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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

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

www.dayspamooi.nl

  

Abrahams-
Crielaers
Gebruikers van professionele en flexi-
bele werkplekken kunnen vanaf mei
het ‘stationsgevoel’ nieuwe stijl erva-
ren in een nieuw en verrassend, door
AbrahamsCrielaers ontwikkeld inte-
rieurconcept voor Regus | NS stati-
on2station. 
Op 7 mei jl. was de feestelijke opening
van Regus | NS station2station; een
inventief, nieuw werkplekconcept waar-
bij NS en Regus op of nabij NS-stations
flexibele werkplekken aanbieden.
Hiermee wordt een belangrijke bijdrage
aan de vooruitgang van duurzame mobi-
liteit en kantoorhuisvesting in Nederland
geleverd.
Info: evaline@abrahamscrielaers.nl en
www.abrahamscrielaers. 

Bianca Landgraaf
Art Laren vindt dit pinksterweekend
plaats in de prachtige tuin van het
Singer Museum in Laren. Galerie
Bianca Landgraaf (stand 18) valt op
door haar interactieve presentatie op
de beurs. 
Een directe verbinding met de galerie,
gelegen in het Hamdorff-complex in het
centrum van Laren, zorgt voor een virtu-
ele presentatie van de galerie in de stand
op Art Laren. Bezoekers kunnen naast de
geëxposeerde kunstwerken op Art Laren
via een groot scherm een kijkje nemen in
de galerie. Nieuw in de galerie is werk
van Herman van Veen. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl.  

Jacob Dooyewaard (1876-1969) werd
geboren in Amsterdam en al op jonge
leeftijd kwam zijn aanleg voor schilderen
naar voren. In zijn vrije tijd maakte hij
prachtige portretten van zijn moeder en
zuster. Hij deed mee aan exposities in
Amsterdam en kreeg een contract met
een kunsthandelaar. 
Hij leidde een stormachtig bohemienle-
ven met vele kunstenaarsvrienden. Uit
deze Amsterdamse periode stammen een
aantal sterk impressionistisch getinte
schilderijen, die tot de sterkste kunstwer-
ken uit zijn gehele oeuvre worden
beschouwd. Begin 1900 verhuisde hij
naar het Gooi en vestigde zich in Laren. 
In 1933 verhuisde hij naar Blaricum,
waar hij de boerderij ‘De 7 Linden’ aan
de Angerechtsweg betrok. Jaap, zoals hij
door zijn vrienden werd genoemd, had
succes en verkocht goed. ‘Met grote vol-
harding streven naar volmaaktheid’ was
zijn lijfspreuk en deze is van toepassing
op zijn gehele oeuvre. Zijn werken zijn in
verschillende musea te zien, o.a. in het
Singer Museum te Laren, het Stedelijk
Museum te Amsterdam en het Gemeente
Museum in Den Haag.

Willem (1892-1980), de zestien jaar jon-
gere broer van Jaap, was in vele opzich-
ten diens tegenpool. Ondanks grote
tegenstellingen in karakter en schilder-
kundige opvattingen waren de broers
zeer op elkaar gesteld. 
Willem was avontuurlijk van aard en on-
dernam grote reizen. 
Hij exposeerde veel in het buitenland;
o.a. in London, Brussel, New York,
Berlijn en Antwerpen, en op verschillen-
de plaatsen in Nederland. Terug in het
vaderland wierp hij zich op een nieuw
onderwerp, de balletdanseres, die hij in
allerlei poses uitbeeldde. Vervolgens
reisde hij naar de kust van Zuid-Frankrijk
en Noord-Afrika om daar te schilderen.
Uiteindelijk keerde hij definitief terug
naar Nederland en trok hij in 1935 met
zijn vrouw Jacoba in bij zijn broer Jaap in
Blaricum in ‘De 7 Linden’. ‘Twee zeer
verschillende kunstenaars, die elk op hun
eigen wijze hun leven in dienst van de
kunst hebben gesteld.’
Bron: Dooijewaard Stichting.
Info: Kunsthandel Marquant – Bert Rebel
tel. 5386025, Kunstlokaal Het Larensche
Erf – Rob Lemmen 06-20594050.

Jacob en Willem Dooyewaard
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Kunsthandel/Lijstenatelier Marquant presenteert in samenwerking met
Kunstlokaal ‘Het Larensche Erf’ een verkoopexpositie van werken van Jacob
en Willem Dooijewaard. U bent van harte welkom op dinsdag tot en met zater-
dag van 9.30 tot 17.00 uur tot eind mei.
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Spitsafsluiting Goyerweg en Stachouwerweg

Informatieavond

Sociale Zaken HBEL blikt terug op 2011

Stijging aantal uitkeringen en 
bijzondere bijstand

Meewerken

Meedoen

Participatie en re-integratie 

Laatste kans 
bezichtiging 
BEL Art expo 



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen Agenda Rondetafelgesprekken  

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Agenda Raadsvergadering 



Dorpsagenda
Info: www.vlierhove.nl.
BEL-Art t/m 30 mei expositie Cees
Wijsman, Henk van Bork en Joke
Gabel. Op werkdagen 8.30-17.00 uur in
het BEL-kantoor.
Torenhof t/m begin juni expositie Ellen
Buchwaldt met haar stone-art brons-
look beelden en tekeningen van de kun-
stenaar Kees Kerkhof.

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle Versa activiteiten
kunt u vinden op www.versawelzijn.nl/
activiteiten. 
Vivium Diverse cursussen, Info en aan-
melden: www.viviumservices.nl of
6924495.
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de hal van de
polikliniek Tergooiziekenhuizen, locatie
Blaricum.
St. Vitus kerk In de koffiekamer ken-
nismakingsavond over het geloof, 13
juni, 20.00-22.00 uur. Aanmelden en
info: Cuno Lavaleije, tel. 5383153 of
stvitusblaricum@hetnet.nl. 
Edelsmid Fred van SprangVanaf  2 juni
zal de  Larense kunstenaar Marianne
Houtkamp  haar werk en haar sieraden

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

EXPOSITIES
Barbara Houwers Houwers | Kunst &
Bemiddeling Blaricum: t/m 30 juni in
NH Hotel Jan Tabak Rob Jacobs,
schilderijen. 
Info: www.kunstinjantabak.nl.  
Singer t/m 28 mei  tentoonstelling
Schilders aan zee. Van Mondriaan tot
Munch. Openingstijden: dinsdag t/m
zondag: 11.00-17.00 uur. Info:
www.singerlaren.nl of tel. 5393939.
Galerie Bianca Landgraaf t/m 17 juni.
Korte ontmoeting met Carla Kleekamp
en Mieke Pontier Openingstijden: don-
derdag tot en met zaterdag 13.00-17.00
uur en op afspraak. De galerie is
geopend op de 1e en 3e zondag in de
maand en op koopzondagen. Gesloten
op feestdagen. 
Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 3 juni, Marian
Plug, schilderijen en grafiek. Dagelijks
te bezoeken van 10.00-16.00 uur. 
Info: www.rosaspierhuis.nl.
Galerie De Vlierhove t/m 27 mei Eva
Steiner beelden in marmer, brons en ter-
racotta. Openingstijden: donderdag t/m
zondag 14.00-17.00 uur. 

tentoonstellen in de hernieuwde etalage. 

Bijenschans Steegland tot september
elke laatste zondag van de maand van
14.00-16.00 uur geopend. Er zijn dan
ervaren imkers aanwezig die u graag te
woord staan. Info: 
www.imkersverenigingblaricum.nl.  
Theetuin In Gooijers Erf tot 20 juli,
elke donderdag en vrijdag van 10.00-
17.00 uur. Schapendrift 1B, tel.
0625326949, eventueel voor een
afspraak.
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald
nieuws’. Hierin gaat Frans Ruijter in op
nieuws uit het verleden in Blaricum met
daarbij passende muziek uit het dan
gekozen jaar. Radio 6fm, op de kabel:
92,3 FM in de ether voor Blaricum:
92,0 FM/105,1.
Goois Openluchttheater t/m 24 juni,
familievoorstellingen op de zondagmid-
dagen m.u.v. 1e pinksterdag. Info:
www.gooisopenluchttheater.nl.

BIBLIOTHEEK
Laren Biblioscoop 21 juni, 19.30 uur.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Info: www.bibliotheekhlb.nl en

www.gooisebibliotheken.nl.

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur
Zondag 27 mei Pinksteren 11.00 uur
gezamenlijke dienst in de Vituskerk
Tijdens de kerkdiensten is er kinder-
oppas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12
jaar). 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
Zondag 27 mei Pinksteren 11.00
uur gezamenlijke dienst met de
Dorpskerk
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.

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Historische Kring Blaricum is het
boek van Frans Ruijter Heb je nog nieuws…?!, een boek met zijn teksten voor hei &
wei, uitgegeven. In de Vituskerk werd door hem het eerste exemplaar uitgereikt aan
Adrie van Zon. Adrie van Zon was degene die Frans tien jaar geleden vroeg om zijn
Blaricumse verhalen op te tekenen voor hei & wei en nu adviseerde hij Frans om daar
vooral mee door te gaan. Het Byzantijns Kozakkenkoor zong onder meer strofes uit
Liedje op Blaricum geschreven in 1942 door Barend Robberts alias Rob van der Bas.
Zie hei & wei nr. 280 en Heb je nog nieuws…?! pagina 27: De Troubadour – De
Gooische Flierenfluiter. V.l.n.r. Joep Vos, Adrie van Zon en Frans Ruijter.

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.

In memoriam 
Greet Nieuwenhuizen is onlangs over-
leden, 92 jaar oud en een échte
Blaricumse. Hei & wei wil toch graag
nog enige woorden aan haar wijden. 
Ze was een bijzondere vrouw, stil en rus-
tig maar toch wel heel terecht ereburger-
van Blaricum. Werken met mensen, oud
en jong, was een van haar beste karakter-
trekken. In en na de Tweede Wereld-
oorlog bekommerde zij zich om anderen
en had zij altijd een open oor om naar
ieders belevenissen te luisteren en waar
nodig een helpende hand toe te steken.
Op latere leeftijd organiseerde zij bijeen-
komsten voor de bejaarden en zorgde zij
altijd voor de nodige activiteiten. Samen
met haar man Stef leidde zij de padvin-
derij en later veel jeugd vakantiekam-
pen. Een lief, goed mens. Adieu!

Beeld van liefde, 
Beeld van goedheid.

Beeld van al dat edel is,
Bloeit hij zo in aller harten

En in elks geheugenis.

Guido Gezelle, 1882

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Singer Laren
De prijzen zoals die zijn opgenomen 
in het zojuist verschenen jaarprogram-
maboekje zijn inclusief 19% btw. 
Singer Laren heeft de btw-verhoging van
vorig jaar niet volledig in de toegangsprij-
zen doorberekend en daarom is er nu geen
ruimte om de btw-verlaging volledig te
compenseren. Vanaf de start van het nieu-
we seizoen zullen er in de pauze van de
voorstellingen vanaf bladen gratis drank-
jes worden aangeboden, koffie, thee en
speciale drankjes zullen nog bij het buffet
moeten worden afgehaald. Mocht er bij
een voorstelling geen pauze zijn dan
wordt het drankje na afloop van de voor-
stelling aangeboden. Info en jaarpro-
gramma: www.singerlaren.nl. 

Heb je nog nieuws…?! 
Wel en wee in Blaricum
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Vrijheid 
‘Totale vrijheid bestaat niet, maar vrij-
heid is wel elkaar verdragen, niet haten,
vrijheid is voor elkaar openstaan en
moeite voor elkaar doen, vrijheid is
elkaar niet onnodig kwetsen, vrijheid is
elkaar vergeven, vrijheid is waakzaam
blijven. Vrijheid is respect en begrip
voor je buren, vrijheid is respect en
begrip voor andere culturen. Alleen op
die manier is vrijheid de rode loper naar
vrede. Geef het door!’
Uit de herdenkingstoespraak van 4 mei,
uitgesproken door Hannah Winsemius.

Theaterschool Gieske organiseert in
samenwerking met Dorpshuis De
Blaercom voor de 4e maal een avond-
vullende dinershow met zang, toneel,
sketches uit de oude doos met een lach
en een traan.
De Cabaret Cats is een groep bestaande
uit jong getalenteerde 15+'ers uit het
Gooi. In een paar maanden tijd werken
zij naar een volwaardige dinershow waar-
in contact met het publiek centraal staat.
De Cats zijn zeer muzikaal, erg creatief
en beschikken over een grote portie lef!

Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli om
17:00 uur verandert het Dorpshuis De
Blaercom weer in een theaterrestaurant
waar u kunt genieten van een avond vol
zang & theater afgewisseld met een 3-
gangendiner met een Blaricums tintje.
Kosten voor deze onvergetelijke avond 
€ 25,- (incl. voorstelling, diner, 3 drank-
jes en kop koffie/thee). Zorg dat u erbij
bent en reserveer via 06-24664520 of
cathelijne@giesketheaterschool.nl of via
info@blaercom.nl o.v.v. Cabaret Cats.

Talent spotten in de Blaercom


