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Peter Santa
Dit jaar treedt het Amsterdam Chamber
Orchestra, onder leiding van dirigent én
Bernardusvader Peter Santa, op met de
internationaal
vermaarde
cellist
Benedict Klöckner. Zij spelen werken
van Schumann, Dvořák en Tsjaikovski.
Een
uniek programma,
de volgende
Hulpkonvooi
met twaalf dat
chauffeurs
avond in het Concertgebouw in
Amsterdam
gespeeld wordt.
de vele vluchtelingen
op te vangen. Er
werd al heel snel een burgercomité Blaricum opgericht, waar hulp in welke vorm
dan ook aangeboden kan worden via
burgercomiteblaricum@gmail.com.
Maar ook bij de Blaricumse basisscholen
worden activiteiten ontplooid, met maar
één doel: Geld ophalen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Zo hield Fedde
Goes een spontane inzamelactie door
gitaar te spelen in zowel Blaricum-Dorp
als in Blaricum-Bijvanck. Maar ook de
vele andere acties die door particulieren worden ontwikkeld, verdienen alle
waardering en respect. Het toont aan dat
we als gemeenschap graag de helpende
hand willen uitsteken. Volg in dit verband de informatie in de (sociale) media.
Eerste Bernardusconcert

Hulpgoederen
vervolg
van pagina
1 er een actie om
In Eemnes
ontstond
die schakelaarnaar
in ons
hoofd te
kunnen
hulpgoederen
Hongarije
gaan
omzetten en
onszelf dit laten
brengen.
Blaricummers
Brunoervaren,
Splint
ga Gerard
je het voelen
dat voelen
is veel
ook
en
Elbers en
deden
hier met
begrijpen.
door
anderen
aanOns
mee oerinstinct,
om voor de dat
organisaonze
comfortabele
levenswijze
in vergetie
Kinderen
in nood
een hulptransport
telheid
is geraakt,
moetkorte
weertijd
herleven.
te
organiseren.
In zeer
werden
Wanneer
je dat doet
kom je tot inverraser
bij pensionstal
de Heidehoek
Eemsende
effecten,
nes
veel
spullendie
bij voor
elkaariedereen
gebrachtweer
om
anders
zijn.
Koud douchen
of voor
een koud
zes
grote
opleggers
te vullen
deze
bad ongevaarlijke
is gewoon gezond.
je
niet
reis. InRustgevend,
zeer korte tijd
slaapthet
beter,
activeert
de vetverbranwerd
geldhetvoor
brandstof
voor deze
dingvan
( voor
degenen
willen
afvallen)
reis
3400
km bijdie
elkaar
gesponsord
en hetdeis ondernemers
goed voor je huid
en het haar.
door
uit Eemnes.
Dit
Je wordt energieker
en uitgezwaaid
scherper. Het
hulpkonvooi
werd groots
op
wapent je tegen
stress,jl.activeert
je lymdonderdag
10 maart
in Eemnes.
Na
fesysteem
en versterktrit
je autoeen
indrukwekkende
werd immuunhet eind-

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

‘Na het grote succes van het
Bernardusconcert van vorig jaar staan de
kinderen, ouders en leerkrachten van de
Bernardus alweer te trappelen voor het
concert van dit jaar’, zegt directeur Guus
Braakhuis van de Bernardus. ‘Voor onze
kinderen is het een leerzame ervaring en
een spannende kennismaking met de
wereld van de klassieke muziek. Niet
alleen
in de
vorm van dit concert, maar
OBB doet
sponsoorloop
ook omdat we in de weken voor het concert op verschillende manieren aandacht
besteden aan klassieke muziek in onze
lesprogramma’ s.’ Het concert is een
mooi evenement voor de kinderen,
ouders en leerkrachten, maar zeker ook
voor anderen die de Bernardus een warm
hart toedragen. Want iedereen die een
band voelt met onze school is van harte
welkom om naar ons concert te komen.

Twee optredens
Om zoveel mogelijk jonge én oudere
belangstellenden de gelegenheid te
geven dit gratis concert te bezoeken zijn
er op 17 februari 2 uitvoeringen.

Gratis kaarten
De gratis kaarten zijn vanaf half januari
verkrijgbaar via www.bernardusconcert.nl. De kaarten kosten niets, vooral
dankzij een aantal gulle Blaricumse
ondernemers. Na afloop van het concert
kunnen bezoekers bij de uitgang een
financiële bijdrage leveren.
Het programma ziet er als volgt
uit:
Concert 1: (jonge kinderen plus
ouders en andere belangstellenden)
18.00-19.00 uur Tsjaikovski Rococo-variaties en Dvořák –
Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus
ouders en andere belangstellenden)
20.00-21.00 uur Dvořák – Serenade
en R. Schumann – Celloconcert.
Na afloop van het concert is er
gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.
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Het Bernardusconcert is hard op weg een echte traditie te worden. Want op
dinsdag 17 februari vindt alweer de tweede editie van dit bijzondere schoolevenement plaats. De aula van de KBS Bernardus zal weer worden omgebouwd tot een heuse concertzaal, waar het Amsterdam Chamber Orchestra
die avond twee keer zal optreden.
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Imker worden?
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In februari start een basiscursus bijdoor
Frans Ruijter in Tanzania hun eigen
jongeren
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het Olympisch
één
of beide
overleden zijn aan aids. Een aantal
Blaricumse onderneherdenking
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starten
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denking vond plaats in 1946,
Koninginnedag
stond toen
eveneens in het Olympisch
grotendeels in het teken
Stadion. Onder de titel Spel
van de oorlog, die enkele
der bevrijding werd wederom
maanden daarvoor was beeen massaspel opgevoerd met
ëindigd. Die dag werd in
een hoog realiteitsgehalte.
het stadion een openluchtVoor het eerst werd twee mispel gehouden waarmee
nuten stilte in acht genomen
gebeurtenissen uit de perivoor de oorlogsslachtoffers
ode van de Tweede Wereldonder het luiden van een klok.
oorlog werden gesymboliseerd. Het was soms erg
realistisch: Gewapende soldaten trokken Herdenking 4 mei
bijvoorbeeld het stadion binnen en ‘ar- In 1946 ging men in Blaricum in stille
resteerden’ de landverraders. Na dit oor- tocht vanaf de muziektent via de Naarlogsspel legden prinses Juliana en prins derweg en Boissevainweg naar de her-

Historische Kring Blaricum 40 jaar
door Frans Ruijter
Dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan verzekert Joep Vos, die al 21 jaar
‘de hamer mag hanteren’ als voorzitter van de Kring, zoals hij het zelf noemt.
Er komt een jubileumboek uit met de den in woord en geschrift door foto’s,
titel Vijftig winters over Blaricum, van documenten en andere voorwerpen te
W.G.F. Oversteegen. Gedurende de peri- archiveren en lezingen en rondwandelinode 1908-1958 heeft W.G.F. Oversteegen gen te verzorgen. Ook is hier de perio82 tekeningen gemaakt van Blaricumse dieke uitgave van het orgaan Deelgenoot
boerderijen en woningen. Al deze te- onderdeel van. Dit alles gebeurt door een
keningen heeft hij beschreven. In dit twintigtal enthousiaste vrijwilligers. Er
unieke boek komen de tekeningen op de wordt wel halsreikend uitgekeken naar
rechter pagina, de originele beschrijving verjonging in deze vrijwilligersgroep,
van zijn hand op de linker pagina alsme- dus voelt u zich aangesproken, schroom
de een foto van de huidige situatie. De niet om u aan te melden.
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Sabine van Kleef
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Biedt financiële ondersteuning
aan activiteiten
-voor en door Blaricummersdie de onderlinge band tussen
dorpsgenoten bevorderen.
Heb je een mooi plan? Kijk voor info op
www.activiteitenfondsblaricum.nl

Brillen en contactlenzen, met veel zorg
en toewijding aangemeten. Specialistisch en verfijnd vakwerk levert ze haar
cliënten. 45 Jaar heeft ze de optiek met
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Tel. 035-5389081 Fax. 035-5330963
www.kdvbanjer.nl
Torenlaan
12 KvK 32099332 Gooi
haar
winkel.
U
bent
van
harte
En dank aan alle stokjesfeeën in het land
Tel:
035
5313080
voor jullie werkwelkom.
de afgelopen jaren, jullie werk zit er nu grotendeels op!
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Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453
locatie Randweg 4, 1272LZ Huizen
info @puinrecyclinghuizen.nl
w w w. p u i n r e c yc l i n g h u i z e n . n l
035 - 525 74 53 / 538 36 20www.hermanvanderheiden.nl

&

ONDER HOUD
VER KOOP
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TUI N- EN PA R KMACHIN E S

Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden
BRINKLAAN 8-10
1261
ER BLARICUM
Brinklaan
8-10
TEL.
(035)
66 33
1261
ER 531
Blaricum
INFO@SMEDERIJBERGH.NL

De zorg die u thuis verdient
Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

Tel. (035) 531 66 33

WWW.SMEDERIJBERGH.NL
www.smederijbergh.nl
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Mantelzorgondersteuning
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Van 22 januari 2015 tot medio mei
2015 wordt door de Historische
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de naam ‘Bijzonder – en
Monumentaal Blaricum’ georganiseerd.

saaraanhuis.nl
www.wivi.nl
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Hoe twee benen de mens verder brengen.
En Nienke helpt je graag op weg om zelf
de richting te vinden coachingbynienke.nl

Lang zullen we wonen
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Café d’Ouwe Tak:
Het café waar je óók kunt eten!
EemnesserwegB13,
B13,1261
1261HD
HD Blaricum, tel. 035-5314300,
Eemnesserweg
035-5314300,www.ouwetak.com
www.ouwetak.com
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Michiel Krabbenborg @Michiel_BW
De kerst- sponsorloop bij @OBBlaricum
was een succes! De leerlingen hebben gelopen voor @DeOpkikker#goeddoel
Maarten Frenk @MaartenFrenk
Mooie nieuwjaar traditie in #blaricum.
Vuur, zang en natuurlijk drank
IJssalon De Hoop @ijssalondehoop
Beste IJsgenieters, met ons laatste facebook bericht van 2014 willen wij iedereen bedanken voor een fantastisch ijs-seizoen 2014.

hei & wei volgen op twitter: kijk op
Maja (l), Punnika (m) en Marlen (r)
http://twitter.com/heienwei
als overeenkomst dat zij werken met vormen, lijnen en kleuren die de echte werkelijkheid abstraheren. Hierdoor vormt
de expositie ondanks de ogenschijnlijke
verscheidenheid toch een eenheid. U
kunt deze bijzonder expositie zien van 9
mei tot en met 3 juli.

Blaricum toen...

Opening
De opening is 7 en 8 van 12.00 tot
18.00 uur. Bezichtiging vervolgens op
afspraak via:

cc.vandenwallbake@gmail.com of
0622795069.
Galerie de Beuken, Oude Naarderweg
14, 1251 BK Laren.
Info:
www.majaboot.nl
www.marlenvandop.nl
www.facebook.com/punnika.kharas
www.galeriedebeuken.nl

Zomaar een prentje van ‘Blarikum’
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Gemeentehuis

Joan de Zwart-Bloch vertrekt
als burgemeester van Blaricum

Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@blaricum.nl

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch kondigde in de raadsvergadering van dinsdag
19 april jl. aan dat ze begin 2023 stopt als burgemeester van Blaricum.

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Bericht van de burgemeester aan de inwoners van Blaricum:

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes
Telefoon: 14 035

Beste Blaricummers,
1 april 2008 mocht ik uw burgemeester
worden. Vanaf de eerste dag ben ik
ondergedompeld in alles wat het leven in
een dorp, ons dorp, zo bijzonder maakt.
Omringd door onze inwoners, het actieve
verenigingsleven met talloze vrijwilligers, creatieve ondernemers, betrokken
welzijnswerkers en zorgverleners, hulpdiensten en niet te vergeten de prachtige
afwisselende natuur.
Blaricum is de afgelopen jaren veranderd. We hebben er een prachtige wijk
bij gekregen, De Blaricummermeent,
inclusief een volwaardig strand. De
Bijvanck kreeg een flinke facelift en gaat
nu zelfs helemaal klaargemaakt worden

voor een grote herinrichting, net zoals
dat voor de Bouwvenen het geval zal
zijn. Het centrum in het “oude dorp”
bleef authentiek, maar werd wel veel
levendiger. En rondom Crailo wordt een
prachtige nieuwe woonwijk ontwikkeld.
De oorspronkelijke en de vele nieuwe
inwoners koesteren samen nog steeds
al het moois dat Blaricum zo bijzonder
maakt, dat is gelukkig niet veranderd.
Ik ben er trots op dat ik samen met u, de
gemeenteraad, het college van B&W en
onze ambtenaren, een bijdrage heb mogen leveren aan het vormgeven van alles
wat ons mooie dorp zo bijzonder maakt.
De tijd is nu echter gekomen om het
stokje over te gaan dragen. Daarom heb
ik de Koning, door tussenkomst van de

E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

commissaris van de Koning, verzocht mij
begin januari 2023 ontslag te verlenen
als burgemeester van Blaricum.

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt

Ik blijf burgemeester van Blaricum tot
mijn opvolger aantreedt. Dat zal rond
eind januari zijn. In de periode die nodig
is voor de opvolgingsprocedure, zal ik me
onverminderd blijven inzetten voor ons
mooie Blaricum! Mijn man en ik blijven
in Blaricum wonen. Ik verheug me erop u
ook in de toekomst te blijven ontmoeten
en te spreken, ook al zal dat niet meer
als “uw burgemeester” zijn!

u tijdens de openingstijden bellen met
14 035 of maak een afspraak via
www.blaricum.nl

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

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38
E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Joan de Zwart-Bloch

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

JONGE VRIJWILLIGER DONEERT AANMOEDIGINGSPRIJS AAN TERGOOI MC
Op 28 februari overhandigde Quinty uit Blaricum een cheque ter waarde van
€ 250,- aan kinderarts Karin Miedema. Ze kreeg de cheque als aanmoedigingsprijs
voor haar vrijwilligerswerk bij Musical Anders in De Malbak, een Blaricumse
musicalvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze helpt hen daar
onder andere met het instuderen van liedjes.
Quinty wilde het geld graag doneren aan
iets leuks voor de kinderafdeling in Tergooi
MC. Na overleg met het ziekenhuis heeft zij
gekozen voor een aantal kinderboeken in
ziekenhuisthema.
De aanmoedigingsprijs wordt jaarlijks uit-

gereikt op de Blaricumse vrijwilligersavond en is bedoeld voor jonge vrijwilligers onder de vijfentwintig jaar. Het
prijzengeld van € 250,- wordt besteed
aan een doel dat ten goede komt aan
de Blaricumse gemeenschap.

Vrijwilligersavond 2022
Save the date: de vrijwilligersavond
vindt dit jaar plaats op 27 oktober 2022
in het Vitusgebouw aan Kerklaan 10.
Tijdens deze avond vindt de uitreiking
plaats van de vrijwilliger van het jaar
en de aanmoedigingsprijs (voor jonge
vrijwilligers onder de vijfentwintig jaar).

Nomineer uw vrijwilliger!

Alle inwoners van Blaricum kunnen
een vrijwilliger nomineren. Kent u een
hulpouder op school of een mantelzorger? Een buurman of -vrouw die altijd
klaarstaat voor een oudere of hulpbehoevende bij u in de buurt?

01 | 29 april 2022 | week 17 | Gemeentenieuws

Een vrijwilliger van een sportvereniging
of kerk? Wilt u deze persoon/personen
in het zonnetje zetten? Dat kan, nomineer uw vrijwilliger!
Stuur de naam/namen inclusief een
duidelijke motivatie naar het vrijwilligerscomité: m.taris@belcombinatie.nl

Doe dit zo snel mogelijk en in ieder geval
voor 14 oktober 2022. Mocht u na drie
werkdagen geen bevestiging ontvangen,
neem dan contact op met de gemeente
via telefoonnummer 14 035.

GEMEENTENIEUWS

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

PERSONEN VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan bekijkt u op
de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding
ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice
via www.overheid.nl

De betrokkenen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het team
Publiek van de BEL Combinatie. Het college heeft het voornemen de persoonslijsten
van deze betrokkenen op te schorten. Dat betekent dat de betrokkenen officieel niet
meer op dat adres staan ingeschreven, wanneer een definitief besluit is genomen.
Dan zijn zij niet meer bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben
voor onder andere uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies.

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Schapendrift 81, 1261 HP, realiseren van 2 bruggetjes in de achtertuin, ingekomen
7 april 2022
• Meentzoom 25, 1261 XA, uitvoeren van een bodemonderzoek en van boringen,
ingekomen 11 april 2022
• Wetering 28 toevoeg. 32, 1261 NH, verbouwen van bedrijfsruimten tot appartementen, ingekomen 7 april 2022
• Holleweg 3, 1261 BW, bouwen van een woning en vellen van 12 bomen, ingekomen 12 april 2022
De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor
van de BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Sint Josephweg 2, 1261 XD, vervangen van het pannendak van de garage voor
riet, verzonden 14 april 2022
• Jufferlaan 7, 1262 BB, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak,
verzonden 14 april 2022
Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum)
van het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure vindt u op
www.blaricum.nl/bezwaarschrift
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen.
Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN UIT
OEKRAÏNE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Geslachtsnaam
en voorletter(s)

Laatst bekende adres/ Voorgenomen uitschrijving wegens
woonplaats
vertrek naar onbekende bestemming

Alasaad, A
Malmaceda
Cisnero, B.P.

Hallehuis 11, Blaricum

29-04-2022

de Noord 36, Blaricum

29-04-2022

Wilt u hierop reageren?

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit schriftelijk of mondeling
zijn mening geven. Wilt u dit mondeling doen? Maak dan een afspraak via www.
blaricum.nl of bel 14 035. U heeft vier weken de tijd om een brief te sturen of een
afspraak te maken. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie.
Zet in de brief uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het voorgenomen
besluit waarover u uw mening wilt geven en de reden waarom u het niet eens bent
met dit voorgenomen besluit. U stuurt de brief met uw handtekening naar:
BEL Combinatie
Ter attentie van team Publiek (adresonderzoek)
Postbus 71
3755 ZH EEMNES

Wilt u meer weten?

Belt u dan met de adresonderzoekers van team Publiek, telefoonnummer 14 035.

Agenda’s rondetafelgesprekken
en raadsvergadering
Omdat de hei & wei een dag eerder
is gedrukt vanwege Koningsdag,
konden de agenda’s van de rondetafelgesprekken op 10 mei en de
raadsvergadering op 24 mei niet in
deze editie gepubliceerd worden.
U kunt de agenda’s en stukken
raadplegen via www.blaricum.nl

Wilt u op de hoogte blijven over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
in onze gemeente? Kijk voor de meest actuele informatie op de gemeentelijke website: www.blaricum.nl/oekraine
Deze wordt steeds bijgewerkt met het laatste nieuws. Op de website vindt
u ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over de opvang van en
hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Blaricum.

BEL-Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in
Eemnes. Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl

(Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen).
De vergaderingen zijn live te volgen
via blaricum.notubiz.nl/live
De dag erna zijn de vergaderingen,
per agendapunt, te beluisteren via
blaricum.notubiz.nl

Gaan mijnGaan
buren
mijn buren
Gaan
mijn buren verbouwen?
verbouwen?

Gemeente
Blaricum op
Twitter en
Facebook

verbouwen?

Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste gemeentelijke
nieuws?
Volg ons dan op Twitter:
@Gem_Blaricum en op Facebook:
www.facebook.com/gemeente.
Blaricum

Zó weet je ervan!
Zó weet je ervan!www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app

Zó weet je ervan!

www.overuwbuurt.overheid.nl
e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd 1

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd 1

24-03-16 10

www.overuwbuurt.overheid.nl
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Energietoeslag aanvragen
Heeft u een laag inkomen en moeite met het betalen van uw energierekening?
Misschien heeft u recht op de eenmalige energietoeslag.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een éénmalige
vergoeding van € 800,- voor mensen met
een laag inkomen. De toeslag is bedoeld
als compensatie voor de stijging van de
energiekosten. U kunt de toeslag aanvragen tot en met 31 december 2022.
Onze gemeente werkt samen met de
gemeenten Huizen, Eemnes en Laren
binnen de afdeling Maatschappelijke
Zaken HBEL. Voor alle informatie en de

voorwaarden over de energietoeslag
kunt u terecht op de website Maatschappelijke Zaken: www.maatschappelijke
zaken.nl/energietoeslag

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te
betalen? Of heeft u schulden? Neem
contact op met Maatschappelijke
Zaken HBEL via telefoonnummer
035 - 528 12 47 of per mail via
info@maatschappelijkezaken.nl

Maatregelen eikenprocessierups

MAAI MEI EN JUNI NIET
Imkers uit de regio roepen u op om in de maanden mei en juni uw tuin niet
te maaien. Door in die periode (een stuk van) uw gazon niet te maaien, legt u
een rijk buffet aan voor belangrijke beestjes, zoals wilde bijen, kevers, vlinders
en hommels. Vooral in het voorjaar kunnen ze dat goed gebruiken.
Ook de groenaannemer van de gemeente Blaricum laat waar mogelijk het
gras groeien. Dat is afhankelijk van het soort gras. En het tijdstip van maaien is
afhankelijk van het weer en hoe hard het gras groeit.

Wat maaien we en hoe vaak?

De eikenprocessierups. U bent ´m vast niet vergeten. De rups kan in een eikenboom zitten en heeft brandharen. Om de groei van deze rupsen zoveel mogelijk te
beperken, is bestrijding noodzakelijk. Deze week zijn de werkzaamheden gestart.
Eikenprocessierupsen vervellen zes
keer in hun leven. De derde keer dat zij
vervellen, krijgen de rupsen brandharen.
Die haren kunnen zorgen voor jeuk,
huiduitslag, brandende ogen en gevoelige luchtwegen.

Wat gaan we doen?

Het is nodig om de rupsen twee keer te
bestrijden. Dit doen we met een biologisch middel. De eerste ronde gebeurt
als de boom nog weinig blad heeft.
Zodra de eikenbomen voor meer dan
de helft vol zitten met nieuwe eikenbladeren, worden de bomen bij de tweede
ronde ingespoten met ditzelfde middel.
Met een soort luchtkanon wordt het
middel in de bomen geblazen. Het blijft
aan het blad kleven en zodra de rupsen

er een hapje van nemen, sterven zij binnen enkele dagen.

Natuurlijke vijanden

Daarnaast hangen er op verschillende
plekken in de gemeente inmiddels nestkasten. Vogels, vleermuizen en sluipwespen zijn onze partners bij de bestrijding
van de processierups. Wij kunnen ze
daar een handje bij helpen door ze een
fijn plekje te geven voor hun nest.
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Bermen waarin voornamelijk grassoorten groeien, maaien we twee keer per
jaar (voorjaar/najaar).
Ecobermen waarin veel bloemrijke soorten staan, maaien we één keer per jaar
(alleen in het najaar).
Gazons maaien we wekelijks.
Bij bloembollen in het gras wachten we met maaien van dat gedeelte tot het
loof volledig is afgestorven.
Waardevolle soorten in bermen en gazons die we tijdens het maaien tegenkomen slaan we ook af en toe over, zodat bijzondere soorten de kans krijgen om
uit te breiden.

GEMEENTENIEUWS

Samen herdenken
77e Nationale Herdenkingsavond
woensdag 4 mei 2022

VLAGPROTOCOL 4 EN 5 MEI
4 mei Nationale Herdenking
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als
Blaricum
teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners
op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot
zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder
wimpel.

5 mei Bevrijdingsdag
Op 5 mei mag de nationale vlag (zonder wimpel) van zonsopkomst tot zonsondergang in de top. De vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed gebruik
de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn. De vlag mag
ook gecombineerd worden met de gemeentevlag, provincievlag of vlaggen van
andere landen die bij de bevrijding betrokken waren.
Meer richtlijnen voor het uithangen van de vlag vindt u op www.4en5mei.nl

De afgelopen twee jaar konden we vanwege coronamaatregelen niet met elkaar
herdenken. Gelukkig is dat dit jaar wel mogelijk. U bent van harte welkom om
mee te lopen met de stille tocht en samen te herdenken bij het monument in het
Burgemeester Klaarenbeekpark.

Programma
18.30 uur

De stille tocht voor alle inwoners van Blaricum vertrekt vanaf
de Sint Vituskerk (Kerklaan 17). Route door het dorp naar het
monument in het Burgemeester Klaarenbeekpark. De tocht wordt
begeleid door trommelaars.

18.55 uur

Aankomst stoet bij monument.

19.00 – 19.30 uur Herdenkingsconcert door verschillende musici:
• Nando van Westrienen (trompet)
• Marc Kaptijn (trompet)
• Joeri de Vente (hoorn)
• Eric Westerink (tenortrombone)
• Kees Kes (bastrombone)
Tussen de muziekstukken door lezen Blaricumse
basisschoolkinderen eigen gedichten voor.
19.25 uur

Toespraak burgemeester Joan de Zwart-Bloch.

19.35 uur

Vervolg herdenkingsconcert en gedichten basisschoolkinderen.

19.58 uur
20.00 uur
20.02 uur

Signaal Taptoe door Nando van Westrienen.
Twee minuten stilte.
Wilhelmus
Kranslegging en bloemenhulde
Koffie en thee in de tent op het Oranjeweitje
Einde programma.

Koninklijke Onderscheiding voor
inwoner van Blaricum
Op zaterdag 23 april ontving de heer
Herman van Dennenbroek uit Blaricum
een Koninklijke Onderscheiding.
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch verraste
hem tijdens een symposium over geologie.
De heer Van Dennenbroek is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Al sinds 1970 zet de heer Van Dennenbroek zich enthousiast en onbezoldigd in
voor Stichting Geologische Activiteiten
(GEA). Een stichting voor amateurgeologen en verzamelaars van mineralen,
fossielen en gesteenten. Regelmatig gaf
de heer Van Dennenbroek lezingen en
organiseerde hij beurzen. Daarnaast
zette hij zich in als websitebeheerder en
werkte hij als redactielid en mineralendeskundige mee aan het kwartaalblad.
Hij is een vraagbaak voor Nederlandse
en Vlaamse amateurgeologen.

Geologie op de kaart

Sinds 2016 maakt de heer Van Dennenbroek zich ook sterk voor de federatie
‘Landelijk Geologisch Platform’ (LGP). Al
zijn verdiensten voor de samenleving zijn
niet onopgemerkt gebleven. Van harte
gefeliciteerd!
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Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl
tel. 06-14180931
www.facebook.com/heienwei
Eindredactie:
Aafje Boerma, Anneke Martens-van der
Vlugt
Redactie:
Sybert Blijdenstein, Angélique BoezelSpoor, Marloek de Greeff, Gerda Jellema,
Hans Mohrmann, Ed Lagarde, Frans Ruijter,
Marjolijn Schat, Greet Volkers, Nelliëtte van
Wijck
Correctie: Piet Niks
Medewerkers: Jan Greven
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink-Blickman
E-mail: secretariaat@heienwei.nl
Voor tarieven, adverteren en sponsoring
zie onze website
Uitgever:
Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Jacqueline Gesink-Blickman
Secretariaat: Jacqueline Gesink-Blickman/
Tom van Meeuwen
E-mail: voorzitter@heienwei.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Sabine Fijn van Draat
E-mail: penningmeester@heienwei.nl
Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, tel. 5316520
Hei & wei niet ontvangen?
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
Oplage: 5.642

Volg ons ook op Facebook,
Instagram of heienwei.nl

Vrijheid is nu actueler dan ooit!
Blaricumse Bevrijdingsdagen gaan weer van start…
door Camiel Hofstee, Erik Joosen en de eindredactie
‘We hebben twee jaar stil gestaan maar eindelijk kunnen we weer onze
enorme dank uitspreken aan de laatste 100-jarige veteranen, die ons 6 en
7 mei in Blaricum komen bezoeken. En we doen dat natuurlijk weer op
het Oranjeweitje met het Bevrijdingskonvooi Het Gooi Bevrijd’, aldus de
organisatoren Camiel Hofstee en Erik Joosen.
Het programma:
- 4 mei herdenken wij de helden die hun
leven gaven om ons vrijheid te gunnen.
Bij het Monument in het Burgemeester
Klarenbeekpark houden wij twee minuten stilte om 20.00 uur. Aansluitend
kan er koffie worden gedronken in de
tent.
- 6 mei ontvangen wij het Bevrijdings
Konvooi met de WOII-voertuigen en de
veteranen om 17.00 uur op het Oranjeweitje. Het Konvooi wordt voorgegaan
door de Seafort Highlanders Piperband.
Ook spelen de Harpers uit Engeland.
- 7 mei eren wij onze Veteranen en het
Bevrijdingskonvooi met een feestavond
in de Stretchtent op het Oranjeweitje.
Big Band Blow uit Soest geeft weer een

Bert Ruiter
fantastische show en ook de Harpers
zullen aanwezig zijn. Aanvang 20.00
uur tot 0.00 uur.
De toegang is gratis voor alle activiteiten
en voor ouderen zijn er voldoende zitplaatsen. blaricumsebevrijdingsdagen.nl

Freedom lunch 5 mei 2022
Vrijheid is voor een groep nieuwe inwoners van Blaricum, de vluchtelingen
uit Oekraïne, niet zo vanzelf-sprekend meer. Hartverscheurend zijn de
Freedom die
lunch
donderdag
5 mei
verhalen
wij
horen en
de2022
beelden die wij zien in het nieuws.
Vrijheid is voor een groep nieuwe inwoners van Blaricum, de vluchtelingen uit de Oekraïne,

niet zo vanzelfsprekend meer. Hartverscheurend zijn de verhalen die wij horen en de beelden
Wij
willen graag onze vrijheid met Duo Request en Harold Roso is er ook
die wij zien in het nieuws. Wij willen graag onze vrijheid met hen delen en heten ze van harte
deDemogelijkheid
om een dansje te mahen
delenin en
van harte
welkom
ons heten
gastvrijeze
Blaricum
d.m.v.weleen lunch.
Stichting Blaricumse
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День визволення Нідерландів
Обід присвячений свободі, в четвер 5го травня 2022 року
Для групи нових жителів Бларікума, біженців з України, свобода вже не так самоочевидна.
Серцерозриваючи історії, які ми чуємо, та те що ми бачимо в новинах. Ми хочемо поділитися з
ними своєю свободою і привітати їх у нашому гостинному Бларікумі, тому ми вирішили
організувати цей обід. Фонд Blaricumse Bevrijdingdagen у співпраці з Oranjevereniging Blaricum та
з українцями організовує цей обід. Цього дня українці та місцеві зможуть зустрітися та смачно
поїсти та випити. Для дітей є всі види розваг. Насолоджуючись живою музикою від Duo Request
та Harold Roso, буде також можливість потанцювати. Запрошуємо всіх з 13.00 до намету на
Oranjeweitje на вулиці Torenlaan.

Напій в честь дня визволення.
О 17.00 у цьому ж наметі ми піднімаємо тост за свободу, яку зараз ми повинні особливо
цінувати. Вас всіх запрошуємо приєднатися до нас.

Vertaald
door Luda Ter Weijden
Vertaald door Luda Ter Weijden

Repaircafé
Op zaterdag 7 mei kunt u van 10.00
tot 12.00 uur terecht in De Malbak met
uw defecte stofzuiger, strijkbout en
andere huishoudelijke apparatuur of
tuingereedschap.
Een team van deskundige reparateurs
is aanwezig om uw apparaat mogelijk
te repareren. Een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.

Basgitarist van Earth & Fire
en Focus (1946-2022)
Door Sybert Blijdenstein
Op 24 maart jl. overleed, onze geliefde
dorpsgenoot en topmusicus van lichte muziek, Bert Ruiter (1946 – 2022),
voormalig bassist van bekende bands.
Ook met diverse tophits zoals Focus en
Earth & Fire. Hij was een veelzijdig
musicus, producer, componist en arrangeur.
Vanaf 1975 was hij samen met zijn
innig geliefde partner, zangeres Jerney
Kaagman, tot aan zijn overlijden vorige
maand. Het waren 47 jaren in een
goed en creatief leven. Bert groeide
op in Hilversum. Vanaf zijn twaalfde
jaar (1958) speelde hij gitaar. Daarna
basgitaar. Zijn carrière begon in 1966
bij The Caps met o.a. Hans van Hemert,
gevolgd door Fullhouse. Hij begeleidde
Herman van Veen, speelde bij de JayJays, Focus (1972) en Earth & Fire
(1978 - 1983) met leadzangeres Jerney
Kaagman. Daarnaast werkte hij ook met
Youp van ’t Hek en Henk Westbroek, en
was hij producer van Jerney’s soloalbums.
Gouden hart
Hier in Blaricum kennen wij Bert, samen
met Jerney, als sterk betrokken bij het
behoud van ons mooie dorp en het goede
bestuur. Bert was een fijnzinnig en goed
mens, geduldig, rustig, humoristisch, beminnelijk en met een gouden hart. Zijn
mantelzorg voor Jerney was er één van
liefhebbende toewijding. Tot hij overleed
aan een ongeneeslijke ziekte. Wij zullen
Bert erg missen en wensen Jerney heel
veel sterkte met het verlies van zo’n onvergetelijke levensgenoot.

Familieberichten
Geboren
10-03-2022 Scott Oak Schipper
20-03-2022	Livia Hillegonda
Willemina Magdalena
Twiss
30-03-2022 Aasha Livia Sukul

Dorpsagenda
De Derde Helft
Voor alle inwoners van 55+ die actief
in het leven staan. De Derde Helft
heeft als doel om van de sportkantine
een ontmoetingsplaats te maken. Niet
alleen voor sport en spel, maar ook een
kop koffie en een gezellig gesprek..
Opening 10 mei, van 9.30 tot 13.00
uur SV Laren’99. Aanmelden via
derdehelft@svlaren99.nl

In Memoriam

Sopranen gezocht!
Het Blaricums Gemengd Koor (BGK)
is een 4-stemmig koor met een uitgebreid repertoire. Het BGK is op zoek
naar sopranen. Kom gerust een keer
luisteren of misschien voorzichtig
meezingen. Ook als projectzanger bent
u welkom. Repetitie woensdag van
14.00 tot 16.00 uur, Blaercom, meer
info bgk-koor.nl

Overleden
24-03-2022 	Bert Ruiter,
geboren op 26-11-1946
02-04-2022 	Sheherazade (Shery)
Borgers-Klasing,
geboren op 09-12-1926
05-04-2022 Elisabeth (Lies)
Wiegers-Faber,
geboren op 07-09-1928
07-04-2022 	Paulina Jacoba Catharina
(Paula) Anink-van der
Lubbe,
geboren op 29-11-1924

