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Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

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

P        

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
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

De redactie ontving de hierna vermelde
brief: ‘Geachte Aty Lindeman, vandaag
werd ik aangenaam verrast: ik kwam bij
toeval uw artikel ‘De geschiedenis van
Gemelli’ te lezen, in hei & wei nr. 318,
van mei 2008. Ik ben namelijk de Kees
Willem Breukers, die er in genoemd
wordt, hedendaags Avraham Melkman.
U heeft Bets Breukers zo goed gekarak-
teriseerd, dat het me lijkt alsof u haar
gekend heeft, of op zijn minst gesproken
hebt met iemand die haar kende. Het
deed me goed te weten dat het heldhafti-
ge gedrag van deze bijzondere vrouw,
mijn lieve moeder, nog zo in herinnering
is. Van harte bedankt,

A.M.

Blaricum is een van de mooiste dorpen
van Nederland. Ook in het verleden had
het al een grote aantrekkingskracht, niet
in het minst op mensen met een meer dan
gemiddeld gevoel voor esthetiek en kwa-
liteit van leven: kunstenaars, met in hun
kielzog musici, vrijdenkers, wereldverbe-
teraars, filosofen, theosofen. Samen met
de oorspronkelijke bewoners vormden zij
ons dorp tot een woongemeenschap die
het waard is gekoesterd te worden. Om
de herinnering aan die illustere inwoners
levend te houden willen Stichting
Karakteristiek Blaricum (SKB) en de
Historische Kring, met steun van o.a. het
Gemeenschapsfonds, de voormalige
woningen van die beroemde inwoners
voorzien van een schildje met een korte
tekst over hun leven en werken. Het zal

‘Leneke van Gils (rechts) neemt met vele
vrijwilligers en senioren, feestelijk
afscheid van de S.W.O.-BEL in Blaricum.
Zij gaat na 18 jaar trouwe inzet van haar
welverdiende pensioen genieten’.

daarbij gaan om kunstenaars, maar ook
om wetenschappers, schrijvers, musici of
politici. Voorbeelden zijn Leo Gestel,
Prof. v Rees, Singer, Eppo Doeve en
Marten Toonder. 
SKB en de Historische Kring denken dat
dit de bewoners van ons dorp weer eens
stil zal doen staan bij het bijzondere
karakter ervan. Om dit project te realise-
ren vragen zij de bewoners hen te voor-
zien van de namen en voormalige adres-
sen van bijzondere, bekende of beroemde
historische Blaricummers. Van veel kun-
stenaars beschikken zij al over gegevens,
maar lang niet altijd over de adressen
waar zij gewoond hebben. Heeft u er
informatie over? Bel of mail
Carlo Andreoli  cagj@tiscali.nl,  tel.:
5318758. 

Bets Breukers

S.B.

M.v.L.

Dag van het Werkpaard 2010 

De uitslagen
Het raadspel:
1. zinksnijder
2. oliekachel
3. zinkklopper
4. rawplug beitel
5. koppelstok (hout)
6. karnton
7. baggernet (schep)
8. schooltas
9. schroefdraad opruimer

10. verstelbare wielmoersleutel 
patentassen

De hoofdprijs, een verrassingsmand, is
gewonnen door Henk Wiggerts uit
Eemnes.

De Hoepelwedstrijd is gewonnen:
1. bij de kinderen door Zeph van den

Bergh uit Blaricum met 225 m, 
2. bij de volwassenen door Henk-Jan de

Heer uit Soest met 250 m.

De ploegwedstrijd en de totale wed-
strijd zijn beiden gewonnen door:
het team van Theo Makker uit Eemnes.

De Blaricumse dag van het werkpaard in
2011 is op zondag 18 september!

Gezocht: historische BN ‘ers

Nico de Gooijer S.B.



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

Burgerzaken Blaricum
Maandag t/m vrijdag 
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.

Burgerzaken, 
kantoor BEL Combinatie
De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond) 
van 13.30 - 20.00 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
• William Singerweg 12, 1261 EJ,
het vergroten van een woning,
ingekomen 24 september 2010;

• Angerechtsweg 5, 1261 XG, het
plaatsen van vier dakkapellen,
ingekomen 27 september 2010;

• Dwarslaan, sectie A nummer
5941, kavel 1, 1261 BB, het geheel
oprichten van een villa, bijge-
bouw en garage, ingekomen 28
september 2010;

• Dwarslaan, gemeente Blaricum
sectie A nummer 9828, 1261 BB,
het geheel oprichten van een
woning, een bijgebouw en een
garage, ingekomen 28 september
2010;

• Dwarslaan, gemeente Blaricum
sectie A nummer 2940, 1261 BB,
het geheel oprichten van een
woning, ingekomen 30 september
2010;

• Dotterbeemd 2, 1261 TL, het ver-
groten van een woning, ingeko-
men 30 september 2010;

• Bussummerweg, gemeente
Blaricum sectie D nummer 1543,
1542 en 1307, 1261 CA, het
oprichten van een woning met
een bijgebouw, ingekomen 30
september 2010;

• Meentweg 6, 1261 XT, het gedeel-
telijk veranderen van een woon-
boerderij, ingekomen 28 septem-
ber 2010;

• Pastoor de Saeyerweg 2a, b, 1261 GN,
het geheel plaatsen van een kelder,
ingekomen 30 september 2010;

• Hooibrug 12a, 1261 MW, het
geheel vernieuwen van reclame
elementen, ingekomen 27 sep-
tember 2010.

Aanvragen om sloopvergunning
• ’t Schaar 133, 1261 MS, het verwij-
deren van asbesthoudende mate-
rialen, ingekomen 30 september
2010.

Aanvragen om kapvergunning
• Sint Vitusweg 1, 1261 TK, 2 bomen,
ingekomen 26 september 2010;

• Stichtseweg 2, 1261 TA, 1 boom,
ingekomen 27 september 2010;

• Melkweg 17, 1261 GT, 29 bomen,
ingekomen 29 september 2010; 

• De Staken 38, 1261 LD, 1 boom,
ingekomen 29 september 2010;

• Waterschapslaan 5, 1261 JR, 1
boom, ingekomen 29 september
2010;

• Schapendrift 96, 1261 HS, 4 bomen,
ingekomen 30 september 2010.

Aanvragen
Rijksmonumentenvergunning  
• Meentweg 6, 1261 XT, het gedeel-
telijk veranderen van een woon-
boerderij, ingekomen 28 septem-
ber 2010.

Aanvragen om omgevingsver-
gunningen (reguliere 
voorbereidingsprocedure)  
• Fransepad 26, 1261 JE, het veran-
deren van een uitweg, ingekomen
7 oktober 2010;

• Professor van Reeslaan 26a, 1261
CT, het plaatsen van een inrij- en
loopppoort, ingekomen 11 oktober
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 vergunningen’
bekendgemaakt. 

ONTVANGEN AANVRAGEN

Bouwvergunningen
• Meentweg 9, 1261 XR, het oprich-
ten van een woning en bijgebouw,
verzonden 7 oktober 2010;

• Dr. Catzlaan 27, 1261 CR, het plaat-
sen van een toegangspoort en erf-
afscheiding, verzonden 7 oktober
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 de verzenddatum en is
per besluit aangegeven. 
Het beroepsrecht hebben de belang-
hebbenden 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
Amsterdam). Degene die een
beroepschrift indient kan – als spoed-
eisende belangen gelden – een ver-
zoek tot het treffen van voorlopige
voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank. 

MET ONTHEFFING 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

BEL-COMMISSIE
RUIMTELIJKE
KWALITEIT 

(v/h welstandscommissie)

Kleine commissie
Iedere dinsdag  - in de even
weken - in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Grote commissie
Iedere dinsdag - in de oneven
weken - in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes. 

De commissievergaderingen zijn
openbaar. Wanneer u bij deze
vergaderingen aanwezig wilt
zijn, bent u van harte welkom.
Echter inspreken tijdens deze
vergaderingen is niet toegestaan,
tenzij u van te voren te kennen
heeft gegeven uw activiteit te
willen toelichten. Activiteiten
welke beoordeeld moeten wor-
den door de 
BEL-commissie Ruimtelijke
Kwaliteit worden pas voorgelegd
aan deze commissies wanneer
duidelijk is dat de gemeente pla-
nologisch wenst mee te werken. 

Voor eventuele informatie over
de agenda kunt u één werkdag
voor de vergadering tussen 9.00
en 11.00 uur telefonisch contact
opnemen met de Vergunningen-
lijn, telefoon (035) 75 13 125,
optie 1. De agenda voor de grote
commissie staat ook één werk-
dag voor de vergadering op de
gemeentelijke website.



Bouwvergunningen
• Huizerweg 12a, 1261 AW, het plaat-
sen van een terrasoverkapping,
verzonden 28 september 2010;

• Melkweg 17, 1261 GT, het oprichten
van een woning met bijgebouw eer-
ste fase, verzonden 29 september
2010;

• William Singerweg 12, 1261 EJ, het
plaatsen van een dak op een uit-
bouw, verzonden 7 oktober 2010;

• Angerechtsweg 5, 1261 XG, het
plaatsen van 4 dakkapellen, verzon-
den 7 oktober 2010;

• Stam 2, 1261 PZ, het plaatsen van
een carport, verzonden 7 oktober
2010;

• Blad 12, 1261 PX, het plaatsen van
een dakkapel, verzonden 7 oktober
2010.

Sloopvergunningen
• Meentweg 9, 1261 XR, het slopen
van een woning, verzonden 7 okto-
ber 2010;

• ’t Schaar 133, 1261 MS, het verwij-
deren van asbesthoudende materi-
alen, verzonden 7 oktober 2010.

Vergunning o.g.v. de verordening
beeldbepalende panden
• Meentweg 9, 1261 XR, het slopen
van de bestaande woning en het
bouwen van een nieuwe woning
met bijgebouw, verzonden 7 okto-
ber 2010.

Kapvergunningen
• Stachouwerweg 7, 1261 HT, 2 paar-
denkastanjes (herplant), verzonden
29 september 2010;

• Meentzoom ter hoogte van nrs. 45-
47, 1 robinia (noodkap+herplant),
verzonden 8 oktober 2010;

• Waterschapslaan 5, 1261 JR, 1
Amerikaanse eik, verzonden 8
oktober 2010.

Overige vergunningen
APV Vergunningen

door burgemeester
• ontheffing van het sluitingsuur aan
Moeke Spijkstra, gevestigd aan de
Torenlaan 10 op de volgende data,
verzonden 8 oktober 2010:
- de nacht van 21 januari 2011 op 22
januari 2011 van 01:00 uur tot
01:30 uur;
- de nacht van 11 februari 2011 op
12 februari 2011 van 01:00 uur tot
01:30 uur;
- de nacht van 25 maart 2011 op 26
maart 2011 van 01:00 uur tot 01:30
uur.

Hier staan besluiten vermeld, waarte-
gen 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 getroffen,
kan binnen zes weken na de bekend-
making van het betreffende besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethou-
ders. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum en is per besluit aangege-
ven. 

Degene die een bezwaarschrift
indient, kan – als spoedeisende belan-
gen gelden – een verzoek tot het tref-
fen van voorlopige voorziening indie-
nen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Amsterdam (Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam). Voor
een dergelijk verzoek brengt de recht-
bank griffierecht 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

 

Het college van Blaricum deelt mee,
dat de raad in haar vergadering van
21 september 2010 de Bouwverorde-
ning, inclusief de 13e wijziging heeft
vastgesteld.  

Deze verordening is gelijktijdig met
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht op 1 oktober 2010 in wer-
king getreden en de eerdere vastge-
stelde bouwverordening is hiermee
vervallen. 

De volledige tekst van verordening,
met de bijbehorende toelichting, ligt
vanaf die datum gedurende twaalf
weken ter inzage in het kantoor van
de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te
Eemnes, bij de balie Vergunningen
en Handhaving. Voorts zijn de inte-
grale tekst en toelichting te raadple-
gen op de website van de gemeente
Blaricum. 

BOUWVERORDENING VASTGESTELD

In haar vergadering van 21 septem-
ber 2010 heeft de raad van Blaricum
de beleidsnota ‘Handhavingsbeleid
omgevingsrecht 2010-2014’ vastge-
steld. De beleidsnota treedt in wer-
king de dag na deze publicatie. Met
deze beleidsnota heeft de gemeente-
raad bepaald aan welke handha-
vingstaken de gemeente Blaricum
prioriteit geeft.

De beleidsnota ligt met ingang van
heden voor een ieder ter inzage tij-
dens werkdagen gedurende zes
weken in het BEL kantoor,
Zuidersingel 5 te Eemnes. 

Informatie: mw. G. Heger, telefoon
035-7513219.

HANDHAVINGSBELEID 
OMGEVINGSRECHT 2010-2014

Burgemeester en wethouders van
Blaricum maken bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan Angerechts-
weg 12 ter inzage ligt. Dit in over-
eenstemming met artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening en artikel
3:12 Algemene wet bestuursrecht. 

Het plangebied 
Het plangebied wordt gevormd door
het perceel Angerechtsweg 12.
Volgens het vigerend bestemmings-
plan Kom 1e herziening is de agrari-
sche bestemming op dit perceel van
toepassing. Er is verzocht om de
bestemming te wijzigen naar de
woonbestemming en het bouwvlak
te verschuiven. Hiervoor is een her-
ziening van het bestemmingsplan
noodzakelijk.

Periode van ter inzage legging 
Het college legt het ontwerpbestem-
mingsplan Angerechtsweg 12 op
grond van het bepaalde in artikel 3.8
lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
met ingang van maandag 18 oktober
2010 gedurende zes weken ter inza-
ge. Het ontwerpbestemmingsplan
Angerechtsweg 12 kunt u inzien bij
de balie Bouwen en 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 ontwerpbestemmings-
plan Angerechtsweg 12  te raadplegen
via de website (www.blaricum.nl). 

Indienen van zienswijzen 
Gedurende de termijn van ter inza-
ge legging kan eenieder schriftelijk
of mondeling zienswijzen omtrent
het ontwerpbestemmingsplan
Angerechtsweg 12 zienswijzen
indienen bij de gemeenteraad van
Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH
Eemnes, onder vermelding van
‘Ontwerpbestemmingsplan 
Angerechtsweg 12’. Ook het indie-
nen van een mondelinge reactie is
mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij
voorkeur uiterlijk een week voor
het einde van de ter inzage ligging,
een afspraak te worden gemaakt
met mevrouw K. de Graaf, telefoon-
nummer (035) 75 13 165. Het is niet
mogelijk telefonisch of via de email
uw zienswijze kenbaar te maken. 

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
ANGERECHTSWEG 12 TER INZAGE

Vanaf heden is de aanbiedtijd voor
het huishoudelijk afval vervroegd
van 22.00 uur voor de dag van inza-
meling naar 20.00 uur voor de dag
van inzameling. 

Het dagelijks bestuur van het
gewest Gooi en Vechtstreek heeft dit
uitvoeringsbesluit vastgesteld. De
nieuwe aanbiedtijd is gebaseerd op
reacties van inwoners uit regio Gooi

en Vechtstreek en naar aanleiding
van interne heroverweging. 

Kijk voor meer informatie op de
website van het gewest Gooi en
Vechtstreek, www.gewestgooien-
vechtstreek.nl of die van de GAD,
www.gad.nl voor de complete afval-
stoffenverordening en daarbij
horende uitvoeringsbesluiten.

AANBIEDTIJD HUISHOUDELIJK AFVAL
VERVROEGD

Het college heeft op 15 september
2010 besloten de concept nota
archeologiebeleid ter inzage te leg-
gen. Iedereen wordt in de gelegen-
heid gesteld een reactie in te dienen
op het plan. 

In het kader van het opstellen van
gemeentelijk archeologiebeleid is
een concept nota archeologiebeleid
opgesteld. In de concept nota arche-
ologiebeleid is het proces van de tot-
standkoming van de archeologische
waarden, verwachtingskaart- en
beleidskaart met een voorstel voor
bestemmingsplanvoorschriften uit-
eengezet. In een informatieve bij-
eenkomst op 7 oktober 2010 is de
concept nota gepresenteerd aan de
raadsleden. 

Periode van de ter inzage legging
Met ingang van maandag 18 oktober
2010 zal gedurende vier weken, de

concept nota archeologiebeleid ter
inzage worden gelegd. 

In deze periode kan een ieder het
bestemmingsplan inzien bij de balie
Bouwen en vergunningen in het
kantoor van de BEL Combinatie aan
de Zuidersingel 5 te Eemnes. De
openingstijden zijn van maandag
t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en
maandag ook van 13.30 – 15.30 uur. 
Het bestemmingsplan is daarnaast
te raadplegen via de website van
www.blaricum.nl

Indienen van zienswijzen 
Gedurende de termijn van ter inza-
ge legging kan een ieder (bij voor-
keur) schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen bij de
Burgemeester en wethouders van
Blaricum, t.a.v. mw. E. van
Bronckhorst, Postbus 71 3755 ZH
Eemnes, onder vermelding van
‘Concept nota archeologiebeleid’. 

CONCEPTNOTA ARCHEOLOGIEBELEID 
TER INZAGE



Zondag 17 oktober 10.00 uur
Ds. Bert Berkhof
Zondag 24 oktober 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema
Zondag 31 oktober 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema

Tijdens de kerkdiensten is er een crèche
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De
jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar
komt één maal per veertien dagen bijeen
in de kelderruimte van de Dorpskerk,
behalve tijdens de schoolvakantie. Zie
ook protestantsegemeenteblaricum.nl.

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Dorpsagenda
Torenhof. In oktober en november,
expositie van Ria van der Mik, glas in
lood kunst.
Trappenberg. Tot 24 november.
Expositie: Rineke Wartena en Iris van
Keulen, schilderijen. Open:  werkdagen
9.00-17.00 uur, zondags op tel. verzoek.
Info: tel. 6929600.

WELZIJN 
S.W.O.-BEL: nieuwe activiteiten in De
Blaercom. Cursus gitaar spelen voor
kinderen (v.a. 7 jr.) dinsdagmiddag v.a.
15.30 uur. Spelletjesmiddag volwasse-
nen: elke dinsdagmiddag v.a. 13.30 uur.
Cursus Mahjong, start 18 oktober,
maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur.
Alzheimercafé, Naarderstr. 81, Laren op
28 okt. van 19.30-22.00 uur: ‘Had ik dat
maar geweten’. PC Helpdesk Laren, op
15 november, presentatie  maken fotoal-
bum. Opgave en info. tel. 5316054, of
5312977 zie ook swobel.org.nl.
Mantelzorgcafé. Geopend: elke 2e
dinsdagavond van de maand van 19.30-
21.30 uur in het gezondheidscentrum
De Lloods aan de Meentweg 37P in
Blaricum. 
Collecte KWF Kankerbestrijding afde-
ling Blaricum, opbrengst 2010: €
9.841,27.
Collecte Nierstichting, opbrengst
Blaricum-Dorp: € 4749,26 euro.
Volgend jaar ook collecteren? Neem
contact op met Marijke Oort, tel:
5388277.
Versawelzijn: nieuwe cursussen in De
Blaercom: Mensendieck (28 lessen) en
Tekenen en schilderen (20 lessen). Info
en  opgeven bij Lisette Mooij, tel.
5312977. Zie ook versawelzijn.nl.
Vivium Services, diverse cursussen,
w.o. eerste hulp aan kinderen, omgaan
met digitale apparaten, Tai Chi Gong
voor 50 plussers, etc. Dagverzorging

N.B. De ‘LOKALE WEBSITES’ kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl. Voor de websites van
adverteerders en sponsors zie de adver-
tentieteksten. 

KUNST
Animatiefilm ‘Red-End and the
seemingly Symbiotic Society’ op vrij-
dag 5 november om 20.00 uur in
Kunstcafé De Blaercom. Genomineerd
voor een gouden kalf 2010.
Commentaar van de makers  Robin
Noorda en Bethany de Forest. Met
muzikale intermezzi. Mede initiatief
van de Stichting Kunst en Cultuur
Blaricum.
Galerie Bianca Landgraaf: 1 oktober
t/m 13 november expositie ‘Het spel van
de natuur’, tekeningen van Jolien
Kramer (1985), schilderijen van Nora
Tholhuysen (1956), beelden van Hans
Rikken (1956). Zomertuin 11,
Hamdorffcomplex. Info: tel. 5335987
en galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: t/m 7 november
Onno Boerwinkel, pastelschilderijen
Anja Vosdingh Bessem, beelden ‘La
Dolce Vita III of het Gooise Leven en
andere genoegens.’ Info en openingstij-
den: vlierhove.nl.
Singer Museum, Laren: 17 september
t/m 16 januari 2011 ‘Dutch Utopia.
Amerikaanse kunstenaars in Nederland
1880-1914.’ Van 17 september t/m 27
maart 2011 ‘Singer Memorial collection
Hoogtepunten uit eigen verzameling.’
Info: tel. 5393939 en singerlaren.nl.
Belkantoor. BEL-Art. Tot 11 novem-
ber. Expositie: Elize van der Werff,
schilderijen en sieraden etc., Hannah
Winsemius schilderijen en Jikke
Meijhuis beelden. Open: werkdagen van
08.30 tot 17.00 uur in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

‘De Hut van Mie’, Johanneshove,
Laren. CIZ indicatie vereist. Opgave en
info.: tel. 5395259 of 6924495. Zie ook
vivium.nl of viviumservices.nl.

BIBLIOTHEEK HLB 
In Laren en Huizen: Bij mobiliteits-
problemen: Bibliotheek-aan-huis!
Vereist: lidmaatschap, info: tel.
5257410. ‘Nederland leest 2010’ van 22
oktober t/m 19 november. Leden krijgen
‘De grote zaal’ van Jacoba van Velde
cadeau. Huizen, Plein 2000 1, tel.
5257410: inloopochtend woensdag 20
oktober. In samenwerking met Scouting
Tymen de Sayer workshop, zaterdag 23
oktober leeftijd van 4 t/m 7 jaar. info:
bibliotheekhlb.nl of scoutingblar-
icum.nl. Kunst op schoot met Elmer,
workshop, 28 oktober, leeftijd: 2 en 3
jaar, van 10.00 tot 11.00 uur.
Prijsuitreiking kinderkunstwedstrijd 16
oktober, 14.00 – 15.00 uur. Photowalk
in de herfst op 23 oktober van 13.00 tot
15.00 uur. Laren, St. Janstraat 27a, tel.
5382612: Kidsbios op 20 en 27 oktober
om 14.30. Biblioscoop, 21 en oktober
om 19.30 uur. Entreeprijzen en kaarten
reserveren, zie bibliotheekhlb.nl. en
gooisebibliotheken.nl.

NIEUWE ONDERNEMING 
The Art of Mediation!M.i.v. 1 novem-
ber opent Rineke Wartena, advocaat en
kunstschilder haar kantoor en atelier in
de loods achter Angerechtsweg 4. Naast
het schilderen is Rineke Wartena actief
als mediatior, waarbij zij vastgelopen
communicatie weer op gang brengt en
partijen helpt om hun eigen oplossing
voor het probleem of geschil te vinden.
Info: art-of-mediation.nl of 06-
54962940.

Colofon

Eindredactie:
Sybert Blijdenstein 
Eindredactie (dunne versie): Gerda Jellema
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan S.H. Blijdenstein, William Singerweg 13, 
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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
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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
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hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
en zondag 11.00 uur
Door de week: 
Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
Donderdag 21 oktober
19.15 uur
Marialof.
Maandag 1 november
19.15 uur
Viering van Allerheiligen.
Dinsdag 2 november
19.00 uur
Rozenkransgebed.
19.15 uur
Viering van Allerzielen: Gedachtenis
van alle overleden gelovigen.
Voorgangers C. Lavaleije en J. Willems.
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
vitusblaricum.nl.

Hei & wei niet
ontvangen?

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

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 geza-
menlijk koffie/thee. Iedereen is uitgeno-
digd. Info tel. 5252804, 
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 10.00
uur. Iedereen is welkom!

Zon op en onder: op 1 november om
7.35 uur respectievelijk 17.12 uur en op
15 november om 8.00 uur respectievelijk
16.49 uur.

Blaricum algemeen
Oppervlakte : 15,58 km2
waarvan land: 11,13 km2 
en water: 4.45 km2
inwoners: 8.962 (805/km2)

(01-01-2010)

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Blaricum maken bekend
dat vanaf heden tot aan de behande-
ling door de gemeenteraad op 3
november 2010, op grond van artikel
190, lid 2 Gemeentewet, de program-
mabegroting 2011 en de meerjarenra-
ming 2012-2014 voor een ieder ter
inzage is gelegd bij de receptie in het
gemeentehuis Kerklaan 16 te
Blaricum en in het kantoor van de
BEL Combinatie aan de Zuidersingel
5 te Eemnes.

PROGRAMMA-
BEGROTING 
2011

Burgemeester en wethouders van
Blaricum maken bekend dat de
gemeenteraad van Blaricum op 21
september 2010 de Algemene plaat-
selijke verordening Blaricum 2010
heeft vastgesteld. De raad heeft de
Algemene plaatselijke verordening
Blaricum 2007 ingetrokken.

De Algemene plaatselijke verorde-
ning Blaricum 2010 treedt in werking
per 1 oktober 2010 en ligt ter inzage
in het kantoor van de BEL
Combinatie aan de Zuidersingel 5 in
Eemnes. De Algemene plaatselijke
verordening Blaricum 2010 is ook op
www.blaricum.nl te raadplegen. 

ALGEMENE 
PLAATSELIJKE 
VERORDENING 2010 
VASTGESTELD

vervolg 
gemeentelijke 
mededelingen


