
Travel
Counsellors
Travel Counsellors is, volgens de con-
sument, de beste reisaanbieder van
2013. Travel Counsellors, een franchi-
seorganisatie van zelfstandige reisad-
viseurs, kreeg het hoogste klantoor-
deel van alle reisaanbieders tijdens de
strijd om deze publieksprijs.
De beste Reisaanbieder Award is een ini-
tiatief van vakblad TravMagazine. Ruim
500.000 consumenten gaven hun mening
in een onderzoek. De persoonlijke aan-
dacht, het bieden van reizen op maat, het
hoge serviceniveau voor een goede prijs,
de leuke locaties en de ervaren reisadvi-
seurs die snel reageren en met passie hun
werk doen zijn volgens de consument
eigenschappen die de prijs rechtvaardigen.
Travel Counsellors Carina en Dersiree

hier in Blaricum zijn dan ook zeer trots
op deze award. Voor info zie
www.travelcounsellors.nl/carina.desiree.

Hei & wei feliciteert de burgemeester Joan
de Zwart-Bloch, die op 1 april start met
haar tweede ambtstermijn van zes jaar.

Van 2 tot en met 8 februari zullen weer
ruim 20 collectanten in Blaricum voor
de collecte van Amnesty International de
straat op gaan. Met deze giften wordt het
werk van Amnesty International blijvend
mogelijk gemaakt. 

37e jaargang
nr. 438
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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

Het avondvullende programma bestaat
onder andere uit een optreden van 
zangeres Asy Bright, een loterij en een
netwerkborrel met live muziek. De gehe-
le opbrengst gaat naar de organisatie
Free a Girl. Het evenement wordt gefi-
nancierd met behulp van sponsoren.
Sponsoren zijn onder andere ICI Paris
Laren en Siersma Wijnadvies uit Huizen. 

Missie Free a Girl
Elk kind en elke jongere heeft
het recht om op te groeien in
een veilige omgeving.
Kinderen en jongeren moeten
beschermd worden tegen
geweld, uitbuiting, mishande-
ling en discriminatie. Free a
Girl wil prostitutie van kinde-
ren en gedwongen prostitutie van jonge-
ren tot en met 23 jaar, waar ook ter

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

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

Benefietavond voor Free a Girl 
Op 13 februari is er van 19.00 tot 22.00 uur een benefietavond voor het goede
doel Free a Girl in het Vitus Blaricum. De benefietavond genaamd ‘Benefit 4
Free a Girl’ is het resultaat van een opdracht voor het vak Projectmanagement
van vier studenten van Hogeschool Schoevers in Utrecht. 

wereld, bestrijden. Om dit te bewerkstel-
ligen richt de stichting zich primair op
het bevrijden van minderjarige meisjes,
die gedwongen worden tot prostitutie.
Secundair zet Free a Girl zich in voor
rehabilitatie en reïntegratie van de
slachtoffers en het veroordeeld krijgen
van mensenhandelaren en pooiers.

Aanmelden 
Voor € 10,00 per persoon
beleven de gasten een fan-
tastische avond en helpen
daarmee een meisje uit de
kinderprostitutie te bevrij-
den. Entreekaarten voor
‘Benefit 4 Free a Girl’ zijn
inclusief een welkomst-
drankje, hapjes en een lot

voor de loterij. Aanmelden kan via 
benfit4freeagirl@outlook.com. 

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

KNMR Blaricum 2013 - De KNRM Blaricum is 80 keer ingezet in 2013. In totaal heeft
zij 189 opvarenden in veiligheid gebracht. Deze opvarenden bevonden zich o.a. in 37 zeil-
boten, 19 motorboten en 8 catamarans. Ook werden er 10 (kite-)surfers gered. Er waren 
6 ‘overige’ inzetten. De drukste dag was 14 september met 9 inzetten. Dit kwam voorna-
melijk doordat er nogal wat catamarans in de problemen kwamen op het IJmeer. 

Geef om vrijheid
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CONTACTGEGEVENS

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

Mevrouw Arendse-Kleijn 100 jaar

-
scheidingen uitgereikt aan plaats-

in de samenleving bekleden. Hier 

aan vooraf. U kunt een plaatsgenoot 
voordragen via een aanvraagformulier, 
dat u naar de gemeente stuurt. De 
burgemeester moet de aanvraag, met 

2014 sturen naar de Commissaris van 

de Koningin in de provincie Noord-

de aanvraag naar de minister van 

Besluit opstelt. De Koning ondertekent 
vervolgens het besluit. Pas daarna is de 

 

Een onderscheiding mag ook op een 
ander moment worden uitgereikt, 

burgemeester aanvragen.

kunt voordragen, neemt u contact op 
met het bestuurssecretariaat, telefoon: 
035 – 751 32 25. Het aanvraagformu-

-
secretariaat maar u kunt het ook 
downloaden van de website 

VOORDRAGEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING IN 2015

NLdoet 2014: 
doet u ook mee?
Op 21 en 22 maart 2014 steken vele 

-

van Nederland, georganiseerd door het 

-

-

-
mers hun stem uitbrachten. 

Polis en het bureau Urban Management. 

Winnaars Wachtend Land bekend!

V.l.n.r.: burgemeester Broertjes (Hilversum), 
mevrouw Arendse en burgemeester De Zwart-Bloch. 
Foto: Studio Kastermans

De cursus is bestemd voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met beginnende 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken 
- in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 

agenda op www.welmon.nl.

Cursus Rondom Dementie



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

 
•  1261 JL, het vellen 

2014;
•   1261 TJ, het plaatsen van  

-

•   1261 BZ, het 
plaatsen van een toegangspoort en het 
veranderen van de bestaande uitweg, 

•   1261 CL, het 
vellen van 5 bomen, ingekomen  

•   1261 JA, het vervangen 
van een berging door een atelier, ber-
ging en een overdekte buitenruimte, 

•  

•   hoek met de Bergweg 

vellen van 3 bomen, ingekomen  

•   1261 AG, 
het vellen van 7 bomen, ingekomen  

•   1261 AX, het vellen van 

Verleende vergunningen

•  1261 CL, 
het plaatsen van een toegangspoort, 

•   1261 CC, het plaatsen van 
-

•  1261 GG, het vellen van 
1 Amerikaanse eik, verzonden  

•  1261 SV, het vellen van  

•   1261 HP, het vellen van 

2014;
•   1261 GM, het vellen van 

2014;
•   1261 EH, het 

•  1261 TV, het vellen van  

samen met bomen die door verschillende 

breukgevoeligheid of takbreuk, de ver-
harding opdrukken door boomwortels, de 
uitgroei van meer duurzame bomen in de 

-
wen of kabels en leidingen veroorzaken of 
door hun omvang of blad- en vruchtver-

dat voor iedere te kappen boom in 
beginsel een nieuwe wordt geplant. In de 

Er is soms geen ruimte voor een boom 
om zich te kunnen ontwikkelen (boven- 

belemmeren in hun groei of het kan 

Gemeentelijke kaplijst ten behoeve van 

•  1 ruwe berk, ter hoogte van Rongen 

•  2 haagbeuken, ter hoogte van  

 

-

•  1 spar, ter hoogte van Bussumerweg 

•  1 zuileik, ter hoogte van Huizerweg 65 

kunt u contact opnemen met de heer 
B. Roodhart, Opzichter Buitendienst 

-
mer 035 – 751 32 72.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-

6 weken na bekendmaking van het betref-
-
-

houders. De datum van bekendmaking is 
per besluit aangegeven. De besluiten met 

de balie Vergunningen. 

Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzie-
ningen.
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Het college van Blaricum deelt 

-

Kunstbeleid Blaricum 2014 – 2018. 
-

Het besluit treedt in werking op de 
eerste dag na deze bekendmaking. 
Het besluit ligt ter inzage in het 

Zuidersingel 5 in Eemnes. Het kan 
van maandag tot en met donder-
dag worden ingezien. 

-

035 – 751 31 52.
 

KUNSTBELEID 
BLARICUM 
2014 - 2018

Agenda Rondetafelgesprekken

Dit agendapunt is gereserveerd voor de Blaricumse burger die een niet 
geagendeerd onderwerp met de raad wil bespreken.

2. Informerend

3. Beeldvormend

Indien u deel wenst te nemen aan de beeldvormende rondetafelgesprek-
ken of het woord wenst te voeren over een niet-geagendeerd onderwerp 
wordt u hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt dit vooraf melden (uiterlijk 

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten 

wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Agenda Raadsvergadering

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

raadsleden, commissieleden en 

Blaricum

 

gemeentelijke website www.blaricum.nl 
(Gemeentehuis – Gemeenteraad – Agenda + 

bij de balie in het gemeentehuis van Blaricum.



U kunt uw spullen voor de rommelmarkt
op Koningsdag brengen naar Rie Rigter,
Eemnesserweg 4, Blaricum. Geen groot
meubilair.

Inbreng 
rommelmarkt

www.pchelpdeskbel.nl. Op maandag 24
februari themabijeenkomst: ‘Uw vakan-
tie plannen via internet!’ van 14.00-
16.00 uur in het Brinkhuis in 
Laren. Aanmelden door een mail te 
sturen, voorzien van uw naam en 
telefoonnummer naar: 
themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl.
De kosten, inclusief koffie/thee zijn 
€  6,- per persoon.
Blaercom Lezingen van Het
Theosofisch Genootschap op 6 februari
De betoverende illusie der vormen, 11
maart Reïncarnatie, een logische
gedachte? 10 april Wat is nu toch de
waarheid over wie en wat we zijn? 15
mei Verandering is de enige constante
en op 19 juni Waar je tegen strijdt, blijft
bestaan. Aanvang 20.00 uur. Info: 06-
12025743 en www.theosofie.net.
Amazone Body & Mind lessen voor een
gezond en fit lichaam (o.a. hangmatyo-
ga en pilates). Info: 06-50546562.
De Malbak Eigen potje koken vindt
plaats op de laatste dinsdag van de
maand van 15.30-18.30 uur voor kinde-
ren van 9-12 jaar. Kosten € 3,75 
per keer. Info en aanmelden bij Irene
Vos: tel. 06-33103836, e-mail:
ivos@versawelzijn.nl. Elke donderdag-
middag ‘meidenmiddag’ (Girls Place)
van 16.00-18.00 uur. Voor meiden van 9
t/m 12 jaar. Info: tel. 52562902. 8
februari Repair Café Blaricum. Tussen
10.00 en 13.00 uur staan de reparateurs
weer klaar om uw kapotte spullen te
repareren. 
Info: www.repaircafeblaricum.nl.

GeheugenHuis Het inloop- en ontmoe-
tingscentrum voor en door mensen met
(beginnende) geheugenproblemen en
hun mantelzorgers. Dinsdag- of donder-
dagochtend tussen 9.30-12.30 uur
(wijkcentrum De Draaikom, Draaikom
2, Huizen). Info: Henk Jolink, 
tel. 5288260 of Rianne Sturkenboom,
tel. 5288275, e-mail: 
geheugenhuis@versawelzijn.nl,
www.versawelzijn.nl/geheugenhuis en
twitter: @VersaGeheugenhs. Ook nieu-
we vrijwilligers zijn van harte welkom.
Brinkhuis Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op 
dinsdag van 13.30-16.30 en van 
19.30-22.30 uur. Info en aanmelden
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838. Gooische Vrouwen Zaken
(GVS) organiseert bijeenkomsten op 
20 maart en 15 mei van 11.00-14.00
uur, kosten per bijeenkomst € 19,75,
inclusief koffie en lunch. Info en reser-
veren: reserveren@hartvanlaren.nl, tel.
7513991. Of praat mee op de facebook-
pagina van GVS. 
BVV’31 tombolaloten kopen via
www.bvv31.nl.
Camalarah Centrum voor Spirituele
Ontwikkeling. Cursussen Mediteren,
voor beginners en gevorderden. Info:
Carla Hamburger, tel. 5380551.
De Godin bestaat 1 jaar. 1 februari van
12.00 tot 16.00 uur open dag met infor-
matie over workshops zoals ‘The
Work’, ‘PowerSteering’, ‘Godinnen’ en
buikdansen. Adres: Constructieweg 3 te
Huizen, vrij parkeren voor de deur.

EXPOSITIES
Historische Kring Blaricum t/m 19
april tentoonstelling van de werken van
de Blaricumse schilder Sal Meijer.
Donderdag van 20.00-22.00 uur en
zaterdag van 14.00-16.00 uur. 
Info: www.hkblaricum.nl.
Rosa Spier Huis t/m 2 februari exposi-
tie van het werk van oud-leerlingen van
de rijksacademie (1972-1977).
Dagelijks tussen 10.00-16.00 uur. 
Info: www.rosaspierhuis.nl.
De Trappenberg t/m 19 februari jubile-
umtentoonstelling 25 jaar kunstroute
Louette Fontein. Ma t/m vrij van 9.00-
18.00 uur en zondag van 13.30-18.00
uur. 

WELZIJN/CULTUUR
BEL-kantoor Lunchpauze concerten
3e donderdag van de maand. Aanvang
12.30 uur, afloop 13.15 uur, zaal open
om 12.00 uur. Toegang € 10,-  incl.
broodje en koffie/thee. 20 februari nog
niet bekend wie, 20 maart Sjoerd
Kloppenborg - piano, 17 april David
Mannesse – piano, 15 mei  Lodewijk
Crommelin – piano en 19 juni Lisette
van de Loo – piano.
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
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:

Info: Gabi Lodewijk tel. 06-
20097717.
KBB Bernardus 12 februari in de
aula van de school een klassiek con-
cert met het Amsterdam Chamber
Orchestra en saxofonist Arno
Bornkamp als solist. Dirigent is Peter
Santa. 1e concert 18.00-19.00 uur
(ook speciaal gericht op kleinere kin-
deren) en 2e concert van 20.00-21.00
uur (gericht op grotere kinderen).
Borrel na afloop. Reserveren kan per
e-mail info@codacapo.com.

BIBLIOTHEEK
Boekenweek van 8 t/m 16 maart. Het
thema is reizen. Tommy Wieringa
schrijft het boekenweekgeschenk en
Jelle Brandt Corstius het boekenweek-
essay.
Huizen tel. 5257410. T/m 5 februari:
Poëzieweek met als thema
Verwondering. Inloopochtenden iede-
re 3e woensdag in de maand van
10.45-12.00 uur. De ochtenden zijn
bestemd voor 55-plussers maar ieder-
een is welkom en de entree is vrij. 17
februari Tablet Café 18.00 t/m 20.00
uur. 6 februari schrijversontmoetin-
gen: Paul Scheffer van 20.00 t/m
22.00. Laren tel. 5382612. 2 februari
14.30-15.30 uur een muzikale-vertel-
voorstelling voor peuters en kleuters
van 2 t/m 6 jaar door Magali 
de Fremery en Nicky ten Bosch rond-
om het kinderboek Oh nee, niet weer
een boek! Info en reserveringen:
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, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
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Blijdenstein en Gerbe van der Woude
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Rist Brouwer, tel. 5310984 
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Druk: JM2 grafische producties, 5316520
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www.heienwei.nl Hei & wei niet 
ontvangen?

Dorpsagenda

Het CDA Blaricum is er klaar voor. In
de ledenraad van 23 november 2013
zijn het verkiezingsprogramma voor
de komende gemeenteraadperiode en
de kandidatenlijst vastgesteld. 

Binnenkort zal met de zusterorganisaties
in Laren en Eemnes worden besproken
op welke onderwerpen de betrokken
CDA fracties elkaar kunnen versterken. 
De eerste drie plaatsen op de kandida-
tenlijst worden ingenomen door respec-
tievelijk Gerard Knoop, Ellewies
Claushuis en Els Poolman-Simons.
Gerard Knoop, als lijsttrekker, en Els
Poolman-Simons zijn oude bekenden in
de Blaricumse politiek. Hun ervaring
wordt gecombineerd met het talent van
het nieuwe CDA-lid, Ellewies Claushuis. 
Voor verdere info www.cda-blaricum.nl. 

Vanaf 3 februari worden de lessen op een
nieuwe locatie gegeven: Stroomzijde 6
(De Oorsprong). Naast de bestaande les-
sen wordt een aantal nieuwe (dans)lessen
aangeboden, zoals breakdance, zumba,
pilates en personal trainingen. Om deze
nieuwe fase van Rosana’s Dance Studio

CDA Blaricum
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Dit jaar is de PvdA voor het
eerst in BEL-vorm naar bui-
ten getreden. De PvdA afde-
lingen Blaricum, Eemnes en
Laren zijn in maart 2013
gefuseerd en komen dit jaar
voor de eerste keer met een
gezamenlijk verkiezingspro-
gramma. 

De drie fracties werken nauw
met elkaar samen, maar de
drie BEL-dorpen hebben ook
hun eigen unieke dorpsgebon-
den punten. De lijst in
Blaricum wordt door twee
nieuwe gezichten aangevoerd:
Daphne Rokebrand en
Ramona Beemsterboer. 
Voor info: www.pvdabel.nl. 

te vieren, is er voor alle belangstellenden
Open Huis op 2 februari vanaf 13:30 uur.
Voor meer info: 
www.rosanasdancestudio.nl.

Rosana’s Dance Studio
Rosana's Dance Studio opende haar deuren in september 2011 in De Malbak
en heeft sindsdien niet stilgezeten. Het gaat goed met de dansschool, zij is
inmiddels qua locatie uit haar jasje gegroeid. 

(vlnr) Ellewies Claushuis, Gerard Knoop,
Els Poolman-Simons

Daphne Rokebrand

BVV’31 oud en nieuw

PvdA BEL 

Zaterdag 11 januari werd bij BVV’31 een wedstrijd gespeeld tussen het huidige eerste elf-
tal en een elftal geformeerd uit oud-eersteëlftalspelers uit de jaren ’70 t/m 2010. 


