
Vrijwilligers
Op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag werkt een vrouw van 40
jaar uit Huizen in Tergooizieken-
huizen Hilversum. 
Haar werktijden zijn van 12.30 tot 16.30
uur. Omdat ze last heeft van epilepsie
mag ze niet alleen reizen en kan ze
gebruik maken van een taxi. Deze taxi-
voorziening is per 1 januari 2013 deels
vervallen. Haar Blaricumse ouders zijn
nu op zoek naar mensen die haar één of
meerdere dagen naar en van het werk
willen rijden. De vergoeding is ongeveer
€30,- per dag. Kent u iemand die dit zou
willen doen of heeft u zelf belangstelling,
dan kun u contact opnemen met dhr. 
J. Reijnders. Tel. 5263329, e-mail: 
jacquesreijnders@hetnet.nl.

B and B
Blaricum Bed and Breakfast is de eer-
ste bed and breakfast uit het Gooi die
uitgenodigd is om deel te nemen aan
het Omroep Max tv-programma Bed
and Breakfast Nederland. 
In elk van de acht afleveringen testen de
eigenaren van drie Bed and Breakfasts
elkaars onderneming. Gasten mogen
betalen wat zij het verblijf waard vin-
den. Allerlei soorten B&B’s komen dit
seizoen voorbij, van een boot, biologi-
sche boerderij en een oud kasteel tot een
treinstel en een wijnvat. Blaricum Bed
and Breakfast is te zien in de derde afle-
vering op vrijdag 15 februari op
Nederland 1 om 21.25 uur.

De Zonnebloem
Via 12 Zonnebloemafdelingen, die ver-
enigd zijn in de Regio ’t Gooi e.o.
wordt gewerkt aan het aandacht geven
aan fysiek beperkte medemensen.
Een middag of een dagje uit, het is een
welkome afleiding in het leven van
Zonnebloemgasten. Lokale afdelingen
hebben ieder hun eigen programma. Ook
binnen de Zonnebloem-regio ’t Gooi e.o.
zijn legio mogelijkheden om actief
betrokken te zijn bij ondersteuning van
de fysiek beperkte medemens. De orga-
nisatie bestaat door inzet van de vrijwil-
liger. Wilt u meer weten over een evene-
ment of over vrijwilligerswerk, kijk op:
www.regiohetgooi.zonnebloem.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

  

Dit is de reden waarom zij een mode-
show organiseren voor Plan Nederland,
op 6 februari 2013 van 19.30 uur tot
21.30 uur in het Vitusgebouw te
Blaricum. Het geld dat ze tijdens deze
avond inzamelen wordt
gedoneerd aan de ‘Because
I’m a girl’ campagne van
Plan Nederland.
Plan Nederland is een orga-
nisatie die opkomt voor
meisjes in ontwikkelingslan-
den door ervoor te zorgen
dat ze naar school kunnen en
ouders te overtuigen van de
noodzaak hun dochters naar
school te laten gaan. Door
scholen te bouwen, leer-
krachten op te leiden, lesmateriaal te ont-
wikkelen en te zorgen voor gezonde
maaltijden op school.

Plan Nederland
Zij hebben zich aangesloten bij de
‘Because I’m a girl’-campagne om een
actie te starten voor dit project, zodat
Plan Nederland haar doel kan realiseren
en dus meisjes in ontwikkelingslanden
dezelfde rechten en onderwijskansen kan

bieden. Hiervoor is geld nodig en zij  wil-
len daar graag een bijdrage aan leveren. 

Voice of Holland
Op de avond wordt u verwelkomd met

een drankje en gedurende
de avond zal er een aantal
hapjes worden geserveerd.
Sponsoren zijn: RK Sound-
service, Cupcake Queen,
Chandodet Fashion, Onyx
Entertainment, Simply
Steel, Elivia Kapsalon,
Show Equipment, Tryber
Media, ICI Paris XL Laren
en van Gooische Huize
Makelaardij o.z.. 
Natalja Majoor, bekend van

the Voice of Holland, zal optreden tij-
dens de avond. 

Kaarten voor de modeshow kosten 
€10,- voor volwassenen en voor 
kinderen t/m 12 jaar €5, -.

Aanmelden via
girls4girls@outlook.com of kopen
voor aanvang bij het Vitus.

 
 

door Chantal Roos
Chantal Roos, Muriël de Jonge, Maxime Estié, Lieke Pastor en Iris Trijber, zijn
vijf tweedejaarsstudenten van hogeschool Schoevers te Utrecht en hebben voor
het vak projectmanagement de uitdagende opdracht gekregen een fundraise te
organiseren. 

Benefietavond ‘Because I’m a girl’

BLARICUM 
BED AND
BREAKFAST
Molenveenweg 15
Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl

Hier komt 
Senior 
Banking



Vervolg
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Geweigerde 
vergunningen

Aanwijzingsbesluit 
invorderingsambtena-
ren/belastingdeurwaarder



Dorpsagenda

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten kunt u
vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten. 
Vivium Info cursussen en aanmelden:
www.viviumservices.nl of 6924495.
Viore Wereldkankerdag 4 februari van
10.00 tot 21.30 uur. Programma tel.
6853532 en info@viore.org. 
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de centrale hal
bij de hoofdingang locatie Blaricum.
Historische Kring Blaricum Tot
medio april tentoonstelling oude
Blaricumse affiches en kalenders.
www.hkblaricum.nl.
Marloes Eerden organiseert een cursus
kleine beeldjes maken in was/brons. Op
tien woensdagochtenden van 10.00-
12.30 in het atelier van het Brinkhuis te
Laren (schoolvakantie 27 februari). De
kosten zijn € 250,- voor tien lessen,
inclusief materialen. Schildercursus bij
Marloes dinsdagochtend van 10.00-
12.30 en -avond van 20.00-22.30. Info:
5250807, docart@worldonline.nl en
www.docart.nl.
Diana Kostman geeft cursus Geschie-
denis van de Nederlandse kunst.
Woensdag 20 februari 20.00-21.30 uur,

De Malbak. Kosten € 110,-. Aanmelden
kan per e-mail: info@artemisomnibus.nl
of telefonisch: 8884795.
De Blaercom Elke eerste vrijdag van de
maand tot en met mei (tenzij anders ver-
meld) Kunstcafé, 20.00 uur. Info:
www.blaercom.nl.
Veteranenbijeenkomsten 21 februari,
21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 18
juli, 15 augustus, 19 september, 17
oktober, 21 november en 19 december
in het dienstencentrum De Brasserie,
Waterstraat 2, Huizen van 15.00 tot
17.30 uur. Info G. Elders tel. 5383830
of 0639466134.
Bernard Ligtenberg Cursus
‘Makkelijk Slapen’ op 7 en 14 februari
van 19.30-21.30 uur. Info 5316849,
www.makkelijkslapen.nl. Cursus Zelf-
hypnose op 4, 11, 18 en 25 februari van
19.30-22.00 uur. Info: tel. 5316849.
‘U Can Do It’ verzorgt sportactiviteiten
voor kleine groepen of onder persoon-
lijke begeleiding. De nieuwe sportieve
programma’s zijn Vertical Fitness (of
wel paal fitness) en de Gooische
Afslank Battle. De eerste in het Gooi
die de lessen al vanaf 6 jaar aanbieden.
Lessen worden gegeven in de Gooische
school te Laren en de Wilhelminaschool
te Huizen. Info: www.u-can-do-it.com,
of via info@u-can-do-it.com. 
’t Meenthuis workshop borden
beschilderen, 7 en 12 februari info en
aanmelden: www.meenthuis.nl. Cabaret
Cats Diner show (buffet met dessert en

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

EXPOSITIES
Singer t/m 20 mei Cobra tot Dumas,
collectie De Heus-Zomer. 
Info: www.singerlaren.nl. 
Galerie Bianca Landgraaf t/m 10 fe-
bruari Winterparade. Zie voor info en
openingstijden 
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Rosa Spier Huis t/m 7 april expositie
schilderijen, tekeningen van de kunste-
naar Ronald Ruseler IN ARCADIA.
Dagelijks te bezoeken 10.00-16.00 uur.
De Vlierhove t/m 3 februari tentoonstel-
ling Annette Duburg, sieraden en glas.
Geopend alle zondagen tussen 12.00 en
17.00 uur. Info: www.vlierhove.nl en
www.annetteduburg.nl.  
Torenhof t/m 4 maart Paintings &
Poetry, schilderijen Angeline Rijkeboer
en gedichten Patricia Smink. Dagelijks
van 9.00-17.00 uur.
Galerie Houwers – Locatie Jan Tabak
t/m 31 maart, schilder René Kleinveld,
Grand Piano works. 
Info: www.galeriehouwers.nl.
De Trappenberg t/m 27 februari
Hannah Winsemius, schilderijen. Info:
tel. 6929600.
’t Meenthuis de hele maand februari
expositie Joep Vos en Marijn Abelman.
Info: www.meenthuis.nl.

voorstelling €25,- p.p.) op 28 februari
om 18.30 uur, tel. reserveren 5330088.

BIBLIOTHEEK
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtenden op woensdag rond
een thema 10.45-12.00 uur. Laren
Brink 29, 5382612. 5 februari, 20.00
uur: Poëzie en muziek met Froukje
Giltay over haar gedichten, muziek
Reynoud Maartense en journalist
Frénk van der Linden. Biblioscoop: 7
en 21 februari om 19.30 uur.
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

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

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 11.00 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.

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. 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
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:
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Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Nieuw in Blaricum
Bob Munniksma heeft als leerkracht
gewerkt op de
OBB (toen nog
OLS Blaricum
met Piet Niks als
hoofd der school)
van 1977-1980 en van 1997-2001
(directeur John Govers). In de tussen-
liggende tijd heeft hij als leerkracht
gewerkt op de Bijvanckschool. Nu
werkt Bob in het speciaal onderwijs
als docent VMBO. 

Kortgeleden is hij een nieuwe praktijk,
MediaMeester, begonnen en sindsdien is
hij bezig met het begeleiden van leerlin-
gen uit primair en voortgezet onderwijs.
Daarbij maakt Bob gebruik van een
elektronische leeromgeving, zodat hij
leerlingen, naast begeleiding in persoon-
lijke contacturen, in feite 24/7 kan
ondersteunen. Bob Munniksma: ‘Mijn
concept is gericht op leerlingen die zijn
vastgelopen of extra ondersteuning
nodig hebben in het leerproces. Geen
huiswerkbegeleiding en niet primair
gericht op bijspijkeren van leerstof, maar
vooral gericht op het leerproces en dat
wat de leerling nodig heeft om het zelf
tot een goed einde te brengen. Qua leer-
stof, zelfstandigheid en welbevinden.
Zelfsturing van het leerproces door de
leerling is mijn doel.’ 
Info: info@mediameester.com en
www.mediameester.com. 

Fancy Fair
Zaterdag 9 februari van 10.00 uur tot
12.00 uur organiseert peuterspeelzaal
‘Spelevanck’, Levensboom 2, haar
Fancy Fair.

Er zijn diverse soorten kinderactiviteiten
waar ze leuke prijsjes kunnen winnen.
Verder is er een schminkhoek, een rad
van avontuur, verkoop van (merk)kinder-
kleding, kinderboeken, een rommel-
markt en nog veel meer. Iedereen is van
harte welkom!

Zaterdag 9 februari van 10.00 uur
tot 12.00 uur organiseert 

peuterspeelzaal
‘Spelevanck’, Levensboom 2, 

haar Fancy Fair.

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

Familieberichten
Overleden
17-12-2012 Gerritje Veerman-Moll,

geboren 23-04-1930
19-12-2012 Fokeltje Buwalda-de Vries,

geboren 29-11-1914
04-01-2013 Paulus Henricus Maria 

(Paul) Otten, 
geboren 14-11-1944

04-01-2013 Andreas Daniël van Hall,
geboren 27-09-1929

13-01-2013 Bertha (Beppie) Majoor-
Raven,
geboren 27-05-1925

Winter in Blaricum

Piet en Ada Loenen: ‘Tijdens onze wandeling tussen het Oude Dorp van Blaricum en de
Bijvanck hebben wij een aantal mooie plaatjes gemaakt van de dieren in het winterse
landschap, waaronder deze schapen.’


