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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

  

Terug naar
Blaricum
Een groep mensen die vroeger in alle
tevredenheid in Blaricum woonde, wil
zich daar wederom vestigen. 
Deze groep genaamd ‘Terug naar
Blaricum’  laat daarom een eigen woning
ontwerpen en realiseren in de
Blaricummermeent. Het betreft eenge-
zinswoningen en geschakelde villa’s.
Omdat er nog plaats is voor mensen met
gelijke woonwensen, is het mogelijk
hierbij aan te sluiten. Wilt u meer weten?
Dat kan door aanwezig te zijn op één van
de informatieavonden in De Blaercom.
Aanmelden daarvoor kan door contact
op te nemen met Woonwizard via
info@woonwizard.org of door te bellen
met 06-11296060. 
Info: www.woonwizard.org.

NK
Straatmaken
2011 in Haren
Op 17 en 18 juni waren in Haren (Gr)
de Nederlandse Kampioenschappen
Straatmaken. Met collega, Ramesh
Kandasamy, is de Blaricumse hove-
nier Matthijs Harkema 2e geworden. 

Er waren acht deelnemende teams.
Hoewel er twee dagen aan het leggen van
het patroon gewerkt kon worden slaagden
niet alle teams erin om op tijd klaar te
zijn. Na de wedstrijd werden alle patronen
afgemaakt, zodat Haren nu een prachtig
en gratis bestraat Raadhuisplein heeft.

Laren Jazz 2011
Wouter Hamel en Alain Clark treden
zaterdag 3 september op tijdens Laren
Jazz. Ook staat een programma van Sven
Hammond op het programma. Ook dit
jaar gaat een deel naar een goed doel. De
Lions Club Laren-Blaricum en Singer
werken hierbij samen.

Er zijn 23 deelnemers, verspreid door
het dorp, tussen de heggen en houtwalle-
tjes en allemaal bezienswaardig. Wan-
neer je toch een beetje moe wordt van al
het lopen of fietsen, kom je ergens op
onze Atelier Route een ‘theeschenkerij’
tegen. Even uitrusten. Een praatje. Een
kop thee met een stuk taart, zelfgebak-
ken – wel 50 stuks – door veel medewer-
kers aan dit pro-
jectje.

Engelse theetuin
Henriëtte van
Meeuwen, een en
al doener voor
alles en iedereen,
had het idee, dat
geïnspireerd is op
Engelse theetui-
nen. Die hebben natuurlijk altijd een
goed doel voor ogen… En zo waaide 
‘het theetje’ over naar ons dorp.
Henriëtte, samen met Corien van den
Wall Bake en Geja Teensma, regelt alles
en werft vele vrijwilligers, ook scholie-

ren. ‘De sfeer is altijd opperbest’, vertelt
Henriëtte ‘en ik ben altijd weer even blij
met alle hulp.’

Tshepo Ya Bana
Blij zijn ook de kinderen in Zuid-Afrika,
waar de opbrengst dit keer naar toe gaat.
De ene keer is het iets voor ons dorp (de
Zorgboerderij), of iets voor de regio:

Hospice Kajan,
Hilversum. Dit
jaar is het
Tshepo Ya Bana
in Zuid Afrika
(Hoop voor kin-
deren). Het thee-
schenkerij-pro-
jectje loopt als
een trein en
ieder jaar brengt

het ongeveer 1000 euro op. Natuurlijk
hopen we op en stralend weekend met
een super zonnetje en een knalblauwe
hemel, maar dat zal vast wel, dat hoort
bij Blaricum. Theeschenkerij, 10 en 11
september, Polweg 5.

door Aty Lindeman-Strengholt
Het is alom bekend dat Blaricummers ‘hartstikke goed’ feest kunnen vieren.
Of het nu de kermisweek is, de Sinterklaasintochten zijn – Bijvanck én oude
Dorp  –, het Oldtimer Festival is,  of… en daar hebben we het nu over: de
Atelier Route. Dit jaar voor de 7e keer in ons artistieke dorp. O ja, andere
plaatsen hebben tegenwoordig óók kunstroutes, maar zo leuk en gezellig als in
Blaricum…?

Thee en Atelier, een gezellig
Blaricums weekend
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Verleende vergunningen

Milieujaarverslag 2010

BEL-commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

In de vergadering van de raad van Blaricum 
van 5 juli 2011 heeft de raad besloten:



Dorpsagenda
Lloods, 19.30-21.30, het Mantelzorg-
café. Info: Marianne Verstijnen, Versa
Mantelzorgondersteuning, tel. 6970050
of Femmy Mulder, tel. 5314514.
SeniorWeb Laren-Blaricum start in sep-
tember computercursussen voor mensen
vanaf 50 jaar. Folder bij Rabobank
Laren en S.W.O.-BEL. 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-
seert weer elke donderdagavond t/m 25
augustus een zomerbridge, aanvang
20.00, graag aanwezig om 19.45. 
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. Info:
Petra Koppers-van der Schaft, 5262902

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

KERMISWEEK 20 AUGUSTUS t/m
24 AUGUSTUS 2011

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. 20 sep-
tember start de cursus Positief
Opvoeden voor ouders met één of meer-
dere kinderen in de leeftijd tot 12 jaar
met gedragsproblemen thuis, op school
of in de omgang met leeftijdgenoten.
Elke tweede dinsdagavond van de
maand in het gezondheidscentrum De

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.

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.gooise
bibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
P.G. De Dorpskerk
Zondag 24 juli 10.00 uur

Ds. Roelof Steenstra
Ouderlingen organiseren kinderdienst.
Zondag 31 juli 10.00 uur
Ds. F. Bouwen
Ouderlingen organiseren kinderdienst.
Zondag 7 augustus 10.00 uur
Ds. Petra Barnard
Oosterend, Texel
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.

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.

Veteranendag

Op donderdag 30 juni werd voor de
derde keer namens de drie BEL-
gemeenten een Veteranendag georga-
niseerd. Dit jaar was de organisatie in
handen van de gemeente Blaricum. 
Speciaal voor deze dag had defensie
legertenten ter beschikking gesteld, die
op het parkeerterrein van het gemeente-
huis aan de Kerklaan 16 in Blaricum
waren geplaatst. De burgemeesters van
de BEL-gemeenten hebben ongeveer 50
veteranen mogen begroeten. 

Om 12.30 uur startte het officiële
gedeelte. Na de Last Post en het 
gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
was er een lunchmaaltijd, de zogenaam-
de ‘blauwe hap’. De bijeenkomst werd
afgesloten door de heer E. Lobbezoo,
luitenant-kolonel, commandant 1CIMIC
bataljon. 
Na het officiële programma was er de
gelegenheid om de film te bekijken, die
gemaakt is in Blaricum tijdens de
Bevrijdingsintocht.
Ook konden de liefhebbers een rondrit
maken in legerjeeps. De jeeps waren
gratis ter beschikking gesteld door
Willem Braam en vrienden.

De gemeente Blaricum kijkt terug op
een geslaagde dag!

Vlugheid & Kracht sloot het succesvolle
seizoen af met een demonstratie-optre-
den annex Tropical Summer Party.

Heeft u, als Blaricummer, school, ver-
eniging, kerk of stichting een leuk idee
voor een eenmalige actie of project voor
de dorpsgemeenschap? Vergeet dan niet
dit idee in te dienen voor 15 augustus bij
het Gemeenschapsfonds Blaricum en
maak kans op een bedrag van 1000 euro,

750 euro of 500 euro. (Zie ook hei & wei
nr. 369 van 10 juni.)

Info: secretariaat Gemeenschapsfonds
Blaricum, Mariette Gillis, 5381070.
U kunt het formulier ook downloaden via
www.gemeenschapsfondsblaricum.nl.
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Nieuw in Blaricum 

Historische
Kring Blaricum 

Blaricumse Loes Brussen heeft sinds
een maand een unieke webshop:
mijnleesbril.nl voor exclusieve kant
en klare (zonne)leesbrillen voor uit-
stekende prijzen. 
Het kiezen van een montuur, merk en
sterkte; op mijnleesbril.nl is alles zelf
samen te stellen en u heeft de keuze uit
de nieuwste, leukste en hipste leesbril-
len, ook unieke merkbrillen van Ray-
Ban, Porsche Design en Polaroid. De
prijzen op mijnleesbril.nl zijn inclusief
verzendkosten en starten al vanaf 9,95
euro! De (zonne)leesbrillen zijn ver-
krijgbaar in de sterktes +1, +1,5, +2,
+2,5 en in sommige gevallen +3. Op de
site kunt u uw sterkte bepalen. Alle
(zonne)leesbrillen zijn voorzien van gla-
zen met identieke sterkte. Er is een
ruime keus voor zowel vrouwen als man-
nen. Ook op accessoiregebied is er veel
aanbod. Bij een bestelling op de site kunt
u met de couponcode heienwei.nl 10%
korting krijgen. 
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.mijnleesbril.nl.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Kopij
Heeft u iets te melden? Laat het ons
weten via redactie@heienwei.nl. Wij
beslissen over plaatsing, eventueel
ingekort. Deadline kopij voor de editie
van 2 september, nr. 375: 18 augustus.

‘B(l)oeiend Blaricum’, goed ideeSchilderijen en grafiek van de kunste-
naar Jos Linnenbank t/m zaterdag 3
september. Openingstijden: donderdags
20.00-22.00 en zaterdags 14.00-16.00.
Brinklaan 4/a. Info: www.histkringblari
um.nl en voorzitter@histkringblaricum.nl. 


