
Kledingbank
In deze moeilijke tijd van recessie zijn er
ook in Blaricum gezinnen die de eindjes
moeilijk aan elkaar kunnen knopen. 
Voor deze mensen wil Bea Kukupessy-
Rokebrand een kledingbank opzetten, om
te beginnen met kinderkleding. De
Malbak heeft al ruimte toegezegd.
Ervaring heeft ze hier niet mee en ze
zoekt dan ook vrijwilligers die mee willen
helpen, het gaat om 2 maal per jaar. Voor
het zomer- en voor het winterseizoen.
Dus als u al kinderkleding heeft houdt dit
dan even apart totdat het rond is. U kunt
haar bereiken op tel. 5253448 of e-mail:
blaricumsbelang@hotmail.com.

De Biezem
Aafke de Bos, 11 jaar,  van de OBB,
organiseert samen met leerlingen van
andere scholen een demonstratie voor
het behoud van zwembad De Biezem.
Zij doet een oproep aan alle mensen die
mee willen lopen. 

Datum: 24 april. Tijd: 14.00 uur.
Vertrek vanaf: De Biezem

Nieuwe hoofd-
trainer BVV ’31
Met ingang van het seizoen 2013-2014
heeft BVV ’31 een nieuwe trainer aange-
steld: Milton Vaarnold. Milton is 37 jaar en
woonachtig in Nieuwegein en de laatste vijf
jaar werkzaam als trainer van SV Zeist. Hij
heeft zelf o.a. gespeeld bij DVS ’33 in
Ermelo en FC Hilversum. Milton heeft een
contract getekend bij BVV ’31 voor een
jaar met een optie voor een tweede jaar. 

Oproep voor
BEL-Art 
Voor de BEL-Art exposities hebben
voornamelijk kunstschilders zich aan-
gemeld. Om de afwisseling in de ten-
toonstellingen te behouden roept de
BEL-kunstcommissie (BEL-KC) beeld-
houwers, keramisten, fotografen en
sieradenontwerpers op om zich aan te
melden.
Deze oproep is gericht aan plaatselijke
kunstenaars (behalve kunstschilders)
en/of kunstenaars gerelateerd aan een van
de BEL-gemeentes. Een aanmeldingsfor-
mulier is verkrijgbaar bij de receptie van
het BEL-kantoor, die u ter plekke na
invulling kunt inleveren. Een selectie-
commissie zal bepalen of de aanvraag in
aanmerking komt voor een expositie. 
Info bij de voorzitter BEL-KC Reggie
van Berkel, info@reggievanberkel.nl.
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www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

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        

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

Op een aantal plekken is er nog keuze tus-
sen varianten voor het tracé en de inpas-
sing daarvan in de omgeving. Bijvoorbeeld
over de begroeiing langs het tracé, de
inpassing van de busbaan in de omgeving
en de inrichting van veilige oversteekplaat-
sen. In Blaricum gaat het om: busbaan
Stroomzijde tot aan carpoolplaats bij A27.

Consultatiebijeenkomst
Deze vraagstukken worden aan mensen
die wonen en werken in het gebied voorge-
legd via consultatiebijeenkomsten. De uit-
komsten van de consultatie worden meege-
nomen met het vaststellen van het provin-
ciaal inpassingplan en het bestemmings-
plan te Eemnes. Voor de definitieve vast-
stelling komen de plannen ter inzage. De
realisatie start naar verwachting in de
tweede helft van 2014. De provincie
Noord-Holland organiseert op maandag 
8 april 2013 een consultatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst worden bewoners en bedrijven langs het tracé van de HOV–
baan – in de planning van de provincie Noord-Holland rechts van het ‘stroompje’  -
om advies gevraagd. (Foto Stroomzijde richting A27)

voor omwonenden en bedrijven uit
Blaricum over de inpassing van de vrije
busbaan langs Stroomzijde en de
Stichtseweg en de uitbreiding van de car-
poolplaats bij de A27. U kunt uw vragen
en suggesties voor de inpassing van de
busbaan voorleggen aan medewerkers van
de provincie en het ingenieursbureau. De
provincie neemt uw reacties mee in de
afweging van het uiteindelijke ontwerp.

Wanneer: 8 april 
Locatie bijeenkomst: de inloopavond

wordt gehouden in 
’t Meenthuis, Deltazijde 3 01,

Blaricummermeent. Tijd: u kunt 
tussen 19.00-21.00 uur, op het moment

dat u schikt, binnenlopen. 
Meer informatie vindt u op

www.hovinhetgooi.nl. Heeft u vragen,
dan kunt deze per e-mail sturen aan:

info@hovinhetgooi.nl. 

Informatie Provincie Noord-Holland
De gemeenten en provincie hebben medio 2012 de route van de busbaan for-
meel vastgelegd. Met uitzondering van de gemeente Blaricum, hebben de partij-
en eerder besloten om een rechtstreekse busbaan (HOV) te realiseren vanaf sta-
tion Hilversum, over de A27 via Laren, Eemnes en Blaricum tot in Huizen. 

Consultatiebijeenkomst 
Blaricum over inpassing van de
vrije busbaan 

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

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

Christianne Calis

BLARICUM 
BED AND
BREAKFAST
Molenveenweg 15
Tel. 06-55781678
www.blaricumbnb.nl

www.dayspamooi.nl
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www.seniorbanking.nl



Inhoud

Inzage 

Uitwerkingsplan 4, Bedrijvenpark, 
Blaricummermeent ter inzage 

Wat doet een BOA?

BOA’s in de BEL-gemeenten 

BOA’s op pad in Blaricum

Verordening 
commissie 
herbenoeming 
burgemeester
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen Geweigerde vergunningen

Agenda Rondetafelgesprekken

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Agenda extra 
Raadsvergadering



Dorpsagenda
WELZIJN/CULTUUR
Basiliek in Laren Paasconcert van de
Sint Jans Schola, maandag, 2de Paas-
dag, 1 april 2013, aanvang 15.30 uur.
Info: www.sintjansschola.nl.
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
Tergooiziekenhuizen Elke tweede dins-
dag van de maand, 13.30-15.30 uur een
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum, in de centrale hal
bij de hoofdingang locatie Blaricum.
Historische Kring Blaricum Tot
medio april tentoonstelling oude
Blaricumse affiches en kalenders.
www.hkblaricum.nl.
De Blaercom Elke eerste vrijdag van de
maand tot en met mei (tenzij anders ver-
meld) Kunstcafé, 20.00 uur. 
Info: www.blaercom.nl.
Veteranen bijeenkomsten 18 april, 16
mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19
september, 17 oktober, 21 november en
19 december in het dienstencentrum
Brassershoeve, Waterstraat 2, Huizen
van 15.00 tot 17.30 uur. Info G. Elders
tel. 5383830 of 0639466134.
Brinkhuis in ’t atelier Introductie-cur-
sus kleine beeldjes maken in was/brons,
door Blaricumse kunstenares Marloes
Eerden. De cursus start vanaf woensdag
17 april 2013. Op vijf woensdagochten-
den van 10.00-12.30. 
Info en aanmelden: 5250807,
docart@worldonline.nl. 
St. Antonius Cardicare 20 april reani-
matiecursus. Info en inschrijven:
www.antoniuscardicare.nl. 

De Malbak keramiek lessen, voor
zowel beginners als gevorderden,
maandagmorgen, -middag en woensda-
gavond. Info: Meen Bosker tel.
5266334. Cursus schilderen aquarel/
acryl door Marloes Eerden, vanaf dins-
dag 9 april 2013. Zowel geschikt voor
beginners als gevorderden. Ochtend van
10.00-12.30 en avond van 20.00-22.30. 
Info: docart@worldonline.nl. Kidsclub
op woensdagmiddag van 13.30-15.00
uur. Voor 1 euro kunnen kinderen van 4
t/m 8 jaar terecht, zij maken onder lei-
ding van Natalie, Rosalie en Lisette
leuke dingen en er worden spelletjes
gedaan. Info: tel. 5262902. De
Blaerders bestaat dit jaar 10 jaar en om
dat te kunnen vieren gaan zij 21 april
een gezellige dag in De Malbak houden
met een rommelmarkt, rad van fortuin
enz. en natuurlijk treden de Blaerders
ook op.
Health Center FIT 7 april een spin-
ningmarathon voor de Alpe d’HuZes.
De instructeurs van FIT nemen u mee in
een 4 uur durend avontuur! Health
Center FIT zorgt voor entertainment en
nevenactiviteiten. Als afsluiting is er
een borrel in de lounge en wordt het
sponsorbedrag bekendgemaakt. Iede-
reen kan meedoen aan deze waanzinni-
ge uitdaging, ook niet-leden! Inschrij-
ven bij de receptie. Meentweg 37f, tel.
5316439.

BIBLIOTHEEK
April maand van de filosofie 
Huizen tel. 5257410. Inloopochtenden
op woensdag rond een thema 10.45-
12.00 uur: woensdag 17 april een infor-

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

EXPOSITIES
Singer t/m 20 mei Cobra tot Dumas,
collectie De Heus-Zomer. 
Info: www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 7 april expositie
schilderijen, tekeningen van de kunste-
naar Ronald Ruseler In A rcadia.
Dagelijks te bezoeken van 10.00 tot
16.00 uur.
De Trappenberg t/m 10 april verkoop
expositie van Charlien van der Stoep en
Jeannet Schothorst. Info: tel. 6929600.
’t Meenthuis t/m 30 april expositie van
Cees Wijsman en Han Schoon. 
Info: www.meenthuis.nl.
De Vlierhove t/m 10 april een tentoon-
stelling met werk van de pastelschilder
Onno Boerwinkel. Op alle zondagen
van 12.00-17.00 uur geopend. Info:
www.vlierhove.nl. 
Galerie Bianca Landgraaf t/m 13 april
de expositie ‘Korte Ontmoeting met
Yvonne Michiels’. 
Info: info@galeriebiancalandgraaf.nl en
www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
21 april, 14.00 uur: lezing door Dick
Mol over: ‘De Noordzee als schatkamer
voor de paleontologie en archeologie
van het ijstijdvak’. Dinsdag t/m zondag
open van 13.00-16.30 uur Info:
www.geologischmuseumhofland.nl.

matieve ochtend over de Buurtzorg,
een landelijk thuiszorgorganisatie.
Entree vrij, reserveren gewenst.
Nationale tuinontwerpdag 19 april,
Rina Hoogedoorn geeft advies.
Intekenen voor een gratis advies
(tussen 10.30-16.00 uur) kan via 
de informatie/ klantenservicebalie.
Reserveren noodzakelijk. 22 april,
20.00 uur: lezing door Joke Hermsen
over haar roman Blindgangers. Laren
tel. 5382612. Nationale tuinontwer-
pdag 19 april, René Huiberts geeft
advies. Intekenen voor een gratis
advies (tussen 10.30-16.00 uur) kan
via de informatie/klantenservicebalie.
Reserveren noodzakelijk.
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

KERKDIENSTEN
De Dorpskerk
Zondagdienst 10.00 uur 
Info: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl
en www.pgblaricum.nl.

R.K. St. Vitus
Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur 
Zondag 11.00 uur
Info: Pastor C. Lavaleije, tel.
5383153, 
e-mail stvitusblaricum@hetnet.nl en
www.vitusblaricum.nl. 

Torenhof
Protestantse diensten: 1e en 3e woens-
dag van de maand 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e (5e)
10.00 uur.

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

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
Hogenkamp, Piet Niks, Corryn de Vrieze 
Foto’s: Peter van Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. 5310984 
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Week van
Autisme
Donderdag 4 april staat het thema autis-
me en kinderen centraal. Er worden
diverse spelactiviteiten, muziekwork-
shops, ballonnenwedstrijd, voorlezen in
de bibliotheek georganiseerd voor kinde-
ren met autisme. Ouders, broertjes, zus-
jes en vriendjes zijn ook welkom. 

Tijd: vanaf 15.00-17.00 uur, entree: vrij,
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Documentaire
De documentaire Het inzicht kwam met
de jaren (2011) gaat over autisme bij vol-
wassenen waar dat pas op late leeftijd
werd vastgesteld. Na de film geven
Maroesja Dirksen (ervaringsdeskundige)
en Hanneke Scheper van MEE een korte
presentatie en er is gelegenheid voor uit-
wisseling van ervaringen en stellen van
vragen. 
Dinsdagavond 2 april. 
Tijd: 20.00 uur in de bibliotheek Huizen.

Lezing met Sigrid Landman
Schrijfster Sigrid Landman (1968) heeft
een geheel autistisch gezin. Behalve zij-
zelf zijn ook haar man en dochter autist.
In haar vierde boek Bewoond eiland
(2012) beschrijft zij over de dagelijkse
problemen van haar autistisch gezin. 
Donderdag 4 april. Tijd: 20.00-22.00 uur
in het theater van het Brinkhuis.

Info en reserveren via de bibliotheek-
website www.bibliotheekhlb.nl.

De activiteiten vinden plaats op het Stad
en Lande Ruiters verenigingsterrein,
hoek Schapendrift-Meentzoom in
Blaricum en op het terrein ’t Harde dat
even verderop aan de Meentzoom ligt.
Info: www.stadenlanderuiters.nl. 

Het Ruiterbewijs
Het Ruiterbewijs is het vaardigheidsbe-
wijs voor de paardensporters. Bij de oplei-
ding wordt o.a. geleerd over het paard, de
voeding en ziekten. Tevens komen de ver-
keersregels, die belangrijk zijn voor ruiter
en paard die zich op de openbare weg
bevinden, uitgebreid aan bod.

Er zijn nog enkele plaatsen voor deelna-
me beschikbaar. Info en aanmelding 
ruiterbewijsblaricum@gmail.com. 

Projectzangers 
Het Blaricums Gemengd Koor zoekt
projectzangers voor het korenfestival op
zaterdag 8 juni en het Festival Vocaal op
21 september. Vooral tenoren zijn meer
dan welkom. Info:  tel. 5389031. Kom
eens langs  op onze repetitieavond.
Iedere woensdagavond 19.45-22.00 uur
in De Blaercom. Info: www.bgk-koor.nl.   

Kopij

Stad en Lande Ruiters 2013

Oefendagen, workshops, een puzzelrit en vele wedstrijden op het gebied van
springen, dressuur en mennen, dit is zomaar een greep uit het activiteitenpro-
gramma van Stad en Lande Ruiters voor 2013. 
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