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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

  

BVV ’31
Op 16  juni jongstleden kwam er een
einde aan een succesvol en gezellig sei-
zoen voor de kleinste voetballertjes op
BVV ’31. 
Met een daverend slotfeest werden alle
mini’s bedankt voor hun inzet tijdens
het afgelopen seizoen.  Sectieleider
Mike Voorvaart en Sander den Hartog
hadden alles uit de kast getrokken om
wederom te laten zien waarom  
BVV ’31 een hele gezellige familieclub
is waar klein en groot samen heel veel
(sportief) plezier beleven. Met spring-
kussens, een BBQ, de lekkere beat van
DJ Peter Woodz en een zonovergoten
voetbalcomplex zat de stemming er
goed in. Hoogtepunten waren natuurlijk
de legendarische voetbalwedstrijd tus-
sen vaders en mini’s en de zware ’schop
um erin’ strafschoppenstrijd tussen de
moeders.

Epilepsiefonds
De collecte van het Nationaal
Epilepsie Fonds heeft in Laren en
Blaricum €1.005,05 opgebracht. 
De opbrengst van de collecte is
bestemd voor wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichtingsactiviteiten, het
organiseren van aangepaste vakanties
voor mensen met epilepsie. Het fonds
bedankt alle collectevrijwilligers en
iedereen die heeft gegeven aan de col-
lectant.

Laren Jazz
De rockband ‘The Garden of Love’
heeft een gift van €5.000 gekregen van
Stichting Laren Jazz. 
Het bedrag zal gebruikt worden voor de
opname van een nieuwe cd en de aan-
schaf van muziekinstrumenten. Het
sponsordiner van Laren Jazz vindt dit
jaar plaats op vrijdag 31 augustus. Het
festival vindt plaats op zaterdag 1 sep-
tember.
Laren Jazz is een samenwerking van
Singer Laren, Lions Club Crailo en
Rotary Club Laren-Blaricum. Naast het
neerzetten van een aansprekend en
sprankelend jazzfestival heeft Laren Jazz
tot doel het ondersteunen van musici met
een beperking.

Een van bandleden overhandigt als dank
een bos bloemen aan Marijke Wolken-
Eulderink  van de Stichting Laren Jazz.

Het centre is een antwoord op de groei-
ende trend van mobiel werken en werken
op een derde werkplek. Het interieurcon-
cept voorziet in alle elementen die
plaats- en tijdonafhankelijk werken ver-
gemakkelijken. In het indelingsconcept
staat het bevorderen van kennis delen en
samenwerken centraal.
Het concept biedt ruimte aan een Regus
business lounge, co-working in een
open ruimte, afgesloten kantoren en
twee vergaderzalen. De aantrekkings-
kracht in deze community wordt ver-
sterkt door kwalitatief hoogwaardige
faciliteiten, waarvoor het concept ook
door AbrahamsCrielaers is ontwikkeld,
zoals de Starbucks coffeecorner en de
lunchroom van het lokale Restaurant
Rust Wat.

Comfortabele werkplekken
Warmte en huislijkheid en het dorpsge-
voel waarin mensen samengebracht wor-
den zijn herkenbaar in de modern/pro-
fessioneel, maar tegelijkertijd comforta-
bel en huislijk ogende, sfeer. Door het
toepassen van hoogglans wit, een grijze
epoxyvloer en glazen wanden oogt de
werkplek modern en professioneel. De
huislijke en comfortabele sfeer ontstaat
door hout met een accentkleur geel,
warm grijs vilt, hangende planten en kar-
petten.

Voor AbrahamsCrielaers is dit project
een toonaangevende in een reeks van
succesvolle vernieuwende concepten die
de samenwerking tussen Regus en
AbrahamsCrielaers typeren. 

AbrahamsCrielaers ontwikkelt 
voor Business Centre Regus
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AbrahamsCrielaers ontwikkelt een hoogwaardig modern en professioneel 
interieurconcept waarin het lokale aspect, wonen, werken en ontmoeten, in Laren
centraal staat. Ondernemers en professionals die slimmer werken kunnen
terecht in de community van een nieuw Regus Business Centre in Laren.

De huislijke en comfortabele sfeer ontstaat door gebruik van hout, hangende
planten en karpetten.



Vastgesteld bestemmingsplan Kom (beschermd 
dorpsgezicht) Blaricum

Het bestemmingsplan 

Periode van ter inzage legging 

Beroep 

Voorlopige voorziening

Inwerkingtreding

Wethouder opent project BoekStart 
Wat is BoekStart?

Gratis lid van de bibliotheek

Gewijzigde 
openingstijden 
Burgerzaken in 
zomervakantie



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Gemeentelijke kaplijst Overige vergunningen 

Verkeersbesluit 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit



Dorpsagenda
Singer Laren t/m 26 augustus Jan de
Bouvrie. Art & Design. 
Info: tel. 5393939. 
E-mail: receptie@singerlaren.nl en
www.singerlaren.nl. 

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle Versa activiteiten
kunt u vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Vivium Diverse cursussen, 
Info en aanmelden: 
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.
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.

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Info: www.bibliotheekhlb.nl

Ontwikkeling voor baby’s
In deze groepsles voor ouders en hun
baby’s 0-15 maanden, wordt gewerkt aan
de zintuiglijke, cognitieve en motorische
ontwikkeling van de baby's. In het eerste
levensjaar leren baby’s meer dan in de
rest van hun leven. 

Inhoud lessen
In de lessen wordt gebruikgemaakt van
wetenschappelijk bewezen doeltreffende
activiteiten voor baby’s zoals muziek,
beweegspelletjes, babygebarentaal,
babymassage, handpoppen, zeepbellen,
strandballen, boeken en nog veel meer.
Van der Meer: ‘Tijdens de lessen dragen
wij suggesties aan over activiteiten die
ouders ook thuis met hun baby kunnen

doen. Middels dit unieke en complete
programma leren ouders hoe zij met hun
baby kunnen spelen om de ontwikkeling
optimaal te stimuleren. Hiernaast zijn de
lessen ook een uurtje quality time voor
ouders met hun baby; samen plezier
maken, leren en genieten.’ 
Speciale Zomeractie: 4 lessen voor 
€ 40,00 te besteden in 5 weken m.u.v.
vakantie. Actie loopt van 1 juli t/m 1 sep-
tember.
Lessen wekelijks op: vrijdagochtend in
Blaricum 10.00-11.00 uur. Zaterdag-
ochtend in Bussum 9.30-10.30 uur.
Meer info: www.babysensory.nl. 
Meld je aan voor een gratis proefles via
gooienwijdemeren@babysensory.nl of
06-22895423.

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.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Gerda Jellema, Bela Bouma 
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aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 5317468 of 06-50593402
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Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 
In juli geen dikke editie. De volgende
dikke editie verschijnt 31 augustus en de
deadline hiervoor is 15 augustus.

Dorpsgenoten
Het Vitusgebouw is op de dinsdag van de
kermis, dit jaar 21 augustus, van 15.00
tot 19.00 uur speciaal open voor degenen
die in een rustige sfeer met dorpsgenoten
en met oud-dorpsgenoten bijeen willen
komen. Een gezellige middag, voor jong
en oud tijdens de kermis. De toegangs-
prijs bedraagt 5 euro voor 2 consumptie-
bonnen en een linnen naambadge voor
op de kleding. De kaarten zijn vanaf 15
juli tot 1 augustus verkrijgbaar bij de
Blaricumse Boekhandel en bij Albert
Heijn (op-is-op) tegen contante betaling
(niet pinnen). 
Voor nadere informatie zie 
www.oranjevereniging.nl.

Marloes Eerden

In hei & wei 395 stond een still uit een
video gemaakt door Laura Elsman. Deze
afbeelding liet het beeld When will we
meet again, van beeldend kunstenaar/
docent te Blaricum Marloes Eerden zien.
Voor meer informatie over dit beeld en
andere kunstwerken van haar: 
tel. 5250807 of 06-23233067 en
www.docart.nl. 

Bibliotheek Laren
In verband met de aanstaande verhui-
zing naar het Brinkhuis is de tijdelijke
bibliotheek in het gemeentehuis vanaf
woensdag 1 augustus gesloten. 
Vanwege de verhuizing mag u 5 boeken
extra lenen tot 1 augustus en zo helpt u de
bibliotheek om de kasten leeg te krijgen,
waardoor  de bibliotheek minder boeken
hoeft te verhuizen. U mag dus 15 boeken
lenen en de boeken geleend in Laren
vanaf maandag 9 juli tot 1 augustus
hoeven pas teruggebracht te worden in
week 40 (maandag 1 okt.-zaterdag 6
okt.). U bent natuurlijk altijd welkom in
de bibliotheek Huizen. Tel. 5257410,
www.bibliotheekhlb.nl. 

Na 15 juli is uw deelname definitief, dus
commiteert u zich aan deze kosten. 

Minimale deelname 20 kinderen 
Afsluiting met toernooi, BBQ en (ouder)
borrel

Teamplay & fun! 

Info: www.thatstennis.nl. 

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

Baby Sensory is plezier maken,
leren en genieten!

Wanneer? 
Van 27 t/m 31 augustus  (week 35)
Voor wie? 
Kinderen van 5 t/m 14 jaar, alle niveaus
Waar? BLTC Blaricum 
Opgeven? 
Vóór 15 juli : www.thatstennis.nl
Kosten: 
€ 250,- per persoon 
(all inclusive + gratis T-shirt). 

Het mag duidelijk zijn, in 2012 worden er ook
Olympische Spelen gehouden voor de jeugd in Blaricum!
Een hele week in het teken van tennis, maar ook andere
(olympische) sporten. Zowel het individu als het team
staat hierbij centraal.

Olympic Summer Camp - Blaricum

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

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf t/m 23 sep-
tember Zomerparade. Openingstijden:
juli: donderdag t/m zaterdag geopend
13.00-17.00 uur. Augustus: alleen
geopend op afspraak. Info: 5335987, 
e. info@galeriebiancalandgraaf.nl en
www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
HKB  tot september foto’s van Sjaak
Kok. 
Info: www.historischekringblaricum.nl. 
Rosa Spier Huis tot 12 augustus ten-
toonstelling: Werk uit Eigen Huis. Tel.
5386797 (09.00-17.00)
6423862 (17.00-09.00), email (alge-
meen): info@rosaspierhuis.nl (Dit e-
mailadres is beschermd tegen spambots.
U heeft Javascript nodig om het te kun-
nen zien.), www.rosaspierhuis.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 9.45 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.

Eendjes in Blaricum
De cursus Baby Sensory wordt al een jaar in het Gooi gegeven door franchise-
nemer Jorien van der Meer. In totaal is de cursus nu in tien Nederlandse 
steden actief. F
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