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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

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

  

Makelaar van
het jaar 2011

Derek Verlee van Verbeek Bedrijfs-
makelaardij is verkozen tot Makelaar
van het jaar 2011.
Op maandag 6 juni reikte Eduard
Schaepman, directeur van Regus
Benelux, de award uit aan de meest suc-
cesvolle makelaar van het jaar 2011. De
prijs werd uitgereikt tijdens een rosé-
party bij Rust Wat.

Schaapscheren
Bij de schaapskooi op de Blaricum-
merheide werden zaterdag 4 juni  55
schapen op ouderwetse wijze geknipt.
Naast het ‘schaapscheren’ waren er met
name voor kinderen veel activiteiten
zoals: tekenen, schilderen en knutselen.
Verschillende verenigingen vertelden
over vogels, planten, dieren, geologie en
archeologie. Het Goois Natuurreservaat

was er ook met een informatiestand aan-
wezig waar iedereen met vragen over de
Gooise natuur terecht kon.

IWC corner
De vernieuwde zaak van René Kahlé
Juweliers op Brink 22 in Laren opende
op 19 juni een corner met de exclusieve
Zwitserse IWC horloges. Deze IWC cor-
ner is uniek in de wereld.

Na de dienst werd het televisie-icoon
onder grote belangstelling de laatste eer
bewezen op de algemene begraafplaats
Woensberg. Willem Duys is geboren op
17 augustus 1928 in Bussum. Vele jaren
woonde hij afwisselend in Saint Paul-de-
Vence (Frankrijk) en Naarden. In 2007
kreeg hij gezondheidsproblemen. De
laatste jaren woonde hij in Blaricum. Hij
overleed op 2 juni in Hilversum. Willem
Duys is 82 jaar geworden.

Van vrijdag 20 t/m zondag 29 mei
2011 verzorgde zMaakt! Culinaire
Evenementen weer ruim een week
lang iedere avond een uitgebreid
aspergediner.

Zolang dit culinaire event duurde was
Fonds Gehandicaptensport het goede
doel. Gedurende de avond konden de
aanwezigen het Fonds steunen door
middel van het aanvragen van een ver-
zoeknummer bij de band. Deze levende
jukebox sloeg goed aan en de opbrengst
kwam met een aanvulling van 2.500,-

euro van zMaakt! op ruim 10.000,-
euro!

Op 7 juni was de uitvaartdienst voor Willem Duys in het St. Vitusgebouw. 
Op beeldschermen buiten kon men nog één keer de maestro van de beschaafde
maar dikwijls wel spannende talkshow aan het werk zien. Eerst jong en vol
vuur, rokend en soms over de eigen woorden struikelend; later meer bedaag-
der en meer luisterend, maar altijd innemend en met een voortreffelijk
gebruik van de Nederlandse taal.

Willem Duys - maestro van de
beschaafde talkshow

Fonds Gehandicaptensport
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Deze prachtige foto werd gemaakt door
Eelco de Wal uit Blaricum.

Maarten Beuningh van zMaakt! en Nike
Boor van Fonds Gehandicaptensport
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Informerend

Beeldvormend

Een BEL-zwembad! Wat vind u/jij?

Agenda rondetafelgesprekken



Ontvangen aanvragen Verleende vergunningen 

Verwijdering uit 
registratie 
kinderopvang

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Vaststelling redactionele 
wijziging legesverordening 2011

Agenda 
meningvormende- 
en Besluitnemende 
raadsvergadering 

Besluit 
informatiebeheer 
2011 vastgesteld

Expositie in 
BEL-kantoor 



Dorpsagenda
Femmy Mulder, tel. 5314514. Info 
cursussen: www.versawelzijn.nl of tel.
5314514.
Elke dinsdag en donderdag, 10.00 -
11.30 inloopspreekuur in de Blaercom
en maandag 13.30 - 15.00 in
Gezondheidscentrum Bijvanck voor
mensen met kleine of complexe vragen
rondom wonen, welzijn  en zorg.
De Blaercom. Iedere dinsdag vanaf
13.30 spelmiddag. Info: Lisette Mooij,
tel 5312977 of lmooij@versawelzijn.nl.
Bridgeclub ‘De Bridgegooiers’ organi-
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, culturele 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@

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.
BEL-art t/m 17 augustus een overzichts-
expostie van schilderijen, tekeningen,
grafiek, keramische beelden en produc-
ten van de afdelingen toegepaste kunst
en textiel. Op werkdagen vrij te bezich-
tigen  van 8.30 - 17.00 uur in het BEL-
kantoor.

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

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
maand, 10.45-12.00. Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-
aan-huis! Lidmaatschap vereist, info:
tel. 5257410, www.bibliotheekhlb.nl en
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 26 juni 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema
Zondag 3 juli 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema
Zondag 10 juli 10.00 uur
Ds. Jan Greven

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
Zondag 26 juni
Géén viering in Blaricum 
in verband met de St. Jansprocessie in
Laren.
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.: 5313162,
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. 5310984
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.

Op www.goylantskamerkoor.nl worden
de projecten en de projectaanpak uitge-
breider beschreven, een telefoontje 
voor het eerste contact kan natuurlijk
ook: Rienk Harkema, 5387557 of Elly
Verbree, 5244167.

voor woondoeleinden is daarom  niet
geïndiceerd. Geïnteresseerden dienen
zich te realiseren dat het karakteristieke
gebouw  aangepast dient te worden aan de
eisen van deze tijd. De pastorie staat op
de gemeentelijke lijst van beeldbepalende
panden. 

Serieuze belangstellenden worden 
verzocht zich voor 1 augustus 2011
onder vermelding van de beoogde
bestemming schriftelijk kenbaar te

maken bij de secretaris van het 
parochiebestuur, de heer 

U. J. Poolman Simons, Meentweg 51, 
1261 XS Blaricum, 

email u.poolmansimons@telfort.nl

Piet van den
Bergh 80 jaar
Piet van den Bergh van de ijzerhan-
del werd op 12 juni 80 jaar. 

De redactie van hei & wei wenst Piet 
alsnog de beste wensen en met de woor-
den van Peter van Rietschoten te spre-
ken: acht kruisjes - mensenmens, still
groing strong en niet ongelukkig.

Na het vertrek van pastor C. Lavaleije
en zijn gezin uit de pastorie van de
Blaricumse Sint Vituskerk wordt nage-
dacht over een nieuwe (passende)
bestemming voor de pastorie. 
In eerste instantie leek deze gevonden 
in een kloosterfunctie. Na een jaar 
intensief overleggen met de zusters
Benedictinessen uit Italië en een archi-
tect, bleek het gebouw helaas te klein
voor de zestien nonnen. Het parochiebe-
stuur is nu op zoek naar een huurder voor
de pastorie aan de Blaricumse Kerklaan.   
De voorkeur gaat uit naar een bestem-
ming die past in en bijdraagt aan de uit-
bouw van de rooms katholieke Sint
Vitusparochie. Verhuur aan particulieren

Zaterdag 25 juni vanaf 10.00 uur is
er een grote uitverkoop van Mieke
Calis op de Eemnesserweg 2. 

Met Mieke Calis verdwijnt er weer een
stukje authentiek Blaricum. In de uitver-
koop zijn: serviezen, glaswerk, gespon-
nen wol, schilderijen, kunst, kitsch, curio-
sa, kleine meubels en rieten manden etc..
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Goylants Kamerkoor heeft plaats 
voor projectleden (m/v)

Nieuwe bestemming gezocht 
voor pastorie Blaricum   

Boerderijleeg-
verkoop

Bent u zanger en op zoek naar een
bijzondere uitdaging? Bijvoorbeeld
omdat u zangles hebt of omdat u in
een groot koor zingt en eens wilt
ervaren hoe het is als juist úw stem
mede bepalend is? Dan is zingen in
ons kamerkoor, waarin via klank-
kleuring en luisterend zingen vaak
prachtige resultaten worden behaald,
een ervaring die u niet wilt missen.
U kunt nu auditie doen voor onze eerst-
volgende twee koorprojecten. Direct na
de zomervakantie start het project ‘Duitse
koormuziek uit vroegbarok en roman-
tiek’. Dit wordt 7 oktober afgerond met
een concert. Vanaf 10 oktober worden
enkele kerstuitvoeringen voorbereid; dit
jaar een Engels georiënteerd (Carol)pro-
gramma, evenals een Franstalig program-
ma. Kortom: twee programma’s die de
moeite van het zingen en beluisteren meer
dan waard zullen worden!


