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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

Gezocht talent-
volle sporters
Rugby Club ’t Gooi zoekt talentvolle
sporters (van 17 & 18 jaar), die toekom-
stig selectiespeler willen worden. ’t Gooi
is één van de beste rugbyclubs in
Nederland; landskampioen in 2009,
semi-finalist in 2011 en de club levert
veel spelers voor het Nederlands vijf-
tiental. Voor registratie en/of informatie
postmaster@rugbyclub-gooi.nl.

Tinnen collecte-
bus
Op 20 juni jl. kreeg collectant en wijk-
hoofd Mien Hund uit de handen van de
promotor Eric van Veelen van het KWF
(Koningin Wilhelmina Fonds, Kanker-
bestrijding) de tinnen collectebus uitge-

reikt voor het 30 jaar collecteren en
wijkhoofd zijn voor afdeling Blaricum.
Vorig jaar was Mien genomineerd voor
de vrijwilligster van het jaar van de
gemeente Blaricum.

Bermbeleid
Bewoners van Blaricum zijn door middel
van een brief op de hoogte gebracht van
het feit dat de bermen openbare ruimtes
zijn en dat ze obstakelvrij moeten zijn in
verband met wettelijke bepalingen en
vanwege de verkeersveiligheid. In
bepaalde gevallen waar de bewoners
graag willen overleggen met de gemeen-

te, zal er gekeken worden om tot een
voor alle partijen goede oplossing te
komen. 

Nieuw Blaricum
Donderdagmiddag 16 juni werd 
de eerste woning in het nieuwbouw-
plan Nieuw Blaricum, het eerste 
deelplan van De Blaricummermeent,
officieel opgeleverd. 

Bij de officiële handeling door de 
heer Rob Posthumus, als wethouder
onder meer verantwoordelijk voor 
De Blaricummermeent, waren de kopers
van de vier-onder-een-kapwoningen aan-
wezig. Na afloop van de handeling kre-
gen de kopers een geluksboompje over-

Bezoekers genoten van een met gevoel
uitgevoerd concert. Dat ook de ganzen
en eenden tevreden waren lieten zij mer-
ken door instemmend te kwekken en
kwakken. De bezoekers hadden zich ver-
der goed voorbereid; eten en drinken
meegenomen, warme kleding bij zich en
een goed humeur. De vallende avond
zorgde voor een prachtige decorwisse-
ling. De opbrengst is ongeveer € 20.000,
dit bedrag wordt vermeerderd met 55
procent door Wilde Ganzen.

handigd uit handen van Eltjo Bouwman,
directeur van Blauwhoed Eurowoningen
Noord-West. De bijeenkomst werd afge-
sloten met een toast op de succesvolle
bouwperiode en op de toekomst van de
woningen en de wijk.

www.dayspamooi.nl
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Zomerconcert Rust Wat 2011
Menigeen heeft op vrijdagochtend 24 juni met enig wantrouwen naar buiten
gekeken; het regende. Gelukkig waren de weergoden ’s avonds goed gestemd
en kon het zomerconcert bij Rust Wat, met medewerking van violiste Simone
Lamsma en het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Marco Boni,
droog plaatsvinden. 
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Hondenpoep buurtprobleem 
nummer één

Servicemeldpunt Openbare 
Ruimte 

Hoe is het gesteld met de leefbaarheid en veiligheid in Blaricum 

Reiniging en inspectie riolering Goyergracht Noord

Voorbereidings-
besluit Dwarslaan



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

BEL-commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

“Wanneer zijn we 
er nou?”

Uitwerkingsplan Blaricummermeent



Dorpsagenda
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 euro, maximaal 20,00 euro voor
de hele zomer ( = 13 x). 
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 16 jaar en ouder, 20.00-21.30,
info: 5262902. Cursus weerbaarheid
voor meisjes van 9-12 jaar, 15.00-16.30
en combi fight voor jongens van 9-12
jaar, 13.30-15.00. Info Petra Koppers-
van der Schaft, 5262902 of pkoppers@
versawelzijn.nl. De Malbak zoekt 
vrijwilligers voor de Kindervakantie-
week 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

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

EXPOSITIES/CONCERTEN
BEL-Art t/m 17 augustus een over-
zichtsexpositie van schilderijen, teke-
ningen, grafiek, keramische beelden en
producten van de afdelingen toegepaste
kunst en textiel. Op werkdagen vrij te
bezichtigen 8.30-17.00 in het BEL-kan-
toor.

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 cur-
sussen: www.versawelzijn.nl of tel.
5314514.
De Blaercom. Iedere dinsdag vanaf

november. Info: Pamela Zaat, tel. (010)
5919839 of pamela@nmsf.nl of
www.mscollecte.nl.
Bibliotheek in Eemnes start 12 septem-
ber computerlessen voor senioren. Info:
website http://eemnes.seniorweb.nl
(geen www ervoor!) óf informatie per
mail opvragen bij jvmout@gmail.com.

BIBLIOTHEEK HLB 
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtend derde woensdag van 
de maand, 10.45-12.00. Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612. Per 1 juli
gewijzigde openingstijden bibliotheek
Laren.  Dinsdagen gesloten, zie site
voor meer info. Mobiliteitsproblemen?
Bibliotheek-aan-huis! Lidmaatschap
vereist. Voor alle verdere info:
www.bibliotheekhlb.nl en 
www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 10 juli 10.00 uur
Ds. Jan Greven
Zondag 17 juli 10.00 uur

Ds. Roelof Steenstra
Laatste georganiseerde kinderkerk en
crèche dit schooljaar
Zondag 24 juli 10.00 uur
Ds. Roelof Steenstra
Ouderlingen organiseren kinderdienst
Info: www.protestantsegemeenteblar
icum.nl

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur
Eucharistieviering of Woord en Com-
munieviering. 
Door de week:
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel
Info: Pastor C. Lavaleije 5383153, mail: 
stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.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.

Bibliotheek
In januari en februari van dit jaar hebben
600 klanten vragen beantwoord over 12
aspecten van de dienstverlening van de
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. Ze
gaven de bibliotheekvestigingen in
Huizen en Laren als gezamenlijk rap-
portcijfer een 8.

Nieuw in Blaricum

Zomaar een foto uit de ‘oude doos’ 

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 van der 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.

door Frans Ruiter
Als je gaat verhuizen, heb je alle spullen
weer eens in je handen. Je vraagt je dan
geregeld af: doe ik dit weg of leg ik het op
een andere plaats? Laat ik eerlijk beken-
nen… ik ben niet zo’n opruimer, ik ben
meer een ‘verplaatser’. Dit is trouwens
een eigenschap die ik gelukkig op meer-
dere plaatsen in Blaricum waarneem. Het
voelt altijd wel prettig als je merkt dat je
niet alleen staat. 

Kerkpad 4
Zo kwam ik deze foto tegen van Jan Vos
(1861-1926) en Jannetje Raven (1865-
1946) en hun enige dochter Heintje (1894-
1986) Vos. De foto is genomen voor hun
huis aan Kerkpad 4. De grote deur is
inmiddels vervangen door een klein deur-
tje. Ook naar tegenwoordig Blaricums
gebruik, is deze deur niet meer te zien.
Door steeds voortwoekerende aange-
brachte beplanting, is het een en ander
helaas aan het gezicht onttrokken.

‘Lammert van Paadje’
Wat vooral opvalt op deze foto is dat  Jan

Vos maar drie vingers heeft aan zijn rech-
terhand.  Dochter Heintje trouwde met een
Laarder boer, Lammert Majoor. Zijn
ouderlijk huis stond aan ’t Paadje in Laren,
vandaar dat hij in het dorp ook ‘Lammert
van Paadje’ werd genoemd.

Twee zoons
Lammert en Heintje kregen twee zoons,
Bartus (1923-2009) en Jan (1924-1986).
Jan werd melkboer en woonde aan
Dotterbeemd 7. Bartus was onder andere
melkrijder, pompenboorder bij Herman
Vos en vrachtrijder bij de Fa. Wed. B. Vos.
Bartus woonde met zijn gezin aan
Fransepad 9.

Dorpshuis de Blaercom
Deze mensen zijn de overgrootouders en
grootmoeder van onder andere Geert
Majoor, de vriendelijke goedlachse mede-
werker in de Blaercom. Via deze foto
wilde ik u achtergrondinformatie geven
van echte Blaricummers, die in ons mooie
dorp hebben gewoond. Wellicht kom ik bij
het uitzoeken van mijn spullen nog meer
mooie foto’s tegen, die ik met u wil delen.

Jan Vos, Jannetje Vos-Raven en Heintje
Majoor-Vos

Annelies Kaste-
leijn en Annelies
Moons zijn een
tweemanszaak ge-
start onder de
naam De Huis-
houdplanner. 
Zij coachen en hel-
pen bij de organisa-
tie in de huishou-
ding, doen styling in huizen die in de
verkoop gaan, helpen met de organisatie
voorafgaand aan een verhuizing etc.
Bent u het overzicht kwijt, weet u niet
waar u moet beginnen en heeft u weinig
tijd?
Surf naar www.dehuishoudplanner.nl, of
mail info@dehuishoudplanner.


