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    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

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

www.dayspamooi.nl

  

Cursus eerste
hulp aan kinderen
Vivium Services organiseert in
Hilversum een cursus van 3 bij-
eenkomsten met theorie en praktijk-
oefeningen eerste hulp aan kinde-
ren op dinsdag 7, 14, 21 juni van 
9.30-22.00.
Het is voor ouders, verzorgers en profes-
sionele krachten van groot belang om te
weten wat te doen bij ongevallen waarbij
een kind betrokken is. Het volgen van
deze cursus neemt veel onzekerheid bij u
weg.

Cursusprijs 150 euro. Voor leden van
het Servicepakket 135 euro. 
Voor informatie en aanmelding

www.viviumservices.nl of bel 6924495
Veel zorgverzekeraars vergoeden 

een gedeelte van de cursus.

Annelies IJpma
geridderd

Op 29 april werd Annelies IJpma gerid-
derd in de Orde van Oranje-Nassau. 
Annelies is al 27 jaar vrijwilligster bij
De Malbak bij diverse activiteiten, ook
staat zij al regelmatig achter de bar.
Daarnaast zet zij zich in voor gehandi-
capte kinderen en al acht jaar geeft ze
leiding aan het smartlappenkoor De 
blaerders. Hannie en Rietje, twee vrij-
willigers van het koor vonden, dat zij de
onderscheiding verdiende.

Schietvereniging
Blaricum
Schietvereniging Blaricum bestaat 50
jaar en vierde dat met een op voorhand al
gezellig uitje voor leden en partners.

Na de schilders die de schoonheid van
Laren en Blaricum eind
negentiende eeuw ontdek-
ten, volgden generaties van
schrijvers, dichters en
musici. Zij hebben het cul-
turele leven van de twee
Gooise dorpen op een hoog
mondain niveau getild en
juist dat heeft de dorpen
hun aantrekkingskracht
voor artistieke rijken en
intellectuelen gegeven. 
Hotel Hamdorff werd het
middelpunt voor chique
bals en partijen, en voor alles wat 
mooi en kunstzinnig was. 

Als schrijversdorpen zijn Laren en
Blaricum vergeten. 
Het prachtig vormgegeven
boekje begeleidt de fiets-
kaart met vijfentwintig
korte schrijversportretten
en hun plaats in de
Nederlandse literatuur. 
Door de ogen van mensen
als Adriaan Roland Holst,
Carry van Brugge, Annie
Romein-Verschoor, Frida
Vogels, Berthe Meijer en
Adriaan van Dis is ‘literair
fietsen’ ook een kleine

geschiedenis van de dorpen zelf gewor-
den.

Literair fietsen langs schrijvers
in Laren en Blaricum

Jagtlust -  In 1953 kraakte Fritzi ten Harmsen van der Beek (1927-2009), schrijfster,
dichteres en tekenares, door een tekort aan financiële middelen de leegstaande villa
Jagtlust aan de Eemnesserweg. Remco Campert trok vrijwel direct bij haar in.
Jagtlust groeide uit tot een ontmoetingsplaats van Amsterdamse dichters, journalis-
ten, acteurs en schilders. Die kwamen voornamelijk naar Blaricum om te drinken, te
vrijen  en te slapen. Het door katten en honden overbevolkte huis werd per jaar sme-
riger totdat Villa Jaglust in opdracht van de eigenaar werd ontruimd en Fritzi een
huisje in Groningen kreeg.

Als schrijversdorpen zijn Laren en Blaricum vergeten, dat wordt in het
onlangs uitgegeven boekje ‘Literair fietsen’ rechtgezet en in kaart gebracht
met een fietsroute langs de huizen van bekende literaire figuren die in de twee
dorpen hebben gewoond.
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Meepraten over bezuinigingen?

Gladheids-bestrijdingsplan 2010-2015

Verordening leerlingenvervoer 2011 vastgesteld

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Agenda 
meningvormende- 
en besluitnemende 
raadsvergadering



Agenda rondetafelgesprekken

Agenda meningvormende- en 
besluitnemende raadsvergadering

Ontvangen aanvragen Verleende vergunningen

Hoorzitting  kadernota 2012



Dorpsagenda
seert weer elke donderdagavond t/m 25
augustus een zomerbridge, aanvang
20.00, graag aanwezig om 19.45. Niet
leden € 2, -, maximaal € 20,00 voor de
hele zomer (= 13 x). In De Blaercom
iedere eerste vrijdag van de maand, cul-
turele avond.
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. Elke woensdag zaalvoet-
bal, voor zestien jaar en ouder, 20.00-
21.30, info: 5262902. Cursus weer-
baarheid voor meisjes van 9-12 jaar,
15.00-16.30 en combi fight voor jon-
gens van 9-12 jaar, 13.30-15.00. Start
11 mei. Info: Petra Koppers-van der
Schaft, 5262902 of pkoppers@
versawelzijn.nl. De Malbak zoekt vrij-
willigers voor de Kindervakantieweek
van 25 t/m 29 juli. Thema: ‘Bouw je
droom!’ Aanmelden: 5262902 of 
pkoppers@versawelzijn.nl. 
MS Fonds zoekt in Blaricum een nieu-
we coördinator voor de MS collecte in
november. Info: Pamela Zaat, tel. (010)
5919839 of pamela@nmsf.nl of
www.mscollecte.nl.
Nationaal Epilepsiefonds zoekt vrij-
willigers. Info: Maarten Heidweiller,
email: heidweiller@xs4all.nl. Zie ook:
www.epilepsiefonds.nl

BIBLIOTHEEK HLB 
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtend derde woensdag van de

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

EXPOSITIES/CONCERTEN
Galerie Bianca Landgraaf t/m 26 juni,
Mysterie en droom: vier Franse kunste-
naars, Karim Borjas, Monique Pavlïn,
Gérard Redoulès, Jorge Soler.
Donderdag 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.
Zomerconcert Rust Wat 24 juni aan-
vang 20.15, m.m.v. Violiste Simone
Lamsma en het Concertgebouw
Kamerorkest. Info en kaarten bestellen:
www.zomerconcert.nl. 

WELZIJN 
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30-11.45. 
Info: www.speelzaalblaricum.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 Mantel-
zorgondersteuning, tel. 6970050 of
Femmy Mulder, tel. 5314514. 
Info cursussen: www.versawelzijn.nl of
tel. 5314514.
De Blaercom. Iedere dinsdag vanaf
13.30 spelmiddag. Info: Lisette Mooij,
tel 5312977 of lmooij@versawelzijn.nl.
Bridgeclub ‘De Bridgegooiers’ organi-

maand, 10.45-12.00. Ontmoet en groet,
28 mei, 14.00-15.00. Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612.
Biblioscoop, 23 juni, 19.30. Mobili-
teitsproblemen? Bibliotheek-aan-huis!
Lidmaatschap vereist, info: tel.
5257410, www.bibliotheekhlb.nl en
www.gooisebibliotheken.nl.
De bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
is overgegaan op een nieuwe, eigentijd-
se catalogus. De nieuwe webcatalogus
biedt de mogelijkheid om recensies te
schrijven, boeken te waarderen en tags
aan titels toe te voegen. Zo kan de
gebruiker allerlei informatie toevoegen
op de bibliotheekwebsite en actief en
interactief deelnemen. De catalogus is
te vinden op www.bibliotheekhlb.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 29 mei 10.00 uur
Ds. Friso Mout, Baarn
Zondag 5 juni 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 12 juni  
Pinksteren
Oecumenische Viering van alle kerken
die aangesloten zijn bij de Stuurgroep
Oecumene van de BEL gemeentes
in/bij de Dorpskerk van Blaricum. Info:
www.protestantsegemeenteblaricum.nl

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur
Eucharistieviering of Woord en

Communieviering
Door de week:
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel
Woensdag 1 juni 10.00 uur
Seniorenmis waarna koffiedrinken
Donderdag 2 juni 10.00 uur
Hemelvaart van de Heer
Eucharistieviering
Zondag 5 juni 11.00 uur
Viering van de Eerste Heilige Com-
munie m.m.v. Kinderkoor
Zondag 12  juni 11.00 uur
Hoogfeest van Pinksteren
Oecumenische Viering van alle kerken
die aangesloten zijn bij de Stuurgroep
Oecumene van de BEL gemeentes
in/bij de Dorpskerk van Blaricum
Maandag 13 juni 10.00 uur
Tweede Pinksterdag
Woord & Communie viering
In juni is er geen Kindernevendienst.
Info: Pastor C. Lavaleije 5383153,
mail: stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.nl

Evangeliegemeente De Rivier
Elke zondagmorgen 10.00 uur dienst
in de aula van de Basisschool De
Levensboom in de Bijvanck. 
Info: tel. 5252804 en 
www.evangeliegemeentederivier.nl.

Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e woens-
dag van de maand 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e (5e)
10.00 uur.

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, Ilse Bloemen,
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

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.

zo goed mogelijk in de originele staat
hersteld kon worden en het resultaat
mag er zeker zijn.

Martine van Vuure: ‘We wilden een
afscheidscentrum dat past bij deze tijd,
maar ook een plek waar mensen een
gevoel van warmte ervaren op het
moment dat ze binnenkomen. Daarom
hebben we gekozen voor moderne tech-
nieken en een klassieke uitstraling met
veel natuurlijke tinten. In ons rouwcen-
trum in Laren wordt regelmatig gebruik
gemaakt van de privésuites (sleutelka-
mers waar nabestaanden 24 uur per dag
terechtkunnen), daarom hebben we
besloten om ook in Hilversum 3 van
deze privésuites te realiseren, ieder met
een eigen thema. We hebben een Bos-,
Strand- en Magnoliasuite.’ 

Op zaterdag 21 mei werd het rouwcen-
trum officieel geopend door Stef van
Breugel, directeur van Museum
Hilversum waarmee Van Vuure vorig
jaar september een samenwerkingsver-
band is aangegaan. U kunt een vrijkaart
voor dit museum aanvragen bij
Begrafenis en Crematie Onderneming
Van Vuure. 
Info: 6247531, uitvaart@vanvuure.nl en
www.vanvuure.nl. 

♦♣ ♥♠
Zomeravondbridge

in De Blaercom
Bridgeclub 

“De Bridgegooiers” 

organiseert weer

elke donderdagavond
t/m 25 augustus

aanvang 20.00 uur
graag aanwezig 

om 19.45 uur

niet-leden € 2,00

maximaal € 20,00 

voor de hele zomer (= 13 x)

♦♣ ♥♠

Begrafenis en Crematie Onderneming
Van Vuure opent haar nieuwe afscheids-
centrum op Melkpad 23 in Hilversum.
Het bestaande rouwcentrum op
Melkpad 21a zal in gebruik blijven
voor het kantoorgedeelte van Van
Vuure alsmede voor de verzorgings-
ruimte van IRU Van der Heden, het
bedrijf dat internationale rouwtranspor-
ten verzorgt.

Toen het pand aan het Melkpad vrij-
kwam zijn zus en broer Martine en Dirk
van Vuure gelijk gaan kijken naar de
mogelijkheden. Martine van Vuure:
‘Het pand van je buren staat tenslotte
maar één keer te koop.’ Samen met de
architect en de aannemer is bekeken
hoe Villa Anna, bij sommigen beter
bekend als de uitspanning Huize Royal,

Nieuw afscheidscentrum Van Vuure in Hilversum

Villa Anna nieuwe locatie voor Van Vuure


