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Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

Net even 
anders!

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50
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Happy Gifts 
For 

Happy Kids Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

www.rabobank.nl/noordgooiland

www.dayspamooi.nl

  

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei
Blaricums
Nieuws

Financiële situatie BEL-gemeenten.
Eemnes is met 30,8 miljoen euro op de
bank de rijkste van de drie. In 2009 hield
Laren 3,7 miljoen euro over en Blaricum
incasseerde toch nog 10 miljoen euro
aan grondverkoop in de
Blaricummermeent. In de afgelopen
jaren heeft Blaricum daar 36,6 miljoen
euro in gestoken. In 2009 hield Blaricum
326.500 euro over (2008: -/- 1,2 miljoen
euro). Met de reserve van 2,4 miljoen
euro zit Blaricum net boven de wettelijk
verplichte minimale buffer. 

Dorpshuis De Blaercom wordt vanaf 14
juni a.s. ingrijpend gerenoveerd. Jolanda
Raven, vanaf september 2008 de hoofd-
beheerder, heeft hiervoor 217.000 euro
uit diverse subsidiepotten bijeengekre-
gen. De twee betonnen palen verdwijnen
uit de benedenzalen, waardoor de multi-
functionaliteit sterk vergroot wordt.
Verder komt er dubbel glas, een klimaat-
systeem, vloerverwarming, verlaagde
plafonds, andere verlichting en een nieu-
we piano met een silent-system. Boven
komt er een multifunctionele vloer en
een mobiel podium voor theatervoorstel-
lingen en zangkoren. In de ontmoetings-
ruimte komt een andere vloer en een kli-
maatsysteem. De bar wordt aangepast.
De bezettingsgraad wordt door Jolanda
actief, en met succes (!) verder vergroot.
Het gebouw De Blaercom is eigendom
van een stichting, niet van de gemeente. 

De Theo Krijnen BVV’31 Familiedag
werd op 30 mei jl. gehouden, ter afslui-
ting van het seizoen. Kantinebeheerder
Dik Meijer, vrijwilliger van het jaar
2009, had zijn prijs van 750 euro van het
Gemeenschapsfonds bestemd voor een
kinderspeelplaats tussen de velden. Dat
werd feestelijk geopend. Verder was er
een wedstrijdparcours, een voetbalclinic
en een strafschoppencompetitie.

Radio 6 FM. Op vrijdag 21 mei jl. had
‘De Stem van 6FM’zijn 50e uitzending.
Ook kwam toen de 100e vereniging aan
het woord. Miniportretjes. 6FM is te ont-
vangen op 92.0 FM/105.1 FM. De pro-
gramma’s worden gepresenteerd door
Anneke van Dalfsen en Jan van Galen.
Piere Eshuis verzorgt de techniek.
Gemiste uitzendingen op www.6fm.nl.

Vriendelijk en bedachtzaam. Zo komt
onze nieuwe wethouder over. Van huis
uit musicus met een conservatoriumop-
leiding als violist. Al jong (27) directeur
van de muziekschool Bergen en daarna
van de muziekschool Barneveld. Vanaf
1994 raadslid in de gemeente Ede
(110.000 inwoners). Sinds 1999 fractie-
voorzitter van D66. Daarnaast heeft hij
jarenlang bij een overheidsadviesbureau
gewerkt en was hij lid van de commissie

‘Europaproof’ van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) over
inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Waarom wethouder in Blaricum?
Als raadslid en ook als adviseur kijk je

maar van één kant naar een gemeente. Ik
wilde graag nog eens ervaren hoe het is
om aan de andere kant van de tafel te zit-
ten als dagelijks bestuurder, kort bij de
burger. Dat heb ik ook gemeld bij mijn
fractie in Ede en toen kwam het verzoek
uit Blaricum. In de gesprekken hier met
de D66-fractie klikte het meteen. Eind
april kon ik als kersverse wethouder aan-
treden. Een baan waarin je je volstrekt
anders moet opstellen. Bij mijn afscheid
in de gemeenteraad van Ede noemde
burgemeester V.d. Knaap Ede een van de
mooiste gemeenten van ons land. Ik heb
hem geantwoord dat Blaricum de fraai-
ste is.

Harmonieus
Ik ben terecht gekomen in een heel har-
monieus college en dat moet zo blijven.
Daar wil ik me in ieder geval voor inzet-
ten. In Ede en als adviseur in andere
gemeenten heb ik aan den lijve onder-
vonden hoe slecht het is voor een bestuur
wanneer er verdeeldheid heerst.

Gemeenteraad
In Blaricum tref ik een vriendelijke
gemeenteraad aan. Positief kritisch,
waarbij coalitiepartijen niet blindelings
het college volgen. Het dualistisch
karakter van scheiding van macht tussen

Blaricum 035 531 53 00
Eemnes 035 531 33 22 
Laren 035 533 60 15

S.B.
Aan de Raadhuisstraat

Wethouder Marcèl van Dalen (60)

P.v.R.Marcèl van Dalen

(Vervolg zie volgende pagina)

Hei & wei 
niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezor-
ging, stuur dan een e-mail naar 
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei&wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 035-5316520.



    

In 1970 werden er plannen gemaakt om
woningbouw te plegen tussen de
Stachouwerweg, Hazeleger en de
Windvang. De weg die er moest komen
om de Stachouwerweg en Windvang met
elkaar te verbinden, werd de Rigterskamp
genoemd. Deze naam werd eraan gegeven
omdat stukken van deze grond vroeger in
bezit waren van de familie Rigter. Ook
werden plannen gemaakt om bejaarden-
woningen en woningen voor alleenstaan-
den te bouwen. Dit laatste was natuurlijk
in Blaricum uniek. Het was de bedoeling
dat woningen in die laatste categorie,
evenals de bejaardenwoningen, verhuurd
zouden worden. Dit ging voor de wonin-
gen voor de alleenstaanden op het laatste
moment niet door, deze werden toch te
koop aangeboden. Er zouden wat mensen
van de omroep, Philips en de gemeente
voor in aanmerking komen. Deze wonin-
gen werden in 1971 bewoond.  

De Bongerd
Het straatje waar deze woningen aan
gesitueerd zouden worden werd De
Bongerd genoemd. Wat ‘boomgaard’
betekent. Achter Stachouwerweg num-
mer 7 was jarenlang een boomgaard.
Daar woonde toen Lammert de Jong.
Deze van oorsprong Laarder werd in
Blaricum Lammert van Klaassie
genoemd. Zijn vrouw Mina de Jong was
een echte Blaricumse. Haar geboortehuis
was Fransepad 12. Later woonde Jaap de
Graaf (Jaap van Kee) daarin. Lammert en
Mina waren de ouders van onder andere
Jan de Jong sr. van het plantencentrum
‘De Jong’ aan de Capittenweg.

De eerste bewoners
De eerste bewoners van de woningen
voor alleenstaande personen waren op
nummer 2 Leontien Reijnders (wijkver-
pleegkundige), op nummer 4 Anne van
den Berg (Balamundi), op nummer 6
Coen Ruiter (Philips), op nummer 8
Arnold v.d. Sandt (omroep), op nummer
10 Nel Kooyman (omroep), op nummer
12 Liesbeth Zuhorn (omroep), op num-
mer 14 Tilly de Rijk (kleuterleidster), op
nummer 16 Nelly Willemsen (omroep)
en op nummer 18 Truus Visser (Philips).
Van deze negen bewoners wonen er nog
steeds vijf vanaf het begin. Op de num-

mers 8, 14, 16 en 18 zijn andere mensen
komen wonen. Op nummer 18 woont nu
Ann Sertons. Op nummer 16 woont, na
mevrouw v.d. Kar, nu Joke v.d. Brakel.
Nummer 14 wordt nu bewoond door
Gerard Lanphen.

Nummer 8
Ja, op dit nummer is iets moois gebeurd.
Hier wonen nu Rudie en Saskia
Zwanikken. Ruud is een zoon van Loet
Zwanikken uit Laren en Bep Vos van
Lammert van Geurt Vos uit Blaricum.
Loet en Bep hebben eerst in Laren een
boerenbedrijf gehad aan Schoolpad 1.
Later hebben ze de boerderij van Theo
de Leeuw (Oostermeent 1) overgenomen
op de Meent. Daar wonen nu Klaas en
Joke Vos. In 1989 zijn Loet en Bep met
hun gezin naar Denemarken vertrokken.
Zoon Rudie  is in 1997 teruggekomen.
Na wat omzwervingen is hij met zijn
Saskia in 2000 op De Bongerd 8 terecht-
gekomen. Wat in 39 jaar niet is gebeurd
in deze negen woningen heeft nu plaats-
gevonden; er is namelijk op 21 mei een
dochter bij Rudie en Saskia geboren met
de mooie naam Ina. Wij wensen het
jonge gezin Zwanikken heel veel geluk
met deze mooie aanwinst. De buren van

college en raad komt in Blaricum goed
tot z’n recht. Tijdens mijn eerste raads-
vergadering op 25 mei viel me boven-
dien op de voortreffelijke wijze waarop
de voorzitter de vergadering leidt.
Objectief en iedereen wordt gelijk
behandeld, zonder onderscheid tussen
coalitie of oppositie. Oppositie vind ik,
met name in een kleine gemeente, toch
al een beladen begrip. In de gemeente
Leusden bijvoorbeeld zitten alle partijen
in het college en is er geen sprake van
oppositie.

Portefeuille
Volksgezondheid, jeugdbeleid, sociale
zaken, Wmo, welzijn, sportzaken, onder-
wijs, kunst- en cultuurbeleid, subsidiebe-
leid. Met deze portefeuille wil ik het
welzijn van de burgers bevorderen.
Hierbij komt de ervaring met de Wmo
als adviseur bij gemeenten, onder meer
in de gemeente Haaren, goed van pas. In
een interactief traject hebben we daar
samen met burgers, ambtenaren en
raadsleden een nieuw beleidsplan vast-
gesteld. Ik vind het geen enkel probleem
dat Blaricum kritische burgers kent.
Integendeel, zolang het er eerlijk aan
toegaat en er geen dubbele agenda’s zijn,
werkt verscheidenheid juist goed.

Bezuinigingen
Nu de meicirculaire van het Rijk er nog
niet is valt er weinig te vertellen over de
bezuinigingen als gevolg van minder
rijksuitkering. In het coalitieprogramma
in Blaricum is in ieder geval vastgelegd
dat op subsidies tot 10.000 euro niet
gekort zal worden. Uit het recente rap-
port van de rekenkamer blijkt dat het
subsidiebeleid in Blaricum goed gere-
geld is. De kaders voor het verstrekken
van subsidies zijn werkbaar en voldoen-
de helder. Dat is voor mij als wethouder
natuurlijk heel plezierig. 

Wonen in Blaricum
Onze kinderen, zoon en dochter, zijn de
deur uit. Samen met mijn vrouw, die
directeur is van een basisschool, wil ik
gaarne in Blaricum komen wonen. Nu de
huizenmarkt is ingestort is het de vraag
of dat op korte termijn gaat lukken. Maar
in ieder geval neem ik de tijd om me hier
zo goed en zo snel mogelijk in te wer-
ken.

Adrie van Zon

De eerste stappen van hei & wei en de
gemeente zijn samen gezet. We hopen
dat het resultaat u bevalt. Dit is het
laatste dikke nummer voor de komen-
de twee maanden. Tot 3 september
a.s., dan verschijnt de volgende. Maar
de dunne hei & wei blijft gewoon in
juni, juli en augustus om de twee
weken bij u in de bus vallen. Dat is
mooi. We zullen de Dorpsagenda,
Kerkdienstenroosters etc. daarin
steeds actualiseren. Ook het program-
ma van de feestweek in augustus a.s.
wordt tijdig aangekondigd. Zo blijft u
op de hoogte. 
Als ik dit schrijf zijn de verkiezingen
net voorbij. De problemen in de
Europese economieën, met de gevol-
gen voor ons allemaal, staan nu poli-
tiek centraal. Gemakkelijke oplossin-
gen zijn er niet. Voor welvaartsbe-
houd zijn uitgaven nodig. Maar die
laatste zijn, met name in de Zuid-
Europese landen veel te ver doorge-
schoten. Vanwege de lage rentestand
van de euro. Grote begrotingstekorten
daar. Meer uitgegeven dan men had.
Vroeger verlaagde zo’n land dan de
waarde van zijn munt. Dat kan niet
meer, we hebben allemaal de euro.
Wij zijn solidair. Daarom wordt er
breed bezuinigd. Overal. En niet zo’n
beetje ook. Bezuinigingen tegenover
uitgaven. Hoe lang zal het een het
ander in de weg staan? De tijd zal het
leren. Gelukkig hebben we wat aflei-
ding. Het WK voetbal voor velen. De
zomer voor ons allen, in de mooie
natuur. Vooral in ons groene dorp,
omringd door bossen, heide, meenten,
engen, strand en water. Alles heb je
hier. Geniet ervan. De redactie wenst
u een zonnige zomer toe.

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

(Vervolg vorige pagina)Wat niet kan, 
is nog nooit gebeurd

De Bongerd leven ontzettend mee met
deze in hun straat unieke gebeurtenis. 

Frans Ruijter

F.R.

F.R. Rudie, Saskia en Ina



FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

- Handel in menggranulaat 0-40 met 
  KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

�Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625

Singel 3, 1261 XP  Blaricum

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66

(Graag na telefonische afspraak)

 

            
          
       

         
         

         
       
      

          
           
        
        
       

    

  De advertentie moet gewijzigd  
  worden zoals aangegeven

  Het model is akkoord
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Het kleinste warenhuisje 
van het Gooi 

midden in Blaricum!

    

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:

Huisbrand

Industrie

Centr. verwarming

Aanmaakmaterialen

Blokken

Stookolie voor

centr. verwarming

en huishaarden

BENZINE

Mengsmering

Motoroliën

Bert Smit 
in memoriam

Laren
Bert werd geboren in Laren op 24 sep-
tember 1957. Zijn vader, Theo Smit, was
in dienst bij Stad en Lande als meentbe-
ambte. Zijn moeder was de Blaricumse
Marie Rigter, dochter van Lammert
Rigter en onder andere een zus van Jan
Rigter. Het gezin Smit bestond uit vijf
meisjes en drie jongens. Bert was de één
na jongste.

Eemnes
Bert werd lid van jongerenvereniging
KPJ Eemnes. Daar kwam zijn creativiteit
tot ontwikkeling. Hij bedacht altijd iets
aparts met carnaval, deed mee aan
toneelstukken of bedacht een sketch bij
een jubileumfeest. Hij zat ook in de
redactie van het clubblad en later in het
bestuur. Bij de KPJ leerde hij Coby van
Middelaar kennen. Zij trouwden en gin-
gen in Eemnes wonen. Als er in Eemnes
een optocht werd georganiseerd, was
Bert met zijn vrienden van de partij.

Blaricum
Zoals Bert altijd zei was hij de BEL
Combinatie al vele jaren vooruit, want er
werd verhuisd naar de Molenveenweg in
Blaricum. Daar heeft hij menig uur
gestoken in het verfraaien van zijn huis.
De kinderen Wendy en Robert werden
hier geboren. Carnavalsclub ‘De
Kruiskuilers’ deed een beroep op Bert en
hij sloot zich aan. Hij was een kei in het
bedenken en uitwerken van de sketches
die werden opgevoerd naar aanleiding
van een regionale of landelijke actuali-
teit. Bert was een meester in het neerzet-
ten van de typetjes. De verlichting van
het geheel vond hij ook heel belangrijk,
hiervoor bouwde hij een hele installatie.
Op de Bernardusschool heeft hij die
installatie ook menigmaal gebruikt als er
musicals werden opgevoerd. Hij vond
het belangrijk dat het ingestudeerde stuk
geaccentueerd werd met een goede
belichting. Als de kleuters op schoolreis
naar de hei gingen begeleidde Bert ze op
zijn solex. De solexenvossenjacht heeft
hij bedacht en georganiseerd. Elk jaar
kwam hij met een thema met nieuwe
spellen en een nieuwe route. Die vossen-
jacht vond plaats op de zondag voor de
kermis. Er kwamen veel deelnemers op
af maar ook veel kijkers. Het gebeuren
was elk jaar weer een groot succes. Bij
de organisatie van de Boerenbruiloft
rond de eeuwwisseling was Bert ook
nauw betrokken. Hieruit ontstond weer
de jaarlijkse Dag van het werkpaard. Op
die dag was Bert vaak op het terrein te
vinden als dorpsfiguur uit vroeger tij-
den, als meentbeambte of hij maakte
deel uit van een groep zigeuners.

Door een hersenbloeding overleed Bert op
3 maart 2010. Wat zullen we deze energie-
ke creatieve man gaan missen in ons dorp.

Coby Smit

De Zonnebloem zet zich in voor men-
sen met een lichamelijke beperking
door ziekte, handicap of leeftijd. Met
ruim 40.000 vrijwilligers is De
Zonnebloem een van de grootste vrij-
willigersorganisaties in ons land.
Mensen met een fysieke beperking,
voor wie de eenzaamheid dreigt, wordt
de mogelijkheid gegeven om contacten
te leggen en erop uit te gaan. 

‘Ik heb De Zonnebloem van huis uit
meegekregen.’ Maarten Passtoors’ moe-
der was een actieve vrijwilligster en hij
beloofde zijn moeder het goede werk
voort te zullen zetten. Sinds enkele jaren
bezoekt hij maandelijks een oudere
dame. Gezamenlijk maken zij uitstapjes.
Hij helpt haar en geeft haar de aandacht
en warmte die ieder mens nodig heeft.
Een dankbare, en voor hem vanzelfspre-
kende missie. Toen Maarten een paar
jaar geleden gevraagd werd voor een
bestuursfunctie bij De Zonnebloem
LinQ Regio Gooi en Vechtstreek, twij-
felde hij geen moment. Daar maakte hij
met plezier tijd voor vrij. 
Speciaal voor jongeren, in de leeftijdsca-
tegorie van 18 tot 45 jaar, startte De
Zonnebloem een nieuw landelijk initia-
tief. Zonnebloem LinQ brengt jonge
mensen met een lichamelijke beperking
én jonge vrijwilligers met elkaar in con-
tact om samen iets te ondernemen. Met
z’n tweeën of in groepsverband, naar een
popconcert, de stad in, een sportevene-
ment bijwonen, een dagje naar het
strand. Een beperking of niet: leuke din-
gen doen willen we tenslotte allemaal! 
In onze regio is de Blaricummer
Maarten Passtoors druk doende om
samen met een werkgroep Zonnebloem

LinQ ’t Gooi verder op te starten.
Tijdens een eerste bijeenkomst in maart
in Café d’Ouwe Tak leerden acht deelne-
mers en een aantal vrijwilligers elkaar
kennen. Iedereen maakte zijn verwach-

tingen en wensen kenbaar. Er werden
plannen gemaakt voor uiteenlopende
activiteiten. Om deze plannen te verwe-
zenlijken zijn vrijwilligers nodig.  De
werkgroep is op zoek naar  jongeren tus-
sen de 18 en 45 jaar die zich betrokken
voelen en de kwaliteit van leven van
leeftijdgenoten met een beperking willen
helpen verbeteren. Voel jij er iets voor
om iemand een heerlijke dag te bezor-
gen? Wil  jij vier tot zes middagen per
jaar  een medemens gelukkig maken?
Kijk dan eens op de website van
Zonnebloem LinQ ’t Gooi, of stuur een
mailtje naar linqgooi@gmail.com.
Zaterdag 3 juli maakt LinQ ’t Gooi haar
volgende uitstap: een dagje Amsterdam.
Jonge mensen voor wie persoonlijk con-
tact en deelname aan het maatschappe-
lijk leven door een lichamelijke beper-
king niet vanzelfsprekend is, kunnen
zich hiervoor nog aanmelden bij
Zonnebloem LinQ. Informatie over bij-
eenkomsten en activiteiten vind je op de
website www.zonnebloemlinq.nl. 

Karin Maas

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit
Yolande Adriaansens

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
telefoon 06 26398561

 
  

   

 
  
 

  
  
  

 
  

   

Op zaterdag 15 mei 2010 is Henk Fecken
na een kortstondig ziekbed overleden.
Hij is 73 jaar geworden. Henk woonde
met zijn vrouw Toos de Jong in het pitto-
reske witte huisje met het rode dak,
annex sigarenwinkeltje aan de Langeweg
17. 
Henk werd geboren op 21 maart 1937 als
oudste zoon van Jaap Fecken en Gredda
Loman. Uit dit huwelijk zijn later nog
drie zoons geboren. Vader Jaap Fecken
had samen met zijn broer de timmerfa-
briek Fecken aan de Binnenweg.
Daarvoor was dit de timmerwerkplaats
van Herman de Jong geweest. Henk
werkte bij zijn vader en oom in deze tim-
merfabriek. Hij was een uitstekend vak-
man die de meest specialistische werken
deed op zijn terrein. 

Sigarenzaak
Henk leerde Toos de Jong kennen. Zij
was de jongste dochter van Herman de
Jong – van de timmerwerkplaats – en

Johanna van Hofslot.
Toos werkte toen bij
bakker Frank aan de
Huizerweg. Zij trouw-
den op 12 juni 1962 en
gingen inwonen op
Huizerweg 25, bij de
familie Tober. Zij kregen drie kinderen:
Jaap, Harry en Ingrid. Toos vond het in
de winkel staan en vooral het contact
met de mensen zó leuk dat ze, toen zij in
1965 de kans kregen om het sigarenwin-
keltje van Betje Verver aan de Langeweg
17 over te nemen, dit ook deden. Ze gin-
gen er ook wonen. 

Steeds minder rokers
De laatste jaren stopten steeds meer men-
sen met roken. Toos en Henk pasten zich
daarop aan. Hierdoor hadden ze ook
samen meer vrijheid en konden ze leuke
dingen doen. De laatste jaren is de zaak
nog maar een paar dagen per week open,
maar het blijft dezelfde historische sfeer
uitademen zoals in de tijd van Betje Verver. 

Wij van hei & wei wensen Toos, de kin-
deren en kleinkinderen veel sterkte om
dit verlies een plaats te geven.

Frans Ruijter

Bert Smit

De Zonnebloem LinQ

M.P.Jaqueline Reinders

In memoriam Henk Fecken

Toos, St. Nicolaas en Henk I.R

I.R.

Henk was een man van ‘verbanden’
wat zijn ogen zagen maakten zijn handen.
Of het nu groot was of klein,
het werken met zijn handen vond hij fijn.

Frans Ruijter



Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10

1261 ER  Blaricum

Tel. (035) 531 66 33

www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

Blaricummer en gynaecoloog in het
Tergooiziekenhuis Blaricum, gespecia-
liseerd in fertiliteit en endocrinologie:

‘Zwanger worden is geen vanzelfspre-
kendheid’

Op welk tijdstip komen de betreffende
vrouwen bij u terecht?
Meestal komen ze na verwijzing door de
huisarts, volgens de richtlijnen van de
Landelijke Huisartsen Vereniging, wan-
neer ze nog niet zwanger zijn in geval
van een regelmatige cyclus en onbe-
schermde coïtus, gericht op conceptie,
na één jaar wanneer ze nog geen 36 jaar
zijn en een half jaar bij vrouwen boven
de 36 jaar. Of op eigen initiatief, vanwe-
ge een ongerustheid over de vruchtbaar-
heid. Toch wordt negentig procent spon-
taan zwanger in dat eerste jaar. De kli-
niek ziet in feite die tien procent. Goede
voorlichtingssites (o.a. www.nvog.nl en
www.fertimagazine.nl) en folders moe-
ten de paren helpen hun weg te vinden.

Wat is precies uw functie?
Ik ben afgestudeerd als gynaecoloog,
met als aandachtsgebied de voortplan-
tingsgeneeskunde. In 1990 kwam ik van
het VMUC, waar ik medisch hoofd was
van de afdeling IVF, naar het huidige
Tergooiziekenhuis op de locatie
Blaricum. Ik promoveerde in 1993 op
het gebruik van hormonen in de IVF.
Naast alle werkzaamheden van een peri-
fere gynaecoloog houd ik mij dus binnen
de maatschap bezig met de fertiliteit.

Wat kunnen de redenen zijn dat je niet
zwanger wordt?
Hier zou ik een boek over kunnen vullen.
Grofweg worden de oorzaken ingedeeld
in: een derde ‘vrouwelijke’ problemen
(cyclus/eisprong/eileiders/baarmoeder/h
ormonale stoornissen), een derde ‘man-
nelijke’ problemen (afwijkingen in het
zaad ) en een derde ‘gemengde’ oorza-
ken (dus beiden hebben belemmerende
factoren).

Waardoor wordt de kans op een zwan-
gerschap beïnvloed?
Een belangrijke factor blijkt de leeftijd
van de vrouw: hoe ouder, hoe moeilijker.
Daarnaast de duur van de onvervulde
kinderwens: hoe langer, hoe moeilijker.
Nooit eerder zwanger geweest vormt
eveneens een ongunstigere factor dan al
kinderen hebben gehad. Uiteraard zullen
de bevindingen van het vruchtbaarheids-

onvervulde kinderwens brengt heel wat
onzekerheid, angst en insufficiëntiege-
voelens. Meestal is de ‘nood’ hoog en
merk je dat er in het begin wel huiver is
om de ‘medische molen’ in te gaan. Na
een open en eerlijk gesprek over het
onderzoek, de behandelingen en de kans
op succes , bemerk ik vaak veel motiva-
tie en medewerking.

Bij vruchtbaarheidsonderzoeken zijn
man en vrouw betrokken, bij een
zwangerschap gaat het om de vrouw.
Anders?
Ja, inderdaad zijn man en vrouw beiden
bij het fertiliteitonderzoek betrokken.
Eigenlijk hoop ik dat ook tijdens de
zwangerschap en baring de man zich
betrokken voelt en door de zorgverleners
ook betrokken blijft.

U noemt uw vak boeiend en uitda-
gend. Waardoor? 
Omgaan met mensen, mannen én vrou-
wen, en hun problemen, drijfveren, emo-
ties en onzekerheden. En dan proberen
vertrouwen te krijgen en ze te begeleiden
bij hun kinderwens, zwangerschap,
bevalling en ‘gynaecologische’ klachten.
Dat boeit mij nog dagelijks.

U bent er dus vanaf de conceptiezorg
tot en met de baring bij betrokken?
Alle gynaecologen in dit ziekenhuis
oefenen de verloskunde uit. Verloopt tij-
dens zwangerschap en bevalling alles
naar wens, dan zal de klinische verlos-
kundige de begeleiding hoofdzakelijk op
zich nemen. Loopt zwangerschap of
baring uit de pas, dan neemt de gynaeco-
loog de zorg over, in samenwerking met
het team van klinische verloskundige en
kraamverpleegkundige. Bij keizersnede
wordt de hulp ingeroepen van de anes-
thesist en het operatieteam.

Corryn de Vrieze

De Nationale Reddingsbootdag is de dag
bij uitstek om kennis te maken met het
werk, de mensen en het materieel van de
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM) en de Reddings-
brigades. Jong en oud mocht meevaren
op de twee nieuwe reddingsboten. Voor
menigeen de eerste keer en zeer specta-
culair. Er was nog meer vermaak: de
bezoekers konden ook blussen met de
nieuwe brandweerauto van Brandweer
Blaricum en bekijken hoe de geneeskun-
dige hulpverlening bij rampen door het
team SIGMA (Snel Inzetbare Groep ter
Medische Assistentie) verloopt. Naast
het bezorgen van een leuke dag aan de
bezoekers, was het belangrijkste doel het
werven van nieuwe bemanningsleden in

de leeftijd van 16 tot 45 jaar. En dat is
gelukt, maar liefst vijf nieuwe leden heb-
ben zich aangemeld voor de opleiding!
Zij zullen zich straks als goed opgeleide
bemanningsleden vrijwillig in gaan zet-
ten voor incidenten op het water, die
variëren van vastgelopen jachten tot zeer
ernstige zaken als aanvaringen en ver-
drinkingsongevallen. 
Al met al was het een op alle fronten
geslaagde dag. Goed georganiseerd, de
stemming zat erin, maar bovenal enthou-
siaste leden. En dat is de kunst, het
enthousiasme overbrengen aan mogelijke
nieuwe bemanningsleden. Ik zou me
spontaan aanmelden als vrijwilliger, als
ik niet zo’n koukleum was...
Personen die hier interesse voor hebben? 
Zie www.reddingsbrigadeblaricum.nl.

Daniëlle Mouissie

onderzoek medebepalend zijn voor de
behandeling.

Welke behandelingen zijn mogelijk?
Afhankelijk van de analyse, het zoge-
naamde oriënterend fertiliteitonderzoek
of OFO, trachten om – op basis van oor-
zaken – een gerichte behandeling te
geven. Bij het niet hebben van eispron-

gen medicijnen te verstrekken om die
eisprong teweeg te brengen. IUI (intra-
uteriene inseminaties) toepassen bij
milde zaadproblemen. Correctieve chi-
rurgie, denk hierbij aan eileider opera-
ties, bijvoorbeeld bij verklevingen en
niet doorgankelijke eileiders. Nog een
mogelijkheid is IVF (in vitro fertilisatie
of reageerbuisbevruchting) indien anato-
mische oorzaken (onherstelbaar bescha-
digde of niet meer aanwezige eileiders)
of ernstige zaadproblemen aan de sub-
fertiliteit ten grondslag liggen.

Kunt u iets meer vertellen over de
kunstmatige inseminatie?
Vroeger werd KI verricht door semen in
de baarmoedermond te plaatsen.
Tegenwoordig wordt IUI verricht. Een
bewerkt semenmonster wordt met
behulp van een dunne canule hoog in de
baarmoeder geïnsemineerd rondom het
tijdstip van de eisprong. Timing van de
inseminatie vindt plaats met echo-onder-
zoek van de eierstokken. Hiermee is
groei van de follikel (of het eiblaasje) te
volgen. De eisprong kan zelf teweeg
worden gebracht met behulp van een
injectie met het hormoon HCG (humaan
chorion gonadotrofine). Dit product is
verkregen via de organisatie ‘Moeders
voor moeders’. Niet onbelangrijk dus!

Naast het technische is er de emotio-
nele kant van de stoornis. Openheid
belangrijk?
Heel belangrijk. De confrontatie met een

Tien vragen aan dr. Rob
Bernardus

Dr. Rob Bernardus

Nieuwe leden
voor Reddings-

brigade
Blaricum

Op zaterdag 8 mei jl. bezocht ik de
Nationale Reddingsbootdag in Blaricum.
Het publiek werd op het Stichtse strand
aan het Gooimeer een kijkje gegund in de
wereld van het reddingswezen. Met als
resultaat ruim 350 bezoekers, een tiental
nieuwe donateurs en vijf nieuwe aspi-
rant-bemanningsleden voor de Reddings-
brigade Blaricum. 

Op de open dag

D.M.

P.v.R.



onderkoeling voorkomt, waar een zeiler
die in een ‘normale’ outfit te water raakt
het hooguit een half uurtje uithoudt.
Daar komen nog bij: een helm met inge-
bouwde communicatieapparatuur van
500 euro en een hoogwaardig reddings-

vest van 400 euro. Van Vegten tenslotte:
‘Dat laatste is voor iedereen die het
water opgaat echt een voorwaarde. We
zien zelfs nog vaak kinderen die niet
kunnen zwemmen aan boord zonder
vest.’

Hidde van der Ploeg

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl

www.wivi.nl
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Ook voor wespennesten!

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Ralf van Vegten 
20 jaar lid 

van reddingsbrigade Blaricum

‘Daarna is het weeralarm ingesteld,’
zegt Ralf van Vegten. Met die kantte-
kening sluit hij zijn terugblik af op die
barre zaterdag van 6 juni 1998. Die
dag kregen de samenwerkende red-
dingsbrigades van Blaricum, Huizen
en Naarden 120 noodmeldingen te
verwerken.

Normaal is dat het jaargemiddelde van
alleen Blaricum. ‘Anders richten we ons
reddingswerk op zowel de mensen als op
hun materiaal. Die dag moesten we kie-
zen voor alleen de mens. Als we bij een
boot op drift niemand aantroffen, lieten
we een merkteken achter en gingen op
zoek naar een volgend wrak. Het was
noodweer in het hele land. De kustwacht
kon het aantal meldingen niet aan. Wel
vloog er een patrouillevliegtuig boven
ons gebied waaruit bijvoorbeeld werd
aangegeven dat er ook verborgen in het
riet boten in de problemen waren. Het
bergen van alle boten heeft nog dagen
geduurd. Op de Dode Hond, het eilandje
bij de Stichtsebrug, lagen boten die op
de kant waren gesmeten. Uiteindelijk
viel in ons gebied het aantal slachtoffers
nog mee: één zeiler was met zijn boot ten
onder gegaan.’

Twintig jaar geleden trad Ralf van
Vegten toe tot de Blaricumse reddings-
brigade. Hij was toen twaalf jaar, leerde
in De Biezem zwemmend redden en
mocht op z’n zestiende ‘doorstromen
naar de boot.’ Toen na 25 jaar Jakob
Tabak terugtrad als voorzitter van de bri-
gade, nam Van Vegten die taak over.
Maar na een jaar is hij al weer terugge-
treden omdat hij inmiddels fractievoor-
zitter is van de VVD in ons dorp. En die
activiteiten beiden uitoefenen wordt
gezien als belangenverstrengeling.
Optreden als woordvoerder van de briga-
de is wel toelaatbaar, net als meedoen
aan de reddingsactiviteiten in de boot op
het water. ‘Op dit moment heb ik bewa-
kingsdienst,’ zegt hij terloops gedurende
ons gesprek bij hem thuis. Maar op deze
mooie doordeweekse dag in mei dienen
zich geen calamiteiten aan.

Basaltblokken
Op het strandje bij de Stichtsebrug
speelde twaalfjarige Ralf op de basalt-
blokken, kwam ongelukkig ten val. en
werd afgevoerd naar het Sint Jan-zieken-
huis. Twee weken later was hij zover her-
steld dat hij naar de post aan het grind-
pad voorbij het strand ging om te bedan-
ken. ‘Mijn vader was mee, ik bleef ach-
ter toen hij naar huis ging en eigenlijk
ben ik nooit meer weggeweest.’
De IT-directeur voor Europa van het
Amerikaanse bedrijf Monsterboard heeft
nog veel meer informatie en voorlichting
in zijn pakket als het gaat om zijn vrij-
willigersbaan die hij deelt met zo’n 1200
andere vrijwillige professionals (rvvi)
verspreid over Nederland. ‘Alleen op het
hoofdkantoor van de Koninklijke

Nederlandse Reddings Maatschappij
werken veertig betaalde krachten,’ licht
hij toe. ‘Ondermeer voor het onderhoud
van de boten en fondsenwerving.’

Tussen Nijkerk en Amsterdam bewaken
de drie Gooise reddingsbrigades samen
zo’n 80 vierkante kilometer water.
Vierentwintig uur per dag, het hele jaar
door, maar het seizoen loopt van april tot
september. ‘Het is een smal maar lang
gebied,’ zegt Van Vegten. ‘Er liggen acht
havens in die samen zo’n acht- tot negen-
duizend boten herbergen. Op een mooie
dag zijn er daarvan zo’n vierduizend op
het water, maar we hebben natuurlijk ook
nog te maken met boten uit andere
regio’s. Op een zeer zonnige zaterdag
maar wel met windkracht zes vorig sei-
zoen, had alleen onze boot al vijftien
alarmmeldingen. Gemiddeld varen we
per jaar zo’n 120 keer uit. Iedere vaart
wordt gemeld bij de brandweermeldka-
mer (112) en bij de kustwacht.’

Reddingsvest
De boten worden door de kustwacht ook
het water opgestuurd als het weer plotse-
ling verslechtert. ‘We waarschuwen dan
iedereen die in zicht komt,’ zegt Ralf van
Vegten. ‘Maar negentig procent van de
vaarders heeft geen idee waarover we het
hebben. Op de relatief veilige randmeren
is er sprake van veel ondeskundigheid.
En er kan altijd iets misgaan. Het
belangrijkste is dat men zich boven
water weet te houden door het dragen
van een reddingsvest en zelf voor alar-
mering zorgt. Naast het noodsignaal op
de marifoon is een mobiele telefoon in
een waterdicht zakje dan het beste. Het
alternatief is het afsteken van een vuur-
pijl, dat wordt altijd door dertig, veertig
andere boten opgemerkt. Maar dan moe-
ten we natuurlijk nog wel uitzoeken waar
slachtoffers zich precies bevinden.’

De veiligheidsnormen waaraan beman-
ning en reddingsboot van een brigade
voldoen staan in schril contrast tot de
normen van vele pleziervaarders, die er
bijvoorbeeld niet tegenop zien om zo uit
de winterstalling zonder verdere voorbe-
reiding een flinke tocht te maken. De
open boot van Blaricum beschikt bij-
voorbeeld over twee motoren, een
gescheiden elektriciteitscircuit en sinds
29 april van dit jaar over radar. Van
Vegten: ‘Soms moeten we optreden in
dichte mist en dan is radar eigenlijk
onmisbaar.’
De bemanningsleden tenslotte dragen
een overlevingspak van 1200 euro dat in
barre omstandigheden zeker twaalf uur

Kustwachtcentrale Den Helder

Ralf van Vegten

S.B.

Vasten
‘Tweede pizza gratis’
Deze en andere reclames zetten aan tot
consumeren. En met succes. 
Rond de helft van de Nederlanders is te
zwaar met alle nadelen van dien. Dikke
kinderen lopen het risico om suikerziek-
te en vaatafwijkingen te krijgen.
Amerikaanse oud-generaals vrezen dat
er onvoldoende jongens geschikt zijn
voor het leger. Een op de drie jongeren is
daar al te dik om dienst te nemen.
Gevolg van te weinig bewegen, te veel
eten, te vet, suiker en verborgen calo-
rieën die de voedingsindustrie overal in
stopt. De geraffineerde reclame van de
supermarkten (‘meer is voordelig’) is
ook een boosdoener. Consumeren wordt
gestimuleerd en beloond.
De voorlichting van de overheid om
minder te eten en meer te bewegen heeft
onvoldoende resultaat. Diëten helpen
ook al niet. Hoe komt het dan dat met
name de oudere generatie redelijk slank
is gebleven? We leerden al jong bewe-
gen. De hele dag speelden we buiten en
zaten niet voor de televisie. En vroeger
was er... de vastentijd. Veertig dagen
geen snoepjes, koekjes, suiker en op vas-
ten- en onthoudingsdagen minder eten
en vrijdags geen vlees.
Buiten de vastentijd kreeg je alleen ’s
zondags wat snoepgoed. Op die manier
werd getracht ons al heel jong enige
wilskracht, discipline en matigheid bij te
brengen in de tijd dat zuinigheid nog een
deugd was.
Minder is beter. Niet alleen voor het
lichaam. 
Vasten blijkt ook een weldaad te zijn
voor onze geest als middel tot zuivering
en verjonging van ons wezen.

Adrie van Zon
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op woensdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.
            • Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
                  • Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
          • Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort
                      Voor nieuwste aanbiedingen: www.siertuincentrumcalis.nl

Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01 • calis-siertuin@kpnplanet.nl

bedrijf haar personeelsbestand aan het
uitbreiden is. Alle zeilen worden bijgezet
om aan de toenemende vraag te voldoen.
Zo heeft een groot aantal ondernemers in
’t Gooi kenbaar gemaakt een EV-Box te
willen afnemen. Het bedrijf is hard bezig
om in ons land marktleider te worden.
Maar ook in het buitenland is de belang-
stelling groot. Kopers uit België,
Engeland, Duitsland en Frankrijk hebben
zich al gemeld. 
Uit de markt komt steeds vaker het ver-
zoek aan het bedrijf om ook de plaatsing
van de oplaadstations te verzorgen. Alles
in één: product en plaatsing. Daarom is
het vergaande samenwerking aangegaan
met UNETO-VNI, de ondernemersorga-
nisatie voor de installatiebranche en de
technische detailhandel die 90% van de
omzet van de installatiebranche verte-
genwoordigt. UNETO-VNI gaat haar
leden technische training geven, zodat
bij elke gewenste implementatie de
kopers van de EV-Box het beste bediend
kunnen worden. De toepassingen varië-
ren van gebruik thuis, op het werk, bij
hotels, restaurants, autobedrijven, super-
markten en grotere instellingen. We kun-
nen trots zijn op onze Blaricumse
milieupionier!

Voor informatie kunt u terecht bij John
Beerens, 06-46260908, 
john@ev-box.com, Molenveenweg 5,
1261 TG Blaricum, en/of bij EV-Box BV,
Tiarastraat 19, 1336 SG Almere,
www.ev-box.com. 

Sybert Blijdenstein

Blaricummer zet 
infrastructuur 
elektrische

oplaadstations op

In februari van dit jaar is EV-BOX BV
– een volledig Nederlandse onderne-
ming, mede opgericht door John
Beerens uit Blaricum en Bram van der
Leur uit Almere – gestart met het uit-
leveren van hun EV-Boxes, oplaadsta-
tions (zuil- of wandconsoles) met korte
oplaadtijd, voor elektrische voertui-
gen zoals de fietsen, scooters en bin-
nenkort ook de auto’s.
Milieuvriendelijke, schone voertuigen.
Een trend die zich onweerstaanbaar
aan het doorzetten is. 

Zo is o.a. de BYD-company in China
bezig met de voorbereiding van de mas-
saproductie van een geheel elektrische
familieauto, die naar verwachting nog dit
jaar op de markt komt. Deze auto, die
ongeveer $ 22.000 gaat kosten, loopt op
een zeer sterke Li-ion accu, heeft een top
van 160 km per uur en een actieradius
van 400 km. Ook in andere landen wordt
gewerkt aan soortgelijke geheel elektri-
sche auto’s waarbij snel kunnen opladen
een must is. De elektrische fietsen en
dito scooters zijn al enige tijd, in toene-
mende mate, in ons straatbeeld aan te
treffen. 

De prijs van een EV-Box varieert van
€ 1.000 tot € 4.000 (ex btw). Dit is
afhankelijk van de aansluiting (16A-

32A) en de gewenste intelligentie in de
EV-Box. De topversie heeft zelfs een
contactloze betaalmodule met internet/
GPRS-verbinding. 
De belangstelling is zo groot dat het

Inwonen
Dien viel op Rinus door zijn stoere uiter-
lijk. Op 4 januari 1945 trouwde ze met
hem en gingen ze inwonen in de boerde-
rij op de ansichtkaart, bij Jansje Rigter,
de weduwe van Meeuwis Raven en
Gerrit Schram, een Huizer. Gerrit was
daar als boerenknecht gekomen en na de
dood van Meeuwis (1939) heeft hij het
boerenbedrijf daar gewoon voortgezet.
Gerrit werd in Blaricum ook wel Gerrit
van Meeuwis genoemd. Hij ging elke
zondag trouw in Huizen naar de kerk. Na
zijn dood is hij ook in Huizen begraven.
Dien van Dijk hielp ook mee in het boe-
renbedrijf, zoals op de ansichtkaart te
zien is. 

Statenkamer 16
Na de Tweede Wereldoorlog vond het
eerste woningbouwproject in Blaricum
plaats. Er werden aan de Statenkamer
nieuwe woningen gebouwd. Eerst de
oneven zijde en een paar jaar later de
even zijde. De meeste mensen die daar
kwamen wonen hadden óf eerst bij fami-
lie of kennissen ingewoond, óf hadden in
kleine schuren of in tuinhuisjes een start
gemaakt. Aan de Statenkamer, en later
aan de Ruijschendael, werd aan deze
mensen zowaar een ‘echt huis’ ter
beschikking gesteld. In 1950 kregen
Rinus en zijn vrouw Dien het huis
Statenkamer 16 toegewezen. Rinus over-
leed op 10 mei 1986. Dien overleed op 6
mei 2010, op 87-jarige leeftijd. Op een
half jaar na heeft zij zestig jaar aan de
Statenkamer gewoond. 

Naar de kerk
Op 12 mei jl. werd Dien van Dijk op de
mooie boerenwagen van Bud de Gooijer
voor de laatste keer naar de kerk
gebracht. De rouwstoet hield even stil op
de plaats (zie foto) waar ruim zestig jaar

geleden de ansichtkaart gemaakt werd.
De boerderij is allang omgetoverd tot
een riante woonboerderij maar is, zoals
zoveel woningen in Blaricum, helaas
door het groen aan het oog onttrokken.
Toch werd er daar even stilgestaan, daar
waar het begonnen is. Op het moment
dat ik de foto maakte gingen er vele
gedachten door mijn hoofd. Vooral deze
gedachte: ‘Wat moet er voor de mensen,
zoals Dien van Dijk, in die jaren veel
zijn veranderd.’ Zij heeft in de bijna
zeventig jaar, dat zij in Blaricum

gewoond heeft, dit dorp zien veranderen
van een dorp dat grotendeels arm was
naar een dorp met relatieve rijkdom. 

Aangepast 
Dien kwam uit Amsterdam, maar heeft
zich hier goed geweerd en was volledig
ingeburgerd. Ook al is het in haar leven
niet altijd van een leien dakje gegaan. Zij
werd begeleid naar haar laatste rustplaats
op het kerkhof bij de Vituskerk, door
allen die haar lief waren. Zo is er ons
weer iemand ontvallen met een echt
levensverhaal. 
Wij allen van hei & wei wensen de fami-
lie Van Dijk veel sterkte toe om dit ver-
lies te verwerken. 

Frans Ruijter

John Beerens met de EV-BOX

Dien van Dijk
ter nagedachtenis

Deze fraaie, bekende oude ansichtkaart
is vanuit Blaricum misschien wel de hele
wereld over gegaan. De foto is gemaakt
op de hoek van het Fransepad en de
Stachouwerweg. Op deze ansicht staat
naast Gerrit Schram (waarover straks
meer) Dien van Dijk-Braatscheer. Zij
werd geboren op 26 januari 1923 in
Amsterdam. Om de ellende van de oor-
log te ontlopen kwam ze op advies van
haar nicht, de vrouw van Willem de
Gooijer senior, wonende aan
Schapendrift 1, naar Blaricum. Dien
ging werken aan de Huizerweg. Daar zag
zij Rinus van Dijk aan het ploegen in de
Engh. Rinus werkte toen bij Henk de
Jong (van Steffen) aan de Kerklaan. Dat
ploegen gebeurde in die tijd alleen nog
maar met paarden. Rinus kon dat heel
goed, want het was een op en top paar-
denman. 

Dien van Dijk en Gerrit Schram

De begrafenis van Dien

F.R.
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Toen we besloten om de mensen van
NoaPoa, subsponsor van hei & wei,
voor dit nummer te interviewen, wil-
den we natuurlijk het liefste met de
directeur/eigenaar spreken. Jammer
genoeg kon dat niet: directeur Noa
McDonald (10) zat op dat tijdstip op
school. Daarom hielden we het
gesprek maar met Jolanda Oudshoorn
en Keith McDonald, die de dagelijkse
leiding van NoaPoa hebben. En oh ja...
ze zijn ook de ouders van Noa. 

Het idee om hun dochtertje Noa direc-
teur te maken van hun bedrijf is kenmer-
kend voor de filosofie van Jolanda en
Keith, waarbij al van het begin af aan
rekening wordt gehouden met de toe-
komst en een eventuele overdracht aan
de kinderen.
NoaPoa levert kids producten aan speci-
aalzaken en gerenommeerde warenhui-
zen in Europa (met name in Duitsland,
Scandinavië en Benelux), en is ook
actief in Turkije, de golfstaten en in
Rusland. Daarnaast ontwerpt en produ-
ceert NoaPoa onder eigen label en distri-
bueert in Europa ook een aantal merken
van collega-fabrikanten. Knuffels,
muziekdozen, poppen, puzzels, spellen,
houten speelgoed, maar ook praktische
spulletjes, zoals hippe SOS identiteits-
bandjes en antiluizenkammen en lotions.
Producten van topkwaliteit met een uit-
gekiend design én voor een leuke prijs.
De meeste worden persoonlijk uitgetest
door Noa, met assistentie van broer
Junior (8) en zus Luna (6), want naast
directeur, heeft Noa nog een functie op
haar kaartje staan. Ze is de CTO van het
bedrijf: Chief Toy Officer. 

Koosnaampje
Toch ligt de achtergrond van Jolanda en
Keith helemaal niet in het speelgoed.
Jolanda organiseerde internationale vak-
beurzen en Keith, een Schot, zat in de IT.
‘Ik ben van de software, naar de softtoys
gegaan,’ grapt Keith dan ook. De reden
van hun overstap was de geboorte van
dochter Noa en de kansen die het onder-
nemerskoppel zag voor kinderproducten
in de Europese markt.
‘Het idee om leuke producten voor kids
te distribueren is eigenlijk bij ons in de
achtertuin geboren,’ vertelt Jolanda. ‘We
hebben altijd veel gereisd, ook met Noa
toen zij nog een kleine baby was. Ik
kwam telkens terug met leuke baby- en
kinderproducten die hier in Europa niet
te krijgen waren. In de toen nog “gulden-

tijd” zagen Keith en ik de voordelen van
een verenigd Europa en kansen voor een
grensoverschrijdende aanpak, om te
beginnen met Nederland als testmarkt.’
De naam voor het bedrijf werd gevonden
in het koosnaampje van hun dochter:
NoaPoa. Noa is vernoemd naar Jolanda’s
vriendin, singer/songwriter Noa uit
Israël, en kreeg van familie op Hawaii de
koosnaam NoaPoa ‘en dat klonk leuk.’ 
Via hun eerste joint venture kon NoaPoa

in Europa meteen van start gaan met een
volwaardige productlijn van soft toys.

Geen franjes en fratsen
Jolanda en Keith werken liefst met ande-
re ondernemers in allianties samen en
hanteren wat zij noemen de ‘EasyJet
approach’: ‘low cost’ zonder franjes en
fratsen en zonder concessies te doen aan
kwaliteit waar dat noodzakelijk is. In
2007 werd de vervangende productlijn
‘Cuddle Toys by NoaPoa’ op de markt
gebracht, wat in de praktijk voor turbu-
lente tijden zorgde, ook omdat Azië niet
snel genoeg kon produceren en de omzet
sterk terugviel. Met steun van NoaPoa’s
partners, leveranciers, klanten en ban-
kier werd de koers bijgesteld via nieuwe
‘Made in EU’ producten en nieuwe
markten. Zo worden educatieve puzzels
en spellen nu ook op de scholenmarkt
verkocht en zijn SOS infobandjes
momenteel ook via apotheken, musea,
pretparken etc. verkrijgbaar. Bovendien
wordt er handig ingespeeld op evene-
menten: zo zijn er ‘Hup Holland Hup!’-
identiteit polsbandjes, maar ook
‘Deutschland Weltmeister 2010’ etc.
NoaPoa levert ook producten voorzien
van logo’s of met speciaal design voor
promotionele acties, bijvoorbeeld aan
Four Seasons en andere hotelketens.

Speciale aanbieding!
Winkels kunnen via NoaPoa4Stores.com
met persoonlijke login online bestellen
en voor de consument is de site

NoaPoa4Kids.com altijd bereikbaar.
Beide sites zijn Engelstalig met een
bestelproces dat zich bijna vanzelf wijst.
Bestellingen worden snel via pakket-
dienst binnen alle EU-landen geleverd,
in Nederland veelal binnen 24 uur. Als u
bij uw aankoop via NoaPoa4Kids.com
de code “FRIENDS” vermeldt, dan ont-
vangt u 10% lezerskorting t/m 31 juli
2010. Voor meer informatie of bestellin-
gen kijkt u op www.noapoa4kids.com.

Zon op en onder: op 1 juli om 5.23 uur
respectievelijk 22.03 uur, op 1 augustus
om 6.01 uur respectievelijk 21.30 uur.

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

NoaPoa: 
Happy Gifts for Happy Kids!

Noa in Wonderland

©Getty Images for NoaPoa.com

Kopij
Hei & wei is voor en door Blaricummers.
Heeft u iets te melden over uw club, 
vereniging, evenement of andere zaken
in Blaricum of heeft u als Blaricummer
(elders) iets meegemaakt dat de vermel-
ding waard is (uiteraard ter beoordeling
van de redactie)? Laat het ons weten.
Bij voorkeur per e-mail aan de redactie: 
redactie@heienwei.nl. Niet meer dan 
150 woorden. Eventueel met bijpassen-
de foto. Verkorte opname ervan in de 
Dorpsagenda kan ook, naar keuze van
de redactie. 
Reacties op hei & wei-artikelen worden
alleen geaccepteerd als deze voorzien
zijn van volledige naam en adres.
Plaatsing is uiteraard afhankelijk van de
beschikbare ruimte en is steeds ter
beoordeling van de redactie. 
De redactie behoudt zich het recht voor
teksten in te korten.

DEADLINE KOPIJ 
van september nr. 349 20 augustus 

verschijnt 3/4 sept.

Herinnering
aan Jan de Sain 

(1930-2010) 

Op tweede Pinksterdag is in het
Tergooi-ziekenhuis, in zijn geliefde
Blaricum, oud-rechercheur Jan de
Sain overleden. Jan kwam vanaf 1962
te werken in de toenmalige groep
Blaricum van de Rijkspolitie. Hij was
een markant figuur.

Jan zag het mooie kleine dorp met z’n
boerderijen en villawijken steeds groter
worden. Dat vond hij best wel lastig.
‘Vroeger kende je je pappenheimers,’ zei
hij altijd. En toch vertelde hij thuis wei-
nig over zijn werk. Dat hoorde niet. Hij
was een echte diender in de goede zin
van het woord. Eerst in uniform waarin
hij het gezag uitstraalde en later als
rechercheur met z’n eeuwige ‘Baantjer’-
hoedje (maar altijd met veertje, het liefst
van een Vlaamse gaai). Maar je kon net
zo makkelijk bij hem aan de deur komen
met je problemen. Daar hoefde je echt
niet voor naar het bureau. Hij werd in het
dorp nog wel eens ‘Lange Jan Stap
Allemachtig’ genoemd. Lang was hij
niet echt, maar stappen kon hij als geen
ander. De Vierdaagse van Nijmegen was
zijn jaarlijkse lust en zijn leven. Daar liet
hij gerust alle verjaardagen van zijn zoon
voor gaan. Die had namelijk de pech
meestal in de week van de Vierdaagse
jarig te zijn. Jan vond het prachtig dat hij
na zijn pensioen de Vierdaagse nog vier
keer met zijn kleinzoon kon en mocht
lopen. Een kleine tien jaar terug moest
hij dat opgeven na een operatie. Lopen
was er niet meer bij, maar gelukkig kon
hij nog wel met z’n (elektrische) fiets
naar het dorp. Intens kon hij genieten
van al die mooie straatjes in het oude
dorp. Jan was ook een bewogen mens.
Hij kon slecht tegen onrechtvaardigheid.
Enkele raadsleden hebben dat afgelopen
winter nog mogen ervaren toen hij zich
kwaad maakte over het feit dat de oude-
ren niet meer veilig de straat op konden
vanwege de sneeuw op de klinkerwegen

in Blaricum... Typisch Jan... Op zijn
rouwkaart staat ‘Na 10 jaar is de boom
gevallen.’ En zo voelt het ook. Of, zoals
zijn achternichtje uit Australië mij zo
mooi schreef: ‘Like a bird singing in the
rain, let grateful memories survive in
time of sorrow.’ De herinneringen zijn
me meer dan dierbaar.

Rob de Sain 

Jan de Sain

R.d.S.



Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 32 22
info@blaricum

Burgerzaken Blaricum
Ma. t/m vr. 08.30 -  12.30.
Dinsdag ook van 18.00 - 20.00
uur

Kantoor BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 31 11

Het kantoor van de 
BEL Combinatie is voor
publiek geopend van ma. t/m
vr. van 8.30 - 12.30 uur.

De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond) 
van 13.30 - 15.30 uur.

De afdeling Vergunning en
Handhaving is ook geopend
op maandagmiddag 
van 13.30 - 15.30 uur.

Afdeling Belastingen:
Tel: 035 - 751 31 28

Meldpunt Openbare
Ruimte:
Tel: 035 - 751 31 31

Vergunningenlijn:
Tel: 035 - 751 31 25
op werkdagen  
van 9.00 - 11.00 uur.

Deze, en overige publicaties 
zijn te bekijken op
www.blaricum.nl

Aanvragen om bouwvergunning
• Blaricummermeent, sectie C
nummer 2879 en sectie C num-
mer 2895, het geheel oprichten
van een uitbouw, ingekomen 12
mei 2010;

• Eerste Molenweg 19, 1261 TC, het
gedeeltelijk vergroten van de
woning (keuken), ingekomen 18
mei 2010;

• Bierweg 35, 1261 BK, het geheel
oprichten van een woning met
bijgebouw, ingekomen 19 mei
2010;

• Eemnesserweg 29b en c, 1261
HH, het geheel oprichten van een
drager van groene wintervaste
beplanting, ingekomen 20 mei
2010;

• Driftlaan 16, 1261 JJ, het geheel
plaatsen van een schutting/klim-
ophaag, ingekomen 21 mei 2010;

• Hooibrug 12-14, 1261 MV, het
gedeeltelijk aanpassen van de
gevel van de geldautomaat, inge-
komen 21 mei 2010;

• Bierwegpaadje 3, 1261 BN, het

geheel oprichten van een woon-
huis, ingekomen 25 mei 2010;

• Schapendrift 1c (BVV ’31), 1261
HK, het plaatsen van een hek-
werk (ballenvanger) en drie palen
ten behoeve van verlichting, inge-
komen 28 mei 2010;

• Dr. Catzlaan, ongenummerd, het
geheel oprichten van een woon-
huis, ingekomen 2 juni 2010;

• Blad 12, 1261 PX, het geheel plaat-
sen van een dakkapel aan de voor-
zijde van de woning, ingekomen 4
juni 2010;

• Buizerd 136, 1261 SW, het geheel
plaatsen van een houten blokhut,
ingekomen 4 juni 2010.

Aanvragen om kapvergunning
• Schapendrift 96, 1261 HS, 4
bomen, ingekomen 27 mei 2010;

• Capittenweg 66, 1261 JN, 6
bomen, ingekomen 26 mei 2010;

• Koningin Emmalaan 3, 1261 HH,
2 bomen, ingekomen 31 mei 2010;

• Dwarslaan 33, 1261 BB, 1 boom,
ingekomen 2 juni 2010;

• Prins Hendriklaan 9, 1261 AH, 30
bomen, ingekomen 2 juni 2010;

• Kruislaan 6, 1261 GX, 2 bomen,
ingekomen 1 juni 2010;

• Bij de Berg 7, 1261 XN, 1 boom,
ingekomen 3 juni 2010;

• Torenlaan 72, 1261 GG, 1 boom,
ingekomen 3 juni 2010.

Aanvragen
Rijksmonumentenvergunning  
• Noolseweg 55, 1261 EB, het veran-
deren van de woning, ingekomen
18 mei 2010.

Het is nog niet bekend of deze aan-
vragen in behandeling kunnen wor-
den genomen en/of de vergunnin-
gen worden verleend. De aanvragen
kunnen worden ingezien bij de
Balie Vergunningen. Het indienen
van een bezwaar- of beroepschrift is
pas mogelijk nadat op de aanvraag is
beslist. Deze besluiten worden
onder de rubriek ‘Verleende vergun-
ningen’ bekendgemaakt. 

Voorgenomen 
tijdelijke ontheffing 
Het college heeft het voornemen
ontheffing en een bouwvergunning
te verlenen van het ter plaatse gel-
dende bestemmingsplan op grond
van artikel 3.22 van de Wet op de
ruimtelijke ordening voor het vol-
gende bouwplan:
• Blaricummermeent langs A27,
het tijdelijk plaatsen van een
bouwbord voor een periode van 5
jaar. 

Het ontwerpbesluit en de relevante
stukken liggen vanaf de dag na
datum van deze publicatie geduren-
de zes weken ter inzage bij de Balie
Vergunningen. Gedurende deze ter-
mijn kunnen belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, een zienswij-
zen over de aanvraag kenbaar maken
bij burgemeester en wethouders.

Voorgenomen 
buitenplanse ontheffing 
Het college heeft het voornemen
ontheffing en een bouwvergunning
te verlenen van het ter plaatse gel-
dende bestemmingsplan op grond
van artikel 3.23 van de Wet op de
ruimtelijke ordening juncto artikel
4.1.1. Besluit op de ruimtelijke orde-
ning voor het volgende bouwplan: 
• Stam 2, 1261 PZ, het plaatsen van
een vrijstaande overkapping. 

Het ontwerpbesluit en de relevante
stukken liggen vanaf de dag na
datum van deze publicatie geduren-
de zes weken ter inzage bij de Balie
Vergunningen. Gedurende deze ter-
mijn kunnen belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze
over de aanvraag kenbaar maken bij
burgemeester en wethouders.

VOORGENOMEN ONTHEFFING 

ONTVANGEN AANVRAGEN

WELSTANDS-
COMMISSIE 

Kleine commissie
Iedere woensdag – in de oneven
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Grote commissie
Iedere woensdag – in de even
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Voor beide commissies geldt:
eerst plan inleveren, ‘geen vrije
inloop’. Voor eventuele informa-
tie over de agenda kunt u één
werkdag voor de vergadering
tussen 9.00 en 11.00 uur telefo-
nisch contact opnemen met de
Vergunningenlijn, telefoon (035)
75 13 125.



Foto: Peter van Rietschoten

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Bouwvergunningen
• Bierweg 24, 1261 BL, het verande-
ren en vergroten van de woning,
verzonden 19 mei 2010. Betreft
tweede fase bouwvergunning;

• Naarderweg 24, 1261 BT, het veran-
deren en vergroten van de woning,
verzonden 19 mei 2010. Betreft
tweede fase bouwvergunning;

• Zwaluwenweg 13, 1261 GH, het
veranderen en vergroten van de
woning, verzonden 26 mei 2010;

• Capittenweg 66, 1261 JN, het
plaatsen van een fijnzeefinstalla-
tie, verzonden 26 mei 2010;

• Bierweg 35, 1261 BK, het oprich-
ten van een woning en bijgebouw,
verzonden 2 juni 2010.

Sloopvergunningen
• Bierwegpaadje 3, 1261 BN, het slo-
pen van de woning en bijgebou-
wen, verzonden 19 mei 2010;
• De Dam 9, 1261 KR, het verwijde-
ren van asbesthoudende materia-
len, verzonden 19 mei 2010;
• Huizerweg 59, 1261 AV, het slopen
van een woning, verzonden 26
mei 2010.

Kapvergunningen
• Koning Willem III laan 9, 4 gewo-
ne beuken en 5 zomereiken, ver-
zonden 26 mei 2010;

• Anton Mauvelaan 4, 1261 GW, 2
douglassparren en 4 Hollandse
eiken, verzonden 25 mei 2010;

• Torenlaan 17, 1261 GA, 1 zome-
reik, verzonden 26 mei 2010;

• Dokter Catzlaan 28, 1261 CH, 1
zomereik (herplant), verzonden
26 mei 2010; 

• Naarderweg 42, 1261 BV, 1 beuk,
verzonden 27 mei 2010;

• Pastoor de Sayerweg 2a, 2b en 2c,
1261 GN, 4 fijnsparren, verzonden
4 juni 2010;

• Melkweg 8, 1261 GV, 1 grove den,
verzonden 1 juni 2010.

Uitwegvergunning
• Huizerweg 59, 1261 AV, het aanleg-

gen van een uitweg, verzonden 2
juni 2010.

Overige vergunningen
door burgemeester
• het organiseren van de IDEA oefe-
ning Borculodagen op 23 septem-
ber tot en met 25 september 2010
op het Oranjeweitje te Blaricum,
verzonden 27 mei 2010.

door burgemeester en wethouders
• het innemen van een standplaats
bij Winkelcentrum De Balken voor
de verkoop van bloemen en plan-
ten op de vrijdagen, verzonden 27
mei 2010.

Hier staan besluiten vermeld, waar-
tegen belanghebbenden op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen
indienen. De besluiten met bijbeho-
rende stukken liggen ter inzage bij
de Balie Vergunningen. Iedereen die
meent door een of meerdere van
bovengenoemde besluiten recht-
streeks in zijn belang te zijn getrof-
fen, kan binnen zes weken na de
bekendmaking van het betreffende
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en
wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. 

Degene die een bezwaarschrift
indient, kan – als spoedeisende
belangen gelden – een verzoek tot
het treffen van voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank
Amsterdam (Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam). Voor een dergelijk ver-
zoek brengt de rechtbank griffie-
recht in rekening.

Van de kapvergunningen mag geen
gebruik worden gemaakt voor het
moment dat de bezwaar- of beroeps-
termijn is verstreken of beslist is op
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening.

Bouwvergunning
• Huizerweg 59, 1261 AV, het oprich-
ten van een woning met bijge-
bouw, verzonden 19 mei 2010.

De besluiten met bijbehorende stuk-
ken liggen ter inzage bij de Balie
Vergunningen. De hierna genoemde
belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na bekendmaking van het

desbetreffende besluit een beroep-
schrift indienen. De datum van
bekendmaking is per besluit aangege-
ven. Het beroepsrecht hebben de
belanghebbenden die:
a. een zienswijze hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit;

b. bezwaar hebben tegen wijzigingen
die in het besluit zijn aangebracht
ten opzichte van het ontwerp van

het besluit;
c. aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswij-
zen te hebben ingebracht tegen
het ontwerp van het besluit.

Een beroepschrift dient te worden
gericht aan de Rechtbank Amsterdam

(Postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam). Degene die een beroepschrift
indient kan – als spoedeisende
belangen gelden – een verzoek tot
het treffen van voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank. 

MET ONTHEFFING VERLEENDE 
VERGUNNINGEN

Zo’n zevenhonderd belangstellen-
den hebben zaterdag 5 juni tijdens
de open dag een bezoek gebracht
aan het nieuwe gemeentehuis van
Blaricum.  Het gebouw was de dag
ervoor officieel geopend. 

Na twee jaar te gast te zijn geweest in
Laren is het gemeentebestuur sinds
april weer terug in Blaricum, in het
nieuwe gemeentehuis in de voormali-
ge Bernardusschool. Het gebouw en
het omliggende terrein hebben een
drastische renovatie ondergaan en dat
is goed te zien. De reacties van de
bezoekers waren positief. Onder hen

waren veel oud-leerlingen van de
voormalige Bernardusschool voor wie
de open dag een leuke gelegenheid
was om herinneringen op te halen
aan hun schooltijd. Verder waren veel
bezoekers verrast te zien dat de vele
kunstwerken van de gemeente
Blaricum aan de muren hingen.

Ook aan de jongere bezoekers was
gedacht: er waren verschillende acti-
viteiten zoals het oudhollands koe-
melken, ringgooien , klompgooien  en
- voor de allerkleinste - een poppen-
kast.

GROTE BELANGSTELLING OPEN DAG
BLARICUMS GEMEENTEHUIS 

AGENDA MENINGVORMENDE- EN
BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 
DINSDAG 22 JUNI 2010

Aanvang 20.00 uur in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 te Eemnes

Behalve de vaste agendapunten
staan de volgende onderwerpen op
de agenda:
• Bestemmingsplan Bijvanck
• Reconstructie Randweg Oost en ’t
Merk

• Verruiming regels (beeld)kwali-
teitshandboeken De
Blaricummermeent

• Zienswijze Programmabegroting
2011 & MJB-raming 2012-2014 en
de jaarrekening 2009 BEL
Combinatie

• Informatieplan 2010-2012 BEL
Combinatie

• Kadernota 2011 gemeente
Blaricum

• 1e Bestuurlijke voortgangsrappor-
tage 2010 Blaricum

• Beheerplan wegen 2011-2014
Blaricum

• Wettenbank
• Wijziging verordeningen
SozaHBEL

• Besturenfusie Openbaar
Basisonderwijs

• Procedureverordening
Planschade gemeente Blaricum
2010

• Voorbereidingsbesluit Dwarslaan
• Vertegenwoordigende functies

Deze stukken liggen ter inzage in
de hal van het gemeentehuis in
Blaricum. Ook kunt u de stukken
raadplegen via de gemeentelijke
website www.blaricum.nl 
(Gemeentehuis – Gemeenteraad –
Agenda + stukken).

Grote belangstelling bij open dag van het gemeentehuis Blaricum



Inhoud
De ontwikkeling van De Blaricum-
mermeent tot een woon- en werkge-
bied is vastgelegd in het bestem-
mingsplan Blaricummermeent,
Werkdorp. Om gevolg te geven aan de
ontwikkeling van dat gebied wil de
gemeente overgaan tot de nadere uit-
werking van dit bestemmingsplan.
Het Bestemmingsplan Blaricummer-
meent Werkdorp, Uitwerkingsplan 1,
Bedrijvenpark is bedoeld om de ont-
wikkeling van een gedeelte van het
bedrijvenpark mogelijk te maken.

De ingediende zienswijzen hebben
geleid tot één aanpassing van het uit-
werkingsplan. Ambtshalve is tevens
een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Dit betreft aanpassingen op grond
van voortschrijdend inzicht op een
aantal punten en herstel van een aan-
tal tekstuele fouten. Voor een com-
pleet overzicht van deze wijzigingen
wordt verwezen naar het besluit van
25 mei 2010 met alle bijbehorende
stukken en het vastgestelde ter inza-
ge liggende Uitwerkingsplan 1,
Bedrijvenpark.

Ter inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan, bij-
behorende stukken en het bijbeho-

rende besluit, liggen vanaf maandag
14 juni 2010 gedurende zes weken ter
inzage bij de balie Vergunningen in
het kantoor van de BEL Combinatie,
Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt
hier terecht van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en
op maandag ook van 13.30 uur tot
15.30 uur. Tevens is het uitwerkings-
plan te raadplegen via de website
(www.blaricum.nl).

Beroep
Op grond van het bepaalde in de Wet
ruimtelijke ordening kan degene die
een zienswijze heeft ingebracht, dan-
wel diegenen die kunnen aantonen
daartoe niet in de gelegenheid te zijn
geweest, alsmede een ieder tegen de
vastgestelde wijzigingen, beroep
instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het
uitwerkingsplan treedt in werking
daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State is ingediend, wordt de
werking van het besluit opgeschort
totdat op het verzoek is beslist.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING 
UITWERKINGSPLAN 

Inhoud
In het bestemmingsplan Blaricum-
mermeent Werkdorp is in artikel 19
een wijzigingsbevoegdheid bedrij-
venlijst bijlage 1 opgenomen.
Burgemeester en wethouders kun-
nen de bedrijvenlijst bijlage 1 wijzi-
gen. Van deze bevoegdheid wordt nu
gebruik gemaakt voor het bedrijven-
park (deelplan F/ Park27). 
De Lijst van Bedrijfsactiviteiten (bij-
lage 1) wordt met de volgende cate-
gorieën bedrijfsactiviteiten aange-
vuld voor de gronden met de
bestemming Bedrijfsdoeleinden uit
te werken – Buw:
- 32: vervaardiging van audio-,

video-, telecom-apparaten en
–benodigdheden, m.u.v. van
op massaproductie gericht
assemblagehallen -> milieu-
categorie 3.1;

- 74A: overige zakelijke dienstverle-
ning: kantoren -> milieucate-
gorie 1; 

- 75A: openbaar bestuur: kantoren
e.d. -> milieucategorie 2.

Er zijn zienswijzen tegen het wijzi-

VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN 
BLARICUMMERMEENT WERKDORP 

Lang dacht ik aan de tijd dat ik school was.
De kinderen zongen één, twee in de maat,
aap noot mies, anders werd de juffrouw.
De jongens gooiden propjes door de klas.

Lang hoorde ik het brullen van soldaten.
Een vreemde taal en uit een ander land.
De oorlog ging voorbij. En na de brand
Hoorde ik weer kinderen vrolijk praten.   

De school liep leeg en ik werd afgedankt.
Maar gelukkig nam B&W dit besluit.
De oude school wordt nu gemeentehuis.

De bode zet de klompen in de gang.
Ja, ik wil, knikken bruidegom en bruid.
Op zolder klinkt verliefd: de ketel fluit.

Gerard Beentjes

Gedicht geschreven in opdracht van de gemeente Blaricum
bij de opening van het nieuwe gemeentehuis van het dorp.

DE BERNARDUS MIJMERT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken,
ingevolge het bepaalde in artikel 3.6, 3.8 en 3.9a Wet ruimtelijke
ordening bekend dat het college van Blaricum op 25 mei 2010 het
uitwerkingsplan ‘Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp,
Uitwerkingsplan 1, Bedrijvenpark’ gewijzigd heeft vastgesteld. 

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Blaricum maken,
ingevolge het bepaalde in artikel
3.6, 3.8 en 3.9a Wet ruimtelijke
ordening bekend dat het college
van Blaricum op 25 mei 2010 het
‘Wijzigingsplan Blaricummer-
meent Werkdorp’ heeft vastge-
steld. 

Ieder jaar worden er Koninklijke
onderscheidingen uitgereikt aan
plaatsgenoten die een bijzondere
functie in de samenleving bekle-
den. Hier gaan behoorlijk veel
voorbereidingen aan vooraf. U
heeft nog tot 1 augustus 2010 de
tijd om aanvragen in te dienen van
kandidaten die in aanmerking
komen voor een lintje in 2011. 

Als u iemand wilt voordragen voor de
uitreiking van een lintje op 29 april
2011, moet de aanvraag uiterlijk 1
augustus 2010 bij de gemeente bin-
nen zijn. De burgemeester moet de
aanvraag met daarbij haar advies
voor 1 oktober 2010 sturen aan de
Commissaris van de Koningin in de
provincie Noord-Holland. Deze stuurt
op zijn beurt de aanvraag naar de
minister van Binnenlandse Zaken die
een Koninklijk Besluit opstelt. De

Koningin ondertekent vervolgens dit
besluit. Pas daarna is de onderschei-
ding officieel toegekend.

Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een
ander moment worden uitgereikt, bij-
voorbeeld ter gelegenheid van een
jubileum van een gedecoreerde bij
een vereniging. Dit moet u uiterlijk
een half jaar voor de datum van uit-
reiking bij de burgemeester aanvra-
gen.

Meer informatie
Informatie over hoe u iemand kunt
voordragen voor een lintje en een for-
mulier voor decoratie kunt u krijgen
bij het bestuurssecretariaat van de
gemeente, tel. 7531 225. Alle informa-
tie is ook na te lezen op de website
www.lintjes.nl. Hier is ook een aan-
vraagformulier te downloaden. 

LINTJESREGEN 2011

gingsplan ingediend. De ingediende
zienswijzen hebben niet geleid tot
aanpassing van het wijzigingsplan. 

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan, bij-
behorende stukken en het bijbeho-
rende besluit, liggen vanaf maandag
14 juni 2010  gedurende zes weken
ter inzage bij de balie Vergunningen
in het kantoor van de BEL
Combinatie, Zuidersingel 5 te
Eemnes. U kunt hier terecht van
maandag tot en met vrijdag van 8.30
uur tot 12.30 uur en op maandag ook
van 13.30 uur tot 15.30 uur. Tevens is
het wijzigingsplan te raadplegen via
de website (www.blaricum.nl).

Beroep
Op grond van het bepaalde in de Wet
ruimtelijke ordening kan degene die
een zienswijze heeft ingebracht, dan-
wel diegenen die kunnen aantonen
daartoe niet in de gelegenheid te zijn
geweest, beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het
wijzigingsplan treedt in werking
daags na afloop van de beroepster-
mijn. Indien binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State is ingediend, wordt de
werking van het besluit opgeschort
totdat op het verzoek is beslist.



AGENDA RONDETAFELGESPREKKEN DINSDAG 15 JUNI 2010

gemeentehuis, 
Kerklaan 16 te Blaricum

RTG 1
Aanvang 19.30 uur tot uiterlijk 21.00
uur   
1.Ruimte voor niet geagendeerde
onderwerpen
Dit eerste agendapunt is gereser-
veerd voor de Blaricumse burger
die een niet geagendeerd onder-
werp met de raad wil bespreken. 

Beeldvormend
2.Bestemmingsplan Bijvanck
Op het ontwerp bestemmingsplan
Bijvanck zijn zienswijzen inge-
diend, die aanleiding geven het
bestemmingsplan aan te passen.
Daarnaast heeft het college enige
ambtshalve wijzigingen doorge-
voerd. De raad wordt voorgesteld
hiermee in te stemmen.

3.Reconstructie Randweg Oost en
‘t Merk
Het college geeft aan dat op basis
van onderzoek er aanleiding is om
op korte termijn de reconstructie-
werkzaamheden aan beide wegen
te plegen. Het betreft De Randweg

Oost en ’t Merk, gelegen aan de
rand van de bebouwde kom. De
wegfunctie betreft die van stads-
ontsluitingsweg. Het college gaat
er tevens van uit, dat met deze
asfaltconstructie van de Randweg
Oost en ’t Merk, beide wegen voor
de komende 30 jaar nog maar wei-
nig onderhoud behoeven.

4.Verruiming regels (beeld)-
kwaliteitshandboeken 
De Blaricummermeent
Op verzoek van de raad heeft het
college het kwaliteitsinstrumenta-
rium en de (beeld)kwaliteitshand-
boeken nog eens beoordeeld en
onderzocht op mogelijkheden van
versoepeling en optimalisering
van de kwaliteitseisen. 

Informerend
5.Rondvraag raadsleden en frac-
tievertegenwoordigers

RTG 2
Aansluitend, maar uiterlijk om 21.15
uur tot 22.45 uur   
Beeldvormend
1.Zienswijze Programmabegro-
ting 2011 & MJB-raming 2012-

2014, jaarrekening 2009 en
bespreking 1e kwartaalrappor-
tage (3 documenten betreffen-
de de BEL Combinatie)
Op grond van de gemeenschappe-
lijke regeling kan de raad een
zienswijze indienen op zowel de
jaarrekening als de begroting. Het
voorstel betreft het niet indienen
van een zienswijze op beide docu-
menten. Daarnaast kan de raad
zich laten informeren over de
kwartaalrapportage.

2.Informatieplan 2010-2012 BEL
Combinatie
Het informatieplan voldoet aan de
wettelijke verplichtingen, aan de
ten behoeve van de bestuurs-
krachtmeting gewenste en door
het rijk gehanteerde 65% norm en
waarborgt de continuïteit met
betrekking tot de ICT dienstverle-
ning en professionalisering van
het informatiemanagement. De
nadruk ligt op integrale dienstver-
lening, inclusief de backoffice
(samenhang en besturing pro-
gramma’s). De integrale aanpak is
tevens voorwaarde voor het klant

contact centrum. Ten behoeve van
de e-dienstverlening wordt
gedacht aan aansluiting bij een
landelijk ICT-platform (Dimpact).

Indien u deel wenst te nemen aan de
beeldvormende rondetafelgesprek-
ken wordt u hiervoor van harte uitge-
nodigd en kunt u dit vooraf melden
bij de griffier (griffier@blaricum.nl).

In de rondetafelgesprekken kan niet
gesproken worden over besluiten
waartegen bezwaar of beroep op de
rechter open staat of heeft gestaan,
over benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van per-
sonen, of over een onderwerp waar-
over een klacht ex artikel 9:1 van de
Algemene wet bestuursrecht kan of
kon worden ingediend.

Deze stukken liggen ter inzage in de
hal van het gemeentehuis in
Blaricum. Ook kunt u de stukken
raadplegen via de gemeentelijke
website www.blaricum.nl 
(Gemeentehuis – Gemeenteraad –
Agenda + stukken).

GEMEENTEHUIS BLARICUM 
OFFICIEEL GEOPEND

In het bijzijn van ongeveer 100
gasten is vrijdag 4 juni jongstleden
het nieuwe onderkomen van de
gemeente Blaricum aan de
Kerklaan 16 feestelijk geopend. De
openinghandeling was op z’n
Blaricums: oud-wethouder Ben
Lüken moest ringsteken  om  de
symbolische sleutel van het
gemeentehuis te bemachtigen.
Hij werd hierbij 'ondersteund'
door vier leerlingen uit groep acht
van de Bernardusschool.  Met de
door Lüken 'veroverde' sleutel kon
burgemeester Joan de Zwart-Bloch

vervolgens de ballon doorprik-
ken, waarin de echte sleutel van
het gemeentehuis zat. 

Burgemeester De Zwart-Bloch: 
“We zijn als gemeentebestuur erg
blij weer terug te zijn in ons dorp. In
de paar weken dat we hier nu zitten
hebben we gemerkt dat ons
gemeentehuis hard op weg is weer
een kloppend hart in het dorp te
worden en dat onze inwoners de
weg naar de Kerklaan al goed weten
te vinden.”

Foto: Studio Kastermans 

Burgemeester en wethouders van
Blaricum maken, ter voldoening
aan artikel 3.6 en 3.9a van de
Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat het ontwerp van het
uitwerkingsplan ‘De Blaricum-
mermeent Werkdorp, uitwer-
kingsplan Woongebied A1’ voor
een ieder ter inzage ligt. 

Inhoud
De ontwikkeling van De Blaricum-
mermeent tot een woon- en werkge-
bied is vastgelegd in het bestem-
mingsplan Blaricummermeent,
Werkdorp. Om gevolg te geven aan
de ontwikkeling van dat gebied wil
de gemeente overgaan tot de nadere
uitwerking van dit bestemmings-
plan. Voor Deelplan A1 is het uit-
werkingsplan ‘Blaricummermeent,
Deelplan A1’ in 2009 vastgesteld.
Door de economische crisis dienen
een aantal bouwplannen te worden
herontwikkeld. Doordat het uitwer-
kingsplan ‘Blaricummermeent,
Deelplan A1’ op een aantal punten
een gedetailleerde regeling kent, is

herontwikkeling van de bouwplan-
nen niet altijd mogelijk. Daarom is
een nieuw uitwerkingsplan opge-
steld. 

Inzage 
Het ontwerpbesluit en bijbehorende
stukken liggen vanaf  maandag 14
juni 2010 gedurende zes weken ter
inzage bij de balie Vergunningen in
het kantoor van de BEL Combinatie,
Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt
hier terecht van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en
op maandag ook van 13.30 uur tot
15.30 uur. Tevens zijn te stukken te
raadplegen via de website (www.bla-
ricum.nl).

U kunt gedurende de ter inzage ter-
mijn schriftelijk een reactie indie-
nen bij burgemeester en wethou-
ders van Blaricum, Postbus 71, 3755
ZH Eemnes, onder vermelding van
‘De Blaricummermeent Werkdorp,
uitwerkingsplan Woongebied A1’.

UITWERKINGSPLAN

‘De Blaricummermeent Werkdorp’ 

TER INZAGE



Zondag 13 juni 10.00 uur 
Ds. Jan Rinzema.
Zondag 20 juni 10.00 uur
Ds. Jilles de Klerk.
Zondag 27 juni 10.00 uur 
Ds. Jan Rinzema.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderop-
pas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
Ook tijdens de schoolvakantie is er kin-
deropvang. De jeugdkapel voor jongeren
van 12-18 jaar komt één maal per veer-
tien dagen bijeen in de kelderruimte van
de Dorpskerk, behalve tijdens de school-
vakantie. Zie ook 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Familieberichten

Geboren
04-05-2010 Mila de Graaf
11-05-2010 Lloyd James Reid
17-05-2010 Zoëlle Eveline Renes
18-05-2010 Fatma Ecrin Çelik
20-05-2010 Elvira Annigje Klein
21-05-2010 Ina Zwanikken

Gehuwd
12-05-2010 Hendrik Jan Joosten, en: 

Lambertha Petronella 
Francisca Steenbeek

Overleden
15-05-2010 Henk Fecken, geboren 21 

maart 1937
24-05-2010 Jan de Sain, geboren 29 

juni 1930

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00
uur.
In de maand juni verandert de aan-
vangstijd van de zondagsviering naar
9.45 uur!!!
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 
Op 20 juni 
Kindernevendienst.
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.

Bijzonderheden:
Zondag 13 juni
9.45 uur: Woord en Communieviering
m.m.v. Timeless.
Zondag 20 juni
17.00 uur: Vormselviering voor de
Regio in de Thomaskerk in Huizen.
Voorganger: Mgr. Van Burgsteden.
Zondag 20 juni
Fietstocht en barbecue voor de parochie.
Wel van tevoren aanmelden.
Zondag 27 juni
Geen viering in Blaricum in verband met
de St. Jansprocessie in Laren.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. Tel.
035-5383153. E-mail stvitusblari-
cum@hetnet.nl. Zie ook de website
www.vitusblaricum.nl.

Kerkdiensten 

Bijvanck
Evangeliegemeente De Rivier, in de
aula van de Basisschool De
Levensboom, de Levensboom 12, in de
Bijvanck. Elke zondag een feestelijke
samenkomst, aanvang 10.00 uur. 
Ook kinderen zijn welkom. Na afloop
gezamenlijk koffie/thee. Iedereen is uit-
genodigd. Info tel. 5252804, 
www.evangeliegemeentederivier.nl.

Torenhof
Prot. diensten: elke 1e en 3e woensdag
v.d. maand om 10.00 uur.
Kath. diensten: elke 2e en de 4e, en
event. 5e woensdag v.d. maand om 9.30
uur. Iedereen is welkom!

Colofon

Eindredactie, vormgeving en productie:
Sybert Blijdenstein 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan S.H. Blijdenstein, William Singerweg 13, 
1261 EH Blaricum, tel.: (035) 5383893
Redactie: Ria Bulten, Christa Hogenkamp,
Gerda Jellema, Karin Maas, Daniëlle Mouissie,
Hidde van der Ploeg, Henny Radstaak, 
Conny Rector, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Tiny de Wit, Adrie van Zon.
Medewerkers: Linda Eggenkamp, Nico de
Gooijer, Aty Lindeman, Piet Niks, Corryn de
Vrieze. Foto’s: Peter v. Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. (035) 531 09 84 
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 035-5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

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

Kennis duur?
Wie denkt dat kennis duur is weet niet
wat domheid kost: leerachterstanden
kosten de gemeenschap uiteindelijk mil-
jarden per jaar. Zo heeft landelijk 25%
van de leerlingen uit groep acht een taal-
achterstand van twee jaar. (bron BNR-
radio)

Dorpsagenda

Gooi’, expositie Bussumse fotograaf
Bart Verhoef. Info: 035-5393939 en
www.singerlaren.nl.

GEZONDHEID EN WELZIJN
Zomeravondbridge in De Blaercom,
door Bridgeclub De Bridgegooiers, elke
donderdagavond t/m 26 augustus, aan-
vang 20.00 uur, aanwezig om 19.45 uur.
Niet leden € 2,-.
Viviumzorggroep, cursussen (al begon-
nen): ‘Rust en ruimte in je hoofd’ laatste
op 23 juni, en ‘Eerste hulp aan kinde-
ren’ 15, 22 en 29 juni, 19.30-22.00 uur.
Plaats: Gooierserf, Van Riebeeckweg
50, Hilversum. Aanmelden: tel.
6924495 of via www.tgvleden.nl.
Hatha yoga en Meditatie, in De
Blaercom, start 6 september a.s., elke
maandagochtend 9.15-10.30 uur (1e les)
en 10.45-12.00 uur (2e les), in klein-
schalige groepen door Hans ten Have.
Vanuit Ayurveda krijgt u lifestyle-advie-
zen. Aandacht voor lichamelijke beper-
kingen en herstelperiodes, m.n. voor
actieve senioren (50+). Ook proefles-
sen. Info: bel 6948656 of mail 
j.m.tenhave@ziggo.nl. 
Cursus zelfhypnose door Bernard
Ligtenberg (hypnose- en regressiethera-
peut) op de maandagavonden (al begon-
nen) van 14 en 21 juni van 19.30 tot
22.00 uur. Kosten € 75,-. Windvang 10,
Blaricum. Aanmelden en info: tel.
5316849 en www.zielsveel.nl.
Positief opvoeden (Triple P), campag-
ne in N.H., door GGD Gooi. Voor
ouders, met praktische tips en specifie-
ke hulp bij opvoedvragen. Ook indivi-
duele ondersteuning. Sluit aan bij
bestaande samenwerkingsstructuren.
Info: www.positiefopvoeden.nl. 

DIVERSEN
Nieuwe theetuin: ‘In Gooijers Erf’
aan de Schapendrift 1-B in Blaricum.
Open in zomermaanden op elke donder-
dag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Dicht in schoolvakantie. Van Els
Hessels en Rob de Gooijer. Gezellige
zitjes in tuin en boomgaard. Koffie en
thee. Zelfgemaakte taart. Eenvoudige
lunches. Te koop brocante, en tuinmeu-
bilair uit eigen werkplaats. Info: 06-
25326949. 
Junior Imker Club, elke zondag, in het

N.B. De Lokale websites kunt u onder
dezelfde naam vinden op www.heien-
wei.nl. Voor de websites van adverteer-
ders en sponsors zie de advertenties. 

EVENEMENTEN
St. Vituskerk: fietspuzzeltocht, huif-
karrit en barbecue op zondag 20 juni
a.s. Start fietstocht vanaf 13.00 uur, in
de tuin. De huifkarrit (indien slecht ter
been) start om 13.30 uur. Barbecue om
16.30 uur. Speelmaterieel voor kinde-
ren. Kosten fietstocht € 2,-, kinderen
(t/m 12 jaar) gratis. Barbecue € 12,50
(volwassenen) en € 5,- (kinderen t/m 12
jr.). Inschrijven t/m 13 juni bij de kerk
of via www.vitusblaricum.nl. Meer
info: Frank van Aalst tel. 5315263.
Zomerconcert ‘Rust Wat’ op vrijdag
25 juni, voor de 13e keer, bij de sfeer-
volle vijver, aanvang 20.15 uur. Door
het Nederlands Blazers Ensemble. Op
het programma staat de uitvoering van
‘Het Paradijs’ uit ‘Die Jahreszeiten’ van
Haydn, waarbij Bart Moeyaart het ver-
haal van het paradijs zal vertellen.
Opbrengst voor St. Francis’ Hospital te
Katete in Zambia. Parkeren uitsluitend
op Oranjeweitje, pendelbus: € 2,-
(retour). Informatie, inclusief bestellen
kaarten, op: www.zomerconcert.nl.
Vooraankondigingen:
Feestweek en Kermis 14 tot 18 augus-
tus a.s., programma volgt.
Oldtimer Festival 2010 12 sept. a.s.,
www.lions-otf.nl.
Atelier Route Blaricum 11 en 12 sept.
a.s., www.kunstencultuurblaricum.nl.
Dag van het werkpaard zondag 19 sept.
a.s., www.dagvanhetwerkpaard.nl.
Stad en lande Ruiters 25 en 26 sept.
a.s.: www.standenlanderuiters.nl.
Open Golf & Country 26 sept. a.s.:
www.blaricumpromotie.nl.

EXPOSITIES
Galerie Bianca Landgraaf: 12 juni t/m
25 juli jubileumtentoonstelling Lydia
Schröder, glasobjecten en Ad Arma,
etsen. Wintertuin, Hamdorffcomplex.
Info: 035-5335987 en 
www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: ‘Kleurrijk
Singer’, schilderkunst uit eigen collec-
tie t/m 29 augustus a.s. Van 29 mei t/m
29 augustus expositie ‘Bij ons in het

bijenseizoen, door Dorine Borgers, bij-
enschansje bij Mariëlle Bakker op de
Angerechtsweg 11. Voor kinderen vanaf
9 jaar. Info: 
www.imkersverenigingblaricum.nl. 
Dierenleed mee helpen verhelpen?
Zie www.fondationbrigittebardot.fr.

‘SMULTUIN’, tijdschrift
van Claudia Reina, nu als
digitaal maandblad (pdf
via e-mail) in full colour,
30 pagina’s. Met handige
informatie en vele foto’s

over duurzaam en biologisch smul-tui-
nieren. Voor jong en oud! Geen adver-
tenties, alleen artikelen. Losse nummers
€ 2,50 per stuk, jaarabonnement én lid-
maatschap Smultuinclub voor € 27,50. 
Zie ook www.smultuin.nl.
WereldWinkel Laren zoekt voorzitter
(m/v) voor bestuur van 4 personen; lei-
ding en sturing aan ca. 20 vrijwilligers.
Ervaring met leidinggeven en werken
met vrijwilligers. Indien mogelijk 3,5
uur per week actief in de winkel. Tevens
gezocht: pr-medewerker (m/v) voor
publiciteit en acties Wereldwinkel. Info:
Lidy Smit, tel. 5310315 of 
jan.lidysmit@hetnet.nl. Zie ook
www.laren.wereldwinkel.nl.

BIBLIOTHEEK HLB 
Huizen: Plein 2000 1, tel. 5257410.
Laren: St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
Vestiging Huizen: tot 25 juni fotopor-
tret-expositie van Tom de Groot over
betrokken kunstenaars.
Kunstuitleen: gehele maand, uit wissel-
collectie. T/m vrijdag 25 juni Expositie
KlasseKunstproject: basisschoolleer-
lingen Huizen, Laren en Blaricum pre-
senteren kunstwerken n.a.v. Kunstuit-
leen- en Bibliotheekopdrachten met
bezoek in de klas van beeldend kunste-
nares Marloes Eerden; tijdens de ope-
ningsuren, toegang gratis. Zaterdag 19
juni Kunstpicknick Gooimeer met kun-
stenaars van Kunstuitleen, 13.00-18.00
uur aan het Gooimeer. Laren én
Huizen: Algemeen: wekelijks nieuwste
toptitels van bestsellerlijsten. Uitleen
Blu-raydiscs. Bij mobiliteitsproblemen:
Bibliotheek-aan-huis! Vereist: lidmaat-
schap, info: tel. 5257410. Lezingen etc.:
entreeprijzen en kaarten reserveren, zie
www.bibliotheekhlb.nl.


