
Kermisweek 2013
Zaterdag 17 augustus

10.00 uur: Ringsteken op ongezadelde 
pony’s en paarden op het 
Ziekenweitje aan de 
Meentzoom

13.00 uur: Kermisvoetbaltoernooi op 
de terreinen van BVV'31 
aan de Schapendrift

20.00 uur: Optreden van de coverband 
THE RECIPE Rust Wat

20.45 uur: Lampionnenoptocht. Start 
Melkweg/Verbindingsweg

22.00 uur: Groots vuurwerk, Rust Wat,
Schapendrift

Zondag 18 augustus 
Oranjeweitje, Torenlaan

12.00 uur: Presentatie Blaricumse 
Verenigingen

12.00 uur: Vossenjacht voor solexen
14.00 uur: Keuring versierde fietsjes

Maandag 19 augustus
09.30 uur: Keuring versierde 

aanspanningen op het 
Oranjeweitje, Torenlaan

13.30 uur: Ringsteken met versierde 
aanspanningen op de 
Kerklaan; in de pauze om 
ca. 14.30 uur ringsteken met 
transport- en bakfietsen

ATTENTIE: inschrijving deelnemers
aan het ringsteken op de maandagmid-
dag kan alleen op maandagmorgen tus-

sen 10.30 en 11.00 uur op het
Oranjeweitje.

Dinsdag 20 augustus
15.00-19.00 uur: Ontmoeting tussen 

(oud)dorpsgenoten in het 
Vitusgebouw

Woensdag 21 augustus
13.30 uur: Volksspelen op het 

Oranjeweitje, Torenlaan 

Voor uitgebreide informatie zie onze
website: www.ovblaricum.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

Wanneer hei & wei bij haar op bezoek
gaat is ze er net een maand en ze vertelt
dat het van korte duur zal zijn in
Blaricum, namelijk tot de verkiezingen in
2014. Maar er is altijd veel te doen en ze
is duidelijk energiek en geniet van het
werk. Geboren in Noordwijk, gestudeerd
in Amsterdam, werkte ze 3 jaar in
Zambia, samen met haar man – heel
gelukkig getrouwd – waar hun 2 kinde-
ren geboren zijn. ‘Een heel warm land en
vreselijk arm. Heel leerzaam om dat mee
te maken. Als je beseft hoe rijk wij hier
zijn, altijd te eten, geen oorlogsdrei-
ging…’ zegt ze peinzend. Vervolgens
woonde ze 7 jaar in Groningen. ‘Leuk
volk, daar heb ik nog wel eens heimwee
naar.’ Hier was ze ambtenaar en vervol-
gens statenlid waardoor ze uiteindelijk in
de politiek belandde. Werkte voor het
IPO, het Inter Provinciaal Overleg (de
tegenhanger van het VNG). ‘Ik heb daar

veel geleerd over samenwerken; dat is
geweldig belangrijk.’

Oegstgeest
Wonend later in Oegstgeest werd ze
medewerker in de Tweede Kamer, werd
lid van D66 en steeds meer geïnteres-
seerd in politiek. Ze werd voorzitter, frac-
tievoorzitter en later wethouder. Ze solli-
citeerde naar het wethouderschap in
Blaricum, ook al was het voor een jaar.
‘Het is prachtig werk,’ weet ze uit erva-
ring en ze is duidelijk iemand die weet
waar ze aan begint. Ze krijgt hier de por-
tefeuille Sociale Zaken, Welzijn, Jeugd
en Sport. Vooral Sociale Zaken staan veel
veranderingen te wachten en daardoor
ook veel werk. Met name Jeugdzorg zal
grote verantwoordelijkheid eisen en veel
werk met zich meebrengen. De wmo-wet
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Wethouder Lia de Ridder
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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

door Aty Lindeman-Strengholt
Blaricummers mogen best tevreden zijn als je bedenkt dat we in de loop der
jaren goed voorzien zijn van vele wethouders. Steeds weer nieuwe gezichten en
inzichten. Sommige wethouders blijven lang, jarenlang: wethouder De Klerk,
wethouder Schöne, anderen korter: Daan Sterenborg, Paul Dijkman, Jurrie
Oosterhof, Bert Jansen, Ben Lüken, Liesbeth Boersen, Nico Rokebrand,
Sybert Blijdenstein en nog vele anderen. We hebben er nu sinds 21 mei weer
een kakelverse, bijzonder aardige nieuwe wethouder bij. Lia de Ridder.

Figuranten
gezocht
Spant! zoekt figuranten die op 4 en 5
oktober als politieman, -vrouw mee
willen spelen aan Baantjer in het thea-
ter.

Samen met De
Cock en Vledder
probeer je, gehuld
in politie-uniform,
de moord in het
theater op te los-
sen. Deelname is

vrijwillig. Ben je ouder dan 18 jaar en
heb je enige toneelervaring? Geef je dan
snel op als figurant door een mail te stu-
ren naar marketing@spant.org.
Reageren kan tot woensdag 4 september.

vervolg op achterpagina



Blaricumse Kermis: feest voor iedereen! 

Nieuwe Alcoholverordening 
Drank en Horecawet 2014

Geheimhouding persoonsgegevens



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

Actieplan geluid 

Verleende 
vergunningen

Inhoud 

Inzage

Ontwerp uitwerkingsplan 
Blaricummermeent Herziening deelplan Woongebied A 



Blaricumse kunstenares Angeline
Rijkeboer. Info: 
www.angeline-rijkeboer.nl.
Torenhof t/m 2 september een exposi-
tie van de kunstschilder Eric Bartman
met als centraal thema ‘Zomer’. Al zijn
werken zijn te zien op zijn website
www.ericbartman.com. 
Galerie Houwers-Locatie Jan Tabak
t/m september expositie van Barbara
Houwers. Info:
www.barbarahouwers.com. 
BEL-Art tot 4 september
‘ZomerExpositie’ van deelnemers aan
de Stichting Kunst in Laren in het
BEL-kantoor te Eemnes. Voor ope-
ningstijden zie: www.belcombinatie.nl.
Info: www.kunstinlaren.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Geologisch Museum Hofland kinder-
activiteit: stenen slijpen in het museum
(materiaalkosten: € 1,- boven entree-
prijs) op 21 juli en 4 en 18 augustus.
Het museum gaat om 13.00 uur open.
Info: 
www.geologischmuseumhofland.nl. 
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om

10.15 uur het item ‘Achterhaald
nieuws’ met Frans Ruijter. 
De Blaercom Bridgeclub de
‘Bridgegooiers’ organiseert weer elke
donderdagavond t/m 29 augustus
Zomeravondbridge. Aanvang 20.00
uur, graag aanwezig om 19.45 uur. 
Veteranenbijeenkomsten 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.
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:
www.pchelpdeskbel.nl.
Theetuin In Gooijers Erf
Schapendrift 1-b, tel. 0625326949
open vanaf half augustus tot oktober
op afspraak voor groepen v.a. 8 perso-
nen voor lunch/diner.
Lions Old-Timer Festival op zondag 8
september. Info: www.lions-otf.nl. 

EXPOSITIES
De Trappenberg t/m 4 september foto-
expositie van 7 fotoclubs uit de regio.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
9.00-17.00 uur. Zaterdags gesloten.
Zondag 13.00-16.00 uur. 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.
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.
Singer Laren t/m 25 augustus tentoon-
stelling ‘Hollands impressionisme’ en
de verkoopexpositie ‘Wind, Water,
Wolken’ van de vereniging Beeldend
Kunstenaars “Laren-Blaricum”. Info:
www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 11 augustus ten-
toonstelling ‘Werk uit eigen huis’.
Info: www.rosaspierhuis.nl.
De Hilt t/m 25 augustus expositie van

De Malbak Mamacafé vanaf 4 sep-
tember 2013 iedere woensdag van
9.30 tot 11.00 uur. Voor aanstaande
moeders of moeders van een peuter
tot 4 jaar oud en die het leuk vinden
om andere (bijna) moeders te ont-
moeten.
Torenhof Wie een rijbewijskeuring
moet ondergaan, kan op 15 augustus
2013  terecht bij Regelzorg in de
Torenhof.  Dit kan alleen door een
afspraak te maken via het landelijk
afsprakenbureau, telefoon: 088 23 23
300. Zelf een datum plannen kan via
de website www.regelzorg.nl. Tarief:
€35,- voor de B/E keuring en €
52,50 voor chauffeurs jonger dan 70
jaar met grootrijbewijs.
Singer 11 augustus gratis inloopvoor-
stelling om 15.00 uur, exclusief solo-
toneel van Genio de Groot met De
onzichtbare verzameling in de
Orangerie van Singer Laren. Info:
www.singerlaren.nl.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Laren tel.
5382612. Info en voor aangepaste
zomer-openingstijden: 
www.bibliotheekhlb.nl. 

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

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat 
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, Elisabeth
Loudon, Robert Molijn, 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,
Ria Bulten-van der Mik
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. 

Kopij

Dorpsagenda

Blaricumse Alpe d’HuZesteams
omhoog

zal heel belangrijk worden, gelet op de
vele ouderen in Blaricum. Nu al moeten
voorbereidingen worden getroffen, meer
dan de helft van het gemeentelijk budget
zal verdwijnen. Samen met de BEL,
maar ook met het dorp zelf moet er
gewerkt worden. Mensen moeten meer
zelf ingrijpen, zelf meewerken, zelf doen
en helpen.

Moestuintjes
Toen ze ons dorp voor het eerst zag, dacht
ze ‘Wat prachtig’ en het viel haar op dat er
zoveel ondernemerszin is. Ze is sociaal
ingesteld en geïnteresseerd in de wereld
om haar heen. Zo deed ze veel voor D66
en op sociaal gebied. Werken met elkaar

om de samenleving goed te laten functio-
neren, echt met z’n allen, is voor haar erg
belangrijk.
Ons dorp deed haar denken aan het liedje
van Wim Sonneveld: Het Dorp, moestuin-
tjes overal, prachtig. Wat opviel in het
oude dorp is dat er bijna nergens trottoirs
zijn en het overal mooi is. ‘Ach, als je
nieuw bent kijk je je ogen uit, maar… er
moet gewerkt worden, er is nog zoveel te
doen. Ik moet nog veel collega’s leren ken-
nen en de weg in het dorp en Bijvanck
leren ontdekken. Daar moet ik echt wel
een fiets voor hebben.’ Ze zucht een beet-
je, want ze denkt aan iedere morgen vroeg,
dat ze uit Oegstgeest komt rijden, een uur
of meer, als er geen files zijn kan het snel-
ler, maar dat dan ’s avonds opnieuw!
Samenwerken met z’n allen om de samen-
leving goed te laten functioneren, zegt ze
opnieuw, een onderwerp dat haar duidelijk
intens bezighoudt. ‘Ik heb maar zó kort.’
Lia de Ridder in Blaricum!

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 niet 
ontvangen?

Het brandweerteam bestond uit: Gerard
Lanphen 3 x omhoog, Roland Vos 2 x omhoog
en Lambert Borsen 6 x omhoog. Frans van
der Veen , niet op de foto, ging 2 x omhoog.

Collectecoördinator Oleg Holl dankt de
collectanten en inwoners voor de gewel-
dige opbrengst van € 1816,-.

Rode Kruis 

Het Albert Heijnteam bestond uit: Walter
Borsen (neefje van Lambert) 5 x omhoog,
Victor Veen 3 x omhoog en Jeffrey Mirrer 2
x omhoog. 

F
O

T
O

 E
LV

IR
A

 V
A

N
 E

LS
Ä

C
K

E
R

 

F
O

T
O

 H
A

R
R

Y
 V

A
N

 B
O

H
E

E
M

E
N

Op verschillende Gooise heidevelden
zijn, net als vorig jaar rond deze tijd,
stukken met bruinverkleurde heide te
zien. Veroorzaakt door het heidehaantje.

Dit is het
tweede ach-
t e r e e nvo l -
gende jaar
dat er sprake
is van aantas-
ting door hei-
dehaantjes. Om de heide echter vitaal te
houden zal het Goois Natuurreservaat de
kenmerkende roestbruin verkleurde
delen komende weken gaan maaien. Het
heidemaaisel wordt daarna afgevoerd en
voor diverse doeleinden gebruikt zoals
voor schuttingen, vulmateriaal bij daken
van houten vakwerkhuizen in Duitsland
en als filters voor kolencentrales in
Frankrijk.  

GNR
De ervaring heeft geleerd dat uit de hei-
dewortels weer een gezond heideveld
zich zal ontwikkelen. De maaiwerk-
zaamheden op met name de Tafelberg-
en Blaricummerheide, Wester-
Bussummerheide en Zuiderheide zullen
naar verwachting een aantal weken
duren. Info: het Goois Natuurreservaat
tel. 6214598.

Heidehaantjes 

De kindervakantieweek in De Malbak
was met prachtig weer, fantastische vrij-
willigers en rond de 90 enthousiaste kin-
deren een succes. 
Het Malbakvakantielied werd meteen al
door iedereen meegezongen. 

Vakantieweek 
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