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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

In het stadspark van Huizen, bij de kin-
derboerderij, wordt ook ruimte voor een
aantal bijenkasten gemaakt. Hier zal het
geheel een kindvriendelijk en instructief
karakter krijgen.
Ook de Eemnesser imker-leden van de
vereniging krijgen binnenkort hun plek
voor de bijen bij de algemene begraaf-
plaats.

Blaricummer Eng
De akkers van de Blaricummer Eng
staan weer volop in bloei. Zij werden in
verband met het koude voorjaar wat later
ingezaaid dan vorig jaar. De bijen kun-
nen er nu, met het mooie weer van de
laatste weken, volop van genieten. De
ook dit jaar weer in particuliere tuinen
uitgezaaide bijenbloemen maken het
nectar- en stuifmeelaanbod voor de bijen
compleet. Met dank aan allen die onze
zaad-actie voor de bijen dit jaar weer
hebben gesteund. Wilt u ook iets doen
voor de bijen? Kijk dan eens op onze
website bij ‘Een tuin vol moois!’

Vitustuintje
In het Vitustuintje staan de bijenbloemen
weer volop in bloei. De gemeente heeft
in de strook tussen de parkeerplaats voor
het gemeentehuis en de tuin een zestal
fruitbomen geplant. De bijen zullen daar
volgend jaar hun best voor doen om tij-
dens de bloei deze bomen optimaal te
bestuiven. Ondanks het lange en koude
voorjaar is de ontwikkeling van de bijen-
volken weliswaar wat later, maar toch
goed op gang gekomen. Of er veel
honing geoogst zal kunnen worden moe-
ten we nog maar afwachten. We hebben
nog de maand augustus en de dan bloei-
ende heide vóór ons.

Bijenschans Steegland
Op de 4e zondagmiddag van de maand,
25 augustus, is er open middag op
Bijenschans Steegland van 14.00-16.00
uur. Op 18 augustus staan de imkers ook
met een kraam op het Oranjeweitje, zij kun-
nen u dan waarschijnlijk meer vertellen.
Info: www.imkersverenigingblaricum.nl.

Hoe gaat het verder met de bijen…
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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

SLAAPPLAATS
NODIG?

BLARICUM
BED&BREAKFAST

Tel 06-55781678
blaricumbnb.nl

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

door Rikkie Plugboer
Op de open dag van de Huizer volkstuinen heeft de imkersvereniging Blaricum
e.o. in haar kraam een maquette van de bijenschans getoond, zoals die op het
volkstuincomplex zal worden opgetrokken (zie foto). Dit wordt mede mogelijk
gemaakt dankzij een royale bijdrage van de Kringloopwinkel Huizen. De
enthousiaste Huizer leden van de vereniging zullen dan een eigen plek voor hun
bijen hebben in een bijzonder bijenvriendelijke omgeving.

Expositie etsen
Bob ten Hoope
Gedurende de maanden september t/m
december exposeert de Historische
Kring Blaricum etsen van Bob ten
Hoope in het onderkomen van de
Kring aan de Brinklaan 4/a te
Blaricum.
Deze etsen zijn afkomstig uit de collec-
tie van Cees Wijsman. Sinds begin jaren
tachtig is Ten Hoope bijna elke maan-
dagmiddag te vinden in het atelier van
Wijsman waar hij bezig is met het maken
van etsen.
Wijsman produceert van elke ets twee,
hooguit drie afdrukken. Zodoende is er
een collectie van meer dan 500 etsen. Uit
deze collectie heeft de Historische Kring
in samenwerking met de Stichting
Vrienden van Bob ten Hoope 150 stuks
geselecteerd voor een boekwerkje.
Openingstijden: vanaf 1 september op
donderdag van 20.00-22.00 uur en op
zaterdag van 14.00-16.00 uur.

Landwinkel

Landwinkel Fair Seasons geopend in
Blaricum. Info:
http://landwinkelfairseasons.plazaxl.nl/. 

Mamacafé
Zit je ook vol vragen over je zwanger-
schap of over je baby/peuter? Mis je
wel eens het contact met andere vrou-
wen met een baby/peuter? Heb je zin
in gezelligheid met andere moeders?
Je bent welkom in het Mamacafé als je
een aanstaande moeder of moeder van
een peuter tot 4 jaar oud bent en het leuk
vindt om andere (bijna) moeders te ont-
moeten. Moeders kunnen elkaar ontmoe-
ten, samen ervaringen uitwisselen en
hun belevenissen als (a.s.) moeder delen.
Het kan over van alles gaan, (borst)voe-
ding, opvoeding, ontwikkeling van je
kind maar ook over de prijs van luiers. In
wijkcentrum De Malbak, iedere woens-
dag van 9.30 tot 11.00 uur, vanaf 4 sep-
tember 2013. Het Mamacafé is gratis.
Info: www.cjgblaricum.nl / 
info@cjgblaricum.nl.



Vragen of klachten? 

Blaricumse Kermis: feest voor jong en oud! 

Naar de kermis? 
Kom lopend of 
op de fiets 

Alvast dank voor uw 
medewerking!

Actuele 
informatie kermis



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Contact

Onderhouds-
werkzaamheden 
Palingpad

Verleende 
vergunningen

Geweigerde vergunning Vaststelling 
straatnaam

Onderhoudswerkzaamheden Torenlaan
Verkeer

Overzicht werkzaamheden
Contact

Overzicht werkzaamheden

Contact

Onderhoudswerkzaamheden 
Emmerek

Zomerperiode 
politiepost



Torenhof t/m 2 september een expositie
van de kunstschilder Eric Bartman met
als centraal thema ‘Zomer’. Al zijn wer-
ken zijn te zien op zijn website
www.ericbartman.com. 
Galerie Houwers-Locatie Jan Tabak
t/m september expositie van Barbara
Houwers. 
Info: www.barbarahouwers.com. 
BEL-Art tot 4 september ‘Zomer-
Expositie’ van deelnemers aan de
Stichting Kunst in Laren in het BEL-
kantoor te Eemnes. Voor openingstijden
zie: www.belcombinatie.nl. 
Info: www.kunstinlaren.nl.
Stichting kunst en cultuur Blaricum
28 en 29 september Atelierroute, ope-
ning 27 september om 16.00 uur in het
gemeentehuis te Blaricum. Aanwezig
op de Verenigingendag zondag 18 sep-
tember.
Gina Calis 8 september van 11.00-
16.00 uur expositie van keramisch werk
van haar cursisten, Mosselweg 28.
Rosa Spier Huis t/m 13 oktober ten-
toonstelling ‘De verborgen code’ met
werk van Jenny Das. Zij werkt uitslui-

tend met papier op papier. Opening om
15.30 uur op 18 augustus. Info:
www.rosaspierhuis.nl.
Galerie Bianca Landgraaf Afscheids-
parade 6 september t/m 6 oktober 2013.
In de maanden juli en augustus is de
galerie uitsluitend op afspraak geopend.
Info: tel. 5335987, 
info@galeriebiancalandgraaf.nl en
www.galeriebiancalandgraaf.nl. 

WELZIJN/CULTUUR
Geologisch Museum Hofland kinder-
activiteit: stenen slijpen in het museum
(materiaalkosten: € 1,- boven entree-
prijs) op 18 augustus. 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. 

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.
Historische Kring Blaricum septem-
ber t/m december etsen van Bob ten
Hoope. Openingstijden: vanaf 1 septem-
ber op donderdag van 20.00-22.00 uur
en op zaterdag van 14.00-16.00 uur.
Singer Laren t/m 25 augustus tentoon-
stelling ‘Hollands impressionisme’ en
de verkoopexpositie ‘Wind, Water,
Wolken’ van de vereniging Beeldend
Kunstenaars “Laren-Blaricum”. Info:
www.singerlaren.nl. 
De Hilt t/m 25 augustus expositie van
Blaricumse kunstenares Angeline
Rijkeboer. Info: 
www.angeline-rijkeboer.nl.

Veteranenbijeenkomsten 19 septem-
ber, 17 oktober, 21 november en 19
december in het dienstencentrum
Brassershoeve, Waterstraat 2, Huizen
van 15.00 tot 17.30 uur. Info: G.
Elders tel. 5383830 of 0639466134.
Goois Openluchttheater Zie voor
programma: 
www.gooisopenluchttheater.nl.
PC Helpdesk Bent u 50+,  zit u met
een probleem met uw PC, tablet, iPad?
U 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 vanaf half augustus tot oktober
op afspraak voor groepen v.a. 8 perso-
nen voor lunch/diner.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Laren tel.
5382612. Info en voor aangepaste
zomer-openingstijden: 
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

Lions OTF 
op zondag 8 september 

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?

In april opende de in Amsterdam
geboren, maar in het Gooi getogen
Freddy Koenders, At Freddy’s aan de
Dorpsstraat 11a. 

Zij verkoopt hier mode tot en met maat
46, jong-oud, iedereen vindt hier wel iets
van haar of zijn gading. En elke week is
er wel iets nieuws. At Freddy’s is
geopend van dinsdag tot vrijdag van
10.00-17.30 en op zaterdag van 10.00-
17.00.

Op 4 augustus speelden Richard
Krajieck en zijn zoon Alec Deckers (13)
op het Bijvanck Open de finale heren-
dubbel 3. Vader en zoon wonnen.

Nieuw 
in Blaricum
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Door samen naar Museum Singer
Laren te gaan! Wie langdurig ziek is of
vanwege de leeftijd hulp krijgt uit zijn
of haar omgeving wil wel eens iets
terugdoen aan degene die hulp biedt. 

Op zaterdag 24 augustus organiseren
Versa Welzijn, Singer Laren en Stichting
Vrienden van het Ouderenwerk een och-
tend in het museum. U wordt beiden om
10.30 uur ontvangen met koffie met
gebak. Om 11.00 uur start een rondlei-
ding van een uur. U kunt dan genieten
van de tentoonstelling ‘Hollands impres-
sionisme’ met o.a. werken van Mesdag,
Maris, Mauve en Mondriaan. Hierna kan
men eventueel op eigen kosten lunchen.

Kaarten kopen
De kosten voor de ontvangst, koffie met
gebak en rondleiding bedragen €5,- p.p.
U kunt op maandag tot en met donder-
dag tussen 9.00 en 13.00 uur kaarten
kopen bij Versa Welzijn, Eemnesserweg
19-F in Laren. Singer is goed toeganke-
lijk voor mensen met een scootmobiel of
rollator. Inwoners uit de BEL-dorpen
zijn welkom. Wees er tijdig bij want er is
een beperkt aantal kaarten voor deze bij-
zondere ochtend beschikbaar.

Hoe kan ik je
bedanken? 

Bijvanck Open
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Dit jaar organiseert de Lions Club
Blaricum-Laren op 8 september
samen met Pouw Automotive te
Blaricum alweer voor de 14e keer het
Old Timer Festival. De opbrengst hier-
van zullen wij schenken aan vier
goede doelen: Stichting RedCapa,
Project Issah Krom, Gemeenschaps-
fonds Blaricum, Nationaal Ouderen-
fonds en EHBO Vereniging Blaricum.

Vanaf 9.00 uur arriveren de oldtimers in
het centrum van het mooie Blaricum.
Waarna vanaf  11.00 uur meer dan 100
oldtimers in de toerklasse, sportklasse
(met wedstrijdelement) of in de categorie
van oldtimers van vóór het bouwjaar
1950 van start zullen gaan. Halverwege is
er een stop met een lunch op een bijzon-
dere locatie. Om 14.30 uur worden de eer-
ste oldtimers terugverwacht in het dorp. 

Lunch en cabrio’s
Om 13.00 uur staan in het centrum van
Blaricum de tafels gedekt voor onze
ludieke dorpslunch. Om 13.45 uur start
het ringsteken voor damesteams in
cabrio’s. Ook dit jaar verwachten wij
weer 15 damesteams aan de start.

Muziek en veiling
Hans Dulfer zal vanaf 14.00 uur met zijn
band ons evenement opluisteren en wij
verwachten weer een geweldige opkomst
van het publiek. De veiling begint om
16.30 uur en er zullen weer interessante
veilingitems onder de hamer van de vei-
lingmeester komen. Alle veiling items
zullen op de site geplaatst worden.

Om 17.00 uur vindt de prijsuitreiking van
de rally en het Concours d'Elegance
plaats en worden de cheques overhandigd
aan de vier gekozen goede doelen.
Info: www.lions-otf.nl. Via deze website
kunnen belangstellenden zich opgeven
voor deelname aan de rally/toerrit/cate-
gorie oldtimers van voor 1950 en/of voor
deelname aan de dorpslunch.

Oranjeweitje Verenigingendag op zondag 18 augustus van 12.00-17.00 uur.


