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-voor en door Blaricummersdie de onderlinge band tussen
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Heb je een mooi plan? Kijk voor info op
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Carina & Desiree
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Bussum, Blaricum, Hilversum en Laren. Deze partners betalen een jaarlijkse bijdrage. De provincie betaalt 25%, de Gooise gemeenten samen 65% en
Amsterdam 10%. De zes Gooise plaatsen betalen jaarlijks €5.76 per inwoner (2013).
5) De begroting van 2013 laat zien dat het GNR in een jaar ruim €3.7 miljoen uitgeeft. Aan inkomsten heeft het GNR bijna €3.8 miljoen; het batig saldo
in 2013 was €77.653,-. Het GNR krijgt zijn inkomsten vooral door de bijdragen van de participanten: €1.876.120,- (2013), door eigen opbrengsten (€
846.554,-) én door een bijdrage van de Stichting Steun GNR die een jaarlijkse schenking van de Postcodeloterij over projecten verdeelt (€508.351,-).
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verdient
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verpleegkundigen en verzorgenden!
Voor meer informatie belt u met ons telefoonnummer 035-5448421 of bezoekt u onze website
www.estherzorgtvooru.nl
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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

door Goois Natuurreservaat
en de eindredactie
Elk jaar wordt er op de eerste zaterdag
van de maand juni een schaapscheerdersfeest gehouden. De schapen worden dan op ambachtelijke wijze, met
de wolschaar, uit hun dikke winterjas
geholpen.
De schapen gaan er echt voor zitten en
zijn blij dat hun ‘jas’ uit mag. Het scheelt
ze ook echt een paar kilo! Er is dan een
markt met kraampjes en foodtrucks
en er zijn spannende activiteiten voor
jong en oud. Dit jaar hebben we twee
dagen feest in verband met ons 90 jarige
jubileum. Op 4 juni én 5 juni vieren we
het volgende schaapscheerfeest. Kom je
ook?
De kudde
Geen tijd om naar het feest te komen?
Parijs,
Grande
Borne
Je hebtLahet
hele jaar
door in de vroege
ochtend en aan het einde van de middag
een grote kans om de kudde bij de kooi
aan te treffen. Opvallend aan de Drentse
heideschapen zijn hun lange staart en hun
horens. De kudde heeft een belangrijke

taak, de schapen zorgen ervoor dat de
heide in stand gehouden wordt.
Zij grazen de grassen weg tussen de
heideplantjes en zorgen met hun vacht
voor de verspreiding van zaden. Meer
info gnr.nl

Stichting Blaricumse Bevrijdingsdagen dankt de particuliere
donateurs, de gemeente Blaricum, Voorma en Walch Makelaars
in het Gooi, Van Poelgeest BMW Mini, Albert Heijn Fam Ton,
Tentworx, Activiteitenfonds Blaricum, Synofit Europe bv, Het
Vitus, JM2 Eemnes, Moeke Spijkstra, EHBO, politie en boa’s.
In het bijzonder bedanken wij konvooi “Het Gooi Bevrijd”
met de veteranen uit de USA en Engeland,
De Bijvanck, omstreeks 1974/1975
The Harpers en Big Band Blow.
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t/m 7 mei 2022 in Blaricum een enorm succes geworden.
Bogaers, de man van het snelle bouwen, en door het Gewest volgde. Toen begon
gesteund door Tydeman kon hij steeds de bouw. Er volgde voor Schöne een bijvoet bij stuk houden: ‘Blaricums plan- zonder inspannende periode van voornen zijn goed en versnellen ook de schriften, bepalingen,
Stichting officiële goedkeubouw.’ Bogaers kreeg waardering voor ringen, toetsing van de financiële haalvan koopwoningen, huurwoSchöne: ze gingen zelfs in de vroege baarheidBlaricumse
Bevrijdingsdagen
flatwoningen, éénpersoonswoochtend samen baantjes trekken in de ningen,
Biezem. Er werd een grote maquette van ningen, het winkelcentrum, de scholen,
de Bijvanck gemaakt, waarin je met een de sporthal, en van de intensieve bouw-

EXCLUSIEVER
WONEN EN
WERKEN
KIJK OP BLINX-BLARICUM.NL
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemeester Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar. door Frans Ruijter
door
FransScholten
Ruijter werd tijdelijk derde Op 12 december 2014 was het een
Raadslid
Alweer
enige
geleden
werd
ik door Alie
Kos,geleden
de secretaresse
van het bestuursbureau
van de gemeente
wethouder.
Intijd
1973
volgde
voormelde
eeuw
dat mevrouw
Miep
Michiel Krabbenborg @Michiel_BW
Blaricum,
of Le
ik toevallig
een zekere
familie
Puijk-Krijnen
kende, die
in een
benoeminggevraagd
van Anneke
Coultre (wetKlaver
- van
Dijk in Utrecht
hetgewoond zouden hebben
De kerstsponsorloop bij @OBBlaricum
klein
aantotdeburgemeester.
Binnendoor. levenslicht zag.
houderboerenhuisje
te Wassenaar)
was een succes! De leerlingen hebben geloVoortvarend nam zij de inrichting van
pen voor @DeOpkikker#goeddoel
kunstschilder.
Na trouwde
zijn pensionering
verrichtte
in Nederlandse
Dan
moet ik op
eerstzich.
uitleggen
waarom
zij Ze
het centrum
En, uniek
in ons
op 5 oktober
1938hijmet
de ochtend watin handen spandiensten
met
vraag kwam:
Alie was
op visite
land,deze
zij bracht
met succes
de drie
ver- Blaricummer
hart en
nieren, Bep Hij richtte zich op stillevens,
en portretten.
bij Moeke
Spijkstra. De
Heteerste
huisjejaren
waarvan
zij landschappen Maarten
bij
de moeder
van haar zwager,
Gonny Klaver
schillende
basisscholen,
de Rooms
(1915-1982).
Frenk @MaartenFrenk
als nieuwjaar
schilder traditie in #blaricum.
woonden
staatwoonden
er nog steeds.
Opde
bijgaande
Lankreijer-Vermeulen
enChristelijke
die had bijKatholieke, de Protestant
en hun
huwelijk
zij aan
Tweede Hij was actief
Mooie
Schiedam
ennatuurlijk drank
familiefoto, 22.
genomen
ter drie
gelegenheid
gaande
tekening
vanschool,
Klaas Puijk
de Openbare
lagere
samen(1896onder Molenweg
Daar zijn
van hun in Rotterdam,Vuur,
zang en
van kinderen
een huwelijksjubileum
van Mia,
de Overschie (1924 - 1966) en
1979)
aaninde‘De
muur
hangen. Klaas was de vier
één dak,
Levensboom.’
geboren, te weten:
ouders van
Hillegonda,
is Binnendoor
opa van Gonny. Ik kon haar vraag posi- Nannie
(overleden
in 2014)
en John. In Arnhem (1966 - 1981). In
hij dit portret
4 op kregen
de achtergrond
te zien. Dochter
tief
beantwoorden:
Vijfduizend
bomenIk heb Klaas en zijn 1949
ze op de Statenkamer
5 een 1976 maakte IJssalon
De Hoop @ijssalondehoop
Ik ga
er niet
Bep nieuw
trouwde
met Johan
vrouw
Hillegonda,voor
in Blaricum
ze net
Nog ruimschoots
de bouwwerd
was de
gebouwde
woningVermeulen
toegewe- van Klaas Puijk.
Beste
IJsgenieters,
met ons laatste facebook bericht van 2014 wilen zij
Hilversum
‘Daai’
genoemd,
gekend.
raad akkoord
gegaan
met het verzoek zen.
Daargingen
werd deinjongste
dochterwonen.
Helen vanuit dat Klaas
lennaar
wij Arnhem
iedereen bedanken voor een fantastisch ijs-seizoen 2014.
van Tydeman om vijfduizend bomen te Zij kregen een dochter en die vernoemden is afgereisd om getekend te
Vernoemd
kopen bij een kweker in Zundert. Toen ze naar haar oma Hillegonda, maar dat worden, want daar werkte J.H.
Klaas
was een
Jan Puijk
en werd verbasterd naar Gonny. Bij haar Scholten in die tijd. Dan is er
die bomen
jarenzoon
latervan
geplant
werden
Geertje
Puijk-Raven.
Klaas
trouwde
waren het
al ‘hele echte
bomen’
die op
de hangt dit portret van haar opa Klaas Puijk. maar één mogelijkheid en dat
is dat de kunstenaar hier in
28
augustusBijvanck
1923 metvan
Hillegonda
bebouwde
begin af Krijnen
aan een
Blaricum geweest moet zijn in
(1900-1978).
was een
dochter
van Historisch bezit
volwassen en Zij
gezellige
aanblik
gaven.
Klaas Puijk (1900-1978)
Elbert
Krijnen
Klaver. Klaas Het portret is gemaakt door J.H. Scholten die tijd, om wat voor reden dan
Het planten
inen
deJohanna
dikke, onvruchtbare,
en
Hillegonda
drie
dochters: in 1976. Over deze Johannes Hendrikus ook. Ik sluit niet uit dat J.H. Scholten gebeurd is of niet, dit doet niets af aan
opgespoten
wittekregen
zandlaag
veroorzaakte
Johanna,
Truus
en Bep.ook
Zijnuwoonden
door te hoge
wortelgroei
nog niet Scholten (Overschie, 29 februari 1904 Klaas tegenkwam in Moeke Spijkstra en de schoonheid van deze tekening. Voor
aan
de Binnendoor
2. Klaas werkte in de - Arnhem, 25 maart 1981) vond ik het vond dat die markante man maar eens de familie blijft dit een historisch en rijk
opgeloste
problemen.
civiele dienst bij Julianaoord in Laren. volgende op Wikipedia: Hij was een vereeuwigd moest worden. Of dit nu bezit.
Allerlei soorten woningen
De zeven flats werden ontworpen.
Terrasflats. Dat was nieuw. De financiële goedkeuring van de provincie door
hoofdingenieur Wieringa, directeur
inspecteur Volkhuisvesting, verliep daardoortraag.
Angélique
Boezel-Spoor
om
Uiteindelijk
gingen de nodige geboren. Over haar gezin zei ze ooit:
Afgelopen
startte
een proefperiode
van wat
heipalen
de augustus
grond in. En
Wieringa
kwam ‘Zelfvan
hebeen
ik hernieuwde
nog nooit eenopzet
klavertje
vier voorheen bestond onder de
naam
De Woensberg.
camping van weleer
werd in
gemoderniseerd
met
voorzien van de
de
eerste
steen leggen.De
Langzamerhand
gevonden
de tuin, maar wel
inluxe
huis safari-tenten
en
meeste gemakken,
verwarming
en vaatwasser
zijnonze
niet zoon
aanwezig.
Inmiddels
ontstonden
ook rijtjes
huizen. Opviel
dat dat zijn
en drie
dochters,zijn
zij we een stap verder en sinds 15
april
is het gebeuren
officieel
geopend.
operatie
steekt
als een in
soort
de
hoekhuizen
de voorkeur
genoten.
Dat Dezorgen
voor
zonneschijn
ons drieluik
huis.’ Deinelkaar. Zo is er de eigenaar,
die als tot
investeerder
functioneert.
Vandehemlaatste
zijn zowel
grond
als de
inmiddels
leidde
de opdracht
aan één van
jaren de
woont
ze naar
alle
tevreden-45 tenten. Michel en Anita
fungeren alsom
beheerders
en pachters
van het
staat bij met de nodige know-how
architecten
rijtjes huizen
met vier
heidrestaurant.
in JohannesLandal
Hove inGreenParks
Laren. Tijdens
en verzorgt de te
boekingen
en de
vanverjaardag
de tenten. was ze wat grieperig,
hoekwoningen
ontwerpen.
Demarketing
zoge- haar
naamde Molenwiekwoningen: vier hoe- daardoor werd een officieel feest uitgeover naar
diner
in het makkelijk in het oog kunnen
Ter informatie
evengrote
een villa.
toelichting
tus- steld.
kwoningen
als één
De kleine
Maarlunch,
ze wil borrel
nog vanengeen
opgeven
restaurant.
is voor
elk wat
sendoor voor
de alleenstaanden
geïnteresseerdenwerden
onder weten:
woningen
voor
een Er
zuster
van haar
is 96wils.
jaarFaen houden onder het genot van
miliebijeenkomsten
zijn
te een versnapering.
u. De‘Kabouterwoninkjes’
naam ’t Nennetje stamt uit
de
aanHuizen
het ze
zegt nog strijdbaar:
‘Ikerwilgezellig
nog meevieren. dat
Voormijn
eenzus
zakelijke
lunch
diner
en staat voor
Huizer-vrouw
in klePalingpad.
Eeneen
groot
wooncomplex,
‘De maken
ook 100
jaarof
wordt.’
gerichte sportvereniging Sportief Hardvormt
eveneens
een intieme
derdracht. Tegenhanger
hiervan
is taatje
Wetering’,
kwam van de
grond.
Meer Wij
vanhethei
& wei gunnen
haar ambiandat van De toekomst
ce en de einzelgängers onder ons kunnen In de toekomst zal het park nog worden lopen Huizen (dat twee jaar geleden
dat voor manwoningen,
staat.
luxueuze
de
‘Witte harte.
Woningen’ aan de Koggewagen zagen zich anoniem terugtrekken in een hoek- uitgebreid met 50 tot 70 accomodaties. werd omgedoopt tot Sporthart Het Gooi)
Gasterij
’t Nennetje
het
licht. Bijnaam:
‘Klein Jeruzalem.’ De je met hun boek of iPad. De keuken van Voorlopig is het nog niet zo ver, want gebruik maken van de ruimte die nu
Koffiehuis
is. Op een gegeven mois het pla-hoekhet
Hetkettingwoningen
bijbehorende restaurant
heeft even69
(in slingervorm)
van ’t Nennetje wordt bestierd door chef-kok qua elektriciteitscapaciteit
Tweede Molenweg
Eerste
Molenweg
eens eenvolgden.
ware metamorfose
ondergaan.
Wissing
De Bijvanck
kreeg zo Chiel de Haan, die zich daarnaast ook fond bereikt. Hiervoor zullen de nodige ment moesten zij er echter uit. Na die
tijd wisselde
meerdere
keren
moetenwitte
worden
Het overwegend
donkerrood getinte in- bezighoudt met catering en een Tafeltje aanpassingen
haar
unieke karakter.
Dit karakteristieke
huisjegedaan.
is nu Tweede
Molenwegde47.grond
Tot 1961
was het
waarna
zij aan
metdelede
ook de vergunningen
zijnMolenweg
nog niet 56.van
terieur van destijds heeft plaats gemaakt Dekje-service. Er wordt samengewerkt En genummerd
aan de Eerste
Heteigenaar
huis stond
vroeger
voetogen
moesten
hoeMolenweg
de boel langzaamrond met demolen.
verschillende
met veel
ondernemers.
voorslot
een frisse hedendaagse uitstraling, Sinds
Tot
ditlokale
seizoen
heeft de Blaricumse helemaal
van de Blaricumse
Die heeftgegestaan
waar toezien
nu Tweede
49 is,
aan verloederde.
Het nog
stel steeds
smeedde
Michel Inende volksmond
waarbij
veelvuldig
verwijzingen
naar
Van
de geplande,
fraaie
fietsbrug over
de voetbalvereniging BVV ’31 twee meimaar is in 1928meentes.
helaas gesloopt.
wordt dat
'Deplande wederopbouw
van het
park,
Anita Bekende
hebbenbewoners
een nen
De speeltuin
Huizen teOost
vinden
’t Nennetje biedt
Randweg
naarzijn.
de ‘Landingsbaan’
is den
teams, een C-team en een F-team.
Molenberg' genoemd.
van voor
dit lieftallige
huisje waren
onder
schraapteKrijnen.
hun moed
bij elkaar
en benabijzondere
meten Meeuwis
Ouders
met kinderen
val-in de najaarssoelaas
aan iedereen
op dat
elk het
tijdstip
niets
gekomen.
Maar als
enigevan
is, De
F-meiden
hebben het
andere de families:
Hermanband
Zeegers
Echter
de bekendderde
de huidige
die tot hun
het terrein.
jaar Ton
len eveneens
in de winde dag.
9 uur
in de morgen
is ie- competitie
en
zekerVanaf
als het
nieuwste
Centrumplan
ontzettend
knap gedaan. Ze
ste, landelijk gezien
dan, is Tien
natuurlijk
Lensink.
Vooral eigenaar,
bekend geworden
intenseMoppes
vreugdehier
positief
hunlang
ideeën
geleden
mochten
zijmevrouw
naars-categorie,
want rechtderde plaats
dereen er gerealiseerd
welkom. Hetis,programma
trapt
Bijvanck
dan kunnen
de hebben
een prachtige
als Ti Ta Tovenaar.
Inmiddels
woont
alweeropheel
reageerde. Dat zij nu wonen én werken
van de voormalige
tegenoverEn
hetdan
buitenterras
af met koffie ofdaar
thee,toch
gebak
en overheen
broodjes behaald.
Blaricummers
wel
te denken dat ze pas
naar alle tevredenheid.
het Ruijter.
door hen zo geliefde grondgebied,
beheerder
van de
bevindt
zich eenhun
spiksplinin het geheel
gerenoveerde Koffiehuis eind
komen,
of niet soms?
augustus
allereerste training
Aangeleverd
door op
Frans
Woensberg-camping omschrijft Anita emotioneel: ‘Als een
ternieuwe speeltuin, waardat tevens dienstdoet als receptie. Vanaf kregen.
met de door hen op- droom die is uitgekomen.’
half 12 verschuift de service naadloos door pa en ma hun kroost

hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

’t Nennetje, al net zo gezellig als het klinkt!

dv Hei&Wei 2.indd 1
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Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele
gelaatsMEENTWEG
4, BLARICUM
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en
035
7635424
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft
zien.

HR

INJECTABLES

MAKELAAR O.G.

Wilt u een afspraak
maken voor een consult
WWW.ARTOFLIVINGBYMARQUIETTE.COM
Dr. Holtmannweg 24, Laren
of een behandeling?
VERKOOP I AANKOOP
I ONROEREND GOED I VERKOOPSTYLING
Tel. 035 260 10 60
www.hrinjectables.nl
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Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

GEMEENTE 27-05

NIEUWS 2022
CONTACTGEGEVENS

Felicitaties voor vijftigjarig bruidspaar De Zwart
Dinsdag 10 mei was een feestelijke
dag voor meneer en mevrouw
De Zwart uit Blaricum. Zij vierden
hun vijftigjarig huwelijksjubileum.
Traditiegetrouw bracht de
burgemeester het bruidspaar een
bezoek om hen te feliciteren.

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

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl

Het echtpaar woont sinds één jaar
met veel plezier in het oude dorp van
Blaricum. Zij hebben twee zonen en
een dochter en vijf kleinkinderen.

Website: www.belcombinatie.nl
Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en
vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt
u tijdens de openingstijden bellen met

Diamanten huwelijk voor bruidspaar Koster-De Vries

14 035 of maak een afspraak via

Sinds dinsdag 17 mei zijn Piet en Riki
Koster-de Vries zestig jaar getrouwd!
Reden voor burgemeester Joan de
Zwart-Bloch om een felicitatiebezoek
te brengen.

Meldpunt Openbare Ruimte

www.blaricum.nl

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

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

Piet en Riki Koster-de Vries: “Het was
17 mei 1962 toen we trouwden. We
gingen in Vlissingen wonen. Daar zijn
onze kinderen geboren.
Door een operatie die ik als puber
in Eindhoven onderging, kregen we
van de artsen te horen dat wij geen
kinderen konden krijgen. Maar tóch
kregen we wonder boven wonder een
zoon en een dochter!

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

een lieve schoonzoon en schoondochter
en zes kleinkinderen die allemaal een
partner hebben waarmee we erg goed
opschieten. Én we hebben zelfs al zéven
schatten van áchterkleinkinderen!

En nu, op 17 mei 2022, zéstig jaar later, Van Vlissingen verhuisden we naar Huizen
hebben we al meer dan dertig jaar ook en nu wonen we al 47 jaar in Blaricum. In

dit mooie lieve gemoedelijke dorp waar
we álles vinden wat we, óók als bejaarde
mensen, nodig hebben. In dit dorp zijn we
hélemaal thuis!
Wij zijn erg dankbaar dat we zó rijk
gezegend zijn!”

BOEKSTARTCOACH GESTART BIJ CONSULTATIEBUREAU
De boekstartcoach is begonnen bij het consultatiebureau
in Blaricum! Iedere maand is de coach er om ouders/
verzorgers te informeren over de bibliotheek. Ook geeft
de boekstartcoach informatie over voorlezen. Op de tafel
liggen dan allemaal leuke boekjes.
Wethouder Gerard Knoop was aanwezig bij de start
woensdag 18 mei: “BoekStart is voor de allerkleinsten. Als
je samen met je baby een boekje ontdekt, is dat heel goed
voor de taal- en spraakontwikkeling van je kind. Het consultatiebureau is een perfecte plek voor ouders om hiermee
kennis te maken.”
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Avondvierdaagse
Veel basisschoolleerlingen, juffen en
meesters, ouders en andere wandelliefhebbers hebben flink wat kilometers in
de benen zitten.
Na vier avonden wandelen was het
vrijdagavond 20 mei tijd voor het
welverdiende avondvierdaagse defilé.
Op het bordes van Vida in Laren
begroetten burgemeesters Joan de
Zwart-Bloch (Blaricum), Roland van
Benthem (Eemnes) en Nanning Mol
(Laren) de lopers met trots.

GEMEENTENIEUWS

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL
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

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

• Voorland 3, 1261 ZR, de verleende vergunning voor het bouwen van
een tijdelijke horecagelegenheid op het Stichtse Strand is ingetrokken, ingetrokken 15 mei 2022

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

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

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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

• Koggewagen 80, 1261 KD, plaatsen van een erfafscheiding en een overkapping, ingekomen 11
mei 2022
• Bierweg 33, 1261 BK, vervangen van de leipannen, ingekomen 12 mei 2022
• Schapendrift 64, 1261 HR, realiseren van een inrit Schapendrift 66, ingekomen 12 mei 2022
• Erfgooiersdreef 51, 1262 AL, plaatsen van een airconditioning met buitenunit, ingekomen 9 mei
2022
• Jufferlaan 8, 1262 BB, realiseren van een buitenschuur en plaatsen overkapping, ingekomen 16
mei 2022
• Blei 27, 1261 PG, plaatsen van 2 dakkapellen aan de zijgevel, ingekomen 16 mei 2022
• Blei 13, 1261 PG, realiseren van een uitbouw aan de voor- en achterzijde, ingekomen 21 mei
2022
• Verbeeklaan 3, 1261 CZ, vellen van 1 boom, ingekomen 20 mei 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.

Uit onderzoek van gemeente Blaricum blijkt dat de onderstaande
betrokkene niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de
Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college heeft
besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze betrokkene op te
schorten per 29 april 2022. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel
niet meer op dat adres staat ingeschreven.
Geslachtsnaam
en voorletter
Alasaad, A

Adres

Woonplaats

Datum besluit

Hallehuis 11

Blaricum

27-05-2022

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet
bestuursrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
is zes weken. De termijn is ingegaan op 27 mei 2022. In uw bezwaarschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit
waarmee u het niet eens bent, waarom u het niet eens bent met dit
besluit, uw handtekening. Stuur het bezwaarschrift naar: college van
burgemeester en wethouders, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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

• Langwagen 46, 1261 KL, realiseren van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak
• Bussummerweg 6 (kavels 1034, 1035 en 1854), 1261 CA, verbouwen van de woning, vervangen
dakpannen voor rieten dak en plaatsen dakkapel
• Smedenweg 2, 1261 BH, vellen van 1 boom
• Rueterlaan 1, 1262 BA, brandveilig in gebruik nemen van het gebouw, verzonden 16 mei 2022
• Kauw 13, 1261 SK, realiseren van 2 bijgebouwen, verzonden 19 mei 2022
• Sint Josephweg 2, 1261 XD, vervangen van het dak van de woning, verzonden 19 mei 2022

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

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

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

• Woensbergweg 6, 1261 AP, onderkelderen bestaande schuur, verzonden 12 mei 2022
• Oude Huizerweg 18, 1261 BD, vervangen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak, verzonden
12 mei 2022
• Jufferlaan 1 en 3, 1262 BB, plaatsen van een keerwand, verzonden 12 mei 2022
• Capittenweg 15, 1261 JK, plaatsen van 3 dakkapellen en veranderen van de voordeur met luifel,
verzonden 16 mei 2022
• Erfgooiersdreef 51, 1262 AL, plaatsen van een airco-unit, verzonden 20 mei 2022
• Achterom 16, 1261 EE, aanbrengen van rabatdelen, verzonden 19 mei 2022
• Laantje van Toonder 34, 1262 AM, realiseren van een aanbouw, verzonden 19 mei 2022
• Langwagen 46, 1261 KL, realiseren van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak, verzonden 19 mei 2022

MELD ‘T EN DE GEMEENTE
HERSTELT ‘T
Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting
stuk? Als u het meldt dan herstellen wij het. U kunt uw melding doen via www.blaricum.nl (Wegen en groen > Melding
openbare ruimte).
Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, de exacte locatie en
indien van toepassing het nummer van de lantaarnpaal. Heeft
u deze gegevens niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het
meldpunt is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

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.
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In memoriam

Lastig formulier?

Kom langs bij het formulierenspreekuur!
Kunt u hulp gebruiken met de administratie? Of heeft u een ingewikkelde
brief ontvangen? Elke woensdagochtend kunt u terecht bij De Malbak
tijdens een formuliereninloop.

Vrijwilligers van Humanitas zijn aanwezig
om te helpen bij het invullen van formulieren, bij het aanvragen van toeslagen of
bij een lastige brief. Er zijn geen kosten
aan verbonden.

Soms kan het rust geven als iemand even
meekijkt met een brief of een ingewikkeld formulier. De formuliereninloop is
elke woensdag in De Malbak van 10.00
tot 12.00 uur. Loop vooral binnen!

ATTENTIE VOOR ZORGPERSONEEL

9 mei 2022 is Rob Posthumus
overleden. Rob was van 2002-2008
gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de VVD in Blaricum.
Vanaf 2008 was hij wethouder, tot
hij 1 juli 2013 burgemeester van
Koggenland werd.
Rob was aimabel, prettig om mee
samen te werken, betrokken, bereid om naar anderen te luisteren
en te zoeken naar oplossingen, ook
buiten de gebaande paden. Het
raadslidmaatschap en het wethouderschap vervulde Rob met verve.
Hij zette zich met hart en ziel in
voor ‘zijn’ gemeente. Heel specifiek als projectwethouder van De
Blaricummermeent. In een periode
van diepe crisis in de woningbouw
hield hij met veel humor de moed
erin. Hij zorgde ervoor dat we tegen
de keer in konden blijven bouwen,
vasthielden aan de uitgangspunten
van het prachtige plan en dat er
een restaurant en een projectbureau kwam, toen nog midden in
de zandvlakte. Bij de feestelijke
bijeenkomst ter gelegenheid van
de afronding van De Blaricummermeent, afgelopen april, kon Rob
er nog bij zijn. Op 16 mei is Rob na
een mooi afscheid in de Dorpskerk
in Blaricum begraven.

Gemeente
Blaricum op
Twitter en
Facebook
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

De burgemeesters van Wijdemeren
en Blaricum bezorgden donderdag
19 mei bij Tergooi Blaricum een kleine
attentie voor het zorgpersoneel.
Namens de Veiligheidsregio Gooi- en
Vechtstreek bedankten de burgemeesters de zorgmedewerkers voor hun
inzet en energie tijdens de coronapandemie. De druk op de zorg door het
coronavirus is gelukkig afgenomen.
Toch wil de regio met dit bedankje,
in de vorm van een energiebar, haar
waardering uitspreken voor alle inzet.
Na de hectische coronatijd staan nu
nog steeds veel medewerkers aan de

lat om de uitgestelde zorg in te halen.
Naast ziekenhuismedewerkers, ont-

vangen ook zorgmedewerkers van de
GGD deze attentie.

Ergert u zich ook zo aan rotzooi in de buurt?
Leen gratis de zwerfafvalaanhanger!
Zwerfafval staat met stip op nummer
één als het gaat om grootste ergernissen van Nederlanders.
Daarom stellen de BEL-gemeenten
kosteloos een zwerfafvalaanhanger met
gereedschap ter beschikking. Hiermee
wordt het opruimen van zwerfafval
in uw buurt of het schoonmaken van
groenstroken een makkie!

Ook voor kleine klusjes

De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de gemeenten om inwoners,
buurtverenigingen en scholen actief te
betrekken bij het onderhoud van hun
leefomgeving. Het opruimen en opknappen van de leefomgeving is tenslotte niet
alleen een taak van de gemeente, maar
ook van inwoners.
In de aanhanger zitten onder andere
vegers, schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes,
werkhandschoenen, een kruiwagen,
pionnen en zelfs een EHBO-koffer. Ook
bevat de aanhanger spullen om kleine
klusjes in de wijk mee op te knappen.
Zoals voor het rechtzetten van paaltjes
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of borden. Behalve gereedschap biedt de
aanhanger zelfs de mogelijkheid om na
afloop de handen te wassen.

Reserveren van de aanhanger

Iedere wijkraad, buurtvereniging,
school of inwoner kan de aanhanger
reserveren. Dit kan telefonisch door te
bellen met de werfbeheerder via het
gemeentelijke telefoonnummer 14 035

(elke werkdag van 08.00 tot 16.00 uur).
Bij het reserveren kunt u ook direct een
afspraak maken voor advies over de uit
te voeren werkzaamheden of over het
afvoeren van het verzamelde (snoei)
afval. De aanhanger haalt u op bij de
gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes.
Na gebruik moeten alle gereedschappen weer volledig en schoon worden
ingeleverd.

GEMEENTENIEUWS

Vraag van de maand

Gebruik van
een AED

Hoe praat ik met mijn kind over de
oorlog tussen Rusland en Oekraïne?
Mama, waarom is er oorlog? Papa, gaan de Russen ons ook aanvallen? Heeft jouw
kind deze vragen al gesteld over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? De aangrijpende beelden op televisie en sociale media zijn het gesprek van de dag. Het is dus
aannemelijk dat jouw kind hierover ook één en ander heeft opgevangen. Hoe kun
je het gesprek voeren over de oorlog?
Kinderen betrekken de oorlogsinformatie op hun eigen leven. Het zien en
horen van de ongerustheid van volwassenen raakt aan hun gevoel van zekerheid, veiligheid en voorspelbaarheid. Als
jouw kind vragen heeft over de oorlog,
probeer dan een betrouwbare gesprekspartner te zijn.
• Blijf kalm
Kinderen reguleren hun emoties via
jou. Laat je eigen emoties over de
oorlog niet te veel op de voorgrond
treden.
• Vraag door
Soms lijkt de vraag van je kind complex. Vraag door en probeer er zo achter te komen wat de vraag achter de
vraag is. Kinderen hebben vaak andere
vragen dan volwassenen verwachten.
• Sluit aan
Vraag je kind wat hij denkt dat het
antwoord is op zijn vraag. Dit geeft je
inzicht in zijn gedachtegang en helpt
je om aan te sluiten bij zijn leeftijd en
belevingswereld.
• Wees eerlijk
Om zich veilig te voelen, hebben
kinderen het nodig om te weten waar
ze aan toe zijn. Wees in het gesprek
met je kind dus eerlijk. Zeg niet dat
het goedkomt, terwijl er dagelijks
verontrustende beelden en geluiden
voorbijkomen. Zeg bijvoorbeeld dat er
heel veel mensen aan het werk zijn die
proberen de oorlog te stoppen.

• Vertel niet te gedetailleerd
Beperk je antwoord tot de vraag van je
kind. Meer informatie is niet nodig. Je
kind zal zelf verder vragen als hij daar
aan toe is.

Wat als je kind zich zorgen
maakt?

Kinderen beleven hun emoties anders
dan volwassenen. Zij leven meer in het
moment. Daardoor zijn hun zorgen vaak
niet continu. Dat betekent dat ze vrolijk
kunnen buitenspelen, terwijl hun zorgen
vijf minuten eerder nog onoverkomelijk leken. Hoewel dit verwarrend kan
zijn voor volwassenen is dit normaal
gedrag. Als je merkt dat de oorlog je kind
bezighoudt, help hem dan de emoties te
verwerken.

Erken de emoties van het kind

Zeg niet: “Je hoeft niet bang te zijn”,
maar liever: “Ik kan me best voorstellen
dat je hier bang van wordt. Het is ook
verschrikkelijk wat er gebeurt.” Geef je
kind mee dat als hij verdrietig of bang
is, of hierdoor vaker aan andere nare
dingen moet denken, hij er altijd met jou
over mag praten.

Help je kind zijn zorgen een
plek te geven

voor afleiding. Spreek dan een vast
moment af waarop je stilstaat bij zijn
gedachten over de oorlog.

Blaricum beschikt over een dekkend
AED-netwerk. Hiermee willen we
de overlevingskansen van mensen
met een hartstilstand vergroten. De
gemeente ontvangt soms vragen
van inwoners en ondernemers over
de werkwijze van een AED bij een
spoedgeval.

Wat als je kind niks over de
oorlog vraagt?

Ook als je kind niks heeft gezegd, kun
je met hem in gesprek over de oorlog.
Wat weet hij er al van? Wat hoort hij er
op school over? Het kan zijn dat jouw
kind er niet mee bezig is, maar weet
dat kinderen niet altijd zelf met hun
zorgen komen. Ze voelen vaak aan wanneer onderwerpen moeilijk zijn om te
bespreken. Grijp dan aanknopingspunten uit het dagelijkse leven aan om het
thema bespreekbaar te maken. Start het
gesprek bijvoorbeeld naar aanleiding van
het Jeugdjournaal of de inzamelingsactie
van de voedselbank bij jou in de supermarkt. Zo laat je je kind weten dat hij bij
je terecht kan.

Meer advies nodig?

Weet je even niet hoe je het bovenstaande kunt toepassen? Neem gerust contact
op met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek via info@jggv.nl of 035 - 692 63
50. Op www.jggv.nl en via social media
(@JeugdGezinGV) staat praktische
informatie over gezond opgroeien en
opvoeden.

Doe mee aan een inzamelingsactie,
maak een tekening of schrijf een brief
voor een Oekraïens kind. Of zorg juist

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE

In Blaricum zijn er 136 burgerhulpverleners geregistreerd bij het
reanimatie-oproepsysteem van
HartslagNu.nl Het oproepsysteem
HartslagNu.nl werkt via de meldkamer van 112. Als iemand een
hartstilstand krijgt dan moet altijd
112 worden gebeld.
Zodra de meldkamer een melding
van een hartstilstand ontvangt,
krijgen burgerhulpverleners een
oproep op hun telefoon. In de
oproep staan het adres van het
slachtoffer en de locatie van een AED
die zij onderweg kunnen ophalen
om direct hulp toe te passen. Zij
kunnen er met de AED binnen de
belangrijkste eerste zes minuten zijn.
De overlevingskans is het grootst
als iemand binnen zes minuten
reanimeert en een AED aansluit.
Burgerhulpverleners zijn dus
heel belangrijk en versterking is
altijd welkom. Wilt u zich hiervoor
aanmelden? Dat kan bij
www.hartslagnu.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.
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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

Papageno
Zomerconcert bij
Rust Wat

Familieberichten
Overleden
28-04-2022	Joke Geevers – Boeije,
geboren 22-01-1935
02-05-2022 	Willibrorda Jacintha
Lucie (Maria) Boersen,
geboren 07-11-1953
03-05-2022 	Yvonne Adéle
Eykenduyn-Spangenberg,
geboren 08-11-1926
09-05-2022 	Rob Posthumus,
geboren 17-03-1949

door de eindredactie
Op vrijdag 1 juli 2022 is het zover; een
vertrouwd Papageno Zomerconcert
met als hoofdact Trijntje Oosterhuis.
Het Naardens Kamerorkest zal Trijntje
begeleiden, maar ook eigen klassiekers
ten gehore brengen. Het concert wordt
gehouden bij de prachtige vijver van
restaurant Rust Wat.
Start 20.15 uur. Meer informatie en
kaarten via zomerconcert.nl

In Memoriam

BEL-Art Expositie
Sinds 12 mei zijn er weer tentoonstellingen te bewonderen in het gemeentehuis
aan de Zuidersingel in Eemnes. De huidige expositie staat in het teken van de
kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum.
man Kruyder, Gustave de Smet, Bart
van der Leck en William Singer tot haar
leden rekenen.

Er doen zeventien kunstenaars mee, onder meer Carla Kleekamp, Hans Almekinders, Ludek Tikovsky, Laura Blömer,
Mark van Praagh en Sacha Wendt. Naast
schilderijen zullen ook beelden en keramiek te bewonderen zijn. De kunstenaarsvereniging bestaat sinds 1921 en
mocht beroemde kunstenaars als Her-

De tentoonstelling is tot en met 22 juni
te bezoeken. De kunstwerken zijn tijdens
de openingsuren te bewonderen in het
gemeentehuis.

Hidde van der Ploeg

MIDZOMER

Topsporter, journalist en
kunstenaar
(1933 -2022)

FEEST

door Sybert Blijdenstein
Op 3 mei jl. overleed onze bekende
dorpsgenoot Hidde van der Ploeg op
88-jarige leeftijd, als gevolg van een
longontsteking, met corona.

BLARICUM OUDE DORP

Hidde was in Blaricum een actief mens.
Tien jaar als redacteur van hei & wei,
enkele jaren als hoofdredacteur van het
tijdschrift Deelgenoot van de Historische
Kring Blaricum en lange tijd als lid van
de Atelier Route Commissie Blaricum.
Hij was ook bekend als beeldend kunstenaar met zijn computer gegenereerde
kunst, waarmee hij meerdere exposities
had.

ZATERDAG 25 JUNI
VAN 15.00 TOT 20.00 UUR

SPELLETJES VOOR KINDEREN
WINKELIERS MARKT
MUZIEK PODIUM
HAPJES EN DRANKJES
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Kopij hei & wei
Heeft u iets te melden over uw vereniging, evenement of iets anders in Blaricum?
Laat het ons weten via redactie@
heienwei.nl. Kopij voor het volgende nummer, verschijning 24 juni, aanleveren voor 7 juni a.s. Op 22 juli en
29 augustus krijgt u een dunne zomereditie en 16 september ligt dan de dikke
editie weer in uw brievenbus.
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Dorpsagenda
Zomer competitie
De Bridge Gooiers starten 2 juni de
ZomerBridge. Elke donderdagavond
in Blaercom. Aanvang 19.30 uur
(uiterlijk 19.15 uur aanwezig). Vrij
toegankelijk, aanmelden vooraf niet
nodig. Niet-leden betalen € 2,50 per
persoon. Meer info Pauline van Veen
06-26794183

Club La Centuria
Op het toneel worden de toeschouwers meegenomen naar het broeierige
Cuba. Begeleid door een live-orkest
voeren ruim dertig acteurs en actrices
een wervelende show op.
Theater Singer Laren, wo 1, do 2 en vr
3 juni Toneelgezelschap De Papegaai.
Kaarten en info depapegaai.com

Top volleyballer en docent
Voor sportminnend Nederland was hij
geen onbekende. In zijn jonge jaren was
hij een volleybalinternational (speelde
39 interlands), een succesvol volleybalcoach, docent aan het CIOS, werkte hij
als sportleider bij de Universiteit Amsterdam en gold hij als een van de beste volleybaltrainers van Nederland. Ook was hij
jarenlang sportjournalist voor het NRC
Handelsblad en werkte hij voor de Vara.
Hidde van der Ploeg wordt beschreven
als een van de mensen die kleur hebben
gegeven aan de Nederlandse volleybalgeschiedenis. Hij was een gemotiveerd,
deskundig en sterk betrokken mens.
Vertederend kon hij ook zijn. Zoals hij
ooit een kleindochter tijdens de hele
wedstrijd enthousiast alle ingewikkelde
finesses van het spel uitlegde. Wij van
hei & wei wensen zijn familie heel veel
sterkte toe met het verlies van hun onvergetelijke vader en opa. Wij zullen hem
nooit vergeten.

