
Scouting
Raboes
Scouting Raboes heeft altijd plek voor
nieuwe leden. We hebben speltakken
voor alle leeftijden. Van 5 tot 16, maar
ook voor oudere, want nieuwe leiding is
van harte welkom. Interesse? Kijk eens
op www.scoutingraboes.nl.

Amazone Body
& Mind
Amazone Body & Mind start in sep-
tember met lessen Kids Aerial Yoga
(nieuw) en met De BarreWorkout
(nieuw) in De Blaercom. 
Bij Kids Aerial Yoga wordt met behulp
van een speciale hangmat yoga oefenin-
gen gedaan en is voor kinderen vanaf 9
t/m circa 15 jaar. De BarreWorkout is
een les van 45 minuten en de oefeningen
variëren van technieken uit ballet, dans
en van kracht en veiligheid in Pilates.

Graag vooraf inschrijven via: 
www.amazonebodyandmind.nl of tel.
0650546562.

Atelier Route
Blaricum 2012
In het weekend van 8 en 9 september
wordt in het oude dorp Blaricum voor
de achtste  keer de jaarlijkse Atelier
Route georganiseerd. 

Door 25 kunstenaars wordt hun werk van
11.00 tot 17.00 uur geëxposeerd. In de
Dorpskerk aan de Torenlaan wordt de
overzichtstentoonstelling gehouden, op
zaterdag van 11.00-17.00 uur en op zon-
dag van 12.00-17.00 uur, met werk en
informatie van elke deelnemer. 
De brochures van de Atelier Route lig-
gen in de lokale boekhandel, andere win-
kels en in het weekend in de kerk. Aan de
Polweg 5 is weer een gezellige thee-
schenkerij ingericht. 
Info: www.kunstencultuurblaricum.nl.

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl
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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

  

Mijn naam is Willem, ik ben
14 jaar en ik woon in
Blaricum. Na een spannende
voorselectie heb ik te horen
gekregen dat ik één van de
elf voetballers ben die Neder-
land in augustus mag verte-
genwoordigen tijdens het
officieuze wereldkampioen-
schap voetbal in Zwitserland:
de Medtronic Junior Cup
Diabetes.

Voetbaltechniek
Zoals jullie begrijpen,
ben ik hier echt superblij
mee. De voorrondes
waren erg spannend. De
andere kandidaten
waren erg goed en er
werd door bondscoach
Tino Stoop kritisch
gekeken naar onze voet-
baltechniek. Alleen de

Willem Gesink geselecteerd voor
Medtronic Junior Cup Diabetes
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door Willem Gesink
De Medtronic Junior Cup Diabetes is het officieuze wereldkampioenschap 
voetbal voor jongeren met diabetes. De voorbereiding op dit evenement vanuit
Nederland wordt georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation in samen-
werking met de Johan Cruijff Foundation en Medtronic. Het evenement vindt
plaats van 24 t/m 26 augustus in Lausanne, Zwitserland. In de uiteindelijke
WK-selectie zitten jongeren uit heel Nederland. Tijdens de Medtronic Junior
Cup Diabetes 2012 laten jongeren met type 1 diabetes zien dat topsport en 
diabetes uitstekend samengaan. 

Willem Gesink: 'Met deelname aan de Medtronic Junior Cup Diabetes wil ik laten zien
dat kinderen met diabetes net zo goed kunnen voetballen als kinderen zonder diabetes!!!'
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Mariana Franken, een van de deelnemers,
omringd door haar kunstwerken.



   

 
 

  

  

 

 

Blaricumse Kermis: feest voor jong en oud! 

VOORWAARDEN VOOR EEN GESLAAGDE KERMIS

Uitnodiging

Informatie/aanmelden

BEL-Veteranendag Beleidsregels 
schuldhulp-
verlening 2012



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende 
vergunningen

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

Ter inzage legging:

Bedenkingen:

Activiteitenbesluit Wet milieubeheer

Geheimhouding persoonsgegevens

Machtiging huisverbod

       

    

 

 



Dorpsagenda

en www.singerlaren.nl. 
Torenhof tot 1 augustus expositie schil-
derijen van Annette van der Vegte. Zie
ook: www.annettevandevegte.nl. 

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.
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.
OTF 2012 Dit jaar organiseert Lions
Club Blaricum-Laren op 9 september
samen met Pouw Automotive Groep te
Blaricum voor de 13e keer het Old

Timer Festival. De opbrengst hiervan
zullen wij schenken aan MKI
Foundation, het Gemeenschapsfonds
Blaricum en Vrienden van de
Agrarische Stichting Blaricum. Info:
www.lions-otf.nl. Via deze website
kunnen belangstellenden zich opge-
ven voor deelname aan de rally/toer-
rit/categorie oldtimers van voor 1950
en voor deelname aan de dorpslunch.
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.
Stichting kunst en cultuur Blaricum
8 en 9 september Atelier Route
Blaricum. 
Info: www.kunstencultuurblaricum.nl.  
DagVanHetWerkpaard zondag 16
september. 
Info: www.dagvanhetwerkpaard.nl. 

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.

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

Kermisweek 2012 van 18 t/m 22
augustus. Info: 
www.oranjeverenigingblaricum.nl. 

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf t/m 23 sep-
tember Zomerparade. In augustus alleen
geopend op afspraak. Info: 5335987, 
e-mail 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),  e-mail (alge-
meen): info@rosaspierhuis.nl. (Dit e-
mailadres is beschermd tegen spambots.
U heeft Javascript nodig om het te kun-
nen zien.) en www.rosaspierhuis.nl. 
Singer Laren t/m 26 augustus Jan des
Bouvrie. Art & Design. 
Info: tel. 5393939. 
e-mail: receptie@singerlaren.nl

T/m zaterdag 25 augustus gelden in
Huizen gewijzigde openingstijden en
de bibliotheek  is dan geopend  op
maandag 13.00-20.00 uur, woensdag
10.30-17.00 uur, vrijdag 10.30-20.30
uur en zaterdag 10.30-15.30 uur. 
Voor meer informatie kijk op
www.bibliotheekhlb.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.

allerbeste kandidaten zijn uiteindelijk
geselecteerd. Ik ben er supertrots op dat
ik daar één van ben. In Zwitserland gaan
we het opnemen tegen ongeveer hon-
derddertig spelers uit
twaalf landen die, net
als ik, ook diabetes
hebben. 

Met deelname aan de Medtronic Junior
Cup Diabetes wil ik laten zien dat kin-
deren met diabetes net zo goed kunnen
voetballen als kinderen zonder diabe-
tes!!!

Wereldtitel
In Blaricum speel ik bij BVV’31. Ik ben
keeper. De komende tijd ga ik me voor-
bereiden op het toernooi in Zwitserland

en het hoog houden
van de Nederlandse
eer. Als team gaan
we alles uit de kast
halen om de wereld-

titel te verdedigen. Vorig jaar won
Nederland namelijk de wereldtitel. Een
hele uitdaging. Hei & wei wenst Willem
Gesink en zijn team heel veel succes.
Info: www.juniorcup-diabetes.nl. 

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

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, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
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 
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Rosana’s Dance
Studio
Na de zomervakantie zullen de dans-
lessen weer starten vanaf 3 september
in De Malbak. 
Voor het komende schooljaar is het nog
mogelijk zich in te schrijven om leuke,
dynamische streetdancelessen te volgen
bij Rosana Sanchez (vanaf 4 jaar t/m vol-
wassenen). Ook komt er een aantal nieu-
we lesdagen en een nieuwe locatie bij, dus
nog meer mogelijkheden om lekker te
komen dansen bij Rosana’s Dance Studio!
Info: www.rosanasdancestudio.nl.

Prinses Beatrix
Fonds
Collectanten gezocht in Blaricum en
Huizen voor de week van 9 tot 15 sep-
tember 2012.
Wie collecteert, helpt mensen met een
spierziekte. Ziekten waarbij patiënten
vaak al op jonge leeftijd afhankelijk zijn
van een rolstoel en verpleging. In totaal
hebben meer dan 200.000 mensen in
Nederland een spierziekte. 
Aanmelden bij Louisa de Weerd-Spek,
louisasperk@planet.nl, tel. 5250553.

Familieberichten
Overleden
16-06-2012 Dorothea Clasina (Doortje)

Calis-Hoogeboom, gebo-
ren 12-03-1920 

18-06-2012 Jaap Bokhorst, geboren 19-
11-1937

19-06-2012 Catharina Maria van der
Hulst-van der Drift, gebo-
ren 05-07-1935

29-06-2012 Jeanette (Nettie) Clausen-
Karman, geboren 14-04-
1924 

29-06-2012 Gre (Grietje) Schaap,
geboren 04-09-1927

13-07-2012 Johanna (Anny) Adriana
Kuijer, geboren 06 juli
1931

den in een echte limousine naar Laren
gereden en via een rode loper betraden
zij de poffertjeskraam. 
Info: www.molenwiekje.nl.

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen? vervolg voorpagina

’t Molenwiekje is al 25 jaar
een begrip in Blaricum-
Bijvanck. 
In een gemoedelijke en huise-
lijke sfeer krijgen de kinderen
een goede basis mee om
straks naar de ‘grote school’
te gaan. Iedere peuter leert op
zijn eigen niveau en tempo en
’t Molenwiekje heeft inten-
sief aandacht en tijd voor
ieder kind. Plezier hebben en
trots zijn op jezelf staat voorop! 
Ria de Klerk van peuterspeelgroep 
’t Molenwiekje trakteerde alle kinderen
op poffertjes in Laren. De kinderen wer-

Hij is er natuurlijk bij op de dinsdagmid-
dag tijdens de kermis om in het Vitus
met dorpsgenoten en oud-dorpsgeno-
ten, jong en oud, over Blaricum en van
alles en nog wat te praten. Toegangsprijs
5 euro voor 2 consumptiebonnen en een
naambadge voor op de kleding. Kaarten
verkrijgbaar bij de Blaricumse
Boekhandel en bij Albert Heijn tegen
contante betaling (niet pinnen).

’t Molenwiekje 25 jaar

Theus komt ook
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Theus, vijftig jaar Blaricum, geboren in
Baarn aan de Eembrug, doet al jaren-
lang veel voor de Oranje Vereniging.


