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Koningsdag 2014

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Zaterdag 26 april
i.s.m. Blaercom en Moeke Spijkstra

Kindervrijmarkt
08.30 - 13.00 uur
(Dorpsstraat-Fransepad-BrinklaanKruiskuil)
(aanrijden spullen vanaf Eemnesserweg)
I.v.m. de veiligheid van uw kinderen:
opbouw niet vóór 06.30 uur!

www.voorma-walch.nl
Laren-Blaricum

10.00 - 13.00 uur
(begin Meentweg tot Burg.
Heerschopweg) diverse gratis spelletjes,
klimwand, draaimolen en luchtkussen

Koninklijke Kinder
Knutsel
10.00 - 12.00 uur
bij de Muziektent
voor alle kinderen, groot en klein
Ballonnenartiest
Gratis glittertattoos

Op de foto met koning
Willem-Alexander

Blaricummerie
10.00 - 16.00 uur
met boeken- en rommelmarkt
Marktkramen in het dorpshart

Live muziek
12.00 - 17.00 uur
bij de muziektent, georganiseerd door
Blaercom en Oranjevereniging
Blaricum
Zangers TINO, HANS KAP e.a.
Vanaf 16.00 uur

Live podium bij
Moeke Spijkstra
Diverse live-artiesten, zoals Joel
Borelli, Lange Frans, Robert Leroy e.a.

PETER VAN RIETSCHOTEN

Opbrengst van de boeken- en rommelmarkt is bestemd ter ondersteuning van
de activiteiten van de Oranjevereniging.
Deelname aan alle activiteiten is voor
eigen risico.
www.ovblaricum.nl

Huizen-Naarden

FOTO BELA BOUMA

Kinderstraatje

Het vogelnestje waar nu een koolmeesje in nestelt wordt mee verplaatst met het atelier
van kunstschilder Ferdinand Hart Nibbrig.

Stichting Dooyewaardateliers op
rollers en rolbanen
door Gerda Jellema
Wat zou de kunstschilder Ferdinand Hart Nibbrig (5 april 1866-12 oktober
1915) zeggen als hij hoorde dat zijn atelier weer verplaatst gaat worden? Of
wat zou Pieter Cornelis (Piet) Mondriaan (7 maart 1872-1 februari 1944) hier
van vinden?
Nibbrig zou zeggen: ‘Als het vogelhuisje
maar mee gaat’. En Mondriaan: ‘Als er
maar harmonie is tussen de vakken en
lijnen op het terrein.’ Beiden kunnen
gerust zijn. Het vogelhuisje, gespijkerd
aan ‘atelier Nibbrig’ wordt mee verplaatst en de ateliers worden vakkundig
verrold naar hun nieuwe locatie door de
enthousiast samenwerkende partijen.
De Dooyewaard Stichting
De Dooyewaard Stichting heeft enige
jaren geleden het perceel aan de
Schapendrift 73/75 verworven met daarop drie oorspronkelijke ateliers/hutten
die door de kunstschilder Theodor
Wilhelm Eduard (Theo) Lohmann (19
maart 1880-14 januari 1963) opgekocht
en verplaatst waren naar zijn eigen terrein aan de Schapendrift waar hij sinds
1919 woonde. De eerste aankoop in
1922 was een houten hut ‘La Petite
Espinette’, in 1924 volgde de tweede.
Dit was een atelier dat in Laren stond,

waar o.a. Ferdinand Hart Nibbrig in
gewerkt heeft. En in 1927 vond de derde
aankoop plaats: één van de oude hutten
van de voormalige kolonie. Piet
Mondriaan heeft in dit atelier tussen
1915 en 1919 gewerkt. De twee laatste
ateliers kregen de namen van hun
beroemde gebruikers.
Steun de Stichting
De ateliers Nibbrig, Mondriaan en La
Petite Espinette worden nu op het eigen
terrein met behulp van rollers en rolbanen verplaatst door de firma Bresser en
geplaatst bovenop nieuwe kelderruimtes,
gebouwd door Multi Bouw Systemen.
Bouwbedrijf Vlot zal zorgdragen voor de
restauratie van de ateliers. De ateliers
voldoen straks aan de huidige normen,
terwijl de oorspronkelijke staat zo min
mogelijk wordt aangetast. De bedoeling
is dat na deze operatie er kunstenaars tijdelijk kunnen wonen en werken. Dat hier

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

TANDHEELKUNDE
K L I N I E K
B L A R I C U M
Kerklaan 18 1261 JB Blaricum
Tel.: 035 - 5319064

zorg!
Uw gebit.... onze

vervolg op achterpagina

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

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

www.dayspamooi.nl
Restaurant
Lounge

Fa. Wed. B. Vos

Website
nodig?

Lunch and
Dinner
Amsterdam
T. 020-4707521
Blaricum
T. 035-5336996

www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

graphicdynamics.nl

DE RUYTERSTRAAT 4
1271 SV HUIZEN
TEL. +31 (0)35 - 5262780
WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718
tt27events@gmail.com
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100-jarigen lunchen met burgemeester
Het Blaricumse woonzorgcentrum
dŽƌĞŶŚŽĨďĞƐƚĂĂƚĚŝƚũĂĂƌϭϮ͕ϱũĂĂƌ͘
dĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚũƵďŝůĞƵŵ͕
organiseerden de medewerkers
van de Vivium Zorggroep tussen
ϴĞŶϭϭĂƉƌŝůũŽŶŐƐƚůĞĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĨĞĞƐƚĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀŽŽƌ
ĚĞďĞǁŽŶĞƌƐĞŶǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͘Ğ
feestweek werd afgesloten met
ĞĞŶůƵŶĐŚǀŽŽƌĚĞϭϬϬͲũĂƌŝŐĞďĞwoners in het woonzorgcentrum.
Burgemeester Joan de ZwartůŽĐŚǁĂƐĂůƐĞƌĞŐĂƐƚŚŝĞƌďŝũ
aanwezig.

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@blaricum.nl
Website: www.blaricum.nl

>ŽŵďŝŶĂƟĞ
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes
Telefoon: 14 035
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
tĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ďĞůĐŽŵďŝŶĂƟĞ͘Ŷů
Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

Foto: Studio Kastermans

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt

BEL-VETERANENDAG 2014
Op vrijdag 23 mei aanstaande organiseren de drie BEL-gemeenten voor de zesde
keer een bijeenkomst voor alle veteranen die in Blaricum, Eemnes en Laren
wonen. De veteranendag begint dit jaar in het gemeentehuis van Blaricum. De
ŽŶƚǀĂŶŐƐƚŝƐǀĂŶĂĨϭϬ͘ϯϬƵƵƌ͘,ĞƚďĞůŽŽŌǁĞĞƌŵŽŽŝĞĚĂŐƚĞǁŽƌĚĞŶŵĞƚĞĞŶ
gevarieerd programma.
Het doel van de veteranendag is het
tonen van waardering voor de inzet
ƟũĚĞŶƐŽŽƌůŽŐƐͲĞŶǀƌĞĚĞƐŵŝƐƐŝĞƐ͘
KŽŬďŝĞĚƚĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞĞŶŐŽĞĚĞ
gelegenheid om contacten te leggen
of te hernieuwen en herinneringen op
te halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Eemnes
ĞŶ>ĂƌĞŶĚŝĞŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶƐƚĂĂŶďŝũ
ŚĞƚsĞƚĞƌĂŶĞŶŝŶƐƟƚƵƵƚŬƌŝũŐĞŶĞĞŶ

ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ͘ĞŶƚƵĞĞŶ
ǀĞƚĞƌĂĂŶŝŶĠĠŶǀĂŶĚĞ>ͲŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͕ŵĂĂƌƐƚĂĂƚƵŶŝĞƚŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶďŝũ
ŚĞƚsĞƚĞƌĂŶĞŶŝŶƐƟƚƵƵƚ͍KŽŬĚĂŶŬƵŶƚ
u zich aanmelden: u bent van harte
welkom!
De veteranendag is overigens niet
ĂůůĞĞŶǀŽŽƌĚĞŶŽŐŝŶůĞǀĞŶǌŝũŶĚĞ
ŵŝůŝƚĂŝƌĞŶĚŝĞǌŝũŶŝŶŐĞǌĞƚƟũĚĞŶƐĚĞ
Tweede Wereldoorlog of daarna in
voormalig Nederlands Indië, Korea of

ƵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶďĞůůĞŶŵĞƚ
14 035 of maak een afspraak via

EŝĞƵǁͲ'ƵŝŶĞĂ͘ĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŝƐŽŽŬ
ǀŽŽƌ͚ũŽŶŐĞǀĞƚĞƌĂŶĞŶ͛͗ŵĂŶŶĞŶĞŶ
vrouwen die hebben deelgenomen
ĂĂŶǀƌĞĚĞƐŵŝƐƐŝĞƐŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů
ǀĞƌďĂŶĚ͕ǌŽĂůƐŝŶ>ŝďĂŶŽŶ͕ĂŵďŽĚũĂ͕
het voormalig Joegoslavië, Irak en
Afghanistan.

ĂŶŵĞůĚĞŶͬŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
Veteranen die geen vooraankondiging/uitnodiging hebben ontvangen
kunnen zich tot maandag 12 mei aanmelden via het bestuurssecretariaat
van Blaricum. Dat kan per e-mail:
bestuurssecretariaat@blaricum.nl of
tel. 035 – 751 32 25. Hier kunt u ook
ƚĞƌĞĐŚƚǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞ
veteranendag.

4 mei: Nationale Dodenherdenking
,ĞƚůĂƌŝĐƵŵƐĞŽŵŝƚĠϰŵĞŝŶŽĚŝŐƚƵƵŝƚǀŽŽƌĚĞũĂĂƌůŝũŬƐĞŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐǀĂŶĚĞŽŽƌůŽŐƐƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐ͘ĞŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞŚŽƵden op zondag 4 mei aanstaande om 19.15 uur in de Dorpskerk aan de Torenlaan. Het thema dit jaar is ‘Vrijheid geef je door’.
EĂĂŇŽŽƉǀĂŶĚĞŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐŝƐĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŽŵŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞĞŶŬŽƉũĞŬŽĸĞŽĨƚŚĞĞƚĞĚƌŝŶŬĞŶŝŶĚĞŽƌƉƐŬĞƌŬ͘

Programma Dodenherdenking
4 mei 2014, aanvang 19.15 uur,
Dorpskerk Blaricum, Torenlaan
Thema: ‘Vrijheid geef je door’
19.15 – 19.50 uur
Samenkomst in de Dorpskerk aan de Torenlaan. Met orgelspel en koor, begroeƟŶŐĚŽŽƌƉĂƐƚŽƌ͘>ĂǀĂůŝũĞĞŶĞĞŶŬŽƌƚĞ
toespraak door de heer Mark Vos.
19.45 uur – tot 30 seconden voor 20.00 uur
Luiden van de klokken.

19.50 – 19.55 uur
^ƟůůĞƚŽĐŚƚǀĂŶĚĞŽƌƉƐŬĞƌŬŶĂĂƌŚĞƚ
monument voor de gevallenen in het
plantsoen aan de Piepersweg.
19.58 – 20.00 uur
dƌŽŵƉĞƚƐƉĞůďŝũŚĞƚŵŽŶƵŵĞŶƚ͘
20.00 – 20.02 uur
dǁĞĞŵŝŶƵƚĞŶƐƟůƚĞ͘
Aansluitend zingen van het Wilhelmus
ƐĂŵĞŶŵĞƚĚĞĂŶƚŽƌŝũǀĂŶĚĞŽƌƉƐŬĞƌŬ
;ďƵƐŝĞǀĞůŝũŬŝƐŝŶĚĞǀŽƌŝŐĞĞĚŝƟĞŽƉŐĞ-
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nomen dat het Blaricum Gemend Koor
ǌĂůǌŝŶŐĞŶ͖ŝƚŵŽĞƚǌŝũŶĚĞĂŶƚŽƌŝũǀĂŶ
de Dorpskerk Blaricum).
Burgemeester J.N. de Zwart-Bloch legt
namens het gemeentebestuur een krans
ďŝũŚĞƚŵŽŶƵŵĞŶƚ͘ĂŶƐůƵŝƚĞŶĚŝƐĞƌĞĞŶ
ĚĞĮůĠůĂŶŐƐŚĞƚŵŽŶƵŵĞŶƚǁĂĂƌďŝũĚĞ
ĂĂŶǁĞǌŝŐĞŶĚĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŬƌŝũŐĞŶǀŽŽƌ
het brengen van een bloemenhulde. Na
ĂŇŽŽƉǌŝũŶĂůůĞĂĂŶǁĞǌŝŐĞŶǁĞůŬŽŵŝŶ
de Dorpskerk voor het drinken van een
ŬŽƉũĞŬŽĸĞŽĨƚŚĞĞ͘

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes
Telefoon: 14 035
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl
of per telefoon: 14 035

Gemeentediensten
5 en 29 mei
gesloten
KƉŵĂĂŶĚĂŐϱŵĞŝ;ĞǀƌŝũĚŝŶŐƐĚĂŐͿ
en donderdag 29 mei (HemelvaartsĚĂŐͿǌŝũŶĂůůĞŐĞŵĞĞŶƚĞĚŝĞŶƐƚĞŶ
gesloten. Daarbuiten kunt u gewoon
ŽƉĚĞǀĂƐƚĞƟũĚĞŶďŝũŽŶƐƚĞƌĞĐŚƚ͘

Vlagprotocol
4 en 5 mei
ϰŵĞŝ͗EĂƟŽŶĂůĞŽĚĞŶŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐ
Vanaf ‘s avond 18.00 uur tot zonsondergang (± 21.00 uur) hangen in Nederland
ĚĞǀůĂŐŐĞŶŚĂůĨƐƚŽŬĂůƐďůŝũŬǀĂŶĞĞƌďŝĞĚ
en respect voor de doden. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur
zonder wimpel.
5 mei: Bevrijdingsdag
Op 5 mei wordt de vlag in de top geheƐĞŶĞŶŚĂŶŐƚŚŝũƚƵƐƐĞŶǌŽŶƐŽƉŐĂŶŐĞŶ
ǌŽŶƐŽŶĚĞƌŐĂŶŐ͘ĞŽƌĂŶũĞǁŝŵƉĞůǁŽƌĚƚ
niet gebruikt.

GEMEENTENIEUWS

Ontvangen aanvragen
Verleende
vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
omgevingsvergunningen
tĞŐĂĨƐůƵŝƟŶŐĞŶ
aan de Huizerweg;
Verleende
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aanvragen om
omgevingsvergunningen

• Laantje van Hynckes 27 en 29,
1261 ZL, het oprichten van 2 woningen
en het plaatsen van erfafscheidingen,
ingekomen 2 april 2014;
ͻ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϰϱ͕ϭϮϲϭ,D͕ŚĞƚĂĨǁŝũŬĞŶ
van bestemmingsplan voor dubbele
bewoning, ingekomen 2 april 2014;
ͻ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϱϯ͕ 1261 HM, het vellen
van 2 bomen, ingekomen 2 april 2014;
ͻ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϱϱ͕1261 HM, het vellen
van 7 bomen, ingekomen 2 april 2014;
• William Singerweg 2, 1261 EJ, het
bouwen van een woonhuis, ingekomen
7 april 2014;
• Huizerweg 4,ϭϮϲϭt͕ǁŝũǌŝŐŝŶŐŽƉ
een reeds verleende vergunning, ingekomen 8 april 2014;
ͻ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϴϴĂ͕ 1261 HS, het renoveren en uitbreiden van de woning,
ingekomen 9 april 2014;
ͻDĂƩŚŝũƐƐĞŶŚŽƵƚǁĞŐϮϬ͕ 1261 CL, het
vellen van 2 bomen, ingekomen
14 april 2014.
De aanvragen kunnen worden ingezien
ďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘,ĞƚŝŶĚŝĞŶĞŶ
ǀĂŶĞĞŶďĞǌǁĂĂƌͲŽĨďĞƌŽĞƉƐĐŚƌŝŌŝƐƉĂƐ
ŵŽŐĞůŝũŬŶĂĚĂƚŽƉĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐŝƐďĞƐůŝƐƚ͘

BEL-Commissie
Ruimtelijke
Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken
- in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in
ĞŵŶĞƐ͘<ŝũŬǀŽŽƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞ
agenda op www.welmon.nl.

AGENDA
RONDETAFELGESPREKKEN
De agenda van de rondetafelgesprekken op 6 mei aanstaande verƐĐŚŝũŶƚŶŝĞƚŝŶĚĞŚĞŝΘǁĞŝ͘hŬƵŶƚ
ĚĞĂŐĞŶĚĂƚĞǌŝũŶĞƌƟũĚƌĂĂĚƉůĞŐĞŶ
via de website www.blaricum.nl
(Gemeentehuis – Gemeenteraad –
Rondetafelgesprekken)

omgevingsvergunningen

• Anton Mauvelaan 4, 1261 GW, het opƌŝĐŚƚĞŶǀĂŶĞĞŶǁŽŶŝŶŐŵĞƚďŝũŐĞďŽƵǁ͕
verzonden 8 april 2014;
ͻ^ĐŚĂƉĞŶĚƌŝŌϰϱ͕ 1261 HM, het
ĂĨǁŝũŬĞŶǀĂŶďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶǀŽŽƌ
dubbele bewoning, verzonden 8 april
2014;
• Molenweg 19a, 1261 TG, het oprichten van een woning, verzonden 8 april
2014;
ͻĂƉŝƩĞŶǁĞŐϭ͕ 1261 JK, het vellen van
ϯǀĞŶŝũŶďŽŵĞŶĞŶϭĐĞĚĞƌ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
8 april 2014;
ͻDĂƩŚŝũƐƐĞŶŚŽƵƚǁĞŐϲ͕ 1261 CL, het
ǀĞůůĞŶǀĂŶϭϮĮũŶƐƉĂƌƌĞŶ͕ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ
11 april 2014.

Overige vergunningen
door burgemeester
• het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken op 26 april 2014 van 16.00
tot 21.00 uur aan Torenlaan 10, verzonden 17 april 2014.
door burgemeester en wethouders
• het innemen van een standplaats voor
de verkoop en bereiding van snacks
van 14.00 tot 21.00 uur en het plaatsen
ǀĂŶĞĞŶƚĞƌƌĂƐŽƉŚĞƚƚƌŽƩŽŝƌƚŽƚϮϭ͘ϬϬ
uur op 26 april 2014 aan Torenlaan 10,
verzonden 17 april 2014.
door de burgemeester en burgemeester
en wethouders, ieder voor zover het hun
ďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚďĞƚƌĞŌ
• het organiseren van de Blaricummerie
ĞŶĚŝǀĞƌƐĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶŚĞƚKƵĚĞ
Dorp op 26 april 2014, verzonden
16 april 2014.

/ŶǀĞƌďĂŶĚŵĞƚĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŽƉ<ŽŶŝŶŐƐdag, zaterdag 26 april 2014, zullen die
dag van 06.00 tot en met 23.00 uur,
verschillende wegen in het dorp worden
afgesloten en zal het verkeer worden
omgeleid via de Bussummerweg en
Piepersweg. Het gaat om onderstaande
wegen en weggedeelten.

• Achterom vanaf de Burg. Heerschopweg tot aan de Huizerweg;
ͻ<ƵŝũĞƌƉĂĚƚƵƐƐĞŶĚĞDŝĚĚĞŶǁĞŐĞŶĚĞ
Eemnesserweg;
• Torenlaan vanaf Bussummerweg tot
aan de Huizerweg;
• Huizerweg vanaf de Torenlaan tot aan
de Smedenweg.

A. De volgende weggedeelten worden
afgesloten voor alle voertuigen in
ďĞŝĚĞƌŝĐŚƟŶŐĞŶ͗

B. Op de volgende weggedeelten is het
parkeren aan beide zijden verboden:

• Dorpsstraat vanaf kruising met Meentweg tot en met kruising Middenweg
doorlopend tot en met de kruising met
het Fransepad;
• Angerechtsweg vanaf de Langeweg tot
aan de Dorpsstraat;
• Schoolstraat vanaf de Torenlaan tot
aan de Raadhuisstraat;
• Middenweg vanaf de Dorpsstraat tot
de Raadhuisstraat;
• Binnenweg vanaf de Langeweg tot aan
Brinklaan;
• Eemnesserweg vanaf Kerkpad tot aan
de Dorpsstraat;
• Fransepad vanaf Dorpsstraat tot aan de
Stachouwerweg;
• Brinklaan vanaf het Fransepad tot en
met de Dorpsstraat;
• Meentweg vanaf de Dorpstraat tot de
Burg. Heerschopweg;
• Burg. de Jongweg vanaf de Brinklaan
tot aan de Langeweg;
• Binnendoor vanaf het Achterom tot
aan de Raadhuisstraat;
• Kerklaan vanaf het Fransepad tot de
St. Vitusweg;
• Achterom vanaf het Binnendoor tot

• Torenlaan vanaf de Bussumerweg tot
aan de Huizerweg;
• Huizerweg vanaf de Torenlaan tot aan
de Smedenweg.
Op de onder A en B genoemde wegen en
weggedeelten is parkeren van 06.00 tot
en met 23.00 uur gedurende deze dag
niet toegestaan.
Tegen de genoemde besluiten kunnen
belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen
6 weken na bekendmaking van het
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞďĞƐůƵŝƚĞĞŶŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶĞŶďŝũďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
en wethouders. De datum van bekendmaking is per besluit aangegeven. De beƐůƵŝƚĞŶŵĞƚďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞƐƚƵŬŬĞŶůŝŐŐĞŶ
ƚĞƌŝŶǌĂŐĞďŝũĚĞďĂůŝĞsĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ͘
ĞŐĞŶĞĚŝĞĞĞŶďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌŝŶĚŝĞŶƚ
ŬĂŶƚĞǀĞŶƐĞĞŶǀĞƌǌŽĞŬƚŽƚŚĞƚƚƌĞīĞŶ
van voorlopige voorziening indienen
ďŝũĚĞZĞĐŚƚďĂŶŬDŝĚĚĞŶͲEĞĚĞƌůĂŶĚ͕
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen.

Jaarrekening 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf heden tot aan de
ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĚŽŽƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚŽƉϮϬŵĞŝϮϬϭϰ͕ŽƉŐƌŽŶĚǀĂŶĂƌƟŬĞůϭϵϳ͕
lid 3 Gemeentewet, voor een ieder ter inzage ligt:
ͻĚĞũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶŚĞƚũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐ
2013;
• de accountantsverklaring, zoals
 ďĞĚŽĞůĚŝŶĂƌƟŬĞůϮϭϯ͕ůŝĚϯ
Gemeentewet en
• het verslag van bevindingen, zoals beĚŽĞůĚŝŶĂƌƟŬĞůϮϭϯ͕ůŝĚϰ'ĞŵĞĞŶƚĞǁĞƚ͘

hŬƵŶƚĚĞƐƚƵŬŬĞŶŝŶǌŝĞŶďŝũĚĞƌĞĐĞƉƟĞ
in het gemeentehuis aan de Kerklaan 16
ŝŶůĂƌŝĐƵŵĞŶďŝũĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞďĂůŝĞŝŶ
ŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞ>ŽŵďŝŶĂƟĞĂĂŶ
de Zuidersingel 5 in Eemnes. Ook kunt u
de stukken inzien op de website:
www.blaricum.nl

Wmo-loket
Blaricum 30 april
gesloten
Het Wmo-loket in Blaricum is op
woensdag 30 april gesloten in
ǀĞƌďĂŶĚŵĞƚĚĞŵĞŝǀĂŬĂŶƟĞ͘hŬƵŶƚ
die dag tussen 09.00 en 12.30 uur
ƚĞƌĞĐŚƚďŝũŚĞƚtŵŽͲůŽŬĞƚŝŶ,ƵŝǌĞŶ͕
Graaf Wichman 10.
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Hei & wei niet
ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging,
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stuur dan een e-mail naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
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Jongerenkoor Shine pop en gospel

Kindervakantie

Iedere vrijdagavond repeteert jongerenkoor Shine in
de Dorpskerk. Het koor is
bedoeld voor jongeren tussen
de 12 en 20 jaar. De jongeren
dragen zelf nummers aan, en
samen
met
dirigente
Margreet Veerman wordt
beoordeeld of het voorgestelde nummer geschikt is om Iedere vrijdagavond repeteert jongerenkoor Shine in
met het koor te zingen.
de Dorpskerk

Samen met vrijwilligers organiseert
wijkcentrum De Malbak van maandag 7 juli tot en met vrijdag 11 juli de
Kindervakantieweek in Blaricum
Bijvanck.

Optredens
Natuurlijk treedt het koor ook regelmatig
op. Een groot succes waren de kerstoptredens. Behalve zingen in een kerkdienst
geeft het koor ook concerten. Op 17 mei
zingt Shine op het 25-jarig jubileumconcert in de Goede Herderkerk van haar
dirigente Margreet, samen met kinderkoor ‘Piccolo’ uit Blaricum, Gospelkoor
‘Good News’ en Seniorenkoor ‘De
Lofstem’ uit Huizen. Het seizoen wordt
afgesloten met de medewerking aan de
kerkdienst in de Dorpskerk op 29 juni bij
het afscheid van de oudste kinderen van
de kinderkerk.

vakantie naar Albanië om daar te helpen
met het opknappen van een kindertehuis.
Het koor wil dit project financieel ondersteunen door een benefietconcert te
geven. Het concert wordt gegeven op 21
juni in De Baat te Huizen.

Kindertehuis Albanië
Een aantal koorleden gaat in de zomer-

Voor meer informatie tel. 5252157 of via
mail veermanmusic@hotmail.com.

Leden
Het zou leuk zijn als het koor nog wat
groter wordt. Zing je graag en ben je tussen de 12 en 20 jaar? Kom dan eens luisteren en meezingen op een repetitie op
vrijdagavond van 18.15 uur tot 19.30 uur
in de consistoriezaal van de Dorpskerk
in Blaricum.

Rode Kruis telefooncirkels
Het Nederlandse Rode Kruis onderhoudt in het Gooi een aantal telefooncirkels. Met dit initiatief helpt de
afdeling Gooistreek-BEL ouderen
langer zelfstandig te wonen.

gooienvechtstreek@redcross.nl of bij
coördinator Marianne Distelbrink,
e-mailadres m.distelbrink@gmail.com.

Om toekomstige deelnemers te helpen,
zijn wel meer vrijwilligers nodig die een
telefooncirkel kunnen leiden. Ook zij
kunnen zich aanmelden. Voor informatie
en aanmelden tel. 6922622, e-mailadres

De kindervakantieweek is voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar en heeft dit jaar
als thema: ‘Op reis naar Zuid-Amerika’.
We zoeken mensen die kunnen helpen
bij de voorbereidingen en activiteiten en
er zijn groepsleiders nodig voor de hele
week. Geïnteresseerd om mee te denken
en mee te werken? Voor aanmelden en
info neem contact op met Irene Vos:
ivos@versawelzijn.nl / 06-33103836.

vervolg voorpagina

veel geld mee gemoeid gaat moge duidelijk zijn. De stichting hoopt bewoners uit
Blaricum en omgeving te stimuleren om
in dit project te participeren, onder meer
via ‘funding’. De Dooyewaard Stichting
onderstreept met dit bijzondere project
haar doel: ‘Het verwerven en in stand
houden van ateliers en daarbij behorende
woonruimte in Blaricum, teneinde op
deze wijze het eigen karakter van
Blaricum als dorp van kunstenaars te
bewaren en verder gestalte te geven.’
Het verloop van het project is te volgen
op www.dooyewaardstichting.nl, waar
ook contact kan worden gelegd voor
meer informatie en mogelijkheden om
de restauratie mede mogelijk te maken.

Dorpsagenda
Dodenherdenking 4 mei om 19.15 uur
in de Dorpskerk. Het thema dit jaar is
'Vrijheid geef je door'. Na afloop van de
herdenking is er gelegenheid een kopje
koffie of thee te drinken in de Dorpskerk.
EXPOSITIES
De Trappenberg t/m 14 mei verkoopexpositie van de schilder Frits Klein.
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl.
Rosa Spierhuis t/m 9 juni expositie van
het werk van Femia Morselt en Taeke de
Jong. Dagelijks geopend van 10.0016.00 uur. Info: www.rosaspierhuis.nl.
Singer t/m 18 mei Mauve tot Mondriaan.
Info: www.singerlaren.nl/museum.
BEL-Art t/m 4 juni tentoonstelling met
schilderijen van Erni de Kort en Han
Schoon en sieraden van Loes Vogel
–Mater, maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-13.00
uur. Toegang gratis.
WELZIJN/CULTUUR
Torenhof 4 mei vanaf 19.15 uur concert Quo Vadis. Tegelijkertijd zijn op
een groot scherm beelden te zien met
een relatie tot de muziek. Even voor
20.00 uur wordt live The Last Post
gespeeld. Vervolgens zal het publiek
met elkaar de minuut stilte in acht
nemen. Na een korte koffiepauze wordt
het programma vervolgd met muziek,
gericht op 5 mei.

BEL-kantoor Lunchpauzeconcerten 3e
donderdag van de maand. Aanvang
12.30 uur, afloop 13.15 uur, zaal open
om 12.00 uur. Toegang € 10,- incl.
broodje en koffie/thee: 15 mei Lodewijk
Crommelin - piano en 19 juni Lisette
van de Loo - piano.
Radio 6FM Elke zaterdag in het programma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter.
Het Vitus 8, 9 en 10 mei Toneelvereniging Blaricum met ‘Moordfamilie’, om
20.15 uur. Kaarten reserveren via:
www.toneelverenigingblaricum.nl of
tel. 06-22196851.
Blaercom Goedkope rijbewijskeuringen. Senioren, chauffeurs met rijbewijs
C/D/E en overige automobilisten die
voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor
terecht via Goedkope Keuringen op 8
mei en 5 juni in Blaercom. Voor informatie, tarieven en een afspraak: 0854883616.
Lezingen
van
Het
Theosofisch Genootschap op 15 mei
Verandering is de enige constante en op
19 juni Waar je tegen strijdt, blijft
bestaan. Aanvang 20.00 uur. Info: 0612025743 en www.theosofie.net.
Kunstcafé: 2 mei. Aanvang 20.00 uur.
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op
prijs gesteld, zodat de kwaliteit van de
avond op een hoog niveau kan blijven.

De Malbak Voor meiden van 9 t/m 12
jaar iedere donderdag van 15.30-17.00
uur in (Y)our Place!: Girls Place! Info:
www.jongversa.nl/yourplace,
Irene
Vos : ivos@versawelzijn.nl en tel.0633103836. Eigen potje koken vindt
plaats op de laatste dinsdag van de
maand van 15.30-18.30 uur voor
kinderen van 9-12 jaar. Kosten € 3,75
per keer. Info en aanmelden bij
Irene Vos: tel. 06-33103836, e-mail:
ivos@versawelzijn.nl. Voor aanstaande
moeders of moeders van kinderen van 0
tot 4 jaar oud is er iedere woensdag van
10.00-11.30 het Mamacafé. U kunt binnenlopen.
GeheugenHuis het inloop- en ontmoetingscentrum voor en door mensen met
(beginnende) geheugenproblemen en
hun mantelzorgers. Dinsdag- of donderdagochtend tussen 9.30-12.30 uur
(wijkcentrum De Draaikom, Draaikom
2, Huizen).
Info: tel. 5288260 of tel. 5288275,
e-mail: geheugenhuis@versawelzijn.nl
en www.versawelzijn.nl/geheugenhuis.
Brinkhuis Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op
dinsdag van 13.30-16.30 en van 19.3022.30 uur. Info en aanmelden
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838. Rechtswinkel, juridische vragen snel beantwoord, elke maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. 50+ leest

voor aan peuters van 2 t/m 4 jaar, elke
vrijdagochtend tussen 11.00 en 11.30
uur. Gooische Vrouwen Zaken (GVS)
organiseert een bijeenkomst op 15 mei
van
11.00-14.00
uur,
kosten
€19,75, inclusief koffie en lunch.
Info en reserveren: tel. 7513991,
reserveren@hartvanlaren.nl.
Rotaryclub Laren-Blaricum het
Groot Dorpsdiner zondag 25 mei (het
goede doel: waterzuiveringsinstallaties in Cambodja) op de Larense
Brink.
Info
en
inschrijven:
www.dorpsdiner.nl.
Fietsgilde voor het rooster en
informatie over de tochten zie
www.fietsgilde.nl.
Rosa Spierhuis 28 april in samenwerking
met
het
Nationaal
Muziekinstrumentenfonds een concert
van het Sequenza Strijktrio. Aanvang
20.15
uur.
Voor
informatie:
www.rosaspierhuis.nl.
Asperges in de akker 24 mei t/m 5
juni. Info: www.hetaspergediner.nl.
BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. 16 mei van
20.00 t/m 2200 uur: Bert Wagendorp
zal door journalist en programmamaker René Roodheuvel worden geïnterviewd over zijn roman Ventoux.
Laren tel. 5382612.
Info www.bibliotheekhlb.nl.

