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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

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

P        

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
www.rabobank.nl/noordgooiland

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

Programmaraad
kiest voor jeugd
De Regionale Programmaraad Gooi &
Omstreken (RPGO) kiest voor de
jeugd. 
In het definitieve tv-advies voor 2011
zijn namelijk MTV en Pebble TV in het
basispakket opgenomen. Alleen om
zwaarwegende redenen kan kabelexploi-
tant Ziggo van dat advies afwijken.
Het volledige advies is te lezen op
www.rpgo.nl. Onder de vlag van 
de RPGO vallen de gemeenten 
Laren, Blaricum, Huizen, Bussum,
Naarden, Baarn, Breukelen/ Stichtse
Vecht, Wijdemeren en Eemnes.

Pinksteren 2011 
Voor iedereen die graag ZINGT!
De Dorpskerk organiseert op 12 juni
de oecumenische pinksterviering op
het Oranjeweitje te Blaricum. 
Het wordt een openluchtdienst, tezamen
met alle kerken uit Blaricum, Laren en
Eemnes. Voor dit openluchtgebeuren
wordt een projectkoor gevormd: dit
Goois oecumenisch gelegenheidskoor
staat onder leiding van de professionele
dirigent Margreet Veerman. Repetities
starten op dinsdag 24 mei van 20.00-
21.30 uur. Vervolgens op 31 mei en 7
juni. Het optreden is 12 juni, Eerste
pinksterdag, om 11.00 uur. Iedereen,
ongeacht van welke kerk of niet, jong of
oud, kan meedoen. Aanmelden kan bij
de dirigent via veermanmusic@
hotmail.com. Of bel 5252157. Doen!

Spelevanck
Op zaterdag 19 maart a.s. organiseert 
peuterspeelzaal Spelevanck een lente-
markt.
Van 10.00-12.00 uur bent u van harte
welkom. Er zijn allerlei leuke activitei-
ten voor jong en oud, tevens is er een
kleine rommelmarkt en zal er divers
speelgoed worden verkocht.
Kom allemaal naar de Spelevanck aan de
Levensboom 2 te Blaricum!

Jochem (voorop) met nog 94 deelnemers, waaronder dorpsgenoot Marcel Mignot, op de
Weissensee in Oostenrijk.

In 2008 werd op vijfjarige leeftijd bij
zijn nichtje Lotte taaislijmziekte gecon-
stateerd. Taaislijmziekte,
ook wel cystic fybrosis
(CF), is de meest voorko-
mende erfelijke ziekte
met een beperkte levens-
verwachting. De aandoe-
ning is chronisch en niet
te genezen. CF veroor-
zaakt dik, taai slijm
waardoor spijsverterings-
problemen ontstaan. In
de luchtwegen veroor-
zaakt het taaie slijm
ademhalingsproblemen
en chronische luchtweg-
infecties, waardoor scha-
de aan de longen ontstaat
die uiteindelijk tot de
dood leidt. Kortom, een
rotziekte waar nog geen medicijn voor
gevonden is! Dit heeft Jochem doen

besluiten om zich voor deze ziekte in 
te zetten en ambassadeur van 

de Nederlandse Cystic
Fybrosis Stichting
(NCFS) te worden.

Schaatsen voor lucht
Op vrijdag 4 februari jl.
heeft hij in dit kader mee-
gedaan aan Skate4Air.
Met nog 94 deelnemers,
waaronder dorpsgenoot
Marcel Mignot, heeft hij
op de Weissensee 200
kilometer geschaatst om
geld in te zamelen voor
onderzoek naar CF. Zijn
motivatie: ‘200 kilometer
schaatsen voor lucht, dat
is voor mij een dagje
afzien. Ik weet dat het cli-

ché is, maar dat valt in het niet bij een

www.dayspamooi.nl
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Jochem Uytdehaage schaatst 200 km
voor taaislijmziekte
Voor het goede doel heeft Jochem zijn schaatsen weer aangetrokken en is hij
een nieuwe uitdaging aangegaan, het schaatsen van de Alternatieve
Elfstedentocht. Vanwaar deze uitdaging?

Wandelen 
Vanaf De Malbak zaterdag 26
maart 14.30 uur wandelen met natuur-
wacht Edwin Klomp van Vrienden van ’t
Gooi. Weer in wijkcentrum De Malbak
aangekomen, wordt er om 18.00 uur een
maaltijd geserveerd. 

Inschrijven (€ 10,- per persoon) 
en info: wijkcentrum De Malbak,
Wetering 122, tel. 5262902 of

gvliet@versawelzijn.nl. 

vervolg op pagina 2

Marcel Mignot (r.) en
Werner Vervaet.



Wij, de genodigden, vonden het een
uniek en heel aardig plan om met elkaar
te vieren dat het park officieel werd
geopend. En dat buiten eten met de
buren, dat had echt iets leuks! Ik maakte
een open brief voor de
buurt met daarin mijn plan
om iets aan de gemeente
terug te geven en haalde
daarmee € 200,- op om
symbolisch aan te geven
hoe blij we waren met het
nieuwe park (het geld werd
op een aparte bankrekening
gezet). We hadden bij het
geschenk wel het beding,
dat er iets kleurigs voor
gekocht zou worden voor
een plek in het park.
Bijvoorbeeld een boompje
of een struik. Iets blijvends
van de buurt. 

Een rij contacten
De wethouder en de burgemeester von-
den het heel bijzonder om ook eens wat
te krijgen en gaven daarvan dan ook met
veel woorden blijk. Het gevolg was
natuurlijk dat er contact gemaakt ging
worden tussen de gemeente en mij over
de plaats van ons cadeau en het wanneer
van het plaatsen. Er volgden een hele rij
contacten: in persoon of per telefoon of
een aantal keren per e-mail. Allemaal
met vriendelijke mensen die geheel met
me meedachten... Maar niemand die iets
besloot. Ten einde raad besloot ik een
mij bekend raadslid erover aan te schie-
ten. Zij bracht het ter bestemde plaatse
op tafel en kreeg geïrriteerde reacties. 

Wat te doen
Men was er wel van op de hoogte en
vond het getuigen van een slordig beleid
in deze. Dat veroorzaakte dan ook de
ergernis. Erkennen dat er zaken niet

goed gaan... Het kostte mij iedere keer
tijd en aandacht. Tijdens de twee avon-
den van het ophalen van het geld kwam
ik steeds drijfnat thuis, maar was toen
blij met de reacties van de buurt. Echter,
nu is de blijheid helemaal verdwenen... 

Wie weet voor mij een oplossing?
Blijven schrijven helpt niet. Geld storten
op de rekening van een goed doel kan
natuurlijk ook niet. Een vriendelijke
ambtenaar stelde voor: stort u het maar
in de algemene pot voor de beplanting
van het park. Dat vind ik natuurlijk ook
niets. Wie HELPT???

At Breij

    

leven met CF.’ En natuurlijk heeft
Jochem de 200 kilometer volbracht. En
ook Marcel Mignot heeft de tocht door-
staan. 

Prachtig initiatief
Na afloop was ook hij zeer enthousiast:
‘Skate4Air, geleid door een team met

‘Voor een appel en een ei’

Opeens kun je bij een bekende uit-
drukking stilstaan. Luister. Zestig jaar
geleden pikte ik als negenjarig jochie,
opgestookt door mijn iets oudere
broertje Loet, stiekem een appel van
een groentekar. Die kostten toch bijna
niks. De lage prijs van het ei kwam
kort daarna. Wij beiden wilden toen
opeens gaan kamperen in een tent. Dat
hadden we nog nooit gedaan, we had-
den geen tent en wisten er niets van.
Maar het moest en zou. Moeder deed
of ze ons niet hoorde. Maar wij zeur-
den door, tot ze er genoeg van had. Zo
werkt dat bij kinderen. U kent dat wel.
Een week later fietsten we welgemoed
naar onze ‘oma Lutte.’ Die woonde
buiten, aan een bosrand. Die had een
antiek theehuisje in de tuin. Dat was
onze tent. Stoer sliepen we op de plan-
ken vloer met ’s nachts naast ons een
kaars op een schoteltje.

’s Ochtends rammelende maag. Wel
wat sneetjes brood, maar geen beleg.
Vaders primusbrandertje, gevuld met
petroleum, en een oud braadpannetje
was ongevraagd meegenomen. We zou-
den eitjes gaan bakken. Ook nog nooit
gedaan. Primus opgepompt, brander
aangestoken en het pannetje er op.
Brandgevaar? Ja, zeker, en niet zo’n
beetje ook. Het oude huisje was van
kurkdroog hout en had een rieten
kapje. Oma wist van niets. Maar goed
ook. De Blaricumse Onderlinge zou
haar wenkbrauwen erbij opgetrokken
hebben. De eitjes, kleintjes, dat zijn de
lekkerste, hadden we gekocht bij een
boer. Voor 13 cent per stuk. 

Zestig jaar later wil ik alleen nog
maar van die echte scharreleieren. Nu
van de boerderij van Rie Rigter, aan
de Eemnesserweg, voor 19 cent per
stuk. Wel eurocenten, maar als je ziet
hoe mateloos alle andere prijzen zijn
gestegen, dan word ik daar even stil
van. Van de lage prijs van dat eitje.
Brood ging meer dan tien keer over de
kop. Huizen bijna twintig keer. En het
eitje? Nauwelijks, getrouw aan ‘voor
een appel en een ei.’ Mogen ze altijd zo
goedkoop blijven, die eitjes, want niets
is lekkerder bij het ontbijt dan een
eitje, gekookt, gebakken of geroerd.
Voor iedereen, voor iedere beurs. Dit
alles kan, onder dank aan Rie, en aan
al die andere, echte scharrelkippen-
houders. Lekker, goedkoop en dier-
vriendelijk! 

Sybert Blijdenstein

vervolg pagina 1 Column
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o.a. Werner Vervaet (initiatiefnemer),
Jochem Uytdehaage en Daniëlle
Mouissie, is een prachtig initiatief en
heeft geleid tot enerzijds een fantastisch
financieel resultaat ten behoeve van het
onderzoek naar CF, en anderzijds hebben
95 mensen, waaronder ikzelf, mogen
genieten van een heerlijke dag schaat-
sen. Een lekker zonnetje, heerlijke hap-
pen en gezellige enthousiaste meiden bij
de Skate4Air-tent maakten het mogelijk
om telkens weer een rondje van 25 kilo-
meter te gaan maken. Volgend jaar
weer!’

Met mooi resultaat
Het resultaat mag er inderdaad zijn.
Skate4Air heeft in totaal ruim € 170.000
opgebracht!

Daniëlle Mouissie 
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Een boompje voor Stichtsepark?
Op een mooie zonnige zaterdag (13 juni 2009) had de Gemeente Blaricum
inwoners uitgenodigd voor een feestelijk ontbijt ter gelegenheid van de 
opening van het nieuwe Stichtsepark. Het betrof alleen de inwoners wier
tuin grenst aan het park. 

Op vrijdag 3 februari 2012 vindt de tweede editie van Skate4Air plaats. 
Wil je ook deelnemen? Houd dan www.skate4air.nl in de gaten!

Een dagje afzien voor meer lucht.

Wordt het een boom voor het Stichtsepark of
een droomboom?



De uitnodiging wordt onder dankzeg-
ging geaccepteerd, want hei & wei heeft
zich als doel gesteld het raadseltje rond
deze in kleine dorpskring circulerende
naam op te lossen. In het telefoonge-
sprek met Frank Carmiggelt is ook nog
naar voren gekomen dat de familie van
Herman Rigter tot 1957 eigenaar was
van het pandje op een
bult in het
Warandepark, nabij de
begraafplaats. De ben-
zinepompbaas ont-
vangt me hartelijk en
gaat er eens goed voor
zitten. Kort samenge-
vat: in 1943 is het
huisje voor een bedrag
van tienduizend gul-
den aangekocht door
broer Henk. Het leid-
de tot een verhuis-
hausse binnen de
familie waar iedereen
beter van werd. Water kwam indertijd uit
de pomp, er was een poepdoos, elektrici-
teit was er niet. Herman leverde aanvan-
kelijk kolen en tot op de dag van van-
daag flessengas. Hij noemt de bult waar-
op het pandje staat de Calvarieberg en in
1960 is het verkocht aan de familie
Polak.

Niet storen zondagsrust
Dat aankoopjaar moet 1957 zijn, rekent
Roefke Carmiggelt-Polak mij een dag
later voor in de woonkamer van het huis-
je, dat volgens een plaquette in 1934
werd gebouwd. ‘Ons gezin is er op basis
van een krantenadvertentie op een zon-
dagochtend vanuit Amsterdam heenge-
reden,’ herinnert Roefke zich. ‘Er liepen
zo’n vijftig begerige mensen rond en de
meesten hebben die zondag de notaris
die de verkoop regelde, opgebeld. Mijn
vader is met ons naar Laren gereden en
heeft een briefje in de bus gedaan met de
tekst dat we meneer de notaris niet wil-
den storen, maar dat we zeer geïnteres-
seerd waren. Maandagochtend belde de
man mijn vader op en kwamen snel tot

Op 26 maart organiseert Kiwanis Naarden
met de Rabobank als hoofdsponsor het
Goois Jazz Festival. Het belooft weer een
spetterende avond te worden met optredens
op alle vijf podia van Spant! van o.a.
Giovanca, Catherine Russel en Benjamin
Herman. En op het eind wordt er gegaran-
deerd geswingd.

een akkoord omdat we de enigen waren
de hem niet hadden gestoord in zijn zon-
dagsrust.’

Cursiefjes
Toen Roefke Polak en Frank Carmiggelt
elkaar ontmoetten en zich iets moois
ontwikkelde, ontstond er na enige tijd

ook een vriendschaps-
relatie tussen de
wederzijdse ouders.
Zo was Simon
Carmiggelt (1913-
1987) nu en dan in
gezelschap van zijn
vrouw Tiny te gast op
het adres Meentweg
59. Hij moet op dat
moment al zeer
bekend zijn geweest
als de dagelijkse
schrijver van opmer-
kelijke, veelal zeer
geestige ‘cursiefjes’ in

Het Parool; een status die ongekende
vormen aannam toen hij later ook nog
op televisie ging voorlezen uit eigen
werk.

Vrienden weten het niet
In kleine Blaricumse kring was dit alles
de aanleiding om het huisje te gaan aan-
duiden met zijn naam. Diezelfde kring
zal het betreuren dat die naam nooit
wortel heeft geschoten op ons grondge-
bied. Frank Carmiggelt: ‘Mijn vader
heeft ooit in een cursiefje een kinderpar-
tijtje beschreven dat zich hier afspeelde,
maar het huisje werd in het verhaal niet
nader aangeduid.’
Zelfs Ruud Broens – secretaris van de
Vrienden van Simon Carmiggelt – ver-
klaart niets te weten van het verblijven
van Simon Carmiggelt in Blaricum. Dat
evenals Roefke en Frank hun zoon
David Carmiggelt met zijn gezin veel-
vuldig in het pandje vertoeft, biedt
teleurgestelde dorpsbewoners mogelijk
een schrale troost.

Hidde van der Ploeg

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

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
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www.vogelinterieurs.nl

Terwijl ik over opstanden, rellen en
schaatsen in de krant lees, manlief de
inhoud van een geschiedenisboek tot
zich neemt en de hond, hijgend na een
fietsrally, gevloerd is, tikt er een kool-
meesje, zittend op de raamdorpel,
tegen het raam. Het lijkt alsof dit
vogeltje wil vragen of hij bij ons in
dit, zo op het oog veilige nest mag
komen wonen. Het is een hij, dat zie
je aan de kleuren, die feller zijn dan
bij het vrouwtje. 
Ik denk: ‘Beestje, ga je eigen nest
bouwen, ja, hier is het goed toeven,
maar je kunt het zelf beter, beter pas-
send bij jouw ‘zijn’. Als je hier zou
komen nestelen, zou ik je misschien
vertellen hoe je dat moet doen, of jij
zou mij laten weten dat de beste plek
voor het leggen van eieren de antieke
schaal van oma is.’
Even is het beestje verdwenen om
vervolgens terug te keren op zijn
plekje voor het raam. Weer tikt hij.
Misschien wil hij helemaal niet naar
binnen, maar roept hij mij naar bui-
ten om te laten zien waar hij in de
tuin gaat wonen. Of probeert hij de
mogelijkheid uit, om door glas te
gaan. In mijn hoofd zoek ik naar ‘het
waarom hij zo doet’. Het is vreemd
dat mensen altijd proberen in te vul-
len wat een ander denkt, doet: ‘Hij
zal wel zo doen, omdat...’, hij zal dat
wel denken, omdat...’ Door ervarin-
gen uit het verleden menen we te
weten wat iemand beweegt om op een
bepaalde manier te reageren, maar
meestal zijn dat door onszelf gevorm-
de ideeën. 
Echt met elkaar praten en echt naar
elkaar luisteren levert inzicht, inzicht
in elkaar. 
Als we goed geluisterd hebben, besef-
fen we dat het voorjaar er aan komt,
want de koolmees luidt de lente in, dit
vogeltje zingt al bij de eerste zonnige
dagen van het jaar.
Luister…

Gerda Jellema

Communicatie

Het Polakhuisje op de bult nabij de algemene begraafplaats.

Om nu te zeggen dat het Simon Carmiggelthuisje een erkend begrip is in
Blaricum zou overdreven zijn. Terecht! Telefonische navraag bij zoon Frank
in Amsterdam leidt tot de stellige ontkenning van deze benaming voor het
perceeltje Meentweg 59. ‘Polakhuisje is wel juist,’ corrigeert hij. 
‘Mijn vrouw en ik gaan er vanmiddag heen en u mag de komende dagen
gerust eens langskomen.’
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De zeer beperkte relatie van 
Simon Carmiggelt met Blaricum

28e Goois Jazz-
Festival in Spant!

Een schrale troost in kleine kring



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

IJverige kunstcommissie Blaricum 

Op 24 mei 2005 werden
Angelique Bakker (in
2007 vervangen door
Teun Bouwer), Diana
Kostman en Gerbe van
der Woude benoemd tot
leden van de kunstcom-
missie Blaricum. Dat dit
team voortvarend was
blijkt duidelijk uit het
feit dat zij op 27 mei al
hun eerste officiële 
vergadering belegden.
Hierin bespraken zij
het te volgen beleid.

De kunstcommissie Blaricum had (en
heeft) de taak tentoonstellingen te orga-
niseren van Blaricumse kunstenaars of
van kunstwerken die een directe relatie
hebben met de gemeente Blaricum. Deze
taak werd al gauw breder. Op verzoek
van de gemeente, bijvoorbeeld, werd een
rondgang gemaakt langs de kunstwerken
(beelden) in de openbare ruimte en werd
verslag uitgebracht over de staat van de
kunstwerken, en werd geadviseerd om ze
al dan niet te restaureren of schoon te
maken. Nu kunnen de commissieleden
met trots melden dat deze ‘klus helemaal
geklaard’ is en dat onder andere de tuin
van het gemeentehuis in Blaricum aan-
gekleed kan worden met één of meerde-
re van deze beelden.

Kunstuitingen
De kunstenaars uit Blaricum wisten al
gauw de weg te vinden richting kunst-
commissie. Er kon worden geëxpo-
seerd in het toenmalige gemeentehuis
aan de Torenlaan. Hier werd gretig
gebruik van gemaakt. In 2006 vonden er
maar liefst acht exposities plaats, waar-
onder de unieke succesvolle tentoonstel-
ling van het werk van Herman
Heijenbrock. De commissie is ook vanaf
de eerste Atelier Route Blaricum (onder
auspiciën van Stichting Kunst en Cultuur
Blaricum) betrokken bij de organisatie
van deze echte Blaricumse kunstroute.
Andere memorabele kunstprojecten zijn
onder andere de lezingen in Torenhof
Typisch Blaricum, het landelijke project
Allerzielen Alom, gericht op rituelen
rondom de dood op diverse begraafplaat-
sen in Nederland en Uit de kunst(kelder),
een tentoonstelling van topstukken uit
het gemeentelijk kunstbezit.

BEL-Art
Het eerste lustrum is eigenlijk stilletjes
verlopen, omdat het samenvoegen van
Blaricum, Eemnes en Laren alle aan-
dacht opeiste. Met de totstandkoming
van de BEL Combinatie ontstond er ook
een BEL Kunstcommissie. Hierin zijn de
drie gemeentelijke commissies vertegen-
woordigd. In het BEL-kantoor worden
tentoonstellingen gehouden onder de
naam BEL-Art, kunstenaars uit de drie
gemeenten kunnen zich hiervoor
inschrijven. De animo is overweldigend.
De samenwerking loopt goed, maar er
zijn meer draadjes waar rekening mee
gehouden moet worden.

Team met toekomstplannen
Teun Bouwer, Diana Kostman en Gerbe
van der Woude doen hun werk met veel
plezier en zitten vol plannen. Hierbij valt
te denken aan het organiseren van kof-
fieconcerten, delen van boerderijen die
leeg staan benutten voor tentoonstellin-
gen, samenwerking met de Historische
Kring, lezingen etc. Naast hun werk-
zaamheden voor De Kunst in Blaricum
zijn zij ook op andere min of meer gere-
lateerde fronten bezig. Teun Bouwer is
actief in de Dorpskerk. Gerbe van der
Woude houdt zich binnen de gemeente
bezig met de BEL-Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit, en daarnaast is hij
een lopend archief vol historische weet-
jes over Blaricum. Diana Kostman heeft
een eigen bedrijf Artemis Omnibus,
gespecialiseerd in kunsthistorisch onder-
wijs. Samen vormen zij een ijverig
kunstminnend team, waar Blaricum nog
meer van zal horen.

Gerda Jellema

Een berooide kunstenaar met adellijke
titel huurt voor twee weken een duur
appartement in het centrum van Den
Haag, omdat hij indruk wil maken op de
rijke man, wiens dochter hij wil trouwen.
Eigenlijk is het een idee van zijn minna-
res om van hun geldproblemen af te
komen, maar tot nu kost het alleen maar
geld. Hij heeft het uitzendbureau

De drie leden van dit hoogst muzikale
strijktrio ontmoetten elkaar tijdens de
Chamber Music Academy in Morges
(Zwitserland, bij het meer van Genève)
in 2005. Marijn Zuurmond (cello),
Sandra Desabandu
(viool) en Hartini
van Rijssel (viool)
musiceerden in
Morges voor het
eerst samen als
ensemble. In de
jaren die volgden
speelden ze regel-
matig in verschil-
lende bezettingen
kamermuziek met
elkaar. Vanwege
het grote succes 
in samenwerking
vormen zij sinds
januari 2011
definitief het
Léman Ensemble.
Alle drie hebben
een gedegen muzikale achtergrond.
Marijn Zuurmond, Sandra Desabandu en
Hartini van Rijssel hebben tijdens hun
studie gespeeld in het Nationaal Jeugd
Orkest. Alle drie volgden masterclasses
bij bekende musici als Ran Varon, Ervin
Schiffer, Kati Sebestyen, Lex Korff de
Gidts, Timora Rosler, Gwendolyn Masin
en Frederieke Saeys. Zondag 27 maart

spelen zij delen uit strijktrio’s van
Mozart, Bach, Beethoven en Dohnanyi.
Dit afgewisseld met een Bach-solo en
twee delen voor strijkduo. Toegang is vrij,
maar (royale...) inzameling bij de uitgang.

Het is een eer hen te mogen begroeten bij
‘Zondagmiddagmuziek in de Dorpskerk’!

gevraagd om een butler te sturen, maar
er verschijnt een meisje van het platte-
land dat maar weinig ervaring heeft als
dienstbode. Primeur voor deze voorstel-
ling is dat regie in handen is van Tom
Vlug, geassisteerd door Alfred Kayser.
De hoofdrollen zijn voor Ton Vos als de
berooide kunstenaar en Iris Veerman als
de bedienster.

Inge Hollinga
Administraties & HR

Ook voor particulieren
T: 035 - 53 18 439 M: 06 - 23 69 17 89
I: www.ingehollinga.nl E: info@ingehollinga.nl

Toneelvereniging Blaricum 

Toneelvereniging Blaricum presenteert op 14, 15 en 16 april de Nederlandse
klucht Een trouwring mag niet knellen van John Lanting. De klucht is geba-
seerd op Claude Magniers toneelstuk Blaise uit 1959.

Vitusgebouw om 20:15. Kaarten á 5 euro, reserveren bij 
Els Schaapherder, tel. 5256904. Info: www.toneelverenigingblaricum.nl

Zondag 27 maart van 15.00-16.00 uur staan de deuren van de Blaricumse
Dorpskerk open voor ontmoeting en muziek op hoog niveau. Te gast in de
Dorpskerk is het Trio Léman Ensemble. 

Zondagmiddagmuziek in de
Blaricumse Dorpskerk

27 maart 2011, in de Dorpskerk
van 15.00 – 16.00 uur
Trio Léman Ensemble

Toegang gratis

Marijn Zuurmond, Sandra Desabandu en Hartini van Rijssel.

Diane Kostman aan het werk.
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Blaricum... En Huizen, daarvan blijf je
af met je hebberige tentakels.’ Maar tij-
den veranderen, sommige bestuurders en
veel ambtenaren hebben niet meer die
betrokkenheid bij het dorp. Want wat
zien we... In het oude dorp, bij onder
andere de hernieuwde Wingerd, zijn er
witte huisnummerbordjes met een zwart
cijfer geplaatst. Dit zien we ook terug bij
de nieuwe Malbak. Als we dit soort
zaken zo makkelijk weggeven, wat is
dan je eigenheid nog waard? 

Kermis
Als je in het dorp vraagt of de
Blaricummer kermis, en alles wat
daaromheen georganiseerd wordt, tot
onze identiteit behoort, dan zal bijna
honderd procent zeggen: ‘Ja natuurlijk.’ 
‘Waarom?’ kun je je afvragen. Ik denk
dat het komt omdat onze kermis een
groot reüniegehalte heeft. De vele
Blaricummers die, noodgedwongen of
niet, niet meer in Blaricum wonen,
komen deze dagen terug om er weer ‘bij
te horen’. De sfeer te proeven. En niet
op de laatste plaats, elkaar ontmoeten
en het hebben over dat het vroeger alle-
maal leuker en beter was. Zij zullen dit
zeker tot de Blaricumse identiteit reke-
nen. 

Nieuwe Blaricummers 
Een uitdaging voor ons allen is: hoe
houden we dit in stand? De mensen die
het moeten organiseren zijn ook niet
meer de jongsten. Jonge aanwas komt
er jammer genoeg maar mondjesmaat
bij. Een nieuwe bron om aan te boren
zouden de zogenaamde nieuwe
Blaricummers kunnen zijn. Al zijn de
meesten hier niet geboren en getogen,
ze willen misschien wel wat doen voor
het dorp. Als we hen erbij zouden kun-
nen betrekken, worden zij meer
deelgenoot van onze identiteit. Al weet
een ieder dat deze ook aan de evolutie
onderhevig is. Als dit werkelijkheid zou
worden, kunnen de vele tradities die we
hebben tot in lengte van jaren blijven
bestaan. 

Frans Ruijter

In 2010, het eerste jaar dat er in onze
regio plastic werd ingezameld, is er in
totaal 961 ton plastic opgehaald.

Plastic soep, ook wel onder meer de
kunststofarchipel of drijvende vuilnis-
belt genoemd, is een gebied in het noor-
den van de Grote of Stille Oceaan waar
enorme hoeveelheden plastic en ander
afval bijeen drijven 
Het afval verzamelt zich juist op deze
plek (coördinaten 135° tot 155°WL en
35° tot 42°NB), doordat de grote ring-
vormige zeestroom van de Stille Oceaan,
de North Pacific Gyre, het afval naar
zich toetrekt. Wat de exacte afmeting van
de plastic soep is, is niet bekend. Naar
schatting gaat het om een gebied 
ter grootte van 34x Nederland. (zie
Wikipedia)
Altijd zijn er mensen die op hun manier
een steentje bij willen dragen aan het
oplossen van problemen. Zo ook Plastic
Whale.
Plastic Whale zoekt mensen en organisa-
ties die niet denken in problemen, maar
in oplossingen. Die onderdeel willen zijn
van een fantastische uitdaging: het bou-
wen van een boot van plasticafval die
door NL gaat varen. Die willen bijdra-
gen aan de oplossing van de Plastic
Soep! Alle informatie hierover is te vin-
den op: www.plasticwhale.org. 

Plastic Soep

Vroeger bestond ons dorp hoofdzakelijk
uit een katholieke boerenbevolking met
daaraan gerelateerde bedrijfstaken. Dit
was allemaal kleinschalig en iedereen
kende iedereen. Dit had zijn voordelen,
maar ook wel nadelen. In de laatste jaren
is Blaricum opgestuwd in de vaart der
volkeren. Of men hier blij mee moet
zijn, is niet de vraag. De vraag moet
luiden: hoe ga je daarmee om? Daar ligt
in mijn optiek een uitdaging voor heel
Blaricum. Het boerenleven probeert men
in stand te houden via de Agrarische
Stichting Blaricum en natuurlijk door de
jaarlijkse ‘Dag van het Werkpaard’.
Daarin wordt goed uitgebeeld hoe het in
het verleden allemaal ging in en rondom
de boerderij. Dit zou je het ‘kunstmatig
in leven houden’ kunnen noemen van
een gedeelte van onze identiteit. 

Kleine winkeltjes
In het begin van de twintigste eeuw – het
dorp bestond uit ongeveer drieduizend
zielen – waren er tientallen kleine
winkeltjes in het dorp. Daar is niets meer
van over. Men vond waarschijnlijk dat
dit niet hoorde bij onze identiteit.
Tenminste, er is nooit actie ondernomen
om hiervoor een stichting in het leven te
roepen om het voor het nageslacht te
bewaren, en op die manier aan de buiten-
wereld te laten zien dat dit hoorde bij
onze identiteit. Hetzelfde geldt voor de
twee kolenboeren die het dorp rijk was.
Dit beeld bepaalde tot ver in de jaren
zestig mede het gezicht van ons dorp.

Huisnummerbordjes
In ons dorp zijn, sinds de straatnaamge-
ving officieel werd geregeld, de huis-
nummerbordjes oranje van kleur met een
zwart cijfer erop. Laren heeft een wit
bordje met zwart cijfer en Huizen heeft
in haar oude dorp een blauw bordje met
een geel cijfer erop. Dit zijn trouwens de
echte Gooise kleuren. Dit alles is een
soort identiteit geworden van deze drie
dorpen. Toen de Bijvanck werd
gebouwd, werd in het Blaricumse
gedeelte dit bewijs van onze identiteit
dan ook zeer consequent doorgevoerd.
Om heel duidelijk te laten zien: ‘Dit is

Nieuwe Blaricummers nodig voor
behoud dorps-
identiteit

Een vraag die in Nederland
vaak gesteld wordt: 
‘Hebben we nog wel een 
identiteit?’
De vraag die dan eerst
beantwoord moet worden, is:
‘Wat is identiteit eigenlijk?’
Identiteit is eigenheid,
volkomen in overeenstemming
met persoonsgelijkheid. Het
is het beeld dat iemand van
zichzelf heeft. Dus eigenlijk kort
door de bocht gezegd: hoe kijk je tegen jezelf aan en vind je dat een ander ook
zo naar je kijken moet. Als we dit nu eens op ons dorp projecteren, dan valt er
wel het een en ander op.

Frans toont het Blaricums huisnummerbordje. Plasticafval is een wereldprobleem.

Avonturier en milieuactivist David de
Rothschild heeft met een zeilboot van plas-
tic flessen een oceaanreis in 130 dagen
goed afgerond. Hij vraagt daarmee aan-
dacht voor de enorme plastic soepen die
overal in de oceanen drijven.

Veel plasticdeeltjes komen via de voedsel-
keten terecht in de magen van vogels en
andere dieren, waaronder zeeschildpadden. 
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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

Vrienden van het Gooi versus
Hart voor Blaricum
Op 21 september 2010 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland het Natuurbeheerplan Noord-Holland (NBP) vastgesteld. Het ging
hier om een gewijzigde versie van de oorspronkelijke opzet. Dit op verzoek van
onder meer de gemeente Blaricum, de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) en
Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG). 

De zienswijze van die laatste organisatie beperkte zich niet tot ons dorp. Gemeente
en ASB richtten zich uiteraard op de eigen situatie, de bos- en akkergebieden in het
Warandepark en de eng oostelijk naast de begraafplaats. Iedereen tevreden zou je
denken. Maar er zijn interpretatieverschillen tussen de VVG enerzijds en gemeente-
raad plus ASB anderzijds.
Op 13 januari van dit jaar stuurde de VVG een brief naar de Blaricumse gemeente-
raad waarin de vrienden hun vreugde uitspreken over de wijzingen, hun erkentelijk-
heid laten blijken voor de gemeentelijke initiatieven en hun visie op de ‘nieuwe’ situ-
atie uiteenzetten die veel verder gaat dan de Blaricumse gemeenteraad en de ASB
voor ogen staat. Hieronder een samenvatting van die visies.

door Hidde van der Ploeg
De asperge valt onder de schadelijke intensieve teelten en daarom zal dat moeten leiden
tot afbouw, concludeert de VVG uit het Natuurbeheerplan.

Enerzijds VVG

‘Wij constateren een spanning tussen
het huidige agrarisch gebruik en de
ontwikkeling zoals ook uw raad die
ziet voor de ecologische hoog struc-
tuurgebieden, gelet op de door u inge-
diende en door Gedeputeerde Staten
gehonoreerde zienswijze,’ aldus een
fragment uit de brief van de VVG aan
de Blaricumse raad.

De VVG brief citeert vervolgens uit de
gebiedsbeschrijvingen van het vastge-
stelde NBP (pagina 51): ‘Het huidige
gebruik van de engen is veel intensie-
ver geworden met teelten als snijmaïs,
fijnsparren en asperges. Juist de tradi-
tionele gewassen als hakvruchten,
gerst, rogge en haver zorgen in combi-
natie met een extensief beheer tot een
waardevolle akkerflora. Door middel
van een extensiever beheer en het
terugdringen van meststoffen kan de
traditionele akkerflora op de engen
weer een kans krijgen.’

De conclusie van de VVG luidt vervol-
gens: ‘We zien op de Blaricumse
engen een agrarisch gebruik in de
vorm van met name de beschreven
intensieve teelten als snijmaïs en
asperges. Een consequente uitvoering
van het NPB zou naar onze mening
moeten leiden tot een afbouw van de
beschreven schadelijke intensieve
teelten en het bewerkstelligen van een
agrarisch beheer gericht op de natuur-
functie van de engen (en de daaraan
grenzende natuurgebieden) (...) Het

voordeel daarvan is bovendien dat de
ASB in aanmerking komt voor subsi-
die van het gewenste natuurbeheer en
mogelijk ook particulier natuurbeheer.
Het is evident dat subsidie voor inten-
sieve teelten is uitgesloten.’

De VVG verzoekt de raad tenslotte
ondermeer: ‘In overleg met de ASB te
komen tot een passend beheer van alle
genoemde gronden voor zover in
eigendom en beheer bij de ASB
gericht op de in het NBP geformuleer-
de natuurdoelen en daarbij het huidige
daarmee in strijd zijnde gebruik op
termijn te beëindigen. Wij zijn graag
bereid ons verzoek in een openbaar
rondetafelgesprek van uw raad toe te
lichten.’

Anderzijds HvB

Medio januari schaarde de Blaricumse
gemeenteraad zich in ruime mate ach-
ter het voornemen ‘aantasting van het
dorpskarakter te voorkomen.’ 
Dat de VVG in hun brief aangeven
veel verdergaande consequenties te
verbinden aan het standpunt van de
raad, kreeg geen of nauwelijks aan-
dacht. Als dat standpunt elf dagen later
in de krant onder de kop ‘VV ’t Gooi
is blij met Blaricum.’ aandacht krijgt,
volgt onmiddellijk een ingezonden
brief van Hart voor Blaricum. 
‘Wat wil de VVG?’ vraagt zij zich af.
‘Dat de eeuwenlang door boeren
gebruikte engen niet meer mogen wor-
den gebruikt op de wijze zoals de boe-
ren dat nu doen. Gemengde bebou-
wing met boekweit, rogge, zonnebloe-
men, asperges en maïs. Met name de
laatste twee producten wil de vereni-
ging verbieden. 
Omdat het in strijd is met de natuur-
waarden. (...) 
Wij zijn blij met de opname van het
Warandegebied in de EHS
(Ecologische Hoog Structuur – vdp)
en hebben daar ook sterk voor gepleit. 
De ASB heeft daar veel agrarische
grond in bezit gekregen van de
gemeente. Dit op basis van een
beheersvisie waarin landschapsbe-
heer, bermenbeheer en aanplant van
waardevolle randbegroeiing samen
gaat met akkerbouw door de boeren.
Respecteren van het coulisseland-
schap. Eeuwenoud gebruik door de
boeren, nauw samenhangend met de

bestaande bedrijfsvoering van de
agrarische bedrijven die in het dorp
nog actief zijn. Boekweit voor de bij-
enschans. Maïs voor het vee, zonne-
bloemen voor een landschapswinkel,
asperges voor de aspergeboerderij
zijn niet meer weg te denken uit het
dorp.’

‘Een recente oproep om vrijwilligers
te betrekken bij het agrarisch beheer
maakt bovendien onderdeel uit van
het bewust en voorzichtig recreatief
gebruik van het gebied. Toezicht en
handhaving met respect voor de agra-
rische en voor de natuurbelangen zijn
daarbij uitgangspunt. Wij hopen dat
de vereniging Vrienden van ’t Gooi
zijn strijd staakt.’

Gerst bijvoorbeeld zorgt voor een
waardevolle akkerflora.

Subsidie voor intensieve teelten zijn
uitgesloten, zo ook voor mais.



eiste. Het is dankbaar en plezierig werk.
Deelnemers en begeleiders beleven veel
genoegen aan deze dagjes uit.
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SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

De stemwijzer en stempassen waren,
zoals gebruikelijk, al lang van tevoren
toegestuurd en we waren goed voorbe-
reid, want de politiek had in de afgelopen
periode, vooral in de media, genoeg van
zich laten horen. We waren zo goed
voorbereid, dat je soms door de bomen
het bos niet meer zag, maar... stemmen
zouden we!

Legitimatie
Zo ook in zorgcentrum Torenhof aan de
Torenlaan. Vooral voor de bewoners erg
prettig, aangezien ze hiervoor nu niet de

deur uit hoefden. Het enige dat ze mee
moesten nemen was de stempas en... het
legitimatiebewijs! En dat laatste kan best
moeilijk zijn, want niet iedereen heeft
een legitimatiebewijs, of het is gewoon
niet te vinden. Dit
overkwam dus een
bewoonster die er al
heel lang woont en een
zeer hoge leeftijd
heeft.
Al vroeg in de ochtend
was ze naar beneden
gekomen om, zoals
gebruikelijk, eerst naar
de kerkdienst te gaan,
die daar altijd op
woensdag wordt
gehouden. Daarna zou ze, net als vele
bewoners, haar stem gaan uitbrengen.
De stempas lag al klaar op de rollator,
want dan kon ze die in geen geval verge-
ten. En, o ja, pasfoto’s had ze voor de
zekerheid ook maar meegenomen, want
waar was nou toch dat identiteitsbewijs?

Bureaucratie
Mevrouw wilde toch wel heel graag
stemmen, want dat is immers een recht
waar deze generatie ouderen nog voor
gevochten heeft, toch? Maar... de dames

en heren van het stembureau waren
streng: Geen identiteitsbewijs... Dan ook
niet stemmen! Want: ‘Regels zijn
Regels’!!! Bureaucratie ten top! Iemand
van de zorg is nog gaan zoeken op haar
kamer, maar jammer genoeg voor deze
mevrouw was er geen identiteitsbewijs te
vinden en ondanks de foto’s mocht er
niet gestemd worden. Grote teleurstel-
ling.

Regels!!!???
Je moet je dus ‘aan de regels’ houden,
maar hoe ver gaat dat dan? Mensen uit

de directe omgeving kwamen met vooral
grote en dure auto’s de parkeerplaats bij
Torenhof onveilig maken door hun boli-
des zo dicht mogelijk bij de ingang te
parkeren. Dat er een bord staat met de

mededeling dat er niet
geparkeerd mag worden
(ook een regel) ziet men
voor het gemak maar even
over het hoofd. Ook wordt
er nonchalant over een
stoeprand gereden, zodat
er een aantal net opko-
mende bloemen en een
struik worden vernield.
Volgens de ‘regels’ mag je
andermans eigendommen
niet vernielen. 

Ik denk aan mijn opa. Als hij en zeer
velen met hem, zich in de Tweede
Wereldoorlog precies aan de ‘regels’ had
gehouden, was er nu waarschijnlijk nog
maar weinig ‘te kiezen’ geweest.
Misschien voor de dames en heren van
de stembureaus iets om over na te den-
ken, want soms hoeven niet alle ‘regels’
opgevolgd te worden.

Stemmen doe je vooral met je HART en
je VERSTAND! 

Tiny de Wit

Eindhoven Airport gaat haar bestaande
terminal vergroten om de verwachte pas-
sagiersgroei te kunnen opvangen. Naast
de uitbreiding van de terminal zal
Eindhoven Airport ook een driesterren-
hotel gaan bouwen. Het ontwerp bestaat
uit 120 hotelkamers en gangen, receptie,
lounge, hotelbar, fitnessruimte, ontbijt-
ruimte en alle overige publieke areas. 

Voor de voorbereiding en de begeleiding
van deze uitjes zoeken wij vrijwilligers.
Het betreft niet alleen de begeleiding
maar ook het meedenken over ‘waar
gaan we naar toe’. Het maken en verzen-
den van de uitnodigingen en het bijhou-
den van de deelnemerslijst maakt onder-
deel van het takenpakket uit. Enige erva-
ring op de computer is dus wel een ver-

Lekker zo, he? Ja hoor... 

AbrahamsCrielaers wint pitch

AbrahamsCrielaers is gegraagd om een volledig interieurontwerp te
maken voor het nieuw te bouwen Tulip Inn Hotel op Eindhoven Airport.

Rode Kruis zoekt vrijwilligers

Foto van de maand

Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Blaricum Eemnes Laren, verzorgt 
sinds enige tijd maandelijks – een hele of halve dag – dagjes uit voor ouderen
uit deze drie gemeenten. 

Komt een vrouw bij de ...

Nee niet bij de dokter, maar bij het STEMBUREAU!!!
Woensdag 2 maart jl. mochten we weer naar het stembureau voor de 
provinciale verkiezingen. Belangrijk, vonden de dames en heren politici en
riepen ons, Nederlanders, op om toch maar vooral te komen stemmen.

Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met 

Nellie Kaarsgaren,
nkaarsgaren@casema.nl 

Deze foto is gemaakt door Peter van Rietschoten op 18 februari bij 
het Oranjeweitje op de Torenlaan, vlakbij de Torenhof.

Heeft u ook een mooie compositiefoto, stuur stuur deze dan voor 30 maart 
in hoge resolutie naar redactie@ heienwei.nl,

onder vermelding van uw naam, waar en wanneer de foto is gemaakt 
en een leuk fotobijschrift. En wellicht wordt uw foto geplaatst.

‘Soms 
hoeven niet 
alle regels�
opgevolgd te
worden’

`
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum 

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

(035) 751 32 22,  info@blaricum.nl

Burgerzaken Blaricum
di. t/m vr. van 8.30 – 12.30 uur

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

(035) 751 31 11, info@belcombinatie.nl

ma. t/m vr. van 8.30 tot 12.30 uur

Burgerzaken BEL Combinatie 
(035) 751 31 26

ma. van 13.30 – 20.00 uur

Burgerlijke Stand 
BEL Combinatie
ma. van 13.30 – 16.00 uur

di. t/m vr. 8.30 – 12.30 uur 

Meldpunt Openbare Ruimte
www.blaricum.nl of (035) 751 31 31

Bouwen en Wonen
ma. t/m vr. 8.30 – 12.30 uur

Vergunningenlijn
(035) 751 31 25

ma. t/m vr. 9.00 – 11.00 uur
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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 open-
baar. 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 gege-
ven uw activiteit te willen toelichten. 
Activiteiten welke beoordeeld moeten 

worden door de BEL-commissie Ruim-
telijke Kwaliteit worden pas voorgelegd 
aan deze commissies wanneer duidelijk 
is dat de gemeente planologisch 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 
Vergunningenlijn, telefoon (035) 75 13 
125, optie 1. De agenda voor de BEL-
commissie Ruimtelijke Kwaliteit is in te 
zien via de website www.welmon.nl. 

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Stel, u wilt uw rijbewijs vernieuwen, 
of een nieuw paspoort aanvragen. Dan 
gaat u naar de gemeente, loket Burger-
zaken. Makkelijk, even binnenlopen 
tijdens de kantooruren. Maar wat als u 
weinig tijd heeft, of overdag niet kunt 
komen? Ook daar willen we graag op in 
kunnen spelen. Het loket Burgerzaken 
is op maandag al ’s avonds geopend, 
en nu gaan we ook méér werken op 
afspraak. Vanaf 1 maart kunt u op 
maandag van 16.00 tot 20.00 uur met 
een afspraak uw reisdocument aanvra-
gen. Zo kunnen we uw aanvraag snel en 
efficiënt regelen, zonder dat u onnodig 
hoeft te wachten.

Makkelijker 
U heeft vast wel gemerkt dat onze 
dienstverlening verandert. Steeds meer 
zaken die u met de gemeente wilt afhan-
delen, kunnen bijvoorbeeld digitaal. En 
steeds meer zaken die u eerder met een 
andere overheid moest regelen, kunnen 
nu bij de gemeente. Om u goed van 
dienst tem zijn, blijven we ons ontwikke-
len. Bijvoorbeeld met ruimere openings-
tijden en het uitbreiden van werken op 
afspraak. Zodat u uw zaken kunt regelen 
wanneer dat ú uitkomt.  

Reisdocument aanvragen en afhalen
Wilt u een reisdocument aanvragen op 

afspraak? Dan kan: de afspraken worden 
gepland op maandagen van 16.00 tot 
20.00 uur. Bel voor een afspraak 035 – 
7513126. Het afhalen van uw document 
kan op elk moment dat het loket Burger-
zaken geopend is. 

Openingstijden Loket 
Burgerzaken Blaricum
Voor uw reisdocument, rijbewijs, uittrek-
sel GBA, Verklaring omtrent het Gedrag 
Maandag van 13.30 tot 20.00 (op het 
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 Eemnes) 
Dinsdag t/m vrijdag 08.30 -  12.30 
(Kerklaan 16, Blaricum) 

Het college van Blaricum maakt bekend 
dat het op 1 maart 2011 heeft besloten 
tot het aangaan van de Gemeenschap-
pelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek 2011, kort samengevat 
inhoudende een overeenkomst met de 
deelnemende regiogemeenten over de 
belangen, taken en bevoegdheden in het 
kader van de brandweerzorg, rampen-
bestrijding en de crisisbeheersing en 
daaraan verbonden bevolkingszorg en de 
geneeskundige zorg. 

De regeling treedt in werking met ingang 
van 30 maart 2011.

De volledige tekst van de regeling (met de 
bijbehorende toelichting) ligt ter inzage 
in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 te Eemnes. Het kan op 
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur worden 
ingezien via de balie van Vergunningen 
en Handhaving. Voorts zijn de integrale 
tekst en toelichting te raadplegen op de 
website van de gemeente Blaricum.

Gemeenschappelijke regeling 
veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek 2011

Foto: Peter van Rietschoten

Op donderdag 24 en dinsdag 29 
maart is de afdeling Vergunning-
verlening, inclusief de Vergunnin-
genlijn, vanwege een training niet 
bereikbaar. De balie Vergunningen 
is wel geopend tijdens de reguliere 
openingstijden (08.30 – 12.30 uur).

Afdeling Vergunning-
verlening niet 
bereikbaar op 
24 en 29 maart



Ontvangen aanvragen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om omgevings-
vergunningen (reguliere 
voorbereidingsprocedure)
• De Dam 32, 1261 KT, het kappen van 5 

bomen, ingekomen 1 maart 2011;
• Torenlaan 34, 1261 GE, het kappen 

van 2 bomen , ingekomen 1 maart 
2011;

• Achterhuis 5, 1261 KP, het kappen van 
1 boom, ingekomen 1 maart 2011;

• Torenlaan 53, 1261 GC, het kappen 
van 1 boom, ingekomen 1 maart 2011;

• ’t Schaar 103, 1261 MS, het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen, 
ingekomen 1 maart 2011;

• Angerechtsweg 11, 1261 XG, het ge-
deeltelijk veranderen van 2 hooiwan-
den van de stal, ingekomen 4 maart 
2011;

• Schoolstraat 3, 1261 EV, het verande-
ren en vergroten van een dorpshuis 
(Blaercom), ingekomen 7 maart 2011;

• Professor van Reeslaan 20, 1261 CT, 
het kappen van 1 boom, ingekomen 11 
maart 2011.

Het is nog niet bekend of deze aanvragen 
in behandeling kunnen worden genomen 
en/of de vergunningen 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. 

Verleende vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Omgevingsvergunningen (regu-
liere voorbereidingsprocedure)
• De Schouw 22, 1261 LG, het kappen 

van een ceder, verzonden 1 maart 
2011;

• Diverse adressen, het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit de 
woningen van woningbouwvereniging 
De Alliantie in Blaricum;

• Diverse adressen, het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit 
de woningen van Stichting Woning-
corporaties Het Gooi en Omstreken in 
Blaricum;

• Middenweg 17, 1261 EZ, het bouwen 
van een woonboerderij met bedrijfsge-
deelte, verzonden 4 maart 2011;

• Bierweg 18, 1261 BL, het kappen van 1 
ceder, verzonden 10 maart 2011;

• Koggewagen 17, 1261 KA, het plaatsen 
van een dakkapel op het voordakvlak 
van de woning, verzonden 11 maart 
2011.

APV vergunningen 
door burgemeester 
•  Het houden van een 1/8e en een 1/4e 

triatlon op zaterdag 11 juni 2011 van 
11.30 uur tot 16.00 uur, verzonden 10 
maart 2011.

Hier staan besluiten vermeld, waarte-
gen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
een bezwaarschrift kunnen indienen. 
De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de Balie Vergun-
ningen. Iedereen die meent door een of 
meerdere van bovengenoemde besluiten 
rechtstreeks in zijn belang te zijn getrof-
fen, kan binnen zes weken na de bekend-
making van het betreffende besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders. De datum 
van bekendmaking is de verzenddatum 
en is per besluit aangegeven. 

Degene die een bezwaarschrift indient, 
kan – als spoedeisende belangen gel-
den – een verzoek tot het treffen van 
voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Amsterdam (Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam). Voor een dergelijk ver-
zoek brengt de rechtbank griffierecht in 
rekening.

Van de kapvergunningen mag geen ge-
bruik worden gemaakt voor het moment 
dat de bezwaar- of beroepstermijn is 
verstreken of beslist is op een verzoek 
om een voorlopige voorziening.
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Informerend 
Rondetafelgesprek

Dinsdag 22 maart 2011 
(voorafgaand aan de 
raadsvergadering)
Aanvang: 19.15 uur
Raadzaal BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 te Eemnes

1. Presentie Randweg
 Terugblik werkzaamheden 1e fase en 

toelichting werkzaamheden 2e fase.
 
Bij de informerende RTG zijn burgers 
en belanghebbenden welkom, echter 
kunnen niet meepraten over het onder-
werp.

Agenda Meningvormen-
de en besluitnemende 
Raadsvergadering

Dinsdag 22 maart 2011
Aanvang 20.00 uur 
Raadzaal BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 te Eemnes

Voorlopige agenda raadsvergadering
Meningvormende raad
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Lijst van ingekomen en uitgegane 

stukken februari 2011 voor kennisge-
ving aannemen

5. Vaststellen notulen van de openbare 
vergadering van 25 januari 2011 en 
22 februari 2011

6. Vaststellen verslag rondetafelge-
sprekken van 8 en 15 maart 2011

7. Kadernota Woonbeleid 
 2011 - 2014 / 2011-16
8. BO Haalbaarheidsonderzoek BEL 

zwemvoorziening / 2011-17
9. Evaluatie Rekenkamercommissie 
 BEL / 2011-18
10. Sluiting 

Besluitnemende raad
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Kadernota Woonbeleid 
 2011 - 2014 / 2011-16
4. BO Haalbaarheidsonderzoek BEL 

zwemvoorziening / 2011-17
5. Evaluatie Rekenkamercommissie 
 BEL / 2011-18
6. Verlenging huidig contract met ac-

countant Ernst & Young / 2011-19
7. Functieprofielen griffie / 2011-20
8. Sluiting

Deze stukken en de aanvullende 
stukken kunt u raadplegen via de 
gemeentelijke website www.blaricum.
nl (Gemeentehuis – Gemeenteraad – 
Agenda + stukken)

Dinsdag tot en met vrijdag 
8.30-12.30 uur
Gemeentehuis Blaricum, 
Kerklaan 16 in Blaricum
Daarnaast kunt u op maandagmiddag en 
–avond voor Burgerzaken terecht op het 
kantoor van de BEL Combinatie.

Maandag 13.30 tot 20.00 uur*
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

* Reisdocumenten op afspraak
Tijdens de avondopenstelling (maandag 
van 18.00 tot 20.00 uur) is het alleen mo-
gelijk reisdocumenten (paspoort en iden-

titeitskaart) aan te vragen op afspraak. 
Dat kan op telefoonnummer (035) 7513 
126. Voor alle andere zaken kunt u ge-
woon zonder afspraak binnenlopen. 

Aanvragen en afhalen 
documenten op dezelfde locatie
Documenten die worden aangevraagd bij 
het loket Burgerzaken, kunnen worden 
afgehaald bij het loket waar deze zijn 
aangevraagd. Op maandag op het BEL-
kantoor in Eemnes en op andere dagen 
bij het gemeentehuis aan de Kerklaan. 

Meer informatie: www.blaricum.nl 

Openingstijden loket Burgerzaken

Voor het doen van aangifte van 
geboorte en overlijden is het loket 
Burgerlijke Stand geopend op:
 
Maandag van 13.30 - 16.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 
08.30 - 12.30 uur
BEL-kantoor, 
Zuidersingel  5 in Eemnes
Telefoon 035 - 7513126

Openingstijden loket 

Burgerlijke Stand
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De gemeente kan uw persoonsgege-
vens uit de Gemeentelijke Basisad-
ministratie Persoonsgegevens (GBA) 
soms aan derden verstrekken. Als 
u hiermee niet akkoord gaat, kunt 
u een verzoek indienen om uw 
gegevens niet aan deze derden te 
verstrekken. 

Bij derden kunt u denken aan:
• pensioenfondsen; 
• verzekeraars die belast zijn met de 

uitvoering van pensioenregelingen; 
• spaarfondsen, kredietinstellingen 

en beleggingsinstellingen; 
• een samenwerkingsverband van 

kerkgenootschappen of andere ge-
nootschappen op geestelijke grond-
slag die uw egevens nodig hebben 
voor hun ledenadministratie; 

• instellingen en voorzieningen voor 
onderwijs, gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening.

Geheimhouding is niet mogelijk als 

de gegevens worden gevraagd ten 
behoeve van een gerechtelijke kwes-
tie. In dat geval moet uw persoonlijke 
levenssfeer wel zo veel mogelijk 
gerespecteerd worden.
U kunt geen geheimhouding vragen 
voor zgn. afnemers. Afnemers zijn 
instellingen die bevoegd zijn automa-
tisch bericht te krijgen over (een deel 
van) uw gegevens.

Hierbij kunt u denken aan :
• waterschappen;
• belastingdienst; 
• GGD; 
• Sociale Verzekeringsbank
• etc. 

Wilt u geheimhouding van uw 
persoonsgegevens vragen, dan kunt 
u schriftelijk een verzoek hiervoor 
indienen bij de gemeente. Als de 
gemeente uw verzoek heeft verwerkt, 
ontvangt u daarvan schriftelijk een 
bevestiging.

GEHEIMHOUDING VAN PERSOONSGEGEVENS

In mei 2011 start de gemeente Blaricum 
met de 2e fase van de reconstructie van 
Randweg Oost en ’t Merk. Het gaat om 
het weggedeelte vanaf het kruispunt 
Stichtseweg tot en met het kruispunt 
met de Viersloot (richting Blaricum/Hui-
zen). Verwachting is dat de werkzaam-
heden eind juni klaar zijn. 

Overzicht werkzaamheden
Tijdens de 2e fase wordt de rijbaan 
richting Blaricum/Huizen vernieuwd. 
Daarnaast worden ook de volgende 
zaken opgepakt:
• groene uitstraling kruispunt Randweg 

Oost - Stichtseweg - A27 
• fietspad langs Stichtseweg
• optimaliseren werking verkeersregelin-

stallaties
• aanleg persleiding voor de Blaricum-

mermeent 
• maximumsnelheid van 80 naar 60 km/

uur. 

Verder worden in het najaar van 2011 
langs de Stichtseweg nieuwe bomen 
gepland. Voor de aanleg van de extra 
rijstrook zijn 5 bomen gekapt. Hiervoor 
worden nieuwe teruggezet. Ook komt er 
een nieuwe boom in de middenberm van 
de Randweg. Hier is een boom gekapt 
om de tijdelijke doorsteek via de mid-
denberm mogelijk te maken. 

Verkeersafwikkeling
Het doorgaande verkeer wordt zoveel 
mogelijk via de Randweg en ’t Merk afge-
wikkeld. Wel wordt een aantal afslagen 
tijdens de werkzaamheden afgesloten. 
Hierdoor kan het verkeer dat vanuit de 
richting A27 naar de Bijvanck wil alleen 
gebruik kan maken van de route via de 
Stichtseweg om in de wijk te komen. 
Verder is het dan ook niet mogelijk om 

vanaf de Randweg (richting Huizen) links 
af te slaan naar de Blaricummerweg en 
de Randweg Midden. Verkeer naar het 
Oude Dorp wordt daarom omgeleid via 
de Gemeenlandslaan (Huizen). Verkeer 
naar Huizen kan wel gebruik maken van 
de route via de Randweg en ’t Merk. 

Fietsers en voetgangers
Ook in de 2e fase van de werkzaam-
heden wordt de oversteekplaats voor 
fietsers (en voetgangers) bij de Blaricum-
merweg afgesloten. Fietsers en voet-
gangers worden via borden omgeleid 
naar de oversteek bij de Stichtseweg. De 
fietseroversteek Randweg Midden wordt 
eveneens afgesloten. Fietsers worden 
omgeleid naar de oversteek bij de Kruin. 
Fietsverkeer vanuit de Bijvanck wordt via 
borden omgeleid naar de oversteek bij 
de Stichtseweg of de Kruin.

Routes
Voor alle verkeer worden de rijroutes 
aangegeven met borden. Verder zijn ze 
binnenkort ook terug te vinden op de 
gemeentelijke websites van Blaricum en 
Huizen. Hier vindt u ook informatie over 
eventuele afsluitingen.

Actuele informatie
Op de websites van de gemeente 
Blaricum en de gemeente Huizen vindt 
u de meest actuele informatie over de 
wegwerkzaamheden (www.blaricum.nl 
en www.huizen.nl). 

Heeft u toch nog vragen dan kunt u 
mailen naar randweg.blaricum@bel-
combinatie.nl. Tijdens kantooruren kunt 
u ook bellen naar de afdeling Aanleg en 
Beheer van de BEL Combinatie, tel. (035) 
7513393.

Reconstructie 
Randweg Oost en ’t Merk

Het CJG is dé vraagbaak voor (aanstaan-
de) ouders, opvoeders en jongeren.
In het CJG zijn de krachten gebundeld 
van alle lokale en regionale deskundi-
gen op het gebied van opvoeden en op-
groeien. In het CJG werken het consul-
tatiebureau, de schoolgezondheidszorg 
(beide van de GGD), Versa Welzijn en 
veel andere organisaties nauw samen.

Kom altijd vragen!
U kunt bij het CJG terecht met al uw vra-
gen over opvoeden en opgroeien: kleine 
én grote vragen. Rare vragen bestaan 
niet. De hulp is gratis en u heeft geen 
verwijzing nodig!

Het CJG houdt opvoedspreekuren en 
organiseert onder andere cursussen en 
trainingen. Onze CJG medewerkers kun-
nen veel van uw vragen direct beant-
woorden, zodat u snel weet hoe u verder 
kunt. Als zij u niet kunnen helpen, dan 
zoeken zij met u naar een oplossing. De 
medewerkers van het CJG weten welke 
mogelijkheden er zijn. U hoeft dit dus 
niet zelf uit te zoeken.

Openingstijden
Het Centrum voor Jeugd en Gezin loket is 
gevestigd in het Blaricumse gezondheids-

centrum de Lloods, Meentweg 37 in 
Blaricum. Het CJG loket Blaricum is elke 
woensdagmorgen tussen 10.00 uur en 
12.30 uur open.

Tijdens de openingsuren kunt u zonder 
afspraak binnen lopen. Er is dan een 
medewerker aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden.  U kunt ook tijdens de 
openingstijden bellen. Op de overige da-
gen kunt u terecht bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin in Huizen.
Adres: Holleblok 2a in Huizen
Telefoonnummer: 035-52 33 890
E-mail: info@cjghuizen.nl

Openingstijden CJG Huizen: 
Maandag en woensdag 
van 08.30-12.30 uur 
Dinsdag en donderdag 
van 13.00-17.00 uur
Vrijdag van 18.00-21.00 uur
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.cjgblaricum.nl

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
Blaricum
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Bijna 1000 ton plastic afval ingezameld in 2010

Een jaar lang plastic inzameling

De plastic inzameling is in januari 2010 
op de scheidingsstations gestart, vanaf 
maart 2010 vindt de huis-aan-huisinza-
meling plaats en vervolgens zijn in april 
2010 de verzamelcontainers voor plastic 
geplaatst. 

Het totale aantal kilogram plastic over 
2010 is onder te verdelen in: huis-aan-
huisinzameling: 500 ton, scheidings-
stations 259 ton en verzamelcontainers: 
202 ton. Gemiddeld komt dit uit op ruim 
11 kilogram per huishouden. Vanaf april 
2010 is de inzamelrespons toegenomen. 
Dit komt door de huis-aan-huisinzameling 
en plaatsing van de verzamelcontainers. 

Samen willen we in 2011 weer hard aan 
de slag om nog meer plastic verpakkings-
afval in te zamelen. 

Spelregels aanbieden plastic
Als u het plastic huis-aan-huis aanbiedt, 
zijn er een aantal aanbiedregels die van 
kracht zijn. Hierbij een paar nog even op 
een rij:

- Houd bij het aanbieden van het 
plastic wel in gedachten, dat het bij 
de huis-aan-huisinzameling de Plastic 
Heroeszakken wel vóór 07.30 uur op 
de dag van inzameling aan de weg 
moet staat. 

- Sluit de zakken goed af (bind het vast 
met het ‘bindlint’ dat aan de zak vast-
zit).

- Heb je meerdere zakken aan te bieden, 
dan kun je ze aan elkaar binden. Hier-
mee wordt het wegwaaien voorko-
men. 

- Tussen de huis-aan-huis inzameldagen 
door kunt u het plastic naar de schei-
dingsstations of de verzamelcontai-
ners in de regio brengen. Kijk voor de 
adressen en locaties op www.gad.nl. 

Begin 2010 is onze regio gestart met de inzameling 
van plastic. Inwoners zijn zeer bereid om het plastic 
verpakkingsafval apart te houden. Dit blijkt uit onze 
responscijfers over 2010. In het eerste jaar is er 
namelijk in totaal 961 ton plastic ingezameld. De Ge-
westelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) wil de inwoners 
hartelijk bedanken voor hun deelname. 

Het Goois Natuurreservaat pleegt 
op woensdag 30 maart aanstaande 
onderhoudswerkzaamheden aan 
het fietspad tussen de Verlengde 
Bergweg en de Randweg (verbin-
ding tussen Blaricum en Huizen). 
Het fietspad is die dag dan ook 
afgesloten.

Onderhoudswerk-

zaamheden fietspad 

tussen verlengde Berg-

weg/Randweg

WAT WEL...

• plastic tassen en broodzakken
• pasta- en rijstzakken
• snoepzakken
• verpakking van vleeswaren en kaas
• folies van tijdschriften en reclamefolders
• blisters van o.a. tandenborstels, 
 snoeren en schroeven
• boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, 
 paté- of koffi emelkkuipjes
• groente-, fruit- en saladebakjes of 
 -zakjes, patatbakjes
• bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
• deksels van potten pindakaas, 
 chocopasta etc.
• knijpfl essen van sauzen zoals ketchup 
 en mayonaise
• fl acons van wasmiddelen en 
 schoonmaakmiddelen
• fl acons van bijvoorbeeld shampoo, 
 douchegel, badschuim en zeep
• tubes van bijvoorbeeld gel, crème, 
 bodylotion en tandpasta
• fl essen van olie en azijn
• fl essen van frisdrank, water en zuivel
• potjes van gel, medicijnen en vitamines
• plantenpotten

Zorg dat alles leeg is en verwijder papier, 
karton of aluminium (folie)resten.

WAT NIET...

Verpakkingen met inhoud

Verpakkingen van chemisch afval
make-upverpakkingen, terpentinefl essen 
en kitkokers

Piepschuim
fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en 
verpakkingsvulmateriaal

Resten papier, karton of foliemix
afdekmaterialen, chipsverpakkingen en 
doordrukstrips (pillen of kauwgom)

Kartonnen (drank)verpakkingen
melk- en sappakken

Andere plastic producten en 
gebruiksvoorwerpen

deog leeps ne neleotsniut

Houd u a.u.b. aan deze aanwijzingen 
zodat het recycle-proces niet verstoord 
wordt!

WELK PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL WORDT 
INGEZAMELD?
Zie de lijst ‘Wat wel’ en ‘Wat niet’ hieronder voor meer informatie 
over welk plastic verpakkingsafval wordt ingezameld. Voor meer 
informatie kijk op www.plastic-heroes.nl

Mantelzorgcafé 
BEL-gemeenten
Elke 2e dinsdagavond van de maand is in 
het gezondheidscentrum De Lloods aan 
de Meentweg 37 in Blaricum van 19.30 – 
21.30 uur het Mantelzorgcafé geopend. 
Zorgt u voor iemand in uw directe omge-
ving? Dan bent u van harte welkom!

Foto: Peter van Rietschoten



Dorpsagenda
Ochtendgroep 8.30-11.45. 
Info: www.speelzaalblaricum.nl. 
Vivium Services. Cursus ‘Eerste hulp
aan kinderen’, 7, 14 en 21 april, 19.30-
22.00 in De Blaercom. 
Info cursussen: www.viviumservices.nl
of www.vivium.nl. 
Versa Welzijn/S.W.O-BEL. Elke twee-
de dinsdagavond van de maand in het
gezondheidscentrum De Lloods, 19.30-
21.30, het Mantelzorgcafé. 
Info: Marianne Verstijnen, Versa
Mantelzorgondersteuning, tel. 6970050
of Femmy Mulder, tel. 5314514. Info
cursussen: www.versawelzijn.nl of tel.
5314514
De Blaercom. Iedere dinsdag vanaf
13.30 uur spelmiddag. Info: Lisette
Mooij, tel 5312977 of lmooij@
versawelzijn.nl. Cursus ‘Open huis
Intuïtieve ontwikkeling’, 2 april, 10.30-
13.00. Info: Annelita Reinders, tel.
5234185 of www.cli.nl. 
Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum.
Elke tweede dinsdag van de maand
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum in de hal van de
polikliniek 13.30-15.30.
De Malbak. Kooklessen voor echte
beginners, dinsdags, 16.00-19.30,
kosten € 75,- voor zes lessen. Info:
5262902 of gvliet@versawelzijn.nl. 

BIBLIOTHEEK HLB 
Boekenweek 2011: t/m 26 maart, motto:
Curriculum Vitae – Geschreven portret-
ten. Kader Abdolah schrijft het
Boekenweekgeschenk.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtend derde woensdag van de

N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.

EXPOSITIES/CONCERTEN
Galerie Bianca Landgraaf t/m 9 april,
Internationale meester keramisten.
Woensdag t/m zaterdag 13.00-17.00 en
op afspraak. De galerie is verder
geopend op de eerste en derde zondag in
de maand en op koopzondagen.
Hamdorffcomplex. Info: tel. 5335987
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove t/m 17 april
Heleen Vriesendorp en Gerrit
Wijngaarden, schilderijen, Dieuwke
Tamsma, keramiek en beelden Info:
www.vlierhove.nl. 
Singer Museum Laren: t/m 25 maart
2011 ‘Singer Memorial Collection,
Hoogtepunten uit eigen verzameling’.
T/m 22 mei 2011 ‘Rodin de denker denkt
weer’. Info: tel. 5393939 en www.singer
laren.nl en www.rodindedenker.nl. 
BEL-Art Vanaf 8 april expositie van
Jan Min, schilderijen, op werkdagen vrij
te bezichtigen 8.30 -17.00 in het BEL-
kantoor.
Torenhof tot eind april. Expositie
Herman Strating, wassen en bronzen
beelden. 
Gemeentehuis Huizen, Expositie van
de Blaricumse kunstenaar Henk van
Bork, schilderijen en bronzen beelden,
openingstijden: maandag, dinsdag en
donderdag 8.30-17.00, woensdag 7.30-
19.30 en vrijdag 8.30-16.00.

WELZIJN 
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.

maand, 10.45-12.00. Lezing Frank van
Rijn Op de fiets door Tibet, 8 maart,
20.00-22.00. Kunstlezing over klassieke
mythologie in de kunst, 19 maart, 10.45-
12.00. OV-chip informatie, 23 maart,
10.00-12.00. Kunstlezing ‘Ter lering en
vermaak’, 29 maart, 19.30-21.30. Film
‘Kinderen met autisme’, 5 april, 20.00-
22.00. Lezing ‘Verbeelding of werkelijk-
heid’, 7 april, 20.00-22.00. Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612. Lezing ‘Hoe
schrijf je een familiegeschiedenis’,
Marijke Hilhorst, 23 maart, 20.00-22.00.
Biblioscoop, 24 maart, 19.30. 
Thema-avond ‘Volwassenen met autisme
en hun partners’, 7 april, 20.00-22.00.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-aan-
huis! Lidmaatschap vereist, info: tel.
5257410, www.bibliotheekhlb.nl en
www.gooisebibliotheken.nl. 

NIEUWE ONDERNEMING
Kralenfestival. Bij Kralenfestival kun
je kant en klare sieraden vinden. Heb je
zelf een ontwerp en wil je dat laten
maken? Dat kan. Zoek je een mooi en
uniek sieraad voor een speciale gele-
genheid zoals een bruiloft of een gala?
In overleg wordt er een mooi ontwerp
gemaakt, dat perfect bij jou en de gele-
genheid past. Ook kan je bij
Kralenfestival terecht voor de reparatie
van je sieraad. Heb je zin in een gezel-
lig uitje, wil je een feestje vieren met 
je vriend(inn)en of wil je gewoon 
eens een eigen sieraad maken? 
Diverse workshops zijn mogelijk. Info:
Helen Pijl, Koggewagen 13, 1261 KA
Blaricum, 5242481, helenpijl@ziggo.nl
en www.kralenfestival.nl.
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R.K.  Parochie 
St. Vitus Blaricum

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en 
Communieviering
Zondag 27 maart 17.00 uur in plaats
van 11.00 uur
Door de week: 
donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk. Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum 
Tel. 5383153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl.

Hei & wei niet
ontvangen?

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

Familieberichten

Geboren
04-02-2011 Liam Christiaan Joosse

Overleden
22-02-2011 Johannes Moolhuijsen, 

geboren 11-02-1931

Kunstcafé De Blaercom, op 1 april een
boeiende culturele avond. Toegang gra-
tis. Aanvang 20.00 uur, wees op tijd!

Kerkdiensten
Evangeliegemeente De Rivier: elke
zondagmorgen 10.00 uur dienst in de
aula van de Basisschool De Levensboom
in de Bijvanck. Iedereen, ook kinderen,
welkom. Koffie en thee na afloop. 
Info tel. 5252804 en 
www.evangeliegemeentederivier.nl. 

Torenhof: Protestantse diensten: 1e

en 3e woensdag van de maand, 10.00
uur.

Katholieke diensten: 2e en de 4e, en
eventueel 5e woensdag van de maand
om 10.00 uur. Iedereen welkom!

Blaricum heeft het dorpsblad hei & wei. Ooit heeft er in ons land een landgoed hei
en wei bestaan. Van Huize Hei en Wei resteren echter alleen nog wat overblijfselen,
maar ons blad staat fier overeind. Op de site www.panoramio.com kunt u de locatie
(51° 42' 59.35" N  5° 25' 12.52" E) van de op de foto getoonde restanten vinden.

Protestantse
Gemeente 
Blaricum

Zondag 20 maart 10.00 uur
Ds. B. Elenga, Huizen
Zondag 27 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 3 april 10.00 uur
Ds. J. 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,
behalve tijdens de schoolvakantie. Zie ook
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.
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Inbreng 
rommelmarkt 
U kunt uw spullen brengen naar Rie
Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Geen groot meubilair.

Kopij
Heeft u iets te melden over uw club,
vereniging, evenement of andere
zaken in Blaricum, laat het ons weten
via redactie@heienwei.nl. Maximaal
175 woorden. Wij beslissen over plaat-
sing, eventueel ingekort. 

Deadline kopij no. 365 (dik): 
31 maart, verschijnt op 15 april.




