
Nieuwe koers
voor Tergooi
Tergooi, de nieuwe naam voor
Tergooiziekenhuizen, zet een nieuwe
koers in voor de toekomst onder het
motto Tergooi zorgt vooruit. 
Het ziekenhuis gaat een duidelijkere rol
spelen in de regio en zich nog meer rich-
ten op in- en externe samenwerking. De
plannen staan omschreven in het
Meerjarenbeleidsplan van Tergooi waar-
in ook een nieuwe en heldere missie,
visie, strategie en kernwaarden staan
omschreven. Om deze ambities zicht-
baar te maken, presenteert het zieken-
huis zich op vernieuwde wijze. 
Het Meerjarenbeleidsplan van Tergooi is
op te vragen via het secretariaat van 
de afdeling Communicatie en Marketing
en te downloaden van internet: 
www.tergooi.nl.

Oranjevereniging
Nog even nagenieten van de activitei-
ten tijdens de feestweek van 22 t/m 26
mei van de Oranjevereniging
Blaricum 75 jaar. Bekijk de foto’s van
Gerbe van de Woude op de website
van ovblaricum.nl.
Op zondag 26 mei overhandigde de jubi-
lerende Oranjevereniging Blaricum een
cheque van € 620,- aan de Voedselbank
Gooi & Omstreken. Dit bedrag is tijdens
de meerkamp op zaterdag verzameld bij
het spelletje ‘Doel schieten’ en op zon-
dag door de gesponsorde deelnemers aan
de Oranjeloop.

Frans Elbers (oud-voorzitter OVB) over-
handigt de cheque  aan de heer Dick van
Toor van de Voedselbank

Nieuw bestuur
Donderdag 6 juni jl. heeft de
Algemene Ledenvergadering zich uit-
gesproken over de samenstelling en
installatie van het nieuwe bestuur van
BVV’31.
Voorzitter: Ernst-Jan Hondsmerk, secre-
taris: Michael Jonker, penningmeester:
Nicky van Gendt, algemeen bestuurslid
& jeugdzaken: Hans Verhoef (tevens
voorzitter van de jeugdcommissie) en
algemeen bestuurslid & technische
zaken: Albert Hadders.  BVV’31 is klaar
voor de toekomst
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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

Het Summer Camp omvat  allerlei acti-
viteiten. Lessen Engels, Sport, Dans en
Muziek en Creativiteit. Zo wordt er
gebakken, geknutseld, is er een dance
workshop en wordt er gezongen. Tevens
is er een interessante excursie. Allemaal
leuke en leerzame dingen en alles in het
Engels. Bakkerij Wassenaar, ijssalon De
Hoop zijn ook van de partij! Zij bieden
met hun winkel de gelegenheid voor de
Campertjes om in het Engels een rond-
leiding te krijgen ‘how to make bread’,
‘how to order an ice cream’ en uiteraard
te proeven!

Engels voor Bengels
Iedere dag is er een gezonde lunch en ook
tussendoor is er uiteraard tijd voor drin-
ken en versnaperingen. De week wordt
afgesloten met een echte English High
Tea voor alle ouders en belangstellenden.
Tijdens het genieten van de sandwiches,
cakes, scones met strawberry & cream
laten de kinderen de highlights van de
week zien en horen (vrijdag 14.30 uur).
Heb je zin om een weekje Engels te leren
of je Engels uit te breiden? Meld je dan
aan via www.engelsvoorbengels.nl/

summercamp, € 245,- all in. Mét een
Engels voor Bengels-poloshirt en goodie-
bag als aandenken.

Locatie: OBB 
Data: 8 t/m 12 juli.

Tijd: 9.00 tot 16.00 uur.
Doelgroep: Groep 1, 2 t/m groep 8

De Summer Camps waren vorig jaar een groot succes! Engels voor Bengels
organiseert daarom dit jaar weer een Summer Camp in onder meer Blaricum.

Summer Camps groot succes
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Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.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

Uw gasten

zijn welkom bij

Blaricum B&B
blaricumbnb.nl

Tel 0655781678

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

Lionsclub Blaricum-Laren organiseerde op 23 juni in de aspergeboerderij voor 70
belangstellenden een Dorpslunch. Voor de goede doelen Stichting Redcapa (verbetering
van leefomstandigheden in Ghana), Nationaal Ouderenfonds, Gemeenschapsfonds
Blaricum en de E.H.B.O.-Vereniging Blaricum werd een kleine 4.000 euro bij elkaar
gesmikkeld.

 
 

 

31 jongens en meisjes deden in Blaricum in
2012 mee aan het Summer Camp ‘Engels
voor Bengels’.



BEL-veteranendag groot succes!

Peter Smit beëdigd als wethouder

Onderhoudswerkzaamheden Raat

Contact

Bekendmaking Directiestatuut en 
waarnemingsregeling directeur 
BEL Combinatie

Zomerperiode Burgerzaken



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Vastgesteld bestemmingsplan 
Villagebieden 2013

Vaststelling Regeling briefadres

Ligging van het gebied

Periode van terinzagelegging 

Beroep 

Voorlopige voorziening

Inwerkingtreding

Beleid Woonruimteonttrekking 2013



Singer Laren t/m 25 augustus tentoon-
stelling ‘Hollands impressionisme’.
Info: www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 11 augustus ten-
toonstelling ‘Werk uit eigen huis’. Info:
www.rosaspierhuis.nl.
De Hilt t/m 25 augustus expositie van
Blaricumse kunstenares Angeline
Rijkeboer. 
Info: www.angeline-rijkeboer.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Geologisch Museum Hofland kinder-
activiteit: stenen slijpen in het museum
op 7 en 21 juli en 4 en 18 augustus
(materiaalkosten: € 1,00 boven entree-
prijs). Het museum gaat om 13.00 uur
open. Info: 
www.geologischmuseumhofland.nl. 
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om

10.15 uur het item ‘Achterhaald
nieuws’ met Frans Ruijter. 
De Blaercom Bridgeclub de
‘Bridgegooiers’ organiseert weer elke
donderdagavond t/m 29 augustus
Zomeravondbridge. Aanvang 20.00 uur,
graag aanwezig om 19.45 uur. 
Veteranenbijeenkomsten 18 juli, 15
augustus, 19 september, 17 oktober, 21
november en 19 december in het dien-
stencentrum Brassershoeve, Waterstraat
2, Huizen van 15.00 tot 17.30 uur. Info:
G. Elders tel. 5383830 of 0639466134.
De Malbak Kindervakantie in
Blaricum van 8 t/m 12 juli.
Info: mneerbos@versawelzijn.nl of
jhospers@versawelzijn.nl. 
Goois Openluchttheater Zie voor pro-
gramma www.gooisopenluchttheater.nl.
PC Helpdesk Bent u 50+,  zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad? U

EXPOSITIES
De Trappenberg t/m 4 september foto-
expositie van 7 fotoclubs uit de regio.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
9.00-17.00 uur. Zaterdags gesloten.
Zondag 13.00-16.00 uur. Info: tel.
6929600.
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
Dinsdag t/m zondag open van 13.00-
16.30 uur. Info: 
www.geologischmuseumhofland.nl.
BEL-Art tot 12 juli 2013 expositie van
deelnemers Stichting kunst en cultuur
Blaricum.
Historische Kring Blaricum t/m half
augustus tentoonstelling met luchtfoto’s
van Blaricum. Toegang is gratis, open op
donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur en
op zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

kunt op maandag tot vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur bij de PC Helpdesk
in het Brinkhuis advies inwinnen. 
Info: www.pchelpdeskbel.nl.
Theetuin In Gooijers Erf
Schapendrift 1-b, tel. 0625326949
open op donderdag en vrijdag van
10.00-17.00 uur t/m 12 juli. Na de
zomervakantie vanaf half augustus tot
oktober open op afspraak voor groe-
pen v.a. 8 personen voor lunch/diner.
Lions Oldtimer Festival op zondag 8
september.
Info: www.lions-otf.nl.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Inloop-
ochtenden op woensdag rond een
thema 10.45-12.00 uur. 
Laren tel. 5382612.
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat 
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, Elisabeth
Loudon, Robert Molijn, 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,
Ria Bulten-van der Mik
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. 

Kopij

Dorpsagenda

Spieren voor Spieren-diner geslaagd

door Robert Molijn
Stichting  De Droomboom, gevestigd in
Blaricum, helpt kinderen met een
autistisch-spectrumstoornis door mid-
del van een  fulltime intensieve, unieke
een-op-eenbegeleiding en -behandeling
om zo zelfstandig mogelijk te functio-
neren en zo mogelijk weer in het (regu-
liere) onderwijs te laten instromen.

Een mooi initiatief, temeer omdat deze
kinderen maar al te vaak buiten de boot
dreigen te vallen in onze maatschappij.
Dat vonden de heren van ’t Laer ook en
afgelopen Koninginnedag is er onder
andere door de verkoop van broodjes
worst (met dank aan de HEMA die
belangeloos broodjes en worst beschik-
baar stelde) en andere lekkernijen 600
euro bij elkaar verdiend. 28 mei jl. werd
dit bedrag door de heer Carel van Hest
namens ’t Laer aan Pascale van De
Droomboom overhandigd.

En voor wie ook iets voor de
Droomboom zou willen betekenen: men
is nog op zoek naar iemand die op vrij-
willige basis de tuin aan de St. Vitusweg

zou willen onderhouden… Voor meer
informatie tel. 7852523 en e-mail
info@stichtingdedroomboom.nl. Info:
www.stichtingdedroomboom.nl.

Nieuw in Blaricum
Kortgeleden richtte Marjolein Schouten
uit Blaricum haar woningverkoopsty-
ling-buro Time for Change op. Zij volg-
de de opleiding bij House of KIKI te
Haarlem en mag zich sindsdien gecerti-
ficeerd verkoopstyliste noemen. Met een
zo klein mogelijk budget maakt ze de
woning ‘verkoopklaar’. Behalve voor
verkoopstyling kunt u bij Time for
Change ook terecht voor interieur- en
kleuradvies en meubelverhuur voor leeg-
staande woningen. Een ingericht huis
verkoopt beter dan een leeg huis. Tevens
kan Marjolein u vertegenwoordigen bij
de Landelijke Open Huizen Dag. 
Mocht u geen tijd hebben zelf aanwezig
te zijn, dan leidt zij de kijkers graag 
rond in uw woning. 
Info: Marjolein Schouten tel.
0613694595, www.timeforchange.biz en
info@timeforchange.biz. 

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.

Geheugenhuis 
Onze regio heeft een ‘Geheugenhuis’:
een laagdrempelig ontmoetingscen-
trum voor dementerenden én hun
mantelzorgers.

De stichting Alzheimer wilde, na een
globale inventarisatie van de behoefte
van dementerenden en mantelzorgers in
onze regio, graag een dergelijk initiatief
in onze regio ontwikkelen. Versa Welzijn
pakte het initiatief op en samen met de
Stichting Alzheimer werd hard gewerkt
aan de realisatie van een ‘Geheugen-
huis’. De officiële opening zal na de
zomervakantie plaatsvinden. 
Het Versa Geheugenhuis is geopend op
donderdagochtend (9.30-12.30) in wijk-
centrum De Draaikom, Draaikom 2 te
Huizen. Uitbreiding van dagdelen zal op
korte termijn plaatsvinden. 
Info: www.versawelzijn.nl/geheugenhuis
of bellen/mailen met Rianne
Sturkenboom, tel. 5288275, en
geheugenhuis@versawelzijn.nl.

Hei & wei niet
ontvangen?

Het openluchtconcert was ook in 2013 een
succes. De Stichting Saint Francis'
Hospital – Zomerconcert werft op deze
manier fondsen voor het Saint Francis'
Hospital (SFH). Het SFH is een ziekenhuis
in Katete, Oost-Zambia  met een oplei-
dingsschool voor verpleeg- en verloskundi-
gen. Info: www.zomerconcert.nl. 

Initiatiefneemster van het Spieren voor Spieren-diner en dorpsgenote Tjitske Strikwerda
(rechts op de foto) kon na een geslaagd benefietdiner in Rust Wat een geweldige opbrengst
in ontvangst nemen. In de ‘naveiling’ werd, bovenop het bedrag vermeld op de cheque,
nog eens 40.000 euro opgehaald.

Koersbal

De koersbal competitie 2012/2013 in De
Blaercom is gewonnen door mevrouw
Koppen. De 2e  plek was dit jaar voor
mevrouw Van Logchem en de derde plaats
ging naar mevrouw Borssen. Elke donder-
dagmiddag van september tot en met mei
wordt er koersbal gespeeld om 14.30 uur
in De Blaercom. Info: www.blaercom.nl.
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De Droomboom zoekt tuinhulp


