09 84 
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Matthäus Passion
Op Palmzondag 17 april wordt om
14.30 uur een indrukwekkende uitvoe-
ring gebracht van het oratorium
Matthäus Passion van Johann
Sebastian Bach. In de prachtige akoes-
tiek van de Sint Jansbasiliek wordt u
meegevoerd in de sfeer van Bachs muzi-
kale meesterwerk over het lijdensverhaal
van Christus. 
Voor de vijfde maal is de Stichting Laren
Klassiek er weer in geslaagd een fantas-
tische bezetting bij elkaar te brengen van
ruim 150 uitvoerenden onder de bezie-
lende leiding van dirigent Bernhard
Touwen. De toegangskaarten kosten 57
euro (eerste rang) en 47 euro (tweede
rang), inclusief programmaboekje, pau-
zedrankje en administratiekosten. 
U kunt uw kaarten bestellen via
www.larenklassiek.nl of bij Saskia Vos:
5310017.

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.

Het Reumafonds bedankt alle collectan-
ten, comitéleden en bewoners in de regio
Blaricum voor de grote inzet en bijdrage
aan het prachtige resultaat van de collec-
te. In Blaricum en de Bijvanck
(Blaricum/Huizen)is in totaal 3614,02
euro opgehaald. 
Vooral het deels nieuwe team in de

Bijvanck heeft een prachtige prestatie
geleverd. Dit kleine team kan volgend
jaar nog wat uitbreiding hebben. Woon je
in de Bijvanck, voorzien van enig door-
zettingsvermogen, en ben je enthousiast
om iets voor je medemens te betekenen
doe dan mee en neem contact op met
Jacques Reijnders jenareij@hetnet.nl. 

Korenproject
‘Vocal Date’

Met de koren: Allround, Demannen-
zingen en de Blaricumse Vocalgroup
The Ambrosian. 

Zij geven twee uitvoeringen: op zater-
dag 16 april om 20.00 uur in `t
Lichtpunt (Abrona), Huis ter Heide en
op zondag 17 april om 14.30 uur in de
Baarnse Paaskerk. 

Info: de heer B. Gräve, 5386872 of
0651761907.

Vincent Mentzel
In samenwerking met het Rijkmu-
seum Amsterdam verschijnt bij uitge-
verij d’jonge Hond het oeuvreover-
zicht Foto Vincent Mentzel.

Concept, omvang en uitvoering – door
vormgever Irma Boom – maken van
Foto Vincent Mentzel een spectaculair
boek. De fotograaf geeft aan de hand van
talrijke portretfoto’s een overzicht van 40
jaar geschiedenis. 

De geportretteerden zijn zonder uitzon-
dering mensen die de afgelopen decen-
nia mede hebben vormgegeven. 

Foto Vincent Mentzel is te bestellen in de
webwinkel van Uitgeverij d’jonge Hond:
www.dejongehond.nl, in de boekhandel,
bij BOL.com en via alle bekende boe-
kensites.

Lodge Villa’s
King Arthur Groep en PFC2 organise-
ren nog vier inspiratiebijeenkomsten
om te komen tot een groep van 8 huis-
houdens die hun eigen nieuwe woning
en woonomgeving gaan ontwikkelen in
de Blaricummermeent. 

Wilt u ook meedenken, meedoen en
nadenken over uw eventuele toekomsti-
ge woning en woonomgeving, kom dan
naar de bijeenkomsten in de Blaercom.
Na 12 mei is bekend of het woongebouw
er gaat komen. Dat is afhankelijk van het
aantal geïnteresseerden. Deelname aan
de inspiratiebijeenkomsten is geheel
vrijblijvend. 

Voor informatie over de data en voor
vragen en aanmelden: 
info@kingarthugroep.nl of tel. 033-
2012491.

Hei & wei niet 
ontvangen?
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Reumafonds bedankt regio Blaricum


