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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

Christianne Calis

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

  

Sluiting kantoren
Versa Welzijn
Met ingang van 2 januari 2012 huurt
Versa Welzijn geen kantoorruimtes
meer in dorpshuis De Blaercom. De
telefoonnummers van Carla Resing en
Lisette Mooij, 5389025 en 5312977,
zijn dan niet meer in gebruik.

Wonen/welzijn/zorgadviseur Carla Resing
blijft inloopspreekuur houden in De
Blaercom: elke dinsdagochtend van 9.30
tot 12.30 uur. Het spreekuur in gezond-
heidscentrum Bijvanck is in 2012 onge-
wijzigd: maandag van 13:30 tot 15:00
uur. U kunt Carla telefonisch bereiken
op 06-31995656 of via het Versa
Welzijn-kantoor in Laren: 5314514 e-
mail cresing@versawelzijn.nl. U blijft
van harte welkom met al uw vragen!

Theehuis T-berg
Theehuis T-berg van mytylschool De
Trappenberg in Huizen maakt het
wandelaars in het Gooi makkelijk.

Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan
is een miniboekje verschenen met vier
wandelingen: Wandelingen van de T-
berg. Het Goois Natuurreservaat zorgde
ervoor dat er ook nog een grote wandel-
kaart op het theehuis bevestigd kon wor-
den.Het miniboekje is gratis verkrijg-
baar bij het theehuis en bij het Goois
Natuurreservaat en kan ook gedownload
worden via www.t-berg.nl.
Theehuis T-berg is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 10.00 tot 16.00
uur. Adres: Crailoseweg 116 A, tel.
6915237 en e-mail info@t-berg.nl.

Vakantiebeurs
Wilt u samen met degene voor wie u
zorgt op vakantie? Of wilt u er zelf even
tussenuit? Versa Mantelzorgondersteu-
ning organiseert op donderdag 26 janua-
ri 2012 van 10.00-13.00 uur op de
Neuweg 31 in Hilversum een vakantie-
beurs. Een bezoek aan deze beurs is kos-
teloos. Aanmelden: Versa Mantelzorg-
ondersteuning 6970050 (op werkdagen
van 9.00-13.00 uur.

Het idee is ontstaan uit het gemis van
een atelierroute in de Bijvanck. Hanneke
van Zanden-Rood wilde hier verande-
ring in brengen. Spontaan werden de
handen ineengeslagen en ontstond het
idee voor ‘Bijvanck in Beeld’, waarvoor
het nieuwe buurthuis De Malbak een
inspirerend middelpunt is. Op de agenda
staan een atelierroute op 24 en 25 maart,
waar ook ondernemers en organisaties
hun deuren voor publiek kunnen openen,
en een fotowedstrijd. Versa Welzijn orga-
niseert in aanloop naar 24 en 25 maart
2012 voor speciale doelgroepen, zoals
jongeren, workshops, waarvan de resul-
taten in dat weekend te zien zullen zijn. 

Digitaal en interactief
‘Daarnaast willen we digitaal en interac-
tief inwoners en ondernemers bij het
project betrekken. We hebben een
Facebookpagina en is er een groep op

LinkedIn. Op de website is bovendien
een Blog, waaraan iedereen kan mee-
schrijven. We nodigen iedereen die in de
Bijvanck woont en werkt uit om mee te
doen,’ aldus een enthousiaste Houwers. 

Link met de Bijvanck
Inmiddels zijn al heel veel kunste-naars,
ondernemers, scholen en organisaties
benaderd om mee te doen aan ‘Bijvanck
in Beeld’. Houwers: ‘Het project groeit
ook nog steeds. Het is dan ook een pilot
en het uiteindelijke idee is dat we iets
dergelijks elke twee jaar in de Bijvanck
organiseren. Wie nog niets van ons
gehoord heeft en ook mee wil doen is
van harte welkom, zolang er maar een
link met de Bijvanck is. Info op onze
website www.bijvanckinbeeld.nl. Noteer
24 en 25 maart 2012 in je agenda om te
komen kijken waarom wij trots zijn op
onze wijk!’

In het project ‘Bijvanck in Beeld’ werken inwoners en ondernemers samen om
op een creatieve manier de kwaliteiten van de Bijvanck in beeld te brengen. ‘We
kunnen trots zijn op de Bijvanck en dat willen wij uitdragen,’ zegt woordvoer-
der Barbara Houwers namens de projectgroep die de kar op dit moment trekt.

Project ‘Bijvanck in Beeld’

Staand van links naar rechts: Marloes Eerden, Meen Bosker, Carin van den Berg, Lilian
van Bentum en Janny Hospers. Zittend van links naar rechts: Barbara Houwers (woord-
voerder) en Hanneke van Zanden-Rood (initiatiefnemer)

 
 



Doet u ook mee?

Wmo-taxi rijdt in regio Gooi en Vecht 

Hoe werkt het? 

Reserveren 



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen Geweigerde vergunning

BEL-commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 

‘Hoe zorg ik ervoor dat het drukke gezinsleven 
me niet te veel wordt?’

Mededeling van de raad

Kerstboom 
inzameling: 
maandag 
laatste dag

Veiligheid in Blaricum



Dorpsagenda
De Dorpskerk Zondagmiddag muziek
aanvang 15.00: 29 januari 2012: Maaike
Peters, Crissman Taylor en Mary
Hammann, 26 februari: KolLev Cello
Quartet, 25 maart: Suzanne van Duuren
en Corine Visser, 22 april: Fernando
Nina. Lezing Burgerbetrokkenheid door
prof. dr. Pieter Winsemius, dinsdag 24
januari, 20.00 uur.
Bernard Ligtenberg Cursus ‘Ont-
stress met zelf-hypnose’ op maandag
23, 30 januari en 6, 13 februari 19.30-
22.00. Info en aanmelden:
bernard@zielsveel.nl of tel. 5316849.
’t Spant 22 januari, de musical van de
Larense actrice/schrijfster Magali de
Frémery ‘Kijk eens verder dan je neus
lang is!’ naar het gelijknamige boek,
geïllustreerd door Blaricumse Marcelle
Schoenmaker. Er is een voorstelling om
13.30 en één om 15.30.
Inner-Balance Geeft yoga voor zwan-
geren, volwassenen, senioren en voor
een maatje meer. Vanaf januari in
Blaricum. Info: Jacqueline van der
Bent, 06-46295955 of 
www.inner-balance.eu.
Hester Koldeweij Cursus Unnata®
Aerial Yoga, primeur in Blaricum start
medio januari in De Blaercom. Maak
ook een vliegende start in 2012 en

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

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf t/m 4 maart
‘Jonge gezichten & oude bekenden’.
Open op donderdag t/m zaterdag 13.00-
17.00 en op afspraak, de 1e en 3e zon-
dag in de maand en op koopzondagen.
Gesloten op feestdagen. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Singer Jan Sluijters is verlengd t/m 5
februari 2012.

WELZIJN/CULTUUR
Versa WelzijnWorkshop sociale netwer-
ken voor mantelzorgers: de middag-
workshop: donderdag 12, 26 januari en 9
februari 13.30-15.30. En de avondwork-
shop: dinsdag 21 februari, 6 en 20 maart
19.15-21.15, info: 6970050 (bereikbaar
op werkdagen van 9.00-13.00). Alle
Versa activiteiten kunt u vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten.
Vivium Workshop ‘Minder stress met
mindfulness’, 31 januari. Tijd: 19.15-
22.15. Info, aanmelden en overige cursus-
sen: www.viviumservices.nl of 6924495.
De Blaercom Kunstcafé op: 3 februari,
2 maart, 13 april (2e week!) en 11 mei
(2e week!), 20.00 uur. 

schrijf je in voor een proefles! Info en
inschrijven: 
www.amazonebodyandmind.nl. 
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de hal van de
polikliniek Tergooiziekenhuizen, loca-
tie Blaricum.
St Vitus kerk In de koffiekamer acht
avonden over het geloof, start 11 janua-
ri, 20.00-22.00. Aanmelden en info:
Cuno Lavaleije, tel. 5383153 of 
stvitusblaricum@hetnet.nl. 
A. Capitain Yoga bij Ziekte & Herstel
donderdag en vrijdag 11.00-12.30. De
yogadocente heeft een verpleegkundige
achtergrond. Samyama, Integrale
school voor yoga en meditatie,
Naarden. Informatie en opgeven bij A.
Capitain: 06-11241438.

BIBLIOTHEEK
De tijdelijke bibliotheek zit in het
gemeentehuis van Laren op de eerste
etagé bij de Warrekam, vanaf maan-
dag 9 januari weer open. De ope-
ningstijden zijn maandag, woensdag
en vrijdag van 10.00-17.00 uur.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-

aan-huis! Lidmaatschap vereist. 18
januari, inloopochtend, 10.45, thema:
Textiel & Taal. 19 januari, voorlees-
ochtend 9.30-10.30. 19 januari:
lezing: René Kahn: Hoe houden wij
onze hersens gezond?, 20.00-22.00.
Voor alle verdere info: 
www.bibliotheekhlb.nl
en www.gooisebibliotheken.nl. 

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl. 

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 11.00 uur
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Info: Pastor C. Lavaleije, tel. 5383153,
e-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.

Van donderdag 19 t/m zondag 22 januari van 12.00-19.00 uur is er een verkoopexpositie
in het mooie nieuwe atelier van Isabel Ruys op het Fransepad 26 in Blaricum. Isabel Ruys
is kortgeleden in het oude dorp komen wonen en werken en het atelier wordt nu voor het
eerst opengesteld. Beelden van Isabel Ruys op www.isabelruys.nl en schilderijen van
Maud van der op Lely www.maudvanderlely.nl.

Uit onderzoek van de Hartstichting
blijkt dat in ons land elke week 300
mensen buiten het ziekenhuis getrof-
fen worden door een hartstilstand.
Thuis, op het werk of buiten op straat.
Hulp bieden binnen de eerste zes
minuten na een hartstilstand is cruci-
aal en kan een leven redden. 

St. Antonius Cardicare organiseert op
zaterdag 21 januari 2012 cursussen
Basale Reanimatie en AED. Tijdens de
cursus Reanimatie en AED leert men in
circa 2,5 uur de vaardigheden om in een
dergelijk geval adequaat te handelen. De
cursussen worden gegeven om 9.30,
12.30 en 15.30 uur en vinden plaats op
de Kloosterhof 4 te Blaricum. De cursus-

Wmo-taxi 
Met ingang van 1 januari 2012 zal de
Wmo-taxi in de regio gaan rijden.
Deze taxi is bedoeld voor mensen die
moeilijk op eigen gelegenheid of met
openbaar vervoer de deur uit kunnen. 

Bij de gemeente kunnen ze een taxipas
aanvragen. Daarmee kunnen ze met een
flinke korting in de regio noodzakelijke
bezoeken afleggen. De taxi gaat rijden in
opdracht van de gemeenten Blaricum,
Bussum, Hilversum, Huizen, Muiden,
Naarden, Weesp en Wijdemeren. Tel.
0900-9668.

sen worden gegeven door Bote
Engwerda, reanimatiecoördinator van
het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven
via internet info@antoniuscardicare.nl
of tel. 5394420.

Winterparty
Op zaterdag 17 december heette wethou-
der Rob Posthumus de nieuwe inwoners
van het dorp van harte welkom, presen-
teerde projectmanager Rob Hoksbergen
de voortgang van de bouw en hield Frans
Ruijter, auteur van het boek ‘Heb je nog
nieuws...?!’, een beeldend verhaal over
Blaricum toen en nu. Het begint een
goede traditie te worden om nieuwe
dorpsgenoten vanaf het eerste begin bij
het dorp te betrekken. Onder de aanwezi-
gen viel te beluisteren dat dit initiatief
van de gemeente erg werd gewaardeerd. 
Info: www.deblaricummermeent.nl. 

BVV ’31 
Voetbalvereniging BVV ’31 is op zoek
naar een groundsman. Iemand die onder
andere klein onderhoud op en rondom
de velden verricht, lijnen trekt, materia-
len klaarzet, kleedkamers gereed maakt
en lichte reparaties verricht aan het
sportcomplex. (Vrijwilligers-)vergoe-
ding in overleg. Inschatting aantal uren 
per week: ca. 20, gedurende september
t/m mei. Er is een uitgebreid profiel
beschikbaar. Info: Maarten Roselaar,
mroselaar@ziggo.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.

Inbreng 
rommelmarkt
U kunt uw kleine spullen brengen naar
Rie Rigter, Eemnesserweg 4.

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