
HKB
Dit jaar doet de Historische Kring
Blaricum mee aan de open monumen-
tendagen op 8 en 9 september. 
Het thema is: ‘Groen van toen’ en gaat
over oude buitenplaatsen, parken en
begraafplaatsen. Na overleg met de
gemeente Blaricum en de beheerder
Henk de Boer is er een route samenge-
steld die voert langs 33 graven van plaat-
selijk en landelijk bekende Nederlanders.
In de komende editie van de ‘Deel-
genoot’, die eind augustus verschijnt,
vindt u een uitvoerige beschrijving van
deze personen. Op beide dagen is er een
informatiestand van 11.00 tot 17.00 uur
bij de ingang van de begraafplaats aan de
Woensbergweg.

Oostermeent
Groeve Oostermeent in  Blaricum
heeft een oppervlakte van 18 ha.
Grootste blikvanger: de 400 meter
lange ‘afgrond’ die plaatselijk 3 meter
hoog is.
Dit abrupte snijvlak van afgegraven en
hogere zandgrond legt 150.000 jaar geo-
logische geschiedenis bloot. Al even bij-
zonder is de kolonie oeverzwaluwen die
er jaarlijks gangen graven om in te broe-
den. De groeve vormt een belangrijke

schakel in de oost-westverbinding tussen
het Gooi en de polders van Eemland. (©
Stichting Goois Natuurreservaat) In dit
natuurgebiedje (naast ‘het hondenveld’)
groeien bijzondere plantjes zoals genti-
aantjes en zonnedauw.

Kanaal Express
Jean-Jacques François (van o.a. de Crêpe
Express) stak in juli op een windstille
dag het Kanaal over in 6 uur voor het
goede doel: de Benjamin Foundation.
Hij kanode 3000 euro bij elkaar. Uw warenhuis in

Bussum

www.barneveldzaken.nl

35e jaargang
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17 augustus 2012w
w
w
.h
ei
en
w
ei
.n
l

O
.A
. V
O
O
R
 O
U
D
E 
N
U
M
M
ER
S 
EN
 A
R
C
H
IE
F

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

  

Moeder en dochter zijn al 12½ jaar met
het grootste plezier bezig in Torenhof, in
hun kleine, gezellige kapsalon. ‘Heerlijk
al die opgeknapte koppies…,’ zeggen ze
opgewekt. Best een reden voor een feestje.
De mevrouwtjes komen en gaan – maar
soms ook een meneer hoor! – met ’n
kalend kopje of vette piekjes en als omge-
toverd en blij verlaten ze hun kapsters.
Een extra krulletje of een ander kleurtje
en de schaar zijn een onmisbaar plezier.

Gezellig
Josephine werkt al sinds haar vijftiende in
de kapperswereld en was ook al in De
Beukelaar te vinden. Dochter Mirelle
deed drie jaar een stevige kappersoplei-
ding, daarna middenstand en een oplei-

ding schoonheidsspecialiste. Ze zegt: ‘De
dagen zijn best vermoeiend, maar altijd
even gevarieerd. En als ik dan thuiskom,
zijn daar mijn lieve schatjes en ben ik
weer helemaal vief.’ Mirelle heeft twee
prachtige zoontjes van 1 en 3. ‘Het is fijn
om te merken dat de mensen het zo heel
plezierig bij ons vinden en er komen vaak
ook kinderen van de bewoners of soms
zomaar iemand gewoon even langs. Dat
maakt het allemaal heel erg gezellig. We
lachen ook heel wat af, want er gebeurt
van alles en nog wat.’ Wanneer je het goed
bekijkt: wat is er nu niet heerlijker dan
een baan te hebben waarmee je iedereen
plezier biedt. Leve de krulletjes en de
schaar. Leve deze leuke en o zo nuttige
vrouwen! 

Josephine en Mirelle Zijtveld ’n
krulletje hier, een lokje daar

 
 

door Aty Lindeman-Strengholt  
Ze zijn net terug van vakantie en iedereen in Torenhof, Blaricums onvolprezen
verzorgingshuis, veerde op. Hoera, ze zijn er weer. Josephine en Mirelle, beiden
kapsters, lief, vriendelijk en zeer bekwaam, zijn drie dagen in de week druk
bezig om alle bewoners (die eraan toe zijn) mooi te maken en zich prettig te
laten voelen. Drie heel intensieve werkdagen.

Mirelle: ‘Het is fijn om te merken dat de mensen het zo heel plezierig bij ons vinden.’
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Verkeersmaatregelen tijdens de kermis 

Wegsleepregeling

Vragen of klachten 
over de kermis? 

 Werkzaamheden 
Huizer deel 
Randweg



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende 
vergunningen

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

Fraudepreventiemedewerkers

Op zoek naar werk

Tips en meldingen

HBEL gemeenten succesvol in 
fraudebestrijding



Dorpsagenda

tot 17.00 uur. Info: www.hannekewels.nl
en www.barbarahouwers.com. 

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.
T/m zaterdag 25 augustus gelden in
Huizen gewijzigde openingstijden en de

 
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. Openingstijden:
juli: donderdag t/m zaterdag geopend
13.00-17.00 uur. 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. 
Singer Laren t/m 26 augustus Jan des
Bouvrie. Art & Design. Info: tel.
5393939. 
e-mail: receptie@singerlaren.nl
en www.singerlaren.nl. 
BEL-Art 14 september tot 24 oktober
2012. Hanneke Wels – Sieraden en
Barbara Houwers – Schilderijen. De ten-
toonstelling is op werkdagen vrij te
bezichtigen in het BEL-kantoor van 8.30

bibliotheek  is dan geopend  op maan-
dag 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.

Uitvaartverzorging Van
Vuure in Hilversum neemt
op donderdag 30 augustus
2012 deel aan de Nuvema
Rouwauto Rit. 

Met dit evenement wil uit-
vaartverzekeraar Nuvema de
langste stoet van rouwauto’s
ooit realiseren en hiermee
een plek veroveren in het
Guinness Book of World Records. Het
huidige record staat op 51 rouwauto’s en
dateert van september 2011. De deelne-
mers melden zich op donderdag 30
augustus 2012 om 15.00 uur in Baarn. De

route van circa zes kilometer loopt door
de bossen van Baarn en de Lage
Vuursche. Meer informatie en alle deel-
nemers zijn te vinden op de website van
Nuvema: www.nuvema.nl/rouwautorit. 

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

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.
Aanmelden bij Louisa de Weerd-Spek,
louisaspek@planet.nl, tel. 5250553.

Nieuw in Blaricum
De initiafiefneemster van Diasport,
Blaricumse Marion Smit,  kwam bij
toeval erachter dat zij diabetes had. 
Afvallen en bewegen is voor veel men-
sen met diabetes een probleem. Vooral
als men insuline gebruikt vliegen de
kilo's er aan. Diasport heeft dan ook op
basis van eigen ervaringen een program-
ma Afvallen en Bewegen ontwikkeld dat
wel werkt. Dit doet Marion samen met
personal trainers Yvonne Wolzak-
Meijning en Martijn Reijersen. Ook voor
kinderen heeft Marion een programma:
Fit voor Kids. De programma’s worden
gegeven bij R&A Sports & Swimming te
Blaricum. Aanvang: 2e week van sep-
tember. Info en inschrijven: 
www.diasport.nl. 

KWF
Kankerbestrijding
Collectanten gezocht in Blaricum voor
de week van 3 t/m 8 september 2012.
In 2011 haalde KWF Kankerbestrijding
in Nederland met de hulp van vrijwilli-
gers en collectanten tijdens de jaarlijkse
collecte 7,9 miljoen euro op.  Ook dit
jaar zal een legioen aan vrijwilligers tij-
dens de collecte van 3 t/m 8 september
weer zo veel mogelijk geld proberen op
te halen. Wij zoeken nog collectanten in
Blaricum. Aanmelden bij Céline 't Hart,
celinethart@gmail.com.

Barbara Houwers
Barbara Houwers toont in deze expositie
haar meest recente werk. Houwers gaat
met dit werk een nieuwe periode in, met
nieuwe technieken en een sobere vor-
mentaal. Ze verbindt talloze toetsen verf
tot een zich ritmisch herhalende compo-
sitie. Ook worden doeken verbonden tot
een nieuw geheel en creëert ze schilde-
rijen in uiteenlopende vormen. Haar
werk bevindt zich in vele kunstcollecties
in binnen- en buitenland. 

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

Hanneke Wels
Hanneke Wels ontwerpt exclusieve siera-
den van kralen en edelstenen. Het fijne
gevoel voor kleur en compositie dat zij
als succesvol ontwerpster van kleding
had ontwikkeld, kwam haar goed van pas
toen zij zich ging verdiepen in de diver-
se technieken waarmee kralen zich tot
sieraden laten verbinden, kortweg ‘bea-
ding’ geheten. Haar unieke creaties wor-
den getoond in onder andere galeries en
museumwinkels. 

U bent van harte welkom bij de expositie
‘Verbinding’ van de Eemnesser kunstenaar
Hanneke Wels en de Blaricumse kunstenaar
Barbara Houwers. Vrijdag 14 september
17.00 uur wordt de expositie geopend door
Frans Ruijter. Frans zal de geschiedenis van
het Gooi, en de plaats van de kunsten daarin,
verbinden met het hedendaagse. Muziek: Rob
Jacobs op de Sax.

Expositie Hanneke Wels en
Barbara Houwers

World Records Nuvema
Rouwauto Rit

De exposite is te zien van 14 september tot 24 oktober in het BEL-kantoor. en op
werkdagen vrij te bezichtigen van 8.30 tot 17.00 uur.
Info: www.hannekewels.nl en www.barbarahouwers.com. 


