
Amnesty 
Op donderdag 7 maart a.s. organi-
seert de lokale Amnesty groep van
Blaricum, Eemnes en Laren een infor-
matieavond in het Vitusgebouw, dit in
het kader van de Internationale
Vrouwendag op 8 maart.
Deze avond gaat vooral over de rechten
van de vrouw in Egypte, omdat deze
sinds het begin van de Arabische Lente
verre van verbeterd zijn. Ontvangst
vanaf 19.45  uur. Om 20.00 uur zal
Marloes Binnenmars van Amnesty
International een boeiende inleiding ver-
zorgen. Zij zal daarna een film vertonen
die een en ander illustreert. Om ca. 21.30
uur is er ruimte voor vragen en een
gesprek over het thema van de avond.
Iedereen is van harte welkom, toegang is
gratis!

Blaricums Koor
Het Blaricums Gemengd Koor is op
zoek naar tenoren. Het koor bestaat uit
40 leden. Waarvan 4 tenoren, die er
graag wat versterking bij willen heb-
ben.
Zij zijn zich, onder de bezielende leiding
van dirigent Lex Barten en vaste pianiste
Karina Kantarova, aan het voorbereiden
op het jubileumconcert in 2014. Zij zul-
len dan o.a.  De Krönungmesse en het Te
Deum van Mozart zingen en de Mis van
M. Haydn. Spreekt deze muziek u aan,
dan bent u van harte uitgenodigd om eens
te komen kijken en luisteren. Iedere
woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00
uur repeteert het koor in ‘De Blaercom’. 
Meer informatie kunt u vinden op de site:
www.bgk-koor.nl.

Skate4air!

De opbrengst van alle deelnemers is
(tot nu toe) €  342.191.
Skate4AIR zamelt geld in voor onder-
zoek naar de ingrijpende ziekte Cystic
Fibrosis (taaislijmziekte) bij kinderen.
150 schaatsers, waaronder tweevoudig
Olympisch schaatskampioen Jochem
Uytdehaage, deden mee aan de alterna-
tieve elfstedentocht op de Weissensee in
Oostenrijk.
De deelnemers willen dan ook  iedereen
bedanken voor de donatie. Dit bedrag
gaat voor 100% naar de stichting NCFS. 
De NCFS zet zich in voor een langer en
beter leven van CF-patiënten. 
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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        

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

‘Ik heb gesolliciteerd op een advertentie
in de krant en ben aangenomen. Daar ben
ik ontzettend blij mee want ik wil later de
politiek in en deze functie is een hele
goede voorbereiding daarop. Daarnaast
is het natuurlijk heel belangrijk dat door
de locale politiek het standpunt van jon-
geren gehoord wordt. De
lokale politiek wil het stand-
punt van jongeren graag
horen, maar vind het lastig
om ze te bereiken. Daar ben
ik dus voor.’

Vertier in ons dorp
De onderwerpen die hij gaat
aandragen bij de gemeente
hangen af van de input die
hij krijgt van leeftijdsgeno-
ten. Dat kan van alles zijn,

IJsbaan ‘Rustwat’–Voor velen nostalgie. Een traditie is weer nieuw leven ingeblazen.
Op initiatief van Jochem Uytdehaage, de eigenaar van Rust Wat Michaël van de Kuit
en Mark Bon van Restaurant Rust Wat was de ijsbaan op zaterdag 26 januari een dag
geopend voor iedereen. Met hulp van o.a. Frans Ruijter, Kees Puijk, Henk van den
Bergh, Bianca Teeling, Maaike Hoogeveen, Paul Rigter, Marieke Ton, Gerard
Dorrepaal en Daniëlle Mouissie. Jong en oud hebben hier een dagje plezier beleefd
met natuurlijk koek-en-zopie en muziek. Hopelijk kan de vlag snel weer uit.

maar tot nu toe blijkt dat veel jongeren
het voornamelijk belangrijk vinden dat er
voor hen wat meer vertier te vinden is in
ons dorp. Het Vitus is daar inmiddels wel
mee begonnen maar dat is meer voor de
laatste groepen van de basisschool en de
eerste tot maximaal de tweede klas van

de middelbare school. De
groep daarboven is voorna-
melijk afhankelijk van de
omliggende gemeentes.
Daar zitten ze niet altijd op
Blaricummers te wachten.
Het zou fijn zijn als er een
vaste plek was in ons dorp
voor deze leeftijdsgroep.
Aan het hoe, wat en waar
wordt nog gewerkt! 

door Ilse Bloemen
Vijftien jaar is de in Blaricum geboren en getogen Teun Schipper. Na het afron-
den van de basisschool (Bernardus) zit hij inmiddels in de vierde klas van het
VWO. Blijkbaar gaat dit hem gemakkelijk af want hij heeft er sinds afgelopen
december een functie bij, Jongerenburgemeester van Blaricum.

Jongerenburgemeester van Blaricum

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

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

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

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl

vervolg op achterpagina
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Aanvullend

Informatie

Aanvullende maatregelen voor infiltratie (regen)water

Omleiding 

Bevoorrading

Overzicht werkzaamheden

Informatie

Wegwerkzaamheden
Kruispunt Huizerweg-Naarderweg vanaf 4 maart afgesloten

Jaarverslag 2012 
Wmo-adviesraad 



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Agenda Rondetafelgesprekken

Reglement burgerlijke stand

Agenda Raadsvergadering



Dorpsagenda
ning voor 60+. Start 6 maart. Info en
aanmelden: 
info@gildegooinoord.nl, tel. 6930624.
Zie ook: www.gildegooinoord.nl. 
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.
De Blaercom Elke eerste vrijdag van de
maand tot en met mei (tenzij anders ver-
meld) Kunstcafé, 20.00 uur. Info:
www.blaercom.nl.
Veteranen bijeenkomsten 21 maart, 18
april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augus-
tus, 19 september, 17 oktober, 21
november en 19 december in het dien-
stencentrum De Brasserie, Waterstraat
2, Huizen van 15.00 tot 17.30 uur. Info
G. Elders tel. 5383830 of 0639466134.
’t Meenthuis donderdag 28 maart
‘Muziek op de Meent’ met jazzband
Whoshedo. Entree is € 25,- inclusief
diner. Aanvang is om 18.30 uur. Zondag
31 maart paasbrunch, reserveren 
verplicht tel. 5330088,  € 17,50 p.p.
Aanvang is om 11.00 uur. Info:
www.meenthuis.nl. 
Brinkhuis in ’t atelier 24 maart work-
shop cupcakes versieren. Info: Carla
Resing, 0631995656 of 
cresing@versawelzijn.nl. 
Het Reumafonds zoekt collectant of
mede-organisator voor de collecteweek

van 11 t/m 16 maart in de Bijvanck
Blaricum/Huizen. Info en aanmelden:
Brenda Hoogenboom 8886849,
0616768339, brendahoogeboom@hot-
mail.com of Jacques Reijnders
0355263329, 0622914754, 
jacquesreijnders@hetnet.nl.
Sint Jansbasiliek 24 maart om 14.30
uur Matthäus-Passion van Johann
Sebastian Bach. 
Info: www.larenklassiek.nl. 
Ateliercafé Mauve te Laren dinsdag 19
maart van 7.00-9.00 uur, Het Mattheüs
Zingeving Ontbijt. U kunt zich opgeven
door € 16,50 over te maken op rek.nr.
613345363 t.n.v. A.M. van der Zee,  o.v.v.
Mattheüs ontbijt. Info: 0654963464.
Deelnemers aan het ontbijt krijgen 10%
korting op kaarten voor de Mattheüs te
Laren, te bestellen via de website
www.larenklassiek.nl o.v.v. deelnemer
Mattheüs ontbijt. Info: Saskia Vos tele-
foon 5310017.
De Malbak organiseert op 16 maart
i.s.m. Wanda Vlug en Marscha Bouma
een tweedehands kinderkleding- en
speelgoedbeurs. Naast het kopen van
kinderkleding en speelgoed is het ook
mogelijk om zelf je kinderkleding en
speelgoed te verkopen. De prijzen zijn 
€ 12,50 per plek, 180 x 180 cm en zon-
der tafel € 10,-. De beurs is open van
13.00-16.00 uur en gratis toegankelijk
voor bezoekers. Voor meer informatie
en/of inschrijven (t/m woensdag 13
maart) kunt u mailen naar: 
kledingbeursmalbak@gmail.com. 
Cinema Torenhof in Zorgcentrum
Torenhof. 3 maart ‘Forrest Gump’ met
Tom Hanks. 17 maart ‘We bought a zoo’.
Vanaf 14.15 uur. De films beginnen stipt
om 14.30 uur. De filmvoorstellingen

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. 
Rosa Spier Huis t/m 7 april expositie
schilderijen, tekeningen van de kunste-
naar Ronald Ruseler IN ARCADIA.
Dagelijks te bezoeken van 10.00 tot
16.00 uur.
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 10 april verkoop
expositie van Charlien van der Stoep en
Jeannet Schothorst. Info: tel. 6929600.
’t Meenthuis t/m 30 april expositie van
Cees Wijsman en Han Schoon. Info:
www.meenthuis.nl.
BEL-Art t/m 27 maart kunstschilder
Coraline Bäcker. Op werkdagen vrij te
bezichtigen van 08.30 tot 17.00 uur in
het BEL-kantoor.
WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn o.a. cursus Rondom
Niet-aangeboren Hersenletsel woensdag
6, 20 maart, 3, 17 april en 29 mei, info:
tel. 6970050 (op werkdagen van 9.00-
13.00 uur) of e-mail 
hkleve@versawelzijn.nl. Alle activitei-
ten en info kunt u vinden op 
www.versawelzijn.nl/activiteiten.
Vivium Info cursussen en aanmelden:
www.viviumservices.nl of 6924495.
Gilde Gooi Noord geeft Geheugen-trai-

worden gesponsord door het Rode
Kruis en zijn gratis te bezoeken.

BIBLIOTHEEK
Boekenweek 2013 van 16 t/m 24
maart.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtenden op woensdag rond
een thema. 20 maart 10.45-12.00 uur
informatieve ochtend  over het onder-
werp Naardermeer. 6 maart 20.00 uur
een avond met Leonore Kester, schrijf-
ster. 14 maart 20.00 uur: een avond
met de schrijver, columnist en film-
producent Leon de Winter. 22 maart
om 20.00 uur een lezing door Nelleke
Noordervliet. Laren Brink 29,
5382612. 20 maart om 20.00 uur een
literaire avond met Annemarie Oster.  
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.

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:
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. 

Lokale partijen
BEL  
Op een bijeenkomst van de lokale partij-
en hebben DorpsBelang (Eemnes),
Blaricums Hart voor Blaricum, De
Blaricumse Partij samen met Larens
Behoud afgesproken de komende tijd tot
een goede en regelmatige afstemming te
komen. Liberaal Laren was helaas ver-
hinderd, maar liet weten deze samenwer-
king van harte toe te juichen.

PC Helpdesk
BEL  
Ook voor ondersteuning van Mac-pc
(Apple) kunt u bij de PC Helpdesk BEL
(onderdeel Versa Welzijn) terecht in het
Brinkhuis te Laren. Iedere ochtend
geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur. U
wordt geholpen voor € 2,- per dagdeel.
Info: www.versawelzijn.nl/pchelpdeskbel. vervolg voorpagina

Jongeren van Blaricum
Zijn eerste officiële kennismaking met
de gemeenteraad volgt binnenkort. ‘Ik
heb wel een aantal mensen ontmoet tij-
dens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente, maar de echte kennismaking
met Teun Schipper moet nog volgen!’ Als
ik hem zeg dat het toch redelijk bijzonder
is dat hij op deze leeftijd al weet dat hij
later het liefst de politiek in zou gaan,
haalt hij zijn schouders op. ‘Dat heb ik

altijd al gewild. Het lijkt mij een uitda-
ging om mee te mogen werken aan het
bestuur van Nederland. Voor het zover is
wil ik van deze functie een succes maken
en proberen zoveel mogelijk voor de jon-
geren van Blaricum voor elkaar te krij-
gen.’

Teun is bereikbaar via Facebook als jon-
gerenburgemeester Blaricum of via twit-
ter @JBBlaricum.

Kopij

Blaricum lang in ban van winter
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Op de Goyergracht de beroemde Bijvanck-ganzen, bijna weer op hun oude stek.

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.

Hei & wei niet
ontvangen?


