
Roos en Margriet
Sinds 1 maart is Blaricum een nails-
en schoonheidssalon rijker: Nails by
Rose van Rose Klück en Centrum
Balans van Margriet van der Leeden. 
Op donderdag 23 mei vond met drie
gongslagen door Joan de Zwart-Bloch
de officiële opening plaats. Op
Torenlaan 12 kunt u bij  Nails by Rose
terecht voor altijd prachtig verzorgde
nagels van handen en voeten en bij
Centrum Balans bent u aan het goede
adres voor behandelingen die huid en
lichaam weer in balans brengen. 
Info: www.nailsbyrose.nl en 
www.centrum-balans.nl. 

Rugby ’t Gooi 
In het weekeinde van 19 mei werd het
mannenteam van Rugby Club ’t Gooi
kampioen van Nederland na een over-
winning met 21-20 op Hilversum. 
Ook de ‘Gooise Turven’ (het team van
7/8 jarigen van de club) werden kampi-
oen van Nederland. Dat laatste is een
indicatie van het belang van een zorgvul-
dige jeugdopleiding die doorwerkt tot in
de nationale top. Na de zomervakantie
zijn nieuwe leden vanaf 5 jaar van harte
welkom bij de club. 
Info: www.rugbyclub-gooi.nl.

Voelenderwijs
Helly Lanphen-Pesschier wil de lezers
van hei & wei graag kennis laten
maken met Voelenderwijs.
In haar praktijk geeft ze holistische mas-
sagetherapie. Lichaam en geest reageren
op elkaar, beïnvloeden elkaar, ze vormen
samen een systeem. Hoe beter je leert te
luisteren naar je lichaam. hoe beter je
voor jezelf zorgt, hoe gezonder je blijft.

Niet iedereen is gewend aandacht te
besteden aan wat het lichaam kan vertel-
len. Massagetherapie geeft je daarbij
ondersteuning. Ben je nieuwsgierig naar
de krachtige en heilzame werking van
deze therapie? Neem dan contact op en
maak een afspraak.  
Info:www.voelenderwijs.nl.

36e jaargang
nr. 421

7 juni 2013w
w
w
.h

ei
en

w
ei
.n

l
O
.A
. V
O
O
R
 O
U
D
E 
N
U
M
M
ER
S 
EN
 A
R
C
H
IE
F

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

Het marionettenspel heeft een lange his-
torie die dateert uit de Middeleeuwen;
het werd in Italië ontwikkeld in de kerk,
voor de opvoering van kerstspelen met
beweegbare beeldjes, ook wel ‘Maria-
tjes’ genoemd (waar het woord ‘mario-
net’ vandaan komt). 

Zolderverdieping als theater
In het begin van de roaring twentieswerd
de Amsterdamse notariszoon Bert
Brugman zo geboeid door een poppen-
theater uit Duitsland, dat hij besloot deze
oude traditie ook in Nederland nieuw
leven in te blazen. In 1923 richtte hij de
zolderverdieping van het notariskantoor
van zijn vader in als ‘theater’. Hier von-
den de eerste succesvolle opvoeringen
plaats van ‘Bert Brugmans Marionetten
Theater’. Het repertoire werd al gauw
uitgebreid met zangspelen en opera’s. De
muziek en de zang waren ‘live’, de pop-
pen en het decor werden zelf gemaakt.
Ook buiten het theater was het mogelijk
om een voorstelling te zien, want Bert
Brugman kwam graag langs met het hele

theatergezelschap in zijn gedecoreerde
bestelwagen.

Huwelijkspact
De zangeres Frieda Frowein viel af toe in
bij het theater. Dit resulteerde in een
levenslang huwelijkspact met Bert
Brugman, waaruit maar liefst zes zonen
werden geboren (1928-1937)! Zij zou-
den later allemaal een rol krijgen in het
marionettentheater van hun ouders. In
1930 kreeg Bert Brugman een eigen pro-
fessionele theaterzaal aan de Van
Breestraat in Amsterdam. Vlak daarna
verhuisde het gezin Brugman naar Laren
en nog iets later, in 1936, naar de
Torenlaan in Blaricum. 

Dappere Dodo en Tom Poes
Ondertussen zorgde Bert Brugman
ervoor dat zijn theater zich aanpaste aan
de ontwikkelingen van die tijd. Zo wer-
den naast de oorspronkelijke draadmari-
onetten ook handpoppen ontwikkeld met
een nieuw – gepatenteerd – bewegings-

door Elisabeth Loudon
Dit jaar viert de familie Brugman uit Blaricum het 90-jarig jubileum van hun
familiebedrijf, het Nederlands Marionettentheater. Tijd om even stil te staan bij
hoe het allemaal begon...

Het Nederlands Marionetten-
theater bestaat 90 jaar!

vervolg op pagina 2

F
O

T
O

 E
LI

S
A

B
E

T
H

 L
O

U
D

O
N

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.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

Uw gasten

zijn welkom bij

Blaricum B&B
blaricumbnb.nl

Tel 0655781678

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl

Van links naar rechts: Vincent Brugman, Y vonne Brugman (de vrouw van Joost), de pop
Carmen uit de opera ‘Carmen’ en Joost Brugman.
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Al 30 jaar hèt adres voor topkwaliteit!

www.t-parkethuys.nl

 
Voor mooie en degelijke 

parketvloeren tegen scherpe prijzen. 
Kom naar onze showroom.

‘t Parket Huys
Bramenberg 18, Eemnes
Telefoon: 035 538 80 81

 ’t Parket Huys

stichting en in samenwerking met Gerbe
van der Woude van de kunstcommissie
gemeente Blaricum, in het kader van
BEL-Art te mogen exposeren. Het
belooft een bijzondere tentoonstelling te
worden en laat verschillende disciplines
zien binnen de kunstwereld. 

De officiële opening is op vrijdag 14
juni om 17.00 uur in het BEL-kantoor te
Eemnes en zal worden verricht door de
burgemeester van Blaricum, mevrouw
Joan de Zwart-Bloch. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door Jazzje. 
Info: www.kunstencultuurblaricum.nl. 

Kringloopje

Regelmatig maak ik een wande-
ling op ’t Harde. Het fraaie
natuurgebied langs de
Meentzoom. Ook bekend van de
Paardendagen en andere
Blaricumse evenementen. Ik loop
een rondje van een half uur. Mijn
kringloopje. Over het gebied waar
dagelijks van heinde en verre
hondenliefhebbers komen, om
hun dierbare viervoeters uit te
laten. Het mag daar. Een waar
Walhalla voor honden in alle
soorten en maten. Groot en klein
rennen enthousiast achter elkaar
aan, blaffend, dartelend, en stoei-
end. 
Kortgeleden wandelde ik daar
met een goede vriend die zijn
hond uitliet. Een witte Jack
Russel, genaamd Bobby, naar de
gelijknamige hond van Kuifje.
Nou ja, uitlaten? Nee. Er was
namelijk één probleem. Het dap-
pere beestje had de rechterachter-
poot gebroken en die was
gespalkt. Lopen ging even niet.
Kijken en blaffen wel. Mijn
inventieve vriend had voor zijn
manke hondje een tweedehands
wandelwagentje gekocht. Bobby
zat op een lekker kussentje par-
mantig rond te kijken en blafte
vrolijk met de meute mee. Op een
gegeven moment kwam een duur
geklede dame ons tegemoet, met
iets teveel bling bling behangen
en windbestendig gekapt. Ze had
een prachtige, kapitale Barzoi,
aan de lijn. Nee, die mocht niet
vrij rond rennen, daar was ie te
duur voor. Bobby en de Barzoi
snuffelden nieuwsgierig aan
elkaar. De madam wees naar
Bobby in zijn karretje en zei ‘Ach
meneer, wat schattig, een hondje
in een wandelwagentje’. Ze boog
voorover en begon Bobby te
aaien, voor zover het hondje dat
grommend toeliet. De dame deed
een stapje achteruit en zei: ‘Wat
een goed idee van u, meneer. Dat
wagentje heeft u vast gevonden
bij de kringloopwinkel.’ Mijn
vriend glimlachte minzaam en
antwoordde: ‘Gut mevrouw, dat u
dat weet, werkt u daar soms?’ De
dame keek hem verontwaardigd
aan: ‘Meneer u neemt een loopje
met mij!’ ‘Welnee, mevrouw,
alleen maar een kringloopje.’  

Column
door
Sybert Blijdenstein
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De stichting tracht haar doel onder meer
te verwezenlijken door: het organiseren
van periodiek weerkerende gezamenlij-
ke kunstactiviteiten, het bevorderen van
exposities, het vergroten van onderlinge
contacten zoals het organiseren van de
jaarlijkse Atelierroute – voor velen in en
buiten Blaricum een jaarlijkse traditie
geworden, waar genoten wordt van
kunst. Dit jaar valt de route in het week-
end van 28 en 29 september.

BEL-Art
De stichting is zeer verheugd om nu met
een grote groep deelnemers van de

systeem. Daarmee konden de poppen
natuurlijk bewegen met hoofd, schou-
ders, buik, armen, benen en vingers.
Later ontwikkelde zoon Joost Brugman
zelfs nog een mechaniek voor een
beweegbare mond. 

Bert Brugman sprak met grote platen-
maatschappijen af dat hij hun bandop-
names mocht gebruiken voor zijn opera-
voorstellingen. Daardoor kon hij zijn
optredens begeleiden met de stemmen
van de beste artiesten, zoals die van
Maria Callas. In 1948 trad het theaterge-
zelschap op voor experimentele televi-
sie-uitzendingen van Philips. In 1950
werden experimenten gestart voor kleu-
renuitzendingen van de voorstellingen
van Bert Brugman.

Dit werd de voedingsbodem voor vele
kinderprogramma’s die later jarenlang
door het Brugmantheater voor de televi-
sie werden ontwikkeld en uitgezonden.
Denk daarbij aan ‘Dappere Dodo’ en
‘Tom Poes’ (i.s.m. Marten Toonder).
Ondertussen bleef het theatergezelschap
‘live’ over de hele wereld optreden voor
groot en klein.

Familiebedrijf voor jong en oud
Vanaf 1969 nam Joost Brugman de
regie over, samen met zijn gezin.
Dochter Mariska Brugman heeft het
theater op haar beurt weer overgenomen
van haar vader in het jaar 2000, samen
met haar man René van Tol. Beiden
opgeleid op de Rietveld Academie in
Amsterdam, konden zij weer een geheel
eigentijds karakter geven aan het thea-
ter. Zij hebben de bouw van de poppen
verder verfijnd. Mariska en René doen
de productie van de voorstellingen
geheel zelf. Ook bouwen ze zelf de
decors en maken ze zelf de poppen. En
traditiegetrouw geven ze nog steeds
voorstellingen voor jong en oud. 
Zij treden op in een theater aan de 
Jacob Obrechtstraat in Amsterdam
(www.nederlandsmarionettentheater.nl).

Jubileumjaar
Ter viering van het 90-jarig jubileum
worden dit jaar diverse evenementen
georganiseerd in De Blaercom en in het
Vitusgebouw door Vincent Brugman, de
jongste zoon van oprichter Bert
Brugman (zie dorpsagenda). Info: vin-
centgmbrugman@gmail.com.

Stichting kunst en cultuur Blaricum
exposeert in BEL-kantoor
door Gerda Jellema
De Stichting kunst en cultuur Blaricum, opgericht in 2005, heeft als doel: het
bevorderen van de kunst en cultuur in Blaricum in het algemeen en het behar-
tigen en bevorderen van de artistieke belangen van alle kunstenaars (in alle
mogelijke kunstrichtingen) in het bijzonder. Zij richt zich zowel op professione-
le kunstenaars als op de betere amateurs. Er zijn ongeveer 80 kunstenaars bij
de stichting aangesloten.

vervolg van pagina 1

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

Foto’s werk van Han Schoon ‘nest in ragebol’, Barbara Rubens ‘witte herder’ en Greet
Faber ‘keramieken object’

Tentoonstelling: van 14 juni tot en met 11 juli 2013 BEL-kantoor: 
op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Zuidersingel 5 Eemnes.



Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

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

Zoek de overeenkomsten en 
vier die ook!

De Kleding-
bank
door Bea Kukupessy-Rokebrand 
Afgelopen maart hebben wij een
oproep geplaatst (zie ook hei & wei
nummer 416 van 29 maart) voor vrij-
willigers voor de Kledingbank in
Blaricum.

We hebben nu een groep van 10 vrijwil-
ligers en gaan in juni de eerste kleding-
bank openen. Onze doelgroep bestaat uit
mensen die gebruik maken van voedsel-
bank, bijstandsuitkering, schuldhulpver-
lening, en ook mensen die door kerken
en artsen zijn doorverwezen. Zij kunnen
dan gratis kleding ophalen in De Malbak
op 22 juni van 12.00 tot 15.00 uur.
Zonder verwijsbrief en legitimatie kun-
nen wij niet helpen, dit is een must om
de kleren bij de juiste mensen te krijgen.

Eerst wilden we alleen maar kinderkle-
ding, maar door de vele positieve reac-
ties gaan we nu ook kleding voor vol-
wassenen inzamelen. Het buurthuis De
Malbak mogen we hier gratis voor
gebruiken.

We doen een oproep aan u om schone
modische kleding in te brengen op vrij-
dag 21 juni tussen 9.00 en 12.00 uur bij
De Malbak. Komt dit niet gelegen?
Neem dan contact op met Bea
Kukupessy-Rokebrand, tel. 0622261998.
Wij hopen op een goede inbreng zodat
wij veel mensen kunnen helpen. 
Voor de administratie is het handig als
mensen die kleding willen halen zich
vooraf aanmelden op 
kledingbankblaricum@gmail.com. 

WNF
Jenny Ossentjuk-Hoyos uit Blaricum
is vrijwilligster bij het WNF en geeft
gastlessen op basisscholen, ook in het
Gooi. 

Ze vertelt dan
over een bijzon-
der dier, bv. de
panda of de ijs-
beer. Ook over
ontbossing of
koralen. Ze legt
uit wat de kin-
deren zelf kun-

nen doen om de vervuiling van de aarde
tegen te gaan en zuinig met de aarde om
te gaan. De kinderen begrijpen dit heel
goed en zijn erg enthousiast. Jenny krijgt
opmerkingen van moeders dat de kinde-
ren geen pakjes meer naar school mee
willen nemen maar bekers die je kan her-
gebruiken. Daar wordt ze heel blij van,
want dan is de boodschap goed aangeko-
men. ‘De kinderen van vandaag zijn de
beslissers van morgen en die kun je niet
vroeg genoeg bekend maken met een
verantwoordelijke omgang met onze
aarde.’
Ook na de zomervakantie staan er weer
allerlei activiteiten gepland. 
Info: www.wnf.nl (afdeling gooi).

De 64-jarige Rob Posthumus, al vanaf de
jaren 70 in de politiek actief, is sinds
2002 aan de Blaricumse politiek verbon-
den: tot september 2008 als fractievoor-
zitter van de VVD, en daarna als wethou-
der en loco-burgemeester. Rob
Posthumus: ‘Ik zet me in voor het dorp,
omdat ik van dit dorp houd. Als kind
woonde ik van 1958 t/m 1969 in
Blaricum, ik zat op school bij meester
Ploeger en De Graaf. Deze periode heeft
diepe indruk op me gemaakt. Ook de
jaren daarna kwam ik regelmatig in
Blaricum.’ De liefde voor het dorp heeft
mede bepaald wat Rob Posthumus drijft
om in de politiek te gaan: ‘Het dorp goed
doorgeven aan de volgende generatie,
dat het financieel deugt, dat het dorp als
samenleving sterk en stabiel is. Dit
bereik je door een op vertrouwen geba-
seerd en goed samenwerkend openbaar
bestuur.’

Openbaar bestuur
Het werk binnen het openbaar bestuur
vindt hij geweldig. En zoals hij zegt:
‘Wethouder zijn is het mooiste vak van
de wereld, je kunt concreet iets doen.’
Rob Posthumus heeft in zijn portefeuille
economische zaken en werkgelegenheid,
verkeer en vervoer, grondzaken, recrea-
tie, financiën, ICT-beleid en de projecten
De Blaricummermeent waarvan hij zegt:
‘Dit moet niet de mooiste wijk van
Nederland worden, maar de beste wijk
van Nederland passend bij Blaricum’,
centrumplan Bijvanck en Dorpsstraat-
Brinklaan. Hij heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van de BEL-combinatie.
Als locoburgemeester kwam hij op weer
een andere manier met Blaricummers in
contact. Dit zette hem tot nadenken over
het verder vormgeven aan deze manier
van het je inzetten voor de samenleving
en hij besloot, na wat aarzelingen, te
gaan solliciteren naar een baan als bur-
gemeester.

Burgemeester
En nu is het dan de bedoeling dat Rob
Posthumus per 1 juli als burgemeester
gaat werken in de gemeente
Koggenland. Koggenland bestaat sinds
1 januari 2007 als gemeente, omvat 10
woonplaatsen met 13 dorpskernen –
ieder met zijn eigen identiteit, eigen-
heid – en is een echt agrarisch gebied.
Als burgemeester zal hij zich onder
meer richten op de verbinding van die
dorpen en op de rol van de gemeente
hierin. Andere uitdagingen zijn: werk-
gelegenheid, transformatie van agra-
risch- naar landschapsbeheer waarbij
de vraag is wat de toekomst van het
boerenbedrijf kan zijn. Zijn taak ziet
Rob Posthumus vooral in het zoeken
naar nieuwe wegen, netwerken, het
gemeenschappelijke vinden en het sti-
muleren van samenwerkingsverbanden.
Zo zal hij zich ook inzetten voor het
pact van West-Friesland, een pact van 7
gemeenten om de regio te versterken
op het gebied van bereikbaarheid,
wonen, werken, onderwijs en vrije tijd.

Mensen, dorpen en gemeenten
Uit veel blijkt dat verbinden het woord
is van waaruit Rob Posthumus werkt.
Het verbinden van mensen, dorpen en
gemeenten; je hebt elkaar nodig om
samen sterk te staan. Rob Posthumus:
‘Denk na over wat je voor je dorp kunt
doen, jong en oud kunnen zich op
velerlei manieren inzetten. Als vrijwil-
liger, maar ook om bijvoorbeeld ver-
waarlozing van je dorp tegen te gaan.
Loop niet te mopperen als je afval ziet
liggen, maar ruim het op.’ Ook dat is
een wens van Rob Posthumus: ‘Samen
verantwoordelijk willen zijn voor je
omgeving, je dorp om ertoe bij te dra-
gen dat het mooier en sterker wordt.’
Hei & wei wenst Rob Posthumus suc-
ces en plezier in zijn nieuwe ambt van
burgemeester.

door Gerda Jellema
‘Zoek de overeenkomsten en vier die ook!’ Dit is een diepe wens van scheidend
wethouder en locoburgemeester Rob Posthumus voor de Blaricummers. ‘We
zijn goed in het vieren van de tegenstellingen, maar er zijn tal van blije
momenten in het dorp die we met elkaar beleven, zoals de kermisweek, 
sinterklaas en Koninginnedag/Koningsdag. Laat de verschillen de verschillen
en zoek naar dat wat ons bindt.’



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
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Koe bij de horens pakken
Dat er gezocht moest worden naar een
structurele oplossing werd de eigenaar
van d’Ouwe Tak, Hennie van de Koot,
wel duidelijk. Hennie zocht iemand die
het als een uitdaging zag om er iets
moois van te maken en het moest tevens
behouden blijven. Celine Godfroy,
woonachtig in Blaricum, maar beter
bekend als de vriendin van Henk van den
Bergh, vond dit een mooie opdracht. In
haar atelier aan de Meentweg 26, waar
zij sinds kort woont, begon zij aan deze
mooie klus. Op panelen heeft zij de
bestaande muurschilderingen in haar
atelier overgeschilderd, zodat deze, toen
ze klaar waren, zo over de bestaande
schilderingen geplaatst konden worden.

De Molen
Blaricum heeft sinds mensenheugenis
een molen gehad. Op oude pentekenin-
gen uit 1540 komt er al een molen voor
in Blaricum. Dit was een zogenaamde
‘pinmolen’, oftewel een ‘standerdmo-
len’. Deze heeft er gestaan tot 1873.
Toen werd er een stoere zeskantige
korenmolen-grondzeiler gebouwd. Niet
nieuw, nee… hij was gekocht in het
buurtschap ‘Zandvoort’ bij Baarn, daar
gedemonteerd en hier met het nodige
vakmanschap in elkaar gezet. Molenaar
was toen Willem Puijk. Omdat Willem
geen opvolger had werd Lammert Vos,
een neef van Willem, in 1920 vaste
medewerker bij Willem Puijk. Willem
overleed op 9 oktober 1922. De molen
kwam te koop. Maar Lammert Vos, die
het eerste kooprecht had, kon niet tegen
het bod van de dames Virieu Furstner op.
Die kochten de molen voor ƒ 4.500,- en
wilden erin gaan wonen. Maar in 1923
werd de Vereniging De Hollandsche
Molen opgericht. Deze vereniging lob-
byde bij alle Nederlandse gemeenten om
zoveel mogelijk molens in stand te hou-
den. Dit was ook de voornaamste reden
voor de gemeente om geen woonvergun-
ning aan de dames Virieu Furstner te
verlenen. De dames Virieu Furstner heb-

ben later nog jaren gewoond aan de
Singel 4. Burgemeester Klaarenbeek
heeft nog wel een uiterste poging gedaan
om de molen weer in bedrijf te krijgen.
Maar Lammert Vos en de gemeente kon-
den het niet eens worden. Ook kwamen
er steeds meer huizen om de molen heen,
waardoor het steeds onaantrekkelijker
werd om hem in stand te houden. Dit
alles leidde ertoe dat de molen in 1928 is
gesloopt door aannemer Gerard Jacobs.
Deze molen heeft hier dus maar vijfen-
vijftig jaar gestaan. Gerard Jacobs bouw-
de er een woonhuis op, met het adres
Tweede Molenweg 49, waar hij eerst zelf
in ging wonen. Later werd het huis in
Blaricum beter bekend als het huis van
Henk van Bart Vos. 

Elektrisch malen
Lammert Vos, die er altijd spijt van heeft
gehad dat hij niet door kon gaan met de
windmolen, ging met een elektrische
molen verder in zijn boerderij die vlakbij
de molen stond. Die stond ongeveer
waar nu de huizen Tweede Molenweg 32
en 34 staan. Deze boerderij brandde op 7
januari in de strenge winter van 1929 tot
de grond toe af. Oorzaak: kortsluiting in
het elektrische gedeelte van de molen.
Bij deze brand kwamen ook nog enkele
koeien om het leven. De familie Vos ver-
huisde naar de boerderij hoek
Burgemeester Heerschopweg-Meentweg
en ging daar verder met de elektrische
molen. Tevens begon Lammert daar een
fouragehandel. Hij deed de zaak over
aan zijn zoon Driekus, dit was de laatste
molenaar in Blaricum. Driekus overleed
op 20 augustus 1984. Zijn vrouw Gerrie
en zoon Lambert gingen met de zaak
verder en gaven na verloop van jaren
hem de toepasselijke naam ‘Meelmuis’. 

Herinneringen 
Door het weer mooi maken van onder
andere de Blaricumse molen in d’Ouwe
Tak door Celine Godfroy leeft er weer
een stukje geschiedenis verder voor het
nageslacht. Zo is het toch opmerkelijk te

noemen dat er in Blaricum vier straten
herinneren aan iets dat er al vijfentachtig
jaar niet meer is, namelijk: Eerste
Molenweg, Tweede Molenweg, Korte
Molenweg en Molenveenweg. En
natuurlijk niet te vergeten de molenaars-
familie Vos met de zaak ‘Meelmuis’. 

Muurschilderingen in d'Ouwe Tak

door Frans Ruijter
In d’Ouwe Tak, het gezellige café aan de Eemnesserweg, zijn drie muurschilde-
ringen van molens aangebracht. Twee zijn er afgebeeld met water in de omge-
ving. Het vermoeden bestaat dat deze molens in de Vechtstreek staan of hebben
gestaan. De molen die rechts naast de bar is afgebeeld, is heel duidelijk de molen
die ooit op de ‘Molenberg’ in Blaricum heeft gestaan. Deze muurschilderingen
zijn in de loop der jaren door tal van oorzaken aangetast en daardoor in kwali-
teit achteruit gegaan. In het verleden is er door verschillende personen wel het
een en ander aan gerepareerd, maar op den duur bleek dit niet te leiden tot een
blijvende oplossing. 

Goois 
openluchttheater
door Gerda Jellema
Ver van de openbare weg verwijderd,
en in bossen verscholen, ligt tussen de
Goyergracht Zuid en de Heidelaan op
Eemnesser grondgebied al sinds jaar
en dag een amfitheater. 

Het theater, opgebouwd uit halfcirkel-
vormige zitbanken waarvan je neerkijkt
op het toneel, was – voor de oprichting
van Stichting Voorstellingen Openlucht-
theater De Lieberg ( SVOL) – allang niet
meer in gebruik. 

Metaalbewerkersbond
Het terrein waar het theater verscholen
ligt, was aanvankelijk eigendom van de
Algemene Nederlandse Metaalbewer-
kersbond. De grond kon door de leden
van die bond gebruikt worden om zich er
te vermaken in de frisse lucht. In de cri-
sisjaren bood de bond aan om jeugdige
werkloze leden te laten werken op dat
terrein en zo kwam het theater van de
grond.

Gemeente Amsterdam
Het theater werd na de oorlog door de
leden van de Metaalbewerkersbond
gebruikt voor landdagen en voor 1-mei-
vieringen. Toch was het bestuur van de
Algemene Nederlandse Metaalbewer-
kersbond niet tevreden met zijn grond en
in 1964 vertrok hij naar Leersum. Het
bestuur heeft toen de grond in Eemnes
kunnen verkopen aan de gemeente
Amsterdam in datzelfde jaar. 

De hoofdstad stelde het theater open
voor schoolkampen en voor bedrijven
die behoefte hadden aan de ruimte voor
tentoonstellingen of om andere redenen.
Het theater kon dus gewoon gehuurd
worden.

Gooisch Natuurreservaat
Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam
het terrein met het amfitheater overge-
daan aan het Gooisch Natuurreservaat,
dat nu het terrein in beheer heeft.
Actieve burgers zetten zich in om het
mooie amfitheater weer een publieks-
functie te geven. Daarom hebben zij zich
georganiseerd en een stichting opgezet:
Stichting Voorstellingen Openlucht-
theater De Lieberg (SVOL).
De stichting zet zich in om theatervoor-
stellingen in het openluchttheater te pro-
grammeren. 
Info: www.gooisopenluchttheater.nl. 
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Celine Godfroy



Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

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

uw complete woninginrichter

Kerkstraat 14 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

door Hidde van der Ploeg
Saskia Wallenberg werd
in Arnhem geboren. Een
jaar later verhuisden
haar ouders naar
Eemnes, dat een tussen-
station werd voor de
terugkeer naar Blaricum.
Althans voor de familie
van moederszijde wier
ouders ooit uit Friesland
naar ons dorp zijn geko-
men. ‘Zij openden het
vegetarische pension
Kokje,’ kijkt Saskia terug
tot ver voor haar geboor-
te. ‘Aan het begin van de
Mosselweg.’ De beweegre-
denen voor het vertrek uit
Friesland van haar groot-
ouders blijkt zij niet te
kennen, maar haar ant-
woord op mijn eerste
(voorgeschreven) vraag
maakt meteen duidelijk
dat zij nog steeds staat
achter dat initiatief van
opa en oma Kokje.

Waarom woon je in Blaricum?
Mijn moeder is hier geboren en
getogen, ik was vijf jaar toen we
hier weer kwamen wonen.
Eigenlijk is het wel de mooiste
plek die een mens zich wensen
kan. Ik woon in een prachtig huis
in het centrum, dat al vanaf de
komst van mijn ouders naar
Blaricum ons eigendom is. Ik heb
hier mijn werk (fysiotherapeute in
het Bijvanck gezondheidscentrum
– vdp) en ik heb hier mijn ontspan-
ning. Vanaf mijn vijfde jaar ben ik
al lid van de Blaricum/Larense
turnvereniging Vlugheid en Kracht
(hierna ‘de gymclub’ – vdp) waar-
voor opa al ooit secretaris/pen-
ningmeester was. Al bijna vijfen-
twintig jaar werk ik zelf er nu als
trainster, samen met mijn zus
Anouk en Linda Eggenkamp (zie
hei & wei nummer 337 van februa-
ri 2010: Honderd jaar Vlugheid en
Kracht: de trainsters aan het
woord).

Twitteren, Facebook?
Zelf heb ik een account waarmee
ik niet veel meer doe dan anderen
volgen. Mijn tweede account is
voor de gymclub. Daarop zet ik
uitslagen van wedstrijden en maak
ik verslagjes van de vooruitgang
van de prestaties van de kinderen,
waaruit het ledenbestand van de
club voor zo’n negentig procent
bestaat.

Vakantie: ’s zomers en/of ’s winters?
’s Winters wil ik altijd wel een weekje
skiën. Maar ook op andere momenten
reis ik graag. Ik ben bijvoorbeeld in
Egypte geweest en op bezoek bij een
voormalige voorzitter van de gymclub
in Ecuador. Dat was een groepsreis en
eigenlijk heb ik het daar niet op, het
beknot je mogelijkheden. Met de
Transmongoliëexpres ben ik van
Moskou naar Beijing gereisd.
Uiteindelijk kwamen we toen terecht
in Hong Kong. Ook bezocht ik diver-
se landen in Midden- en Latijns
Amerika. 

In Israël ben ik meermalen geweest,
vooral op basis van een contact met
een familie die in de Tweede
Wereldoorlog bij mijn grootouders
ondergedoken was. Dat is toen maar
op het nippertje goed gegaan heb ik
begrepen. Twee keer kwamen de
Duitsers controleren, man en vrouw
zaten dan ineengedoken in een heel
kleine ruimte achter een kast. De eer-
ste controle was oppervlakkig, maar
de tweede keer zouden ze zeker ont-
dekt zijn als onder die Duitse militai-
ren niet het misverstand was ontstaan
dat de helft van het twee-onder-één-
kappand waarin mijn grootouders
woonden al zou zijn doorzocht. 

Als het anders was gelopen was ik er
nooit geweest, evenmin als de nako-
melingen van die Israëlische familie.

Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l

ng

S.v .d .Bergh

Wat is een echte Saskia-eigen-
schap?
Als ik iets wil, ga ik door tot het is
gelukt. Ik ben nogal avontuurlijk
ingesteld. Bear Grylls (Britse
waaghals die 11 boeken schreef
over zijn overlevingskwaliteiten –
vdp) is mijn voorbeeld. In Mexico
sliep ik bijvoorbeeld in een klein
tentje op het strand onder de palm-
bomen. Voor de gymclub werken
we op dit moment hard aan het
creëren van een grote speciaal voor
turnen ingerichte hal met inge-
bouwde valkuilen, waardoor gym-
nasten veilig moeilijke kunsten
kunnen leren. Ik weet zeker dat die
er ook komt!

Met wie zou je een borrel willen
drinken?
Ik drink geen alcohol.

Aan wie geeft Saskia het stokje
door?
Kees Bakker, ik ken hem als het
oudste lid van de gymclub met zijn
78 jaar. Hij was de eerste die in
Blaricum asperges verbouwde en
weet bijvoorbeeld alles van bijen.

Even voorstellen... Saskia Wallenburg



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.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
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ten van Marloes Eerden. Info en
opgeven voor cursussen: Marloes
Eerden, tel. 5250807 en www.docart.nl. 

WELZIJN/CULTUUR
Versa Welzijn Alle activiteiten en info
kunt u vinden op
www.versawelzijn.nl/activiteiten.
Vivium Info cursussen en aanmelden:
www.viviumservices.nl of 6924495.
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.
De Blaercom Bridgeclub de
‘Bridgegooiers’ organiseert weer elke
donderdagavond t/m 29 augustus
Zomeravondbridge. Aanvang 20.00 uur,
graag aanwezig om 19.45 uur. 
Veteranen bijeenkomsten 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.
De Malbak Kindervakantie in Blaricum
van 8 t/m 12 juli.
Info: mneerbos@versawelzijn.nl of
jhospers@versawelzijn.nl. 
Lions Blaricum-Laren 23 juni vindt in
de Aspergeboerderij Blaricum De

Dorpslunch plaats onder het motto ‘Doe
eens Wild met Asperges!’  
Info: www.dedorpslunch.nl. 
Het Vitus Zaterdag 8 juni treedt
Soulmachine op met spetterende gast-
optredens. Zaal open om 21.00. Het
optreden begint om 21.30 en duurt tot
01.00. Kaarten kosten €10,-. Deze kun-
nen ook nog aan de deur worden
gekocht. Zaterdag 15 juni van 10.30 tot
17.30 Family Fun and Fashion Fair. Een
fair met leuke stands voor de hele fami-
lie.  Entree is gratis. Info: www.family-
funfashionfair.nl.
Woensdag 26 juni is er de Gooische
Fair, leuke stands voor een hapje en een
drankje en leuke dingen voor de vakan-
tie. Vrijdag 28 juni is er van 18.30 tot
21.00 een eindejaarssummerdisco voor
alle kids uit groep 5 t/m 8, tussen 21.00
en 22.00 is er een borrel voor de ouders.
Kaarten voor de kids (€7,50 inclusief 2
drankjes en iets lekkers) zijn te koop bij
Albert Heijn Blaricum, de Blaricumse
Boekhandel en via Marita 06-
52372029. Entree voor de ouders is gra-
tis, consumpties €2,- en €2,50.
Zomerconcert ‘Rust Wat’ met Ernst
Daniel Smid op vrijdag 21 juni. 
Info: www.zomerconcert.nl. 
Goois Openluchttheater Zie voor pro-
gramma www.gooisopenluchttheater.nl.
PC Helpdesk Bent u 50+,  zit u met een
probleem met uw PC, tablet, Ipad? U
kunt op maandag tot vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur bij de PC Helpdesk
in het Brinkhuis advies inwinnen. Info:

EXPOSITIES
De Trappenberg tot 3 juli verkoopex-
positie met werk van Cinzia Bailo en
Reina Klees. Info: tel. 6929600.
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
Dinsdag t/m zondag open van 13.00-
16.30 uur. 
Info: www.geologischmuseumhofland.nl.
Rosa Spier Huis t/m 9 juni San
(Bosjesmannen) Kunst: Dromen uit de
Kalahari. Info www.rosaspierhuis.nl. 
Galerie Houwers-Locatie Jan Tabak
t/m 30 juni de kunstschilder Ciska van
der Meer. Dagelijks te bezoeken. Info:
www.galeriehouwers.nl. 
BEL-Art van 14 juni 2013 tot 12 juli
2013 expositie van deelnemers
Stichting kunst en cultuur Blaricum.
’t Meenthuis tot eind juni expositie van
Evie Mol. Info: www.schilderkunst.nu.
Historische Kring Blaricum t/m half
augustus tentoonstelling met luchtfoto’s
van Blaricum. Toegang is gratis, open
op donderdag van 20.00 uur tot 22.00
uur en op zaterdag van 14.00 uur tot
16.00 uur.
Torenhof tot 18 juni expositie schilde-
rijen en beelden van Mareza Egbers.
Info: tel. 5310001 of 5315564.
Galerie Bianca Landgraaf t/m 29 juni
tentoonstelling: ‘EEN NIEUWE
LENTE…’. Info: tel. 5335987, e-mail:
info@galeriebiancalandgraaf.nl,
www.galeriebiancalandgraaf.nl
De Malbak t/m 24 juni expositie cursis-

www.pchelpdeskbel.nl.
Torenhof op 27 juni een rijbewijskeu-
ring voor 70-plussers, chauffeurs met
C/D/E rijbewijs en overige automobilis-
ten door Regelzorg. Dit kan alleen door
een afspraak te maken via het landelijk
afsprakenbureau, tel. 0882323300. Zelf
een datum plannen kan via de 
website www.regelzorg.nl. Tarief:
€ 35,00 voor de B/E keuring en € 52,50
voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met
grootrijbewijs.
Theetuin In Gooijers Erf Schapendrift
1-b, tel. 0625326949 open op donder-
dag en vrijdag van 10.00-17.00 uur t/m
12 juli. Na de zomervakantie vanaf half
augustus tot oktober open op afspraak
voor groepen v.a. 8 personen voor
lunch/diner.
De Dorpskerk 9 juni zondagmiddag-
muziek met ‘Vocaal Ensemble Puur’
van 15.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis,
een inzameling voor de musici bij de
uitgang om voor hen deze muziek
mogelijk te maken.
Vlugheid en Kracht lessen in
Freerunning: Aanmelden en info:
simonevierstra@gmail.com.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Inloopochten-
den op woensdag rond een thema
10.45-12.00 uur. T/m 14 juni over-
zichtsexpositie Kunstuitleenproject
KlasseKunst van basisschoolgroepen
zeven en acht. Laren tel. 5382612.
Info: www.bibliotheekhlb.nl. 

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.

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

Kopij

Hei & wei niet
ontvangen?

Romantiek in het voorjaar
Op 24 mei trouw-
den OBB-docen-
te Anne-Claire
Poppe en Leon
Timmerman in de
basiliek te Laren.
Hun trouwauto
was de prachtige
Buick (1927) van
Frans Wassenaar.
Het jeugdige
bruidspersoneel
werd vervoerd
door Nico de
Jong van Zorgboer
derij ’t Werck-
paert. 

Familieberichten
Geboren
17-05-2013 Maximilian

Constantin van
Eekelen

18-05-2013 Maxwell Lucas
Geert Teeuwwiszen

Huwelijken
17-05-2013 Jasper Snieder en

Natasja Rachèl van
den Brink

Rectificatie
In de hei & wei no. 419 van 10 mei 2013
is op pagina 6, in het interview ‘Bertus
van den Bergh en de oorlog’, in het
begin van de 3e alinea, 2e regel een sto-
rende fout geslopen. Die regel volgend
op ‘Bertus kwam uit een gezin van
negen kinderen’ moet zijn: ‘Van oudste
naar jongste opgesomd waren dat de
tweeling Gerard en Betsie, Harry, Riek,
Jopie, Bertus, Jan, Piet en Greet. In de
bewuste hei & wei is de volgorde omge-
draaid.’

Dorpsagenda



Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele 
gelaatsverjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur 
en botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

HR INJECTABLES
’’het behoud van uw natuurlijke schoonheid’’

U bent nu al welkom in 
onze nieuwe praktijk!

Wilt u een afspraak maken voor
een consult of een behandeling?
Tel. nummer 035 260 10 60

www.hrinjectables.nl Dr. Holtmannweg 24, Laren
Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Stichting De Blarickhof stimuleert al
jaren de eerstelijnsgezondheidszorg
in en rond Blaricum. Dit is niet alge-
meen bekend. Voorzitter Dirk
Swagerman beantwoordt hieronder
een aantal vragen. 

Wat is de doelstelling van de Stichting
De Blarickhof?
Stichting De Blarickhof heeft als doel
het verlenen van subsidies voor initiatie-
ven en projecten in de eerstelijnsgezond-
heidszorg, voornamelijk ten behoeve van
de inwoners van het dorp Blaricum.
Werkers in de eerstelijnsgezondheids-
zorg die goede initiatieven hebben, maar
geen geld om die ideeën te realiseren
kunnen een financiële bijdrage aanvra-
gen info@stichtingdeblarickhof.nl. De
projecten die wij subsidiëren moeten
ook een uitstraling hebben, opdat ande-
ren profijt kunnen hebben van de opge-
dane kennis. 

Welke projecten heeft u tot op heden
gesponsord?
Door het Gezondheidscentrum De
Lloods, Vivium Thuiszorg en regionaal
opererende organisaties zijn er een vijf-
tiental opgestart. Bijvoorbeeld: 
• Preventieconsult: het vroegtijdig
onderkennen van bepaalde ziektes;
• Domotica: het monitoren van alleen-
staande ouderen in hun woonomge-
ving;
• Het verstrekken van informatiemateri-
aal over autisme;
• Samenwerkingsmodel: het opzetten
van een samenwerkingsmodel in een
gezondheidscentrum.

Kunt u eens nader aangeven wat het
project Domotica inhoudt?
Dit is een innovatief project. Het project
wordt uitgevoerd door de Universiteit
van Amsterdam en Hogeschool van
Amsterdam. Het project beoogt, onder
andere door het gebruik van sensoren,
ouderen langer in hun vertrouwde
woonomgeving te houden. Deze pilot is
er op gericht om bijvoorbeeld bewe-
gingssensoren in de woning van de
bewoner aan te brengen. Wanneer zou
blijken dat er geen of te weinig bewe-
ging is, dan wordt dit gesignaleerd. De
meldkamer onderneemt dan actie, naar
bijvoorbeeld de huisarts. Dat mag uiter-
aard niet betekenen dat de bewoners
worden geconfronteerd met een ‘alziend
oog’ in hun woonkamer dat alles regi-
streert. 

Hoe willen jullie meer bekendheid
geven aan de activiteiten van het fonds?
Wij willen onze activiteiten op verschil-
lende wijzen onder de aandacht brengen.
Dit stukje in hei & wei is een van de
mogelijkheden om meer bekendheid te
verkrijgen. Daarnaast hebben wij een
landelijke prijsvraag uitgeschreven.
Deze prijsvraag gaat over het komen tot
initiatieven in de eerstelijnsgezondheids-

zorg. De inschrijving daarvoor sluit op 1
augustus. U kunt informatie hierover
krijgen via ons secretariaat. Verder is er
een brochure beschikbaar die nu met de
brief over de prijsvraag ook naar de eer-
stelijnswerkers in het Gooi wordt ver-
stuurd. 
Info: www.stichtingdeblarickhof.nl.

Stichting De Blarickhof in 
innovatieve projecten

Foto van de maand

Wat droegen de mannen en vrouwen in Blaricum in de vorige eeuw? 
Dit klinkt lang geleden, maar is eigenlijk nog zo dichtbij. Links op de foto
een vrouw in werkdracht uit Blaricum. Ze draagt een katoenen jak, zwarte

rok, blauw katoenen werkschort en klompen (ca. 1952). 
Rechts Willem Vos in werkkleding en met een pruimpje tabak (1928). 

Info: www.geheugenvannederland.nl. 

Heeft u een mooie, absurde, of gekke foto, stuur deze dan voor 15 augustus
in hoge resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw
naam, waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift.

Sabine Verschoor @SabineVerschoor
Gefeliciteerd @lia_deridder met de voordracht tot wet-
houder in Blaricum!

Stephan Osseweijer @SossieNL 
Ontzettend tof dat -in deze tijd- er toch volop en succesvol
gebouwd /verkocht wordt in de #Blaricummermeent

't Gooi Nieuws @tgooinieuws
Doe die maten even een tientje!: 
Het Alpe d’Huzes-team AH-#Blaricum
Sponsoren kan (en is hard nodig)

Rob Posthumus @RobPosthumus
Een aantal ondernemers uit Blaricum heeft al besloten
zich hier te vestigen

Voorzitter Dirk Swagerman



Oranje Vereniging Blaricum 
ontvangt cheque van gemeente

Afscheid Rob Posthumus Peter Smit 
voorgedragen als 
wethouder

Nieuw, compact bestuur Gewest 
Gooi en Vechtstreek

Politieke legitimatie verbeterd Regionale agenda met 
speerpunten



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Vaststelling ‘Uitwerkingsplan 4, Bedrijvenpark, 
Blaricummermeent’

Inzage

Beroep

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit



Veiligheidsbeeld over de 
1e vier maanden van 2013 in de 
gemeente Blaricum  

Woninginbraken

Auto-inbraken, fietsendiefstal en vernielingen

Jeugdoverlast

Spitsafsluiting Goyerweg en Stachouwerweg te Eemnes

Gewijzigde openingstijden 
Burgerzaken in zomervakantie



Nieuw Wmo-taxicontract: 
service sterk verbeterd

Kwaliteit

Gemeente stopt met gemeentegids

Bezuiniging en digitalisering

Uitgever gaat door met eigen 
gids

Agenda Rondetafelgesprekken

Agenda Raadsvergadering
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