
Girls Place!
Voor alle meiden van 9 tot 12 jaar in
Blaricum en omgeving wordt (Y)our
Place elke donderdagmiddag van
15.30 tot 17.00 uur omgetoverd tot een
gezellige Girls Place.
Samen met studenten van College De
Brink worden dan allemaal leuke mei-
dendingen gedaan, en wordt er over mei-
denzaken gepraat. Het programma wordt
door jullie zelf bepaald! Om op te starten
zijn er voor de eerste paar keren al wat
activiteiten bedacht, zoals cupcakes
maken en versieren, sieraden maken,
kaarten maken en een verwenmiddag
met gezichtsmaskers. Voor meer infor-
matie kun je contact opnemen met De
Malbak, tel. 5262902.

Wijnproeverij 
De inschrijving voor de wijnproeverij
is op zaterdag 2 november 2013 bij de
Blaercom van 10.00 tot 11.00 uur. De
deuren van de Blaercom gaan die dag
om 9.00 uur open. 
Let op: u kunt voor maximaal 15 perso-
nen inschrijven. (Dit aantal kan worden
bijgesteld.) 
Gezien de verwachte grote toeloop krijgt
iedereen bij binnenkomst in de
Blaercom een inschrijfformulier met
volgnummer, zodat iedereen kan
inschrijven in deze volgorde, want: ‘wie
het eerst komt, die het eerst maalt’ en
‘vol is vol’. Het is van belang dat u op
tijd aanwezig bent bij de Blaercom, ieder
jaar moeten we helaas een redelijk aantal
mensen teleurstellen. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per
persoon en dient contant te worden vol-
daan.
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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

De kandidaten werden genomineerd
door hun collega’s en leerlingen. Bas is
sinds januari 2012 werkzaam op de
Openbare Basisschool Blaricum, waar
hij het afgelopen schooljaar les gaf aan
groep 7B. Leerling Maurice bedankte
via YouTube zijn meester Bas Mauriks,
omdat hij volgens Maurice een goede
meester is, leerlingen helpt met proble-
men en je bij hem altijd terechtkunt! 

Winnaars
In de tweede ronde werden ter promotie
door de genomineerden filmpjes op
YouTube gezet, zie http://www.you
tube.com/watch?v=FFtg1Jvr3m4. Op 5
oktober maakte minister Marja van
Bijsterveldt (onderwijs) bekend wie de
winnende ‘Leraar van het Jaar’ zou wor-
den in het basisonderwijs, het voortgezet
onderwijs, het speciaal onderwijs en het
middelbaar beroepsonderwijs. Tingue
Klapwijk, Rijan van Geene, Jan Willem
van den Bos en Sara Albone waren de
winnaars.

Mannen in het onderwijs
Hoewel Bas uiteindelijk niet tot de win-
naars behoorde, werd hij donderdag 10
oktober op school in de bloemetjes gezet
door Lia de Ridder, de wethouder voor
onderwijs. Lia de Ridder: ‘Ik zie de
nominatie als een teken van waardering
van allen die jou als leraar kennen.
Waardering voor wie je bent en hoe jij
als leraar inspireert.’ Bas die persoonlij-
ke aandacht voor de leerlingen hoog in
het vaandel heeft, heeft nog een missie:
‘Ik zou graag zien dat meer mannen

door Gerda Jellema
Uit honderden aanmeldingen werd Bas Mauriks verkozen tot een van de tien
genomineerden voor de landelijke verkiezing van ‘Leraar van het jaar 2013’
binnen de sector basisonderwijs. 

Bas Mauriks bijna leraar van het
jaar 2013

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
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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

SLAAPPLAATS
NODIG?

BLARICUM
BED&BREAKFAST

Tel 06-55781678
blaricumbnb.nl

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl
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Vrijwilliger
gezocht voor de
kidsclub
Wegens groeiende belangstelling voor
de kidsclub zoekt het team uitbreiding. 
Bent u een enthousiaste knutselaar, dan
zijn wij op zoek naar u. De kidsclub is er
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar op don-
derdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur in
wijkcentrum De Malbak. Meer informa-
tie bij Greetje van der Vliet, tel.
5262902.

vervolg op achterpagina

Bas Mauriks krijgt bloemen van wethouder Lia de Ridder. De hele klas juicht mee.

Bas Mauriks samen met leerling Claire
voor een presentatiewedstrijd voor het
jeugdjournaal. Filmpje te zien op YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=tAtATu
R14CU.
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

gewerkt aan de lijn ‘Belle of the Beach’
die bestaat uit kleurige kaftans en tas-
sen voor naar en op het strand voor
komend voorjaar. De juwelen van
Maison van Belle worden inmiddels
gedragen door vele BN'ers en zelfs
onze koningin Máxima draagt regelma-
tig oorbellen van deze Blaricumse ont-
werpster. Waarom zij een showroom
aan huis heeft? ‘De vrijheid die ik heb
in het indelen van mijn tijd. Het is goed
te combineren met de zorg voor mijn
kinderen. Voor klanten is het daarnaast
erg fijn dat in geval van cadeaus-stress,
ze dag en nacht bij mij terechtkunnen.’
Info: www.maisonvanbelle.com.

Alice Pley Search.
Alice Pley Search, Executive Search &
Interim Management is gevestigd aan
de Stachouwerweg 24. Na gewerkt 
te hebben in diverse communicatiema-
nagementfuncties en als consultant bij
een aantal bureaus begon ze in 2009
haar eigen bureau. Ze heeft zich gespe-
cialiseerd in de bemiddeling van senior

managers op het gebied van marketing
en communicatie. Haar opdrachtgevers
zijn vooral grote corporate onderne-
mingen en ze heeft een uitgebreid en
actief netwerk van kandidaten. Een
groot deel van haar tijd wordt besteed
aan het onderhouden van bestaande en
het leggen van nieuwe contacten.
Waarom zij vanuit huis werkt? ‘Het is
heel prettig om mijn eigen tijd in te
kunnen delen en mijn agenda voor een
groot deel zelf te bepalen. De vrijheid
en flexibiliteit maakt dat ik daardoor
alles goed kan combineren met de zorg
voor onze dochters.’ 
Info: www.alicepleysearch.nl.

Er zijn nog veel meer bedrijven aan
huis gevestigd in Blaricum. Het zijn er
gelukkig te veel om hier allemaal op te
noemen. Het werken vanuit huis geeft
je veel vrijheid. Daar moet je natuurlijk
wel goed mee om kunnen gaan om zo je
bedrijf tot een succes te maken.
Gelukkig zijn er nog genoeg onderne-
mers in Blaricum om die uitdaging aan
te gaan.

Bezuinigen
Als ik de Dikke Van Dale opsla bij
‘bezuinigen’ dan lees ik daar:
…Uitsparen; ‘op de begroting van
oorlog moet bezuinigd worden.’
Aha, als voorbeeld wordt gegeven
dat een ministerie minder moet
uitgeven. Bingo. Simpel. Dat is
bezuinigen. Niet nog méér belas-
ting heffen. Toch gebeurt dat laat-
ste. Hoezeer zijn de nietsvermoe-
dende burgers, die met hun uitga-
ven voor 90% de Nederlandse eco-
nomie bepalen – ik doel op Jan
van de Straat, Yup van de Bank, en
Vita van de Villa – op een ver-
keerd been gezet. En wel door de
inmiddels over een breed front
gebroken verkiezingsbeloften van
Beer en Krokodil. 
Jan, Yup en Vita krijgen de reke-
ning gepresenteerd: méér en hóge-
re belastingen, lagere besteedbare
inkomens, meer faillissementen,
oplopende schulden, meer werklo-
zen, overbelaste bankiers en ga zo
maar door.

Op Prinsjesdag zie ik ’s lands
bestuur bijeen. Deftige dames en
heren, mooi gemutst, statig sta-
rend. Gezeten in de Ridderzaal.
Allen tevreden, zeker van een
degelijk pensioen of een mooie
wachtgeldregeling. Gestoken in
kostbare kleding, die je nooit in
een kringloopwinkel zult aantref-
fen.
Het is een rare wereld waarin de
hogere Haagse ambtenaren bepa-
len dat de lagere collega’s in den
lande méér moeten doen met min-
der geld. En, hoe zit het met die
antieke belastingvrijdom van ons
geliefde koningshuis? Topartiesten
betalen toch ook belasting… 

Geprezen zij het lid van de
Rekenkamer dat dagelijks op zijn
vouwfiets naar het station rijdt en
de trein naar Den Haag neemt.
Hij weigert de auto met chauffeur.
Dat is wat anders dan in ons
Noord-Hollandse provinciebe-
stuur, waar er méér auto’s met
chauffeur ter beschikking staan
dan er gedeputeerden zijn. Oeps.
En dan die gedeputeerde die, voor
twee minuten tijdwinst tussen
Huizen en station Hilversum, erop
staat dat er een autobustracé
wordt aangelegd van minstens 110
miljoen euro. Die ‘lastpost’ heeft
nog nooit gehoord van ‘bezuini-
gen’.

Column
door
Sybert Blijdenstein
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Vroeger was het heel gewoon om in
Blaricum een bedrijf/winkel aan huis te
hebben. Zo had onder andere Yzak de
Jong een melkhandel aan huis aan het
Achterom 3, Jaap Raven aan de
Windvang 15 en Jan Majoor aan de
Dotterbeemd 7. Gijs Rokebrand had
een A&O winkel aan huis op de hoek
Meentweg/ Mosselweg. Gert Töpfel van
Kapsalon Töpfel aan de Meentweg 4
heeft al meer dan 50 jaar zijn bedrijf
aan huis en ook Lambert Vos van de
Meelmuis aan de Meentweg 1 is wat dat
betreft een oudgediende. Waren het
vroeger vooral Blaricumse mannen die
hun bedrijf aan huis hadden, de laatste
jaren zijn het juist veel vrouwen die
deze stap durven te wagen. Een kleine
greep uit de doos.

SH Studio
SH Studio, het bedrijf van Suzanne
Holtz, is gevestigd aan het Kerkpad 4.
Vanuit huis ontwerpt en realiseert 
zij interieurs voor zakelijke en particu-
liere opdrachtgevers. Haar projecten
variëren van
woonhuizen tot
complete hotels
en kantoorcom-
plexen. De
opdrachtgever
bepaalt de stijl,
waardoor elk
project per-
soonlijk is.
Waarom zij een
kantoor aan
huis heeft? ‘Het
is vooral de vrijheid die het biedt.
Daarnaast is op mijn vakgebied  inmid-
dels bijna alles gedigitaliseerd. Per 
project wordt de benodigde expertise
ingehuurd zoals bijvoorbeeld een
bouwkundige of een constructeur.
Projectcommunicatie verloopt vaak via
een dropbox. Een groot kantoor is voor
mij dus overbodig. Daardoor is de over-
head laag en dat voordeel komt weer ten
goede aan de klant.’
Info: www.suzanneholtz.nl.

Maison van Belle
Maison van Belle aan  de Torenlaan 58,
ingang om de hoek aan de Prof. van
Reeslaan. Mirian van Kampen heeft
daar een eigen showroom aan huis. Zij
ontwerpt en verkoopt sieraden van uit-
sluitend duurzame materialen als goud
en zilver met edelstenen. Het assorti-
ment bestaat daarnaast uit een collectie
zijden en cashmere shawls in alle kleu-
ren van de regenboog die goed passen
bij haar zelfontworpen sieraden.
Inmiddels zijn er plannen voor een klei-
ne exclusieve lijn avondkleding ‘Belle
of the Ball’ en wordt er al weer druk

Bedrijf aan huis

door Ilse Bloemen
De laatste jaren zien we dat  in Blaricum het aantal mensen met een bedrijf
aan huis toeneemt. Of dit komt door de recessie of omdat het beter te com-
bineren valt met andere verplichtingen laten we hier in het midden. Feit is
natuurlijk wel dat een bedrijf aan huis minder kosten met zich meebrengt
dan de huur van een kantoor of winkel.

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

Maison van Belle SH Studio



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

De Nieuwe Wildernis: 
natuur om de hoek

Bij de première, eind september in het
Concertgebouw in Amsterdam, kwamen
de genodigden binnen over een groene
loper en speelde het Metropole Orkest
live de bij de film behorende muziek. De
beelden waren zó overweldigend dat de
makers na afloop een minutenlange
staande ovatie ten deel viel. ‘Deze film
is van BBC-kwaliteit,’ liet prinses Irene
zich ontvallen, doelend op documentai-
res als Planet Earth. In de eerste week na
de première eind september trok De
Nieuwe Wildernis maar liefst 100.000
bezoekers, ongekend veel voor een
Nederlandse natuurfilm. 

Discussie
De afgelopen jaren was er veel discussie
over de Oostvaardersplassen, over het
welzijn van die vele grote grazers in het
weliswaar grote, maar toch afgesloten
gebied. Tot in de Tweede Kamer toe werd
geroepen dat dieren er niet mochten lij-
den en in strenge winters bijgevoerd
zouden moeten worden. Zover is het niet
gekomen, maar de boswachters van
Staatsbosbeheer verlossen wel regelma-
tig dieren uit hun lijden. De Nieuwe
Wildernis laat die kant van het verhaal
niet zien. Sterker nog, in de film komt
nauwelijks een mens
voor. De dieren ver-
tellen zelf het ver-
haal, spelen de
hoofdrol in hun eigen
film.

Lex Harding
Eén van de initatief-
nemers van de film is
oud-Veronica disk-
jockey en media-
ondernemer Lex
Harding. Hij heeft de
productie van de film
‘een financieel zetje’
gegeven, zoals hij het
zelf noemt. Harding,
die ook van natuur
blijkt te houden,
kwam voor het eerst

in de Oostvaardersplassen toen hij nét
terug was van een reis van vier maanden
dwars door Afrika, en zag meteen de
gelijkenis met de Serengeti: zoveel die-
ren op een kleine oppervlakte! 

De cirkel van het leven
Voor het radioprogramma Vroege Vogels
ben ik met Lex Harding het gebied inge-
gaan. We staan midden tussen de konik-
paarden, één hengst komt dichtbij ons en
snuffelt even aan de microfoon. ‘De film
is een aaneenschakeling van bijzondere
momenten, prachtige beelden. Maar er
zit ook een verhaal in: je gaat mee met
de seizoenen. Je hebt leven en dood.
Allebei zit heel evenwichtig in de film.
Zo’n ijsvogel die het water induikt en
een visje pakt, en dan dat visje aan z’n
vrouwtje geeft, prachtig! Maar ook het
sterven van een edelhert zit er in, waar-
bij je het oog ziet verglazen, het leven
eruit ziet wegtrekken. Een emotioneel
moment, maar óók erg mooi. De cirkel
van het leven, dat komt elke keer weer
terug in de film.’ 

Uit het niets komt een zwerm spreeuwen
tussen de distels vandaan. Een ander
konikpaard, de leidhengst, ‘roept’ even

verderop z’n harem
bij elkaar om weer
verder te trekken.
‘Je moet het zien
hè,’ concludeert
Harding. ‘Hier mid-
denin de
Oostvaardersplassen
ervaar je de Nieuwe
Wildernis beter, het
is overal om je heen,
maar voor de hoog-
tepunten moet je
toch echt naar de
bioscoop.’

Kijk op 
http://www.denieu-
wewildernis.nl om te
zien waar de film
draait.

door Henny Radstaak
Twee jaar lang filmde ecoloog Ruben Smit met zijn camerateam het leven in de
Oostvaardersplassen, hier niet ver vandaan, tussen Almere en Lelystad. Meer
dan 6.000 hectare terrein waar Staatsbosbeheer de natuur grotendeels z’n gang
laat gaan. Er grazen Heckrunderen, edelherten en konikpaarden. Maar de zee-
arend is er op eigen houtje komen broeden. De schitterende natuur, maar ook
de cirkel van leven en dood is vastgelegd in De nieuwe wildernis, de eerste
Nederlandse natuurfilm na Bert Haanstra’s Bij de beesten af.

Opa waar ben
je
door Gerda Jellema
‘Opa waar ben je’, een boekje
voor kinderen van 2 tot 4 jaar is
een leuk voorlees- en kijkboek
voor opa’s en oma’s; opa heeft
zich verstopt en er zijn voetstap-
pen in de tuin. Zouden die van opa
zijn? De kinderen gaan op zoek.

Het boekje is geschreven door
Mineke Wiggers en de illustraties
zijn door de Blaricumse kunstenares
Margriet Huber gemaakt. Het idee

is ontstaan omdat zij beiden zagen
dat de opa’s en oma’s, die vaak voor
hun kleinkinderen zorgen, er in de
kinderboekenwereld bekaaid van
afkwamen. 

Het is een mooi boekje geworden. De
tekst is eenvoudig gehouden en kin-
deren kunnen zelf het verhaal groter
maken, doordat er in de illustraties
van alles te zien is. Dit boekje is ver-
krijgbaar in de Blaricumse Boek-
handel voor € 14.95. U kunt het
boekje ook inzien bij Margriet Huber
op Venenweg 5a. Zij is te bereiken op
06-19881586. De presentatie van
Opa waar ben je is in Galerie
Overstroom, Entrepotdok 33, 1018
AD Amsterdam, op 9 november om
17.00 uur.

Leescampagne
Van 1 t/m 30 november is de
grootse nationale leescampagne
Nederland Leest. Erik of Het klein
insectenboek van Godfried
Bomans is het boek dat centraal
staat. 
Sinds 2006 wordt tijdens Nederland
Leest een speciale pocketeditie van
het campagneboek door de openba-
re bibliotheek gratis uitgedeeld aan
haar volwassen leden. Dit gebeurt
vanaf 1 november. 
De Bibliotheek Laren organiseert op
donderdag 21 november een specia-
le Nederland Leest boek- en film-
avond met filmmateriaal afkomstig
uit diverse documentaires, gemaakt
door en over Godfried Bomans. De
boek- en filmavond start met een
inloop vanaf 18.00 uur, aanvang
maaltijd 18.15 uur. 

U kunt zich aanmelden tot uiter-
lijk vrijdag 18 november via
www.bibliotheekhlb.nl of telefoon
5382612. De kosten zijn €20,- incl.
maaltijd.



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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Harmen schoot in het bijzijn van konin-
klijke jachtopzieners een haas op de
meent in 1899. Hij kreeg een proces-ver-
baal en moest voorkomen. Het liep tot de
Hoge Raad; die seponeerde het omdat zij
van mening was dat het bestuur van Stad
en Lande niet bevoegd was om de jacht
aan derden te verpachten. Dit was het
begin van de democratisering van Stad
en Lande. In 1919 is Harmen overleden
en in Laren hebben ze deze jachtopzie-
ner geëerd met de Harmen Vosweg. 

De prins en de prinses
Harmen was getrouwd met Jansje
Verver. Ze kregen drie zonen: Gerrit en
de tweeling Willem en Piet. Piet trouwde
met Anna Calis. Corrie Vos was een van
de twaalf kinderen die zij kregen.
Corrie is de moeder van Frank
van der Veer (waarover later
meer). Zij ging met oudjaar altijd
op bezoek bij haar oom Willem
en tante Berta in Blaricum.
Willem en Berta namen het niet
zo nauw met eten koken: bij het
roeren gebruikten zij een kachel-
houtje en lekker eten vond hij
‘aerepels met doop’ (aardappels
met jus). Zij bewoonden het laat-
ste huis tegen ’t Harde aan,
Slingerweg 7. Nu heet het
William Singerweg. Je kon het
bijna geen huis noemen, het was
meer een hut. Willem en Berta
werden in Blaricum ook wel ‘de
prins en de prinses’ genoemd. Dit
kwam omdat als ze naar de kerk
gingen ze dit deden per honden-
kar. Berta zat dan als een prinses
in de hondenkar en Willem liep
ernaast. De hond heette
Klopmeijer. Zij leefden van een
paar stuks vee en haalden hout en
papier van de asbelt die om de
hoek lag. Op hun oude dag gin-
gen ze naar familie in Bussum. Ze mis-
ten Blaricum en het gerommel om het
huis zo, dat ze beiden anderhalf jaar na
elkaar overleden. Willem in 1931 en
Berta in 1933.

Bij wie ook weer?
Wat heeft dit alles nu te maken met de
titel van dit verhaal? Ik ga u dat uitleg-
gen. Een kleindochter van Harmen Vos,
Corrie, trouwde met Willem van der

Veer. Deze Willem van der Veer heeft
jaren bij het gasbedrijf in Laren gewerkt
en woonde met zijn gezin op het
Wagenpad 20 in Laren. Een van zijn
zonen is Frank van der Veer, die de laat-
ste tijd aan het eind van de avond in het
Kunstcafé, dat elke eerste vrijdagavond
van de maand  in de Blaercom wordt
gehouden, op rijm de avond evalueert.
Daarom ook de kreet: ‘Bij wie ook weer,
juist bij Van der Veer.’

Onderwijs
Frank zit al zijn hele arbeidzame leven in
het onderwijs. Eerst als zogenaamde
‘invaller’, maar al snel ging dat over in
vaste betrekkingen. Op de volgende
scholen heeft hij ‘gestaan’ zoals dat heet:

Kamperfoelieschool in Huizen,
Henricusschool in Hoogland, Gooische
School in Laren, Springplank in Huizen,
Hobbitstee in Eemnes en wederom de
Gooische school in Laren. Nu werkt hij
bij instelling Almata-jeugdzorg in Den
Dolder. Uit deze lijst blijkt wel dat Frank
met kinderen en ouders uit alle milieus
uit onze omgeving is omgegaan en daar
heel veel mensenkennis aan heeft over-
gehouden. 

‘Keuperdraetje’
Als goed katholieke jongen ging hij
leren dansen bij dansschool Van
Bommel aan de Middenweg in
Hilversum. Dat deden en doen nog
steeds veel jongeren uit de BEL-
gemeenten. Daar leerde hij Rita
Koperdraat kennen. Toen deze kennis-
making werd omgezet in ‘verkering’
werd Rita natuurlijk ook voorgesteld aan
de familie Van der Veer. Daar werd haar
achternaam al snel verbasterd naar
‘Keupie’. Maar de relatie werd er alleen
maar sterker door. Rita heeft een oplei-
ding tot coupeuse gedaan en bij verschil-
lende modezaken gewerkt, zoals Miss
Etam en de firma Slot. Maar zij vond het
vermaken van kleding toch leuker dan
het verkopen ervan. Bij Suisse in
Hilversum en later bij ‘Au Bon Goût’ –
wat ‘goede smaak’ betekent – kon zij
zich uitleven. Tot de geboorte van hun
tweede zoon heeft zij nog negen jaar in
Bussum in dit atelier gewerkt.

Huisvesting
Na twintig jaar aan de Schapendrift in
Laren gewoond te hebben, kochten zij
ruim twaalf jaar geleden een huis aan de
Kogge in de Blaricumse Bouwvenen. Dit
ruime huis bood ruimte voor Rita haar
nieuwe uitdaging. Zij wilde nu, na jaren
in de modewereld gewerkt te hebben, na
de buitenkant van de mens wel eens de
binnenkant ontdekken. Rita was in 2000
aan een cursus voetreflexologie begon-
nen. Zij rondde deze studie in 2004 of en
startte haar eigen praktijk aan 
huis (5312130). Het heet officieel voet-
reflexzone-therapie. Daarnaast doet zij
aan ‘Jin Shin Jyutsu’, een Japanse
geneeswijze die in combinatie met voet-
reflex ten goede kan komen aan het hele
lichaam. 

Zo zie je maar weer hoe een ‘nazaat’ van
‘de prins en de prinses’ via Laren toch
weer in Blaricum is neergestreken. Frank
en Rita voelen zich thuis in Blaricum.
Het zal voor het komende seizoen van
het Kunstcafé, weer mooi zijn als Frank
op zijn onovertroffen wijze de avond
afsluit. We wensen Rita en Frank nog
veel woonplezier in Blaricum.

Hiernaast een van de ‘afsluiters’ van het
kunstcafé.

Soms komt het allemaal weer goed

door Frans Ruijter
De in Laren bekend geworden Harmen Vos is in Blaricum geboren (1844).  Hij dankte zijn bekendheid aan het feit dat
hij het niet eens was met de werkwijze van Stad en Lande van Gooiland. Deze vereniging verpachtte haar grond als
jachtgebied ook aan niet-erfgooiers, zoals koningin Emma. Daar kon Harmen niet mee leven.

Kunstcafé: 3-5-2013

Getrakteerd op zoete herinneringen
Aan artiesten van formaat
’t Deed ons Hollands hart opsprin-
gen
Die tijden van de langspeelplaat

Ruud van Lieshout vertelde gloed-
vol
Zoals wij allen hadden gehoopt
Bij een ieder schoot ’t gemoed vol
Denkend aan: ‘de band loopt’

Van de Zangeres zonder Naam
Tot aan Brandend Zand
En anderen van naam en faam
Legde Ruud vast op band

Het was een bijzonder levensverhaal
Met steeds weer avonturen
Zijn loopbaan verteld in vlotte taal
Wat mij betreft, mocht het uren
duren

Frans Ruijter kondigde aan
Dat er een knalfeest komt
Sluit u daarbij allen aan
Een heel programma is opgesomd

Nederland heeft een nieuwe vorst
Maar wíj hebben een nieuwe konin-
gin
Want Blaricum heeft Emma
Branderhorst
Te zien straks bij de
Oranjevereniging

‘Autumn leaves’ of ‘Les feuilles
mortes’
En andere bekende melodieën
Lieten we over ons uitstorten
Door deze muzikale genieën

Meestal op de achtergrond
Speelt hij hier een grote rol
Blij dat hij nu óp het podium stond
Achter zijn bas; applaus voor Nol!

Tot slot het combo van Hanneke
Jansen
Met Jan Verweij, de mondharmoni-
cavirtuoos
Zij wisten zelfs een paar te laten
dansen
Op hun muziek; ’t was grandioos!

Na dit optreden van
Hanneke, Mercedes, Remco, Clous
en Nol
Zullen wij straks ruimhartig geven
Dan komt die pot wel vol…
Mooie muziek doet leven!

Frank van der Veer

De prins en de prinses

Rita en Frank van der Veer



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 Helena ter Haar
Als je de winkel van Jelle binnen loopt
word je meteen omarmd door alle
kleuren, warmte en muziek, gevolgd
door een vrolijk ‘joehoe!!’ achter uit
de winkel en een breed glimlachende
Jelle die tevoorschijn komt.
Lijmpistool in de aanslag en altijd
bezig met een volgend prachtig object
of mooi boeket. Ik krijg drie dikke
zoenen en hij laat me meteen  zien wat
hij vandaag allemaal al heeft gemaakt. 

Terwijl we zo gezellig staan te kletsen,
wandelen er mensen in en uit en iedereen
wordt met veel enthousiasme te woord
gestaan. Het nieuwe ondernemen noemt
Jelle dit, persoonlijk contact met al je
klanten en niet te groot worden zodat het
niet een te hoge drempel wordt om bin-
nen te stappen. ‘Dat is ook de reden dat
ik maar vier dagen open ben. Maandag
en dinsdag ben ik druk met projecten
buiten de deur, en op woensdag tot en
met zaterdag heb ik dan alle tijd voor de
klanten in de winkel. Ik wil zorgen dat
iedereen hier geniet en blij naar buiten
gaat, of het nou met een groot boeket is,
of alleen een mooie roos, iedereen krijgt
hier al mijn aandacht. Zonder mijn klan-
ten kan ik deze droom hier niet waarma-
ken, dat realiseer ik mij heel goed. Ik
vind het ook heel belangrijk om het vak
over te dragen aan de volgende genera-
tie. Hiervoor heb ik altijd een paar stagi-
aires in dienst die ik alle facetten van het
vak probeer over te brengen.’

Jelles ouders zijn alle twee hier in het
Gooi opgegroeid. Zijn moeder woonde
in Bussum, waar zijn opa Van Voorst bij
de gemeente werkte. Zijn vader woonde
in Baarn, waar zijn ouders een vishandel
hadden.  ‘Zelf ben ik geboren in
Friesland en opgegroeid in Groningen en
Nijkerk. In Ermelo heb ik acht jaar gele-
den mijn man Michel ontmoet en daar
woon ik nu nog steeds. Mijn vooroplei-
ding is SPH (Sociaal Pedagogische
Hulpverlening) in Ede en ik ben begon-
nen in de psychiatrie, maar al vanaf mijn
15e heb ik naast mijn studie altijd met
bloemen gewerkt. Bloemen zijn een
soort aangeboren afwijking van me. Op
een gegeven moment kreeg ik de kans
om in Blaricum een winkel te beginnen
samen met een vriendin, en die heb ik
toen met beide handen gegrepen. Na
daar zes jaar met hart en ziel te hebben
gewerkt, kreeg ik deze winkel aangebo-
den en ben ik begonnen met Bij Jelle.’

Jelle, waarom is Blaricum zo speci-
aal?
‘Er wonen hier in Blaricum allemaal
bijzondere mensen, iedereen heeft een
verhaal en dat maakt het zo ontzettend
leuk om hier te werken. Ik ben echt
ontzettend blij met iedereen waar ik
wat moois voor mag maken of mee
samen mag werken.’

Wat doet Jelle in zijn vrije tijd?
‘Ik heb geen vrije tijd!’ grapt Jelle
vrolijk. ‘Ik ben altijd druk bezig met
de winkel, moet naar de veiling om
bloemen te halen, boeketten maken
voor mijn vaste klanten, aankledingen
van restaurants, winkels en feesten
verzorgen, en dat van Harderwijk tot
Zaandam. Daarnaast krijg ik het af en
toe op de heupen en gooi ik de hele
winkel weer om, inclusief nieuw
kleurtje op de muur en een nieuw
thema. Als ik dan eindelijk eens vrij
krijg van mezelf, hang ik op de bank
en ben ik heel stil lekker aan het
genieten.’

Met wie zou je wel eens een borrel
willen drinken?
‘Met de man van de bloemenstal hier
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S.v .d .Bergh

Even voorstellen… Jelle Hoekstra

tegenover. Iedereen denkt dat wij
concurrenten zijn, maar zo zie ik het
niet. We moeten het hier als onderne-
mers samen doen en dan ben je colle-
ga’s van elkaar. Door samenwerken
creëer je nieuwe kansen.’

Twitter? Facebook?
‘Absoluut Facebook! Ik vind Twitter
veel te snel gaan. Op Facebook kan ik
ook laten zien wat mijn vak inhoudt.
Foto’s van boeketten, aankledingen
en dingen die ik heb gemaakt, maar
ook gedichten, grapjes met de
“buren”  of ik deel dingen waarvan ik
denk dat iedereen ze wel mooi, inte-
ressant of grappig zal vinden. Op
deze manier hou ik toch gezellig con-
tact met iedereen, ondanks mijn druk-
ke leven. Ik zou niet meer zonder
kunnen!’

Vakantie: Zomer of Winter?
‘Een weekje thuis tussen kerst en oud
en nieuw, en als het er financieel in
zit, weg in de zomer. Maar ik ben het
liefste thuis. Daar ben ik te weinig en
daar kan ik heerlijk ontspannen.’

Wat is een echte Jelle-eigenschap?
‘Hysterisch is denk ik wel een echte
Jelle-eigenschap.’ ‘Ja!’ klinkt het
bevestigend van een van de stagiaires
achter uit de winkel! 

Aan wie geeft je het stokje door?
Ik geef het stokje door aan Marcelle
Schoenmaker omdat ze een artistieke,
creatieve en bescheiden vrouw is die
ik graag eens in het zonnetje zou zet-
ten.
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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 dinsdag 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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Versterkte samenwerking of herindeling
Enerzijds – Anderzijds

door Adrie van Zon 
Het kabinet-Rutte wil het aantal gemeenten fors terugdringen. Volgens de regering is het ideaal gemeenten met minimaal
100.000 inwoners en dat zou dan een slordige miljard moeten opleveren.

In zijn notitie die hij op verzoek van het
dagelijks bestuur van het gewest Gooi en
Vechtstreek uitbracht, pleit Pieter
Winsemius voor een verzwaarde coördi-
natie in de Gooi en Vechtstreek op de
drie hoogste samenwerkingsniveaus, te
weten de (externe) belangenbehartiging,
de regie en een opgeschaalde dienstver-
lening. En dit laatste vereist volgens de
heer Winsemius binnen Gooi en
Vechtstreek onvermijdelijk een gemeen-
telijke herindeling.

Standpunt provincie Noord-Holland                                                                        
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
vinden een herindeling in het Gooi
noodzakelijk om de regio te versterken.
De provincie vindt de vorming van één
gemeente Gooiland op den duur wel
wenselijk, maar op dit moment een stap

te ver. Ze schetsen in hun brief van 28
augustus 2013 aan de minister van
Binnenlandse Zaken wat de BEL-
gemeenten betreft drie mogelijkheden,
namelijk: 

- een fusie BEL-gemeenten met
Hilversum; 
- een fusie BEL-gemeenten met
Huizen;                                                                                 
- een samenwerking BEL-
gemeenten met Huizen.

Standpunt gemeente Blaricum
De gemeenteraden van Blaricum,
Eemnes en Laren willen als BEL-
gemeenten de samenwerking met
Huizen op sociaal gebied verder uitbrei-
den. In dit scenario blijven de drie BEL-
gemeenten zelfstandig. 

Enerzijds 

Als reden van decentralisatie van
rijkstaken wordt gegeven dat
gemeenten dichter bij de burger
staan, maar er ontstaat een tegenstrij-
digheid wanneer gesteld wordt dat de
gemeenten steeds groter moeten wor-
den om de decentralisatie goed aan te
kunnen, waardoor ze juist verder van
de burger af komen te staan. Dat pleit
dus niet voor schaalvergroting.
Burgers voelen zich in kleine
gemeenten meer betrokken bij het
beleid van de gemeente. In kleine
gemeenten zijn de lijnen korter en is
minder bureaucratie. De huidige
samenwerking van de BEL-gemeen-
ten in het gewest en met Huizen op
het terrein van Sociale Zaken ver-
loopt goed. De bestuurskracht van de
BEL-gemeenten is onderzocht en
goed bevonden. De verwachting dat
op de financiële lasten van gemeen-
ten na een fusie lager bespaard kon
worden blijken niet te kloppen. Uit
een onderzoek van gemeenten van
2002 en 2012 met die van 39
gemeenten die tussen 2003 en 2011
uit herindeling ontstonden, bleek dat
de herindeling geen enkele effect

heeft op de gemeentelijke uitgaven. Drie
jaren na de herindeling liggen alle uitga-
ven nog beduidend hoger, tot wel 10 á
20%. Het is, aldus de onderzoekers,
denkbaar dat herindeling gemeenten een
ondoelmatige grote schaal geeft, die
samengaat met een overmaat aan afstem-
ming en bureaucratie. Het gevaar dat bij
samenwerking met andere gemeenten de
democratische legitimiteit in gevaar
komt is overdreven. Al decennialang
werken de gemeenten hier samen in het
Gewest Gooi en Vechtstreek. Bovendien
geldt blijkens de notitie van de heer
Winsemius  dat de gemeenten in deze
regio ongeveer over 10% van hun begro-
ting in diverse samenwerkingsverbanden
gezamenlijk beslissen. Dat valt dus nog
wel mee. Zolang herindeling niet van
onderop komt en geen draagvlak heeft
bij de burgers moet je niet aan herinde-
ling beginnen. Een fusie van de BEL-
gemeente met Hilversum of Huizen ziet
een grote meerderheid van de
Blaricummers niet zitten

Anderzijds

Door opschaling ontstaan grote gemeen-
ten met meer bestuurskracht. Een aantal
gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek
is te klein voor kwalitatief voldoende
dienstverlening. Bij verdere uitbesteding
van uitvoeringstaken bij grotere buurge-
meenten is de kleine gemeente afhanke-
lijk van de grotere. Met name de decen-
tralisatie binnen de zorgsector vereist
een gemeentelijke opschaling Volgens
de burgemeester van Naarden zijn
gemeenten met minder dan 20.000 inwo-
ners  ondemocratisch. Kleine gemeenten
moeten steeds meer samenwerkingsver-
banden aangaan  met andere gemeenten
en in die verbanden hebben raadsleden
van kleine gemeenten weinig inspraak,
waardoor de democratische legitimatie
in gevaar komt. In grote gemeenten
bestaat minder kans op cliëntisme. In
kleine gemeenten zijn de lijnen tussen
bestuurders en burgers soms wel heel erg
kort. Het vormen van één gemeente
Gooiland zou veel problemen oplossen.
Zo’n grote gemeente kan een vuist
maken naar externe organisaties en
andere overheden en intern zorgen voor
een goede infrastructuur.
Met het overhevelen van taken naar

gemeenten wordt de betrokkenheid
van burgers vergroot, maatwerk in
de uitvoering van het beleid moge-
lijk gemaakt, verkokering tegenge-
gaan en daardoor efficiencywinst
behaald. Alleen grote, krachtige
gemeenten zijn in staat sturing te
geven aan belangrijke keuzes in
onder meer economische, onder-
wijskundige, culturele en maat-
schappelijke voorzieningen. De
bestuurskosten en daarmede de
financiële lasten voor de burgers
worden minder bij het tot stand
komen van één BEL-gemeente.



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

In het weekend van 13 en 14 september
jl. heeft Matthijs Hogenbirk zijn eerste
tentoonstelling gehouden in de tuin van
zijn ouders. Zijn werk bestaat uit grote
doeken, volledig beschilderd in zachte
kleuren en veel grijstinten. De vormen
zijn behoorlijk abstract, ik meen zo her
en der de stijlen van befaamde schilders
als Picasso en Matisse te herkennen.
Matthijs onderkent dat hij onder de
indruk is van deze artiesten maar wil uit-
drukkelijk wel zijn eigen stijl aanhou-
den. Hij heeft de afgelopen drie jaar al
rond de 40 werken geproduceerd. 

Geen stekker eruit
Als kind was Matthijs al veel aan het
tekenen. Hij volgde een paar jaar indivi-
dueel voortgezet kunstzinnig onderwijs
in Amsterdam maar maakte deze mid-
delbare school niet af. 
Na een aantal omzwervingen koos
Matthijs Hogenbirk er drie jaar geleden
voor om ‘iets neer te zetten’, in de vorm
van schilderkunst op doek. Hij vindt het
fijn om met verf bezig te zijn; hij ziet de
kwast als het middel bij uitstek om zelf
vorm te geven aan zijn creaties en daar-
over de optimale controle te hebben. ‘Dit
is blijvend’, zegt hij. ‘Geen stekker er uit
en weg.’ Hij doelt daarmee op zijn eerde-
re ervaringen als grafisch ontwerper van
websites.  

Eigen inbreng
Matthijs spreekt gepassioneerd over zijn
vak. Hij zegt dat hij als hij inspiratie
opdoet voor nieuwe werken, alleen maar
daarmee bezig is. Matthijs staat erop zijn
eigen kleurenmengsels te maken en
daarin structuur aan te brengen met mid-
delen als marmerslijpsel en kalk. Hij
vindt het ook heel belangrijk om eigen
inbreng te laten zien: ‘Kopiëren is droe-
vig,’ zegt hij.

Muziek afbeelden 
De tentoonstelling was voor MASCO
een bekroning van zijn werk. Een goed
aantal vrienden en kennissen heeft de
stromende regen getrotseerd om zijn
doeken te bewonderen. Voor een volgen-
de tentoonstelling wil Matthijs ook hou-
ten beelden exposeren die geverfd en
gelakt zijn. Dan zijn ze waterbestendig
en kunnen ze buiten staan. Verder denkt
Matthijs nog na over een manier om de
beelden die hij ziet bij het luisteren naar
muziek weer te geven. Beeld en geluid
samengevoegd in één, ik zie er met span-
ning naar uit.

Bezichtiging van het werk van
MASCO is altijd mogelijk.

Info: www.MASCO-Mani.com; 
e-mail: info@MASCO-Mani.com. 

Matthijs Hogenbirk debuteert met
een tentoonstelling in de tuin

Foto van de maand

Deze foto van de wilde distel, langs de sloot richting theetuin, is gemaakt
door Albert van der Linden op 6 oktober. De foto is onbewerkt, de zwarte

achtergrond is de donkere bosschage achter de distel.

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 7 november in hoge
resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw naam,
waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift.

Lisa @LisaStaalAuteur4u
Blijblijblij met mijn bewuste keuze om naar Blaricum te
verhuizen. #Blaricumikhouvanjou
#nieuwevriendenenkennissenikbenblijmetjullie

Vincent Schuurman �@Vn_cnt9 oktober
Een prachtig uitzicht. #blaricumsesluis
#blaricum #gooi #meer #steiger @
Blaricummermeent
http://instagram.com/p/fPqqbxjPRy/ 

Peter Smit Blaricum �@PeterSmitBcum3 oktober
Rijk aanbod op de scholen in #Blaricum: Engels,
Chinees, etc. Vandaag reikt Bernardusschool diploma's
#MEDIATION uit aan aantal leerlingen!

Joep Sertons �@JoepSertons4 oktober
Wat is het toch heerlijk om te mogen blazen zonder te
hebben gedronken. Controle nabij Rustwat. #blaricum
#Alcoholcontrole

KNRM Blaricum �@KNRM_Blaricum28 september
De Blaricum-1 heeft net 3 studenten van eiland de dode
hond gehaald. Gisteren gedropt zonder telefoon. Ze
maken het goed en warmen nu op.

door Elisabeth Loudon
‘MASCO’ is zijn artiestennaam. Hij is 30 jaar oud en stort zich sinds drie jaar
vol ‘verve’ op de schilderkunst. Hij schildert niet na, maar maakt wat in zijn
hoofd zit.
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Begroting 2014: sober maar sluitend

-

Blaricum bezuinigen. Dat komt onder 
-

drage. In goed overleg met de gemeen-
teraad wordt gekeken waar en hoe we 
het beste minder kunnen uitgeven. 

Inkomsten en uitgaven

van alle inkomsten). De hoogte van 

onder andere gebaseerd op het aantal 
inwoners dat in de gemeente staat 
ingeschreven, het aantal woonhuizen en 
de oppervlakte van de gemeente. Mede 

-

de salarissen van de medewerkers 

Daarnaast gaat de overheid allerlei taken 

meekomen. Het is nog niet heel goed in 

gaat. 

onzekere economische omstandigheden. 

-

-

en het onderhoud van wegen en groen. 

aan de ontwikkeling van De Blaricummer-
meent. In totaal gaat het in 2014 om een 

Hieronder vindt u een overzicht van de 

De taak van de gemeente Blaricum is dat 

Bezuinigen
We kunnen dus minder uitgeven. Tege-

onvoorziene uitgaven of tegenvallers op te 
vangen. 

in 2015 moet de gemeente ongeveer 
€ 430.000,- bezuinigen. Bezuinigen be-
tekent overigens niet dat er niets meer 
wordt gedaan; we proberen ons werk 

-
voorbeeld de wegen onderhouden, ook 

besteden. 

KOSTEN/OPBRENGSTEN INCL. BLARICUMMERMEENT
Jaar Kosten Inkomsten Resultaat (- is verlies/tekort)
2010 41.335.825 42.255.325  919.500  
2011 32.853.859 32.855.275  1.416  
2012 30.373.750 30.546.339  172.589  
2013 27.414.393 27.431.150  16.757  
2014 31.490.359 31.493.107  2.748  
2015 27.922.709 27.492.191  -430.518  
2015 25.173.413 24.732.502  -440.911  
2017 25.093.212 24.850.103  -243.109 

-
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 
•  1261 GC, het vellen van 

1 boom, ingekomen 7 oktober 2013;
• 1261 GB, het vellen van 

1 boom, ingekomen 7 oktober 2013;
•  1261 BP, het vellen van 

2 bomen, ingekomen 8 oktober 2013;
•  

-
ren), ingekomen 14 oktober 2013;

•  1261 BV, het uitbrei-
den van de woning, ingekomen  
16 oktober 2013;

• 1261 GK, het plaatsen 

ingekomen 18 oktober 2013.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen
Verleende 
omgevingsvergunning
•  1261 AW, aanbrengen 

reclame, verzonden 4 september 2013;
•   1261 EA, oprichten 

woning, verzonden 8 oktober 2013;
•   1261 JD, veranderen  

woning, verzonden 15 oktober 2013;
•   pc nnb, 

oprichten 8 woningen, verzonden  
15 oktober 2013;

•   1261 XT, veranderen 
woning, verzonden 15 oktober 2013;

•   1261 BV, het kappen 
van 1 Esdoorn, verzonden 15 oktober 
2013.

2013 is per abuis vermeld dat er vergun-
ning is verleend voor het aanbrengen 
van reclame aan het pand Achterom 7A. 

alsnog opgenomen.

Geweigerde vergunningen
•  Eemnesserweg 29a, 1261 HH, het aan-

leggen van een paardenbak met omhei-
ning, verzonden 8 oktober 2013.

Overige vergunningen 

de muziektent aan de Dorpsstraat voor 
de verkoop van diervoer, dierenacces-

dinsdag van 8.30 tot 18.00 uur van  
15 oktober 2013 t/m 31 december 2014, 
verzonden 15 oktober 2013;

•  Het innemen van een standplaats voor 

-
 

2 oktober 2013.

2014 een evenement te organiseren in 

middels een e-mail naar info@blaricum.nl.

-
nementenvergunning minimaal twaalf 
weken voorafgaand aan het evenement 

Mocht de aanvraag niet binnen deze 

burgemeester besluiten de aanvraag niet 
in behandeling te nemen.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de 

-
nen zes weken na bekendmaking van het 

-

en wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. De be-

van voorlopige voorziening indienen 

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Het college van Blaricum deelt mee dat 
-

gen van 7 mei 2013 en 17 september 
2013 het besluit hebben genomen om de 

in haar vergadering van 24 april 2013 deze 
Regeling vastgesteld. 

Inwoners van de gemeente moeten erop 
kunnen vertrouwen dat hun ambtenaren 
integer met ze omgaan. De gemeente 

-
voeren van de werkzaamheden houdt de 

-

de ambtseed ingevoerd als ‘integriteits-

normen van de rechtsstaat en ‘zoals het 
een goed ambtenaar betaamt’. 

De Regeling Ambtseed ligt vanaf 21 okto-
ber 2013 gedurende 12 weken ter inzage 

Eemnes. De integrale tekst is te raad-
plegen op de website van de gemeente 
Blaricum. 

Regeling ambtseed

Speerpunten uit de begroting

-

Bestuurszaken een programma net als 
-

ligheid. Per programma - twaalf in totaal 

het mag kosten. Een aantal speerpunten 

u uit.

dienstverlening. U kunt uw gemeenteza-
ken regelen zoals u het wilt: steeds meer 
via internet. Een nieuw paspoort regelen 
kan dan wanneer het u uitkomt. We 
gaan verder met de bestaande plannen 

de inwoners te voldoen.

-
overheid of de provincie uitvoeren, 

-

we verder met het voorbereiden van het 

Voor 2014 verwacht het College onder 
andere de volgende zaken te realiseren:
•  De voortgaande bouw in De Blaricum-

BusinessPark27

aanwezige aula

Voor 2014 wil het college de lasten voor 

Uitgangspunt is wel dat de opbrengsten 

-
ven aan de aanslag voor 2013. 

BEL Combinatie

zware taak om de doelen te realiseren 
die in de Dienstverleningsovereenkom-

-

afspraken vastgelegd over de ureninzet 

niet toenemen.

Intergemeentelijke 
samenwerking
De drie BEL-gemeenten hebben in 2013 
uitgesproken onverminderd door te 
willen gaan met de unieke, en tot heden 
succesvol gebleken, BEL-samenwerking. 
Wel gaat in 2014 de door de provincie in 
2013 opgestarte discussie over herinde-
ling/samenwerking in de Gooi- en Vecht-

Bussum en Muiden) een herindeling 
aanstaande is. De BEL-gemeenten heb-

provincie aangegeven open te staan voor 
intensievere samenwerking.

Wilt u de gehele begroting 
2014 inzien? 

Vervolg: Begroting 2014
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Aanpassing energiesubsidielijst
-

Blaricum 2013-2016’ aan te passen. Hierdoor kunt u per 25 oktober 2013 subsidie 
aanvragen wanneer u zonnepanelen op uw woning wilt gaan plaatsen. Dit is een 

duurzame energiemaatregelen voor woningeigenaren.

Meer informatie

Burgemeester en wethouders van Blari-
cum maken bekend dat het ontwerp van 
het uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent 
Deelplan Woongebied B’ voor een ieder 
ter inzage ligt. 

Inhoud 
De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent tot een woon en werkgebied 
is vastgelegd in het bestemmingsplan 
Blaricummermeent, Werkdorp. Om 
gevolg te geven aan de ontwikkeling van 
dat gebied wil de gemeente overgaan tot 
de nadere uitwerking van dit bestem-
mingsplan. Het uitwerkingsplan “Blari-

cummermeent Deelplan Woongebied B” 
is bedoeld om de ontwikkeling van een 

te maken.

In het vigerend bestemmingsplan is het 
plangebied bestemd als ´Woongebied uit 

vastgelegd in het door de gemeenteraad 
vastgestelde globale bestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp. Het 
uitwerkingsplan is een nadere detail-
lering van het globale bestemmingsplan 
en is gebaseerd op het Masterplan De 

deelplan B opgestelde het ‘Kwaliteits-
handboek deelplan B’.

Inzage 

stukken liggen vanaf 29 oktober 2013 

balie Bouwen en Wonen in het kantoor 

Eemnes. U kunt hier terecht op maan-
dag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 
12.30 uur. Tevens is het bestemmings-
plan te raadplegen via de website
www.blaricum.nl en via de website

-
gemeester en wethouders van Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder 
vermelding van “uitwerkingsplan Blari-
cummermeent Deelplan Woongebied B”. 
Ook het indienen van een mondelinge 

-

een afspraak te worden gemaakt met 
mevrouw K. de Graaf van de BEL Com-

Ontwerp uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan Woongebied B’

Het ontwerpbestemmingsplan Buiten-
rand Eemnes ligt sinds dinsdag 
22 oktober 2013 gedurende zes weken 

in het kantoor van de BEL Combina-

Het plangebied bestaat uit een aantal 
‘deelgebieden’ en is globaal gelegen ten 

gemeentegrens met Blaricum en Laren 

de gemeentegrens met Baarn. 

Gemeenteraad Eemnes, Postbus 71,
3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 

Buitenrand Eemnes’. Ook het indienen 

U kunt hiervoor een afspraak met me-
vrouw K. de Graaf van de BEL Combina-

Informatieavond
-

georganiseerd. Op maandagavond 
18 november 2013 van 19.30 uur bent 
u welkom in het BEL-kantoor. Inloop is 
vanaf 19.00 uur en kunt u het bestem-
mingsplan inzien. Om 19.30 uur wordt 

gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ontwerp Bestemmingsplan
Buitenrand Eemnes ter inzage

Verhuizing Sociale recherche 
Gooi & Vechtstreek

035 - 692 87 64. Het postadres is: postbus 6000, 1400 HA Bussum. 

Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Herziening deelplan 
Woongebied A’
Burgemeester en wethouders van Bla-

-
kingsplan ‘Blaricummermeent Herziening 

-
ben vastgesteld. 

Inhoud 
De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent tot een woon- en werkgebied is 
vastgelegd in het bestemmingsplan Blari-
cummermeent, Werkdorp. Om gevolg te 
geven aan de ontwikkeling van dat gebied 
wil de gemeente overgaan tot de nadere 
uitwerking van dit bestemmingsplan. 
Voor Deelplan A is het Uitwerkingsplan 
De Blaricummermeent Werkdorp, Woon-
gebied A1 vastgesteld. Door de moeizame 

aantal bouwplannen worden herontwik-
keld. Doordat het Uitwerkingsplan De 
Blaricummermeent Werkdorp, Woonge-
bied A1 op een aantal punten een gede-
tailleerde regeling kent, is de voorgestane 
herontwikkeling van bouwplannen niet 

uitwerkingsplan opgesteld.

-
werkingsplan niet vast te stellen danwel 

punten en herstel van een aantal tekstu-
ele fouten. Voor een compleet overzicht 

naar het besluit van 15 oktober 2013 

vastgestelde ter inzage liggende Uitwer-
kingsplan “Blaricummermeent Herziening 
deelplan Woongebied A”.

Inzage 

liggen vanaf 29 oktober 2013 gedurende 

en Wonen in het kantoor van de BEL 

kunt hier terecht op maandag, dinsdag 
en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur. 
Tevens is het uitwerkingsplan te raadple-
gen via www.blaricum.nl en via 

Beroep
Op grond van het bepaalde in de Wet 

diegenen die kunnen aantonen daartoe 

alsmede een ieder tegen de vastgestelde 
-

ling bestuursrechtspraak van de Raad van 

Het besluit tot vaststelling van het uit-
werkingsplan treedt in werking daags na 

-

van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

werking van het besluit opgeschort totdat 
op het verzoek is beslist. 
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Op maandag 4 november houdt de 
gemeente een contactavond over 
veiligheid. U kunt dan samen met 

beleidsmedewerker veiligheid van 
gedachten wisselen over veiligheidsza-

-
vereniging. 
De contactavond is een vervolg op 

gehouden. Hieruit kwam onder meer 
naar voren dat er vanuit de inwoners 

in te gaan op dit onderwerp. U bent
 4 november vanaf 19.30 tot 21.30 uur
van harte welkom op de contactavond 
in De Malbak, Wetering 122, Blaricum.

Aanmelden
Om rekening te houden met uw 

openbare orde en veiligheid, mevrouw 
E. van Haasteren. Dat kan per e-mail: 

of telefonisch: 035 – 751 32 90.

Wethouder De Ridder feliciteert 
kanaalzwemster

14 oktober kanaalzwemster Tracy Clark 

Mevrouw Clark zwom op 1 september 

over. Dit deed ze om geld in te zamelen 
voor drie goede doelen. Ze haalde maar 
liefst € 8.000,- op. Ze is overigens de 14de  

overzwemt. Mevrouw Clark komt van 

Campagne energie besparen 
Gooi en Vechtstreek van start

Huiseigenaren verdienen door op energie 
te besparen. Gemeenten in de regio 

duurzaam investeren in hun woning.

-
ten in de Gooi- en Vechtstreek, inclusief 
gemeente Eemnes en diverse partners de 

website www.energiebesparenGenV.nl 

Centraal staat samenwerking in de regio, 
gericht op energiebesparing in en om de 
woning.
 
De regionale samenwerking is gericht 

-

de eigen gemeente of regio. 

Op donderdag 14 november 2013 vindt 

in het Vitusgebouw. Alle Blaricumse 

De avond begint om 20.00 uur en duurt 
-

-

schermen zoveel draaiende houden, eens 

Gemeenschapsfonds Blaricum

-

bedrag van € 500,-. Er kan één persoon 

voorgedragen worden voor een nomina-

gesteld door het Gemeenschapsfonds 
Blaricum en dienen besteed te worden 
aan een doel wat de Blaricumse samenle-
ving ten goede komt.

Nominaties

27 oktober 2013 sturen naar: mw. 
M. Taris tel. 035 – 751 31 63; e-mail: 

-
formulier downloaden. 

Nomineer uw vrijwilliger(s) 
van het jaar 2013 

-

Agenda Rondetafelgesprekken

Ruimte voor niet geagendeerde 
onderwerpen

-
genwoordigers/mededelingen

Milieuprogramma 2014

Korte toets Rekenkamercommissie 
BEL “Rioolstelsel Blaricum, Eemnes en 
Laren”.

Agenda Rondetafelgesprekken

Agenda Rondetafelgesprekken

• Milieuprogramma 2014

• Korte toets Rekenkamercommissie BEL “Rioolstelsel Blaricum, Eemnes en Laren”.



Georgien Overwater. Haar nieuwste
boek is De Snelste Zebra van de Wereld,
geschreven door Youp van ’t Hek.
Info:
http://www.deillustratiestudio.nl/
geoverwater.html.
Rosa Spier Huis tot 8 december ten-
toonstelling van schilderijen en tekenin-
gen van Gerda Ten Thije, dagelijks
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Info:
www.rosaspierhuis.nl en 
www.gerdatenthije.blogspot.com.
Vlierhove t/m 27 oktober van 14.00 tot
17.00 uur expositie met schilderijen van
Rosita Tamara. Info www.vlierhove.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
Veteranenbijeenkomsten 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 06-39466134.
PC Helpdesk Bent u 50+,  zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad? U
kunt op maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur bij de PC Helpdesk in
het Brinkhuis advies inwinnen. Info:
www.pchelpdeskbel.nl. Op 30 oktober
van 14.00-16.00 uur een presentatie in
het Brinkhuis met als thema: Een nieu-
we computer of tablet, maar welke?
De kosten zijn € 6,- inclusief koffie of
thee. Voor 50+ en inwoner van een van
de BEL gemeenten. U kunt zich 
voor de presentatie aanmelden via 
themabijeenkomstbrinkhuis@gmail.com

of bij de PC Helpdesk.
Brinkhuis Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op dinsdag
van 13.30-16.30 en van 19.30-22.30
uur. Voor info en aanmelden 
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838. Cursus beelden maken in
was/brons. Info en aanmelden: Marloes
Eerden tel. 5250807, www.docart.nl en
e-mail: docart@worldonline.nl.  
Algemene begraafplaats De
Woensberg Allerzielen op 1 november
vanaf 18.00 uur. Voor informatie tel.
5386248. 
Blaercom Op 7 november om 20.00 uur
lezing Esoterische ontwikkeling in het
westen georganiseerd door het
Theosofisch Genootschap. Info:
5250180.
Theater aan de Brink 29 november en
27 december pianorecital van
Weltklassik am Klavier. Aanvang 20.15
uur. Voor info info@thebrink.nl en
www.hartvanlaren.nl. Voor reservering
reserveren@hartvanlaren.nl of tel. 06-
51147774. 
Het Vitus 9 november de Hollandse
Avond van De Vrienden van de
Korenbloem. 14 november de jaarlijkse
vrijwilligers bedankavond. 16 novem-
ber om 20.00 uur marionettentheater
Brugman  met de marionettenvoorstel-
ling Die Fledermaus van J. Strausz en
op zondag 17 november om 14.00 uur
de kindervoorstelling met het sprookje
De Toverviool.
20 jarige MS Fonds zoekt collectanten
voor de week van 18-23 november. Bel
met 010-5919839 of kijk op
www.nationaalmsfonds.nl.

EXPOSITIES
Kunsthandel Studio 2000 t/m 9
november de verkooptenstoonstelling
‘Een leven lang kunst verzameld: van
Israels tot Appel’. Woensdag t/m zater-
dag open van 13.00-17.00 uur en op 12
en 13 oktober van 11.00-17.00 uur. 
Info: www.studio2000.nl.
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
december etsen van Bob ten Hoope.
Openingstijden: op donderdag van
20.00-22.00 uur en op zaterdag van
14.00-16.00 uur.
Info: www.histkringblaricum.nl.
Singer de tentoonstelling: ‘Dwars door
Frankrijk’ van Henri Le Sidaner, t/m
januari 2014. Info: www.singerlaren.nl
BEL-kantoor t/m 6 november expositie
van Tiny van Ling, Mareza Egbers en
Annette Olthof. Maandag tot en met
donderdag open van 8.30-17.00 en vrij-
dag 8.30-13.00 uur.
Tandheelkunde Kliniek Blaricum t/m
31 januari 2014 expositie van fotograaf
Juliette Erkelens. De expositie is te
bezoeken tijdens de openingstijden van
de kliniek. Info: 
info@juliette-erkelens.nl of
www.juliette-erkelens.nl.
De Trappenberg tot 27 november expo-
sitie van de schilders Aart Kessel en
Astrid Ritmeester. Info: 6929600.
Brinkhuis tentoonstelling in de maand
oktober van kinderboekenillustrator

Tandheelkunde Kliniek Blaricum 
9 november van 11.00-15.00 uur een
informatiedag.
Rosa Spier Huis Op 27 oktober, aan-
vang 15.30 uur, geeft de jonge Japanse
pianiste Wakana Shimizu een solore-
cital. Van niet-donateurs wordt een
vrijwillige bijdrage in de kosten
gevraagd. Info: tel. 5386797 en
www.rosaspierhuis.nl.
Singer Op 29 oktober brengt Het
Thriller Theater De man die het wist,
het derde en laatste deel van de Alfred
Hitchcock Trilogie. 30 oktober om
20.15 uur geeft het Groot Concertkoor
Amsterdam in het kader van de ten-
toonstelling ‘Dwars door Frankrijk
met Henri Le Sidaner’ een exclusief
concert. Deze bijzondere avond met
concert, bezoek aan de tentoonstelling
en borrel wordt aangeboden voor 
€ 17,50. Op 9 november Het Toneel
Speelt met het stuk Familie. Info:
www.singerlaren.nl.
Historische Kring Blaricum 5
november om 20.00 uur houdt Vincent
Brugman een lezing over marionetten-
theater Brugman. Op 19 en 27 novem-
ber om 20.00 uur zijn er filmavonden
over de historie van Blaricum. De toe-
gang is gratis voor leden, s.v.p. aan-
melden via de website 
www.histkringblaricum.nl of op tel.
0653168006.

BIBLIOTHEEK 
Oktober is al 59 keer Kinderboeken-
weekmaand.
Huizen tel. 5257410. 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.

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,
Helena ter Haar, Gerda Jellema, Aty
Lindeman, Elisabeth Loudon, Karin Maas,
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

Hei & wei niet 
ontvangen?

EHBO-vereniging Blaricum 55 jaar
De EHBO-vereniging Blaricum vierde
afgelopen september haar 55-jarige
jubileum. 

Sinds een paar jaar heeft de EHBO-ver-
eniging, na jaren ondergebracht te zijn
geweest in verschillende locaties, haar
eigen locatie gevonden. De gemeente
heeft eindelijk de knoop doorgehakt zodat
het EHBO-gebouwtje op het sportpark
mag blijven staan. Dubbel feest dus voor
de vereniging. De afgelopen twee jaar is
ze begonnen met het noodzakelijke
opknapwerk van haar locatie. Nu zij zeker
weet niet meer te hoeven verhuizen, gaat
ze het grootser aanpakken. De EHBO-ver-
eniging bestaat zonder iedere vorm van

subsidie. De Lions Club Blaricum/Laren
heeft vier goede doelen gekozen om te
ondersteunen, de vereniging is hier één
van en heeft een cheque van 7.500 euro
mogen ontvangen. Hiermee gaat ze haar
locatie opknappen tot een mooie, functio-
nele oefenruimte voor het geven van de
verschillende EHBO-cursussen: reanima-
tie en bedrijfshulpverlening.

Familieberichten
Geboren
09-09-2013 Marius Adriaan van Esch
20-09-2013 Jona Theo Luckel
24-09-2013 Hugo Alko Gerard 

de Groot
26-09-2013 Djaya Demi Stein
01-10-2013 Skyler Jasper Daniël

Brouwer
05-10-2013 Stefan George Mathew
06-10-2013 Marin Hogenboom
07-10-2013 Danii Hanna Maria

Draaisma
07-10-2013 Kyara Westdijk

Huwelijken
17-09-2013 Nicolaas Johannes

Andreas Oldenburg, en:
Snoijink, Elisabeth Agnes
Victoria

Overleden
26-09-2013 Louise Martha Sterk-

Roelofsen, geboren 
03-08-1913

Dorpsagenda

Griezelen op
Halloween party!
Zaterdag 2 november wordt het grie-
zelen in (Y)our Place! De jongeren-
ruimte van wijkcentrum De Malbak
wordt omgetoverd tot een echt
Halloweenhuis.

Van 19.30 tot 21.30 voor kinderen van 9
t/m 12 jaar. Heb je thuis nog een hallo-
weenkostuum liggen? Trek het aan, want
er wordt een prijs uitgereikt aan degene
die het engst/beste verkleed is! Kaartjes
kosten € 3,50 in de voorverkoop (in De
Malbak) en op de avond zelf € 4,-. Wees
er snel bij, want op is op! 
Info www.jongversa.nl/yourplace of
contact Irene Vos: ivos@versawelzijn.nl,
tel. 06-33103836.

gepassioneerd met het vak bezig gaan, ik
zet me hier actief voor in en ik hoop dat
ik kan laten zien dat het onderwijs ook
voor mannen een prima plek is.’

Dag van de Leraar
De verkiezing ‘Leraar van het Jaar’ is een
initiatief van de Onderwijscoöpe-ratie,
die jaarlijks leerlingen, ouders en leraren
oproept hun favoriete leraar op te geven.
De verkiezing draagt bij aan een positief
imago en het bespreekbaar maken van
kwaliteit in de beroepsgroep en is onder-
deel van de activiteiten in het kader van
de ‘Dag van de Leraar’. Een deskundige
jury beoordeelt alle inzendingen. 
Vind je dat deze jury in 2014 ook naar
jouw favoriete leraar of collega moet kij-
ken? Ga dan naar http://www.dagvande
leraar.nl/verkiezing. 

Vervolg pagina 1


