
Fietstocht langs
de ateliers
Zondag 2 maart om 15.00 uur kunt u
deelnemen aan een begeleide fiets-
tocht langs alle ateliers van de
Dooyewaardstichting in Blaricum. 
De begeleide fietsroute start met een
bezoek aan de drie ‘kunstenaarshutten’ op
de Schapendrift, het restauratieplan van
de Dooyewaardstichting. Daarna fietsen
we naar atelier ‘de Gors’ (een voormalige
weverij) aan de Angerechtsweg. Vervol-
gens naar het Stipendium-atelier aan het
Fransepad, met een tussenstop op de
Gebroeders Dooijewaardweg, waar het
oorspronkelijke atelier van Willem
Dooyewaard staat. Aanmelden en infor-
matie via www.dooyewaardstichting.nl.
Zondag 2 maart is het Stipendium-atelier
op het Fransepad 42 de hele middag
geopend van 12-17 uur voor bezoekers.
Stipendium winnaar Jessica Skowroneck
is aanwezig.

Stichting 
De Droomboom
Serviceclub Inner Wheel Almere-’t
Gooi financiert de praktijkworkshop
van de Wapperkids ‘Gebaren doe je
zo’. De workshop, die bestaat uit drie
cursusonderdelen,  wordt gevolgd door
alle 13 pedagogisch medewerkers van
Stichting De Droomboom, Blaricum.

Naast genoemde financiering van de
workshop heeft Inner Wheel Almere-’t
Gooi in 2013 ook de aanschaf van speci-
fiek lesmateriaal financieel mogelijk
gemaakt. De Droomboom heeft daarmee
in totaal een bedrag van zo’n € 2.500
ontvangen. 
Info: www.innerwheelnederland.nl en
www.stichtingdedroomboom.nl. 

Singer 
De BankGiro Loterij heeft tijdens het
Goed Geld Gala een cheque van een
miljoen euro overhandigd aan de
directie van Singer Laren. 
In het najaar van 2016 wil Singer Laren
een nieuwe gemeenschappelijke entree
voor museum en theater, een nieuw thea-
ter met daktuin en een ondergronds kunst-
depot gerealiseerd hebben. Hiervoor is nu
13 miljoen euro opgehaald. De laatste
drie miljoen euro wil Singer Laren het
komende jaar bijeenbrengen. Daarnaast
ontvangt Singer Laren jaarlijks, geduren-
de een periode van vijf jaar, tweehonderd-
duizend euro van de BankGiro Loterij
voor kunstaankopen.
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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

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

Begeleid door zo’n 65 lokale gidsen,
koks en dragers begonnen zesentwintig
deelnemers (onder wie drie vrouwen)
aan de klim. Twee van hen kwamen tot
aan de rand van de krater. Alle anderen
gingen op de kraterrand door tot het
hoogste punt: de
Uhuru Peak. Acht
van hen liepen con-
sequent in korte
broek. Henk van
den Bergh was in
een groep van zeven het eerst boven. ‘Ik
heb dat laatste stuk voortdurend moeten
vechten tegen de aandrang een jas aan te
trekken,’ kijkt hij terug. ‘De wind was
ijzig en het was happen naar adem. In die
ijle lucht neemt je realiteitszin ook af. Ik
heb nog nooit zo afgezien, maar het is
me gelukt, in sportbroek!’

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Hier komt 
At Freddy’s

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
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Henk van den Bergh: afzien 
in sportbroek op de Kilimanjaro

door Hidde van der Ploeg
‘Ik heb ontdekt dat ik veel meer kan dan ik ooit vermoedde.’ Het is de reactie
van Henk van den Bergh als hij terugkijkt op de weg naar de top van de hoog-
ste berg in Afrika: de Kilimanjaro (5895 meter) in Tanzania.

Scepsis
Het was met de nodige scepsis dat ik het
gesprek met Van den Bergh aanging in
zijn smederij. De berichten over het
voornemen en daarna het slagen van de
onderneming onder supervisie van Wim

Hof (the Iceman)
waren te mooi om
waar te zijn. De
deelnemers (22 tot
65 jaar oud en
bepaald niet alle-

maal kerngezond) hadden in overgrote
meerderheid de hele klim volbracht (het
normale klimsucces op deze populaire
berg is minder dan 50 procent!); de
nagenoeg complete groep was in gemid-
deld 48 uur op de top (de gekozen
Manguru-route die begint op 1900 meter

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

Henk van den Bergh: ‘Ik heb dat laatste stuk voortdurend moeten vechten tegen de aan-
drang een jas aan te trekken.’

Vervolg op achterpagina

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

FOTO ROBERTBRIDGEMAN.COM
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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

heer R. (Reinier) Sinaasappel 
benoemd tot Ridder in de Orde 

de onderscheiding vanwege 

wetenschap en cultuur; in Laren 

Museum in Laren. 

Burgemeester Elbert Roest van de gemeente Laren reikte – ook 
namens burgemeester Joan de Zwart-Bloch – de onderscheiding 

Singer Museum in Laren.

Koninklijke Onderscheiding 
voor Reinier Sinaasappel

Woensdag 19 maart 2014 worden verkiezingen gehouden 
voor de gemeenteraad. Door te stemmen beslist u mee over 

-

-

verkiezingsspecial

 
-

genomen in plaats van vier. Bovendien verandert de Paspoortwet op 9 maart 2014: 

Tijdelijk geen aanvragen 
mogelijk

-
-

te aangepast. Dat gebeurt op donderdag 

kan de gemeente geen aanvragen ver-
werken. Een spoedaanvraag kan alleen 
tot woensdag 5 maart, 16.00 uur worden 

-
voor te mogen rekenen.

Het aanvragen van een noodpaspoort 

van donderdag 6 maart 2014 tot en met 

aantal aanvragen voor nieuwe reisdo-

Hierdoor kan de gemeente de reguliere 

periode niet garanderen.

Nieuwe tarieven
Met de uitgave van de nieuwe paspoor-

veranderen ook de (maximale) tarieven 

voor de reisdocumenten. Een paspoort 

€ 50,35 en zal straks voor mensen van 
-

poort is dan wel twee keer zo lang geldig 
als nu het geval is. Een paspoort voor een 

geldig is, kost dan voor volwassenen 
€ 52,95. Het kost nu € 41,90. De iden-

9 maart 2014 wordt het tarief voor alle 

Maak een afspraak
Maak voor het aanvragen van een pas-

www.blaricum.nl

Wijzigingen identiteitskaart en paspoort

maart 2014 worden twee waterleidin-
-

gen. Daarom wordt een deel van de 

1 maart (vanaf 18.00 uur) tot woensdag 
5 maart (12.00 uur) is het deel tus-

plaatse geven de omleidingsroute aan. 
Het autoverkeer wordt omgeleid via de 
A1 tussen afrit 8 en 9. Fietsers ondervin-

deze dagen te vervallen.

Tijdelijke 
afsluiting deel 
Naarderstraat

Foto: Peter van Rietschoten

-
sierselen uit 
ter gelegen-
heid van het 

-
staan van de 
ouderenbond 

-
ling Blaricum, 
Eemnes en 
Laren (BEL).

Koninklijke Onderscheiding 
voor René Kemperman

Blaricum 
kiest

Foto: Studio Kastermans



VERKIEZINGSSPECIAL

Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag kiezen 
inwoners wie hen de komende vier jaar vertegenwoordigen in de raad. Wat 
wilt u dat er de komende vier jaar gebeurt in uw dorp? Wat vindt u belangrijk 
voor uw dorpsgenoten en uzelf? 

19 maart is hét moment om uw 
stem in uw gemeente te laten 
horen. Maak dus gebruik van 

grondrecht en breng uw stem uit. 
Want de gemeenteraad, dat bent 
u! Zorg dat we met elkaar trots 
kunnen zijn op onze betrokken-
heid bij Blaricum en laten we 
samen zorgen voor een hoge 
opkomst. Ik hoop u te mogen 
begroeten in een van de vijf stem-
lokalen in Blaricum!

Joan de Zwart-Bloch, 
burgemeester van Blaricum

“DE GEMEENTERAAD, DAT BENT U!”

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Blaricum 

Uw stempas (voorheen: oproepkaart); deze krijgt u uiterlijk 5 maart 2014 per post thuis-
-

1  Gemeentehuis  Kerklaan 16 h  
h  
h  

4  O.B.S. Bijvanck  Levensboom 4 h  
5  Wijkcentrum De Malbak  Wetering 122 h  

De stembureaus met h zijn toegankelijk voor mensen met lichamelijke beperkingen

Uitslagen heet van de naald

Welkom op de verkiezingsavond

22.00 uur naar het gemeentehuis in Blaricum. Daar wachten we gezamenlijk – onder 
het genot van een hapje en drankje – op de voorlopige uitslagen, in aanwezigheid van 

01 | 28 februari 2014 | week 9 | Gemeenteraadsverkiezingen 2014

0. Bereikte resultaten tussen 2010-2014:
 VVD-Blaricum heeft in coalitieverband 

nagenoeg alle programmapunten uit 2010 
gerealiseerd: wij doen wat wij beloven!

1. OZB vier jaar lang gelijk gebleven 
2. Renovatie Sportpark Oostermeent afgerond!
3. Extra BOA-inzet waar nodig

4. Verkeersveiligheid verhoogd door concrete 
maatregelen 

5. De Blaricummermeent blijft in ontwikkeling
6. Gemeentelijke automatiseringskosten fors te-

ruggeschroefd, met behoud van ambitieniveau
7. Wij hebben niet voorgestemd voor de nu voor-

gestelde aparte busbaan voor de HOV 

1.  Samen leven in Blaricum:  
vraagt verantwoordelijkheid van onszelf! 

 
- Is het resultaat van ons eigen gedrag en hoe  
 wij zelf daarin verantwoordelijkheid nemen:  
 concreet geen hondenbelasting, zelf afval   
 opruimen dus!

    - Is niet af te dwingen met extra regelgeving en  
 hoge kosten voor handhaving ervan: regels  
 zijn geen doel op zich! 

2.  Blaricumse Identiteit: Blaricum dat zijn wij!
-  Blaricum blijft één geheel; VVD-Blaricum 

koestert hele gemeenschap, verbonden 
   door verenigingsleven en cultuur
-  BEL-samenwerking is goed: optimaliseren in 

intensievere samenwerking van 
   gemeenten (BEL+)
-  Concrete invulling vanuit Strategische Visie 

Blaricum 2030!

3.  Groene Leefomgeving: wonen tussen hei, 
wei & water in!
Elke dorpskern verdient eigen vitaliteit!
Oude Dorp & Villagebied: 
Balans tussen bebouwing en groene ruimte met
oog voor het (agrarisch) karakter! 
Bijvanck: 
De VVD rondt ontwikkeling van het Centrum-
plan af: elke wijk verdient een kloppend hart!
De Blaricummermeent: 
De ontwikkeling van woningen en bedrijfsruim-
ten gaat door, met behoud van vastgesteld 
kwaliteitsniveau: inclusief WATER!
Infrastructuur algemeen en openbaar groen: 
- Recreatiegebied (ook strand!) beter benutten, 

met oog voor natuur en groen 
- Groot vrachtverkeer (zoals slibtransporten) 

mijden uit de woonwijken
- Glasvezel als extra keuzemogelijkheid, óók in 

villa- en buitengebied
- Voldoende parkeergelegenheid voor bezoe-

kers Oude Dorp: Lang parkeren uitbreiden 
(Bellevue)

- Schone, veilige sport- en spelvoorzieningen 
voor jeugd en senioren in openbare ruimte

4.  Financieel beleid: Huishoudboekje op orde!
-  Niet méér geld uitgeven dan er binnenkomt: 

heldere keuzes maken!
-  Bezuinigingen dus niet afwentelen op burger 

en ondernemer 

- Werk voorop! Blaricummers met expertise  
hun kennis en ervaring laten ’investeren’ in 
Blaricummers met potentie: Sociale rechtvaar-
digheid werkt namelijk  lastenverlagend voor 
alle inwoners!

5.  De Blaricumse inwoner:  
van jong tot - én met - oud!
- Blaricum krijgt de regie over de jeugd- en 

ouderenzorg. Praktisch en eenvoudig:   één 
hulp-regiehouder op één zorgplan per huis-
houden. Uitgangspunt is de eigen kracht van 
inwoners en zorg op maat!

6.  Sociale rechtvaardigheid:  
de beste sociale voorziening is werk!
-  De gemeente faciliteert inwoners die buiten 

hun schuld hun baan verliezen terug naar 
werk: 

Van sociaal vangnet naar sociaal netwerk!

7.  Veiligheid: heel belangrijk,  
én doen we óók zelf!
Sociale veiligheid: 
- VVD-Blaricum is alert op goed werkende open-

bare verlichting en voldoende wegsnoeien van 
openbaar groen voor overzicht 

- Wij zorgen dat de gemeente initiatieven tot 
buurtpreventieverenigingen ondersteunt

Verkeersveiligheid: kan nog beter!
-  VVD-Blaricum is alert op goed werkende 

openbare verlichting en tijdig wegsnoeien van 
openbaar groen langs wegen

-  Wij vragen de gemeente om betere aanduiding 
van 30-50-60 km/h-zone-begrenzingen; dan 
weet u op welke snelheid u zelf moet letten!

Brandveiligheid:
-  VVD-Blaricum vindt een eigen brandweerpost, 

op slagkracht, met gemotiveerde vrijwilligers, 
belangrijk voor Blaricum: Een dorp met meer 
dan 700 rieten kappen, dicht op elkaar! 

8. Sport en Cultuur: voor individueel welzijn en  
    ondelinge verbondenheid!

- VVD-Blaricum kiest voor faciliteren van activi-
teiten in sport, kunst en cultuur in plaats van 
subsidie (exploitatie-ondersteuning)

- Ons uitgangspunt daarbij is onderlinge gelijk-
waardigheid van de verschillende verenigin-
gen en faciliteiten

Lokaal Liberaal!
Beste Blaricummers,
Onze VVD-kandidaten staan in de startblokken om u in onze gemeenteraad te gaan 
vertegenwoordigen!

Natuurlijk zijn wij graag met zoveel mogelijk raadsleden voor u aan het werk: 
Stem dus op ons, VVD-Blaricum! Iedere stem telt.

Wat wil de VVD-Blaricum bereiken voor de komende vier jaar? 

BEL-samenwerking verder intensiveren en optimaliseren. Fusie is geen must, maar als dit écht beter en 
onontkoombaar is voor Blaricum dan gaan we die niet uit de weg.Wij werken aan een dorp met bewoners 
die oog hebben voor elkaar en voor hun omgeving, waardoor het nog veiliger en vitaler kan zijn!

Jasper Vermeer (#2), Peter Smit (#3), Rosmarijn Boender (lijsttrekker #1), 
Dennis van Dalen (#4)

Verkiezingsprogramma VVD-Blaricum 2014-2018: www.vvdblaricum.nl

Nummer Aanduiding stembureau  Adres stembureau

Wat neemt u mee naar het 
stembureau? 
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De Blaricumse Partij is een echte dorpspartij van en 
voor iedereen die zich los van de landelijke 
partijpolitiek inzet voor het welzijn van alle 
Blaricummers in welk dorpsdeel zij ook wonen. 
 

.
 Forse verlaging van de huur van de 

Wingerdwoningen. 
 Verlichting en opknapbeurt van het fietspad 

langs de Stichtseweg. 
 Teruggave van te veel betaalde 

GAD gelden 2011 t/m 2013. 
 Terugplaatsen van leilindes op 

het Malbakplein na de 
renovatie. 

 De Malbak toegankelijk voor 
rolstoelen. 

 Organiseren van de 
kindervakantieweek hersteld. 

 Culturele educatie in Singer 
voor Blaricumse scholen. 

 Nieuw asfalt op de handbal-
velden van SDS’99. 

 BEL zwembad. 
 Behoud bestand sociale huur-

woningen. 

 
Prioriteit blijft betaalbare woningen in alle 
sectoren voor starters, jonge gezinnen en 
senioren.De Blaricummermeent biedt hiervoor 
mogelijkheden. 
De starterslening moet jongeren in staat 
blijven stellen een woning te kopen. 
Woningcorporaties dienen het aantal sociale 
woningen in stand te houden. 

 

Behoud van het tweede blusvoertuig voor een 
veilige leefsituatie. 
Het langzame verkeer komt vaak in onveilige 
situaties terecht. Regelmatig belemmeren de 
op het trottoir geparkeerde auto’s de 
doorgang. Handhavend optreden moet de 
(parkeer)overlast beëindigen . Aanleg van een 
voet- / fietspad langs Meentzoom/Bergweg 
moet hier voor een veiligere situatie zorgen. 
De heggen willen we tot verkeersveilige 
hoogte terugbrengen. Dit geeft tevens vrij 
zicht op prachtige Blaricumse monumenten. 

 
Voorzieningen voor ouderen en kwetsbare 

groepen moeten we handhaven. Een 
belangrijke rol bij het sociaal werk hebben de 
twee buurthuizen en die willen we behouden. 

 
De open ruimtes, de Enghen, het 
Warandepark, het heide- en bosgebied zijn 
bepalend voor het groene beeld van Blaricum 
en daar blijven we zuinig op. 
Stop de huidige rigoureuze bomenkap. 
Wij willen groenstroken aan de imkers-
vereniging in beheer geven om het 
bijenbestand te handhaven. 

 

DBP wil vermindering van CO2 en fijnstof 
uitstoot, energie-besparende maatregelen, 
duurzaam inkopen, duurzaam bouwen en 
hergebruik van afval. Tevens zijn maatregelen 
gewenst om de bodem-, lucht- en 
waterkwaliteit te verbeteren. Regelmatige 
lucht- en geluidsmetingen zijn essentieel. 

- 
DBP vindt dat geluidswerende voorzieningen 
nodig zijn tegen het verkeerslawaai. Om de 
geluidsoverlast van de A27 te beperken moet 
Rijkswaterstaat maatregelen treffen. 
Wij zijn tegen de aanleg van de vrije busbaan 
voor de HOV en blijven ons hiertegen 

verzetten. Als de provincie de vrije busbaan 
toch aanlegt, willen we dat de gemeente aan 
de provincie een herplantplicht oplegt voor 
hetzelfde gebied. Tevens dienen er afdoende 
geluidswerende maatregelen te worden 
getroffen. 

 
Blaricum moet zelfstandig blijven zodat 
daarmee de identiteit van Blaricum 
gewaarborgd blijft. Het enige jaren geleden 
gekozen BEL-verband willen we voortzetten. 

 

In Blaricum heerst vanouds een groot 
saamhorigheidsgevoel. De Oranje-vereniging 
en particuliere initiatieven vervullen hierbij 
een belangrijke rol. 
 De jaarlijkse evenementen verbinden onze 
dorpsdelen en dat willen we zo houden. 

 
Wij vinden dat alle inwoners van Blaricum 
tussentijds hun mening moeten kunnen 
geven over een belangrijk onderwerp. 
Hiervoor is het organiseren een uitstekend 
middel.

 
DBP wil een laagdrempelig aanspreekpunt 

blijven voor alle inwoners. Via onze 
maandelijkse nieuwsbrief ‘De Korenbloem’, 
houden  we de inwoners op de hoogte  van 
de politieke ontwikkelingen. Wij willen 
graag weten wat er onder de Blaricummers 
leeft. Reacties horen we graag. 

 
Blaricum gaat moeilijke financiële jaren 
tegemoet, o.a. door de recessie, stagnatie 
van de huizenverkoop in de 
Blaricummermeent en de decentralisatie 
van overheidstaken zonder dat er 
voldoende middelen worden verstrekt. 
Daarom ligt de keuze voor: of de OZB fors 
omhoog, of naar flinke bezuinigingen 
zoeken. DBP wil naar een stabiele OZB. Dit 

betekent zoeken naar structurele 
bezuinigingen, hoe onaangenaam die ook 
zijn. Wij stellen o.a. voor: uitstellen 
reconstructie Eemnesserweg, minder 
ambtenaren, van 3 naar 2 wethouders en 
minder investeren in automatisering. Ook 
verkoop van het gemeentehuis Bernardus kan 
worden overwogen, vanwege het geringe 
profijt voor onze inwoners ten opzichte van 
de hoge kosten.  

 

 
Top 6 van de kieslijst 

1. Liesbeth Boersen 
Partijleider, 
volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening 

2. Bea Kukupessy 
Welzijn en zorg 

3. Ineke Breet 
Sociaal domein en milieu 

4. René Kemperman 
Financiën en senioren. 

5. Lyoba Kukupessy 
Jongeren en volksfeesten 

6. Co Vos 
Dorpse aangelegenheden 

 

Pijler 1:  Toekomst kinderen
Een goede toekomst voor Blaricum betekent 

de toekomst van onze kinderen. Die zijn 
immers de volwassenen van straks. Daar-

naast wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. 

welzijn staan bij ons centraal.

Pijler 2:  Samen zelf doen

die zij niet meer kan of wil uitvoeren. Gevolg is ondermeer een decentrale oude-

-

wederom met u de persoonlijke dialoog aangaan.

Hart         voor Blaricum

HARTENWENSEN
Onze Hartenwensen voor 2014-2018:

Schoolzwemmen en verkeersles terug op basisschool

Stichtse strand vernieuwen

OBB en KBS naar alternatieve locatie

Seniorenwoningen in vrijkomend schoolgebouw

Blaricum blijvend schoon

Fietsoversteekplaats Blaricummerweg/Randweg

Wandelpromenade Blaricummerweg

Verfraaiing toegangswegen

Wi-Fi in Blaricum

Digitale zorgloketten

Geen overbodige HOV-busbaan

Brandweer met slagkracht
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Namen van de partijleden
Daphne Rokebrand
Ramona Beemsterboer
Johan Jorritsma
Erick van de Wouw
Jurrie Oosterhof
Carin van den Berg (huidige raadslid)

“Mijn naam is Daphne Rokebrand (links op 
foto). Getrouwd, en één dochter. Ik ben een 
geboren en getogen Blaricumse en ik mag wel 
zeggen dat Blaricum door mijn aderen vloeit. 
Mijn vader Nico Rokebrand heeft mij geleerd 
dat de politiek voor iedereen begrijpelijk en 
toegankelijk moet zijn, de zogenaamde “no 
nonsens politiek” Ik ben blij dat de PvdA mij 
de kans geeft deze politieke gedachte voort 
te zetten. Openstaan voor en een luisterend 
oor zijn voor alle Blaricummers die trots zijn 

op ons dorp maar graag wat willen veranderen 
of behouden.Ik wil een klankbord voor alle 
Blaricummers zijn, jong en oud. De Blaricumse 
politiek is mij, zoals u kunt lezen, met de paple-
pel in gegoten.

Ik wil er alles aan doen om ons mooie Blaricum 
te behouden maar ook toegankelijk te houden 
voor alle lagen van de bevolking. Het BEL sa-
menwerkingsverband is voor Blaricum de ide-
ale kans om haar zelfstandigheid te behouden, 
maar vergaande samenwerking met omliggen-
de gemeenten moet zeker gezocht worden. Al-
leen op deze wijze blijven onze voorzieningen 
betaalbaar. Het is van belang dat we over één 
Blaricum spreken 
oude Dorp, Crailo, Bijvanck en Blaricummer-

alle wijken gelijkwaardig worden ingezet.

Onze jongeren verdienen een podium, zij zijn 
de toekomst van Blaricum. In 2015 dient de 
transitie van de jeugdzorg zijn beslag te krijgen. 
Dan komt de hele jeugdzorg onder verant-
woordelijkheid van de gemeenten. Voorzienin-
gen en hulpverleners moeten zich meer gaan 
richten op de versterking van de eigen kracht 
van kinderen, jongeren en opvoeders. Onze 
jeugd moet goed worden begeleid, opgevangen 
en behouden voor Blaricum door middel van 
bijvoorbeeld betaalbare woningen, voldoende 
sportclubs. Niet alleen in het oude dorp, maar 
ook in de Bijvanck en de Blaricummermeent 
om verdere vergrijzing te voorkomen.

Onze ouderen verdienen echter ook onze 
aandacht. Zo wil ik er onder andere voor  zor-

gen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen en zo lang mogelijk participeren 
in de samenleving. Ook het stimuleren van een 
gezonde levensstijl en het bewerkstelligen van 
een sluitende keten ouderenzorg behoren tot 
mijn doelstellingen. Ik zou graag een ouderen-
raad willen in Blaricum die mee gaat praten 
over de toekomst van de ouderen. Met de ver-
grijzing neemt ook het aantal mantelzorgers 
in Blaricum toe. Ik wil dat de mantelzorgonder-
steuners extra capaciteit krijgen om mantelzor-
gers op te zoeken en te helpen met praktische 
oplossingen als daar behoefte aan is.

Het realiseren van een nieuwe integrale ge-
meentelijke werkwijze voor beleid en uitvoering 
in het sociale domein zal ook onze aandacht 
vragen. De samenleving zal meer participatie 
en zelfredzaamheid eisen binnen het sociaal 
domein. Samen voor elkaar zorgen is wat ik be-
langrijk vind. Aandacht vragen voor de verbor-
gen armoede die ons dorp ook kent. Gezinnen 
die afhankelijk zijn van de voedselbank of de 
ouderen die net of niet kunnen rondkomen van 
hun Aow.

Ook wil ik er zijn voor onze ondernemers die 
in Blaricum (willen) ondernemen.Tevens wil 
ik dat de gemeente zelf het goede voorbeeld 
geeft om stageplekken en werkervaringsplaat-
sen aan te bieden binnen de eigen organisatie 
en arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen 
en arbeidsbeperkten.

De PvdA geeft mij deze kans. Geeft u mij ook 
een kans om voor en namens u te vechten voor 
een leefbaar, mooi en sociaal Blaricum.”

PvdA BEL Afdeling Blaricum

Punten voor de gemeenteraadsverkiezingen 
19 maart 2014
 
1. Bestuur
PvdA kiest voor een intensieve samenwerking 
in plaats van een gemeentelijke fusie.

2. Welzijn
Vanuit PvdA zullen we er op toezien en actief 
aan bijdragen dat deze verandering in het 
sociale domein zorgvuldig mogelijk wordt uitge-
voerd. PvdA wil een ondersteunend welzijnsbe-
leid op sport en cultuur.

3.  Jeugd, jongeren en jongvolwassenen 
PvdA wil een vangnet voor kinderen die buiten 
de boot dreigen te vallen. PvdA wil dat studen-
ten zorgeloos in Blaricum kunnen blijven wonen.

4.  Ondernemerschap

een lokaal sterke en sociale economie. En de 
PvdA wil dat de gemeente Blaricum zelf het 
goede voorbeeld geeft.

5.  Duurzaamheid
De PvdA wil dat Blaricum het voorbeeld van 
Eemnes volgt en ook Fairtrade gemeente wordt.
PvdA BEL wil dat inwoners kunnen blijven 
genieten van de omgeving waarbij de natuur 
gespaard wordt.

6. Financiën
PvdA wil een reële en behoedzame begroting 
als basis voor een sterk en sociaal Blaricum.
PvdA wil dat lokale lasten voor de inwoners 
gemiddeld op het huidige niveau blijven.Daphne & Ramona

 LOKALE PARTIJ 
MET IDEALEN

Onze speerpunten voor de 
komende raadsperiode:
• D66 durft te veranderen, 

want zonder verandering 
geen vooruitgang. Dus: Nu 
vooruit in ons mooie dorp.

• D66 wenst voor de inwo-
ners van Blaricum een breed 
onderwijsaanbod. Want: 
Goed onderwijs is de basis 
voor een samenleving waarin 
iedereen tot zijn recht komt 
en alle mensen de kans krij-
gen het beste uit zichzelf te 
halen.

• D66 is tegen de aanleg van 
een vrije busbaan door     

 Blaricum, de kosten zijn erg 
hoog voor een te geringe 
tijdswinst. Want: Wij zijn 
vanaf het begin tegen het 
tracé door de Bijvanck en de 
Blaricummermeent.

• D66 wil dat ieder die het 
nodig heeft de goede sociale 
zorg krijgt. Dus: De duurza-
me harmonieuze samenle-
ving zorgt ook voor de zwak-
keren.

• D66 streeft naar gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid voor 
behoud van de groene omge-
ving. Oftewel: Groene kernen 
in een groene omgeving.

• D66 stimuleert het ‘nieu-
we werken’, dichtbij huis of 
thuis. Want: Een gezonde 
economie is de basis voor de 
welvaart en zelfredzaamheid 
van onze inwoners.

• D66 vindt dat regionale 
samenwerking nodig is voor 
een sterke gemeente. Ofte-
wel: “Blaricum in de BEL en 
in de regio.”

Lijst D66 Blaricum
1 Carin Francken
2 Joke Lanphen 
3 Jeroen Wammes
4 Henk Meijer
5 Aard Zwaal
6 Erik de Vries
7 Peter Uitendaal
8 Dorien Sniek
9 Bas van Geenen
10 Maarten Elshove

D66 Blaricum is durf en daadkracht: Nu vooruit.
Wij geloven dat creativiteit, optimisme 
en participatie sleutelbegrippen zijn. 
Uitgaan van mogelijkheden in plaats 
van beperkingen. Door ruimte te bie-
den aan initiatieven en deze enthousi-
ast te verwelkomen met “Ja, mits” in 
plaats van “Nee, tenzij”. 

D66 is niet voor niets de partij die ver-
trouwt op de eigen kracht van mensen. 
Daarom zien wij de toekomst met opti-
misme tegemoet: vandaag, morgen én 
de komende vier jaar.  

Niet stil 
staan, 
maar 
vooruit. 

Stem 
19 maart 
op lijst 4: 
D66 Blaricum

Onze standpunten kunt u ook 
vinden op onze website: 
www.d66blaricum.nl
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VERKIEZINGSSPECIAL

u zorgen voor een ‘volmachtbewijs’ voor 

verkrijgen kan op twee manieren. U kunt 

en met 14 maart 2014). Dat kan met het 
speciale aanvraagformulier dat u kunt 
opvragen via www.blaricum.nl, telefo-

BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. 

De tweede mogelijkheid is uw stempas 

kan vanaf het moment dat u uw stempas 

stemming. Op uw stempas staat hoe u 
de pas omzet in een volmachtbewijs. De 

volmachtbewijs zien en (een kopie van) 

stemmen. 

www.blaricum.nl vindt u meer informa-
-

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te komen stemmen op 19 maart? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen. 

makkelijk.

Verantwoordelijkheid, solidariteit en 
rentmeesterschap
Het verkiezingsprogramma van CDA Blaricum is 
gebaseerd op de kernbegrippen eigen verantwoor-
delijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. De 
inwoner is als eerste verantwoordelijk voor zijn 
leefomgeving. De overheid heeft een aanvullende 
functie en steunt alleen waar nodig is. Deze steun 
zal de gemeente de komende vier jaar vooral moe-
ten geven op het terrein van zorg en jeugdzaken. 
Vrijwilligers verdienen het goed gefaciliteerd te 
worden om hun steun aan mede-inwoners mogelijk 
te maken. 

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid van de inwoners kan ge-
stimuleerd worden door aan de diverse delen van 
ons dorp een wijkbudget toe te wijzen. Hiermee 
worden de inwoners in staat gesteld een stevige 
bijdrage te leveren aan de directe leefomgeving. 
Een concrete vorm van de participatiemaatschap-
pij waarover nu zo veel wordt gesproken.

Solidariteit 
Het kernbegrip solidariteit kan worden vertaald in: 
het zorgzaam omzien naar de ander. Aandacht voor 
verkeersveiligheid en voor een beschermd leefmili-
eu horen daarbij. CDA Blaricum pleit voor de aan-
leg van een fietspad langs de Meentzoom/Bergweg 
en juicht het toe dat er maatregelen gaan worden 
genomen om de slibafvoer van de rioolzuivering 
niet meer via het dorp Blaricum te laten lopen.Ver-
der is CDA Blaricum een groot voorstander van het 
nemen van geluidsbeperkende maatregelen langs de 
A27. Dit zal het woonklimaat in het aangrenzende 
wijken aanzienlijk verbeteren. 
Een belangrijk aandachtspunt van CDA Blaricum 
voor de komende vier jaar vormt de transparantie in 
de politieke besluitvorming. Om de inwoners te be-
trekken bij het gemeentebeleid is het van belang dat 

het voor iedereen duidelijk is hoe de besluiten tot 
stand komen. CDA Blaricum wil de besluitvorming 
in besloten kring zoveel mogelijk beperken. Ook 
wil de partij ernaar streven dat de gemeentelijke 
begroting toegankelijker wordt gemaakt, en helder 
wordt gemaakt welke afwegingen hebben geleid tot 
een bepaald voorstel. Juist in een periode waarin be-
zuinigingen aan de orde zijn, komt het doorzichtig 
afleggen van verantwoording het vertrouwen van de 
inwoners in de politiek ten goede.

CDA Blaricum is een voorstander van de gemeen-
telijke samenwerking in BEL-verband. Wanneer 
deze samenwerking efficiënt en effectief is, blijft 
CDA Blaricum voorstander van een bestuurlijk 
onafhankelijk Blaricum.

CDA Blaricum www.cda-blaricum.nl

Lijst CDA Blaricum 

• Gerard Knoop (econoom/filosoof)
 Noolseweg 11, Blaricum
 0654706559
• Ellewies Claushuis-Rademaker (ondernemer)
 Zwaluwenweg 35, Blaricum
 0620458500
• Els Poolman Simons – Vos (verpleegkundige)
 Meentweg 51, Blaricum
 0630405288
• Marten Meijer (psycholoog bij de marine)
 Kerklaan 19, Blaricum
• Jacques Walch (makelaar/taxateur) 
 Witzand 5
• Ger-An Pierik –Verweij (ondernemer)
 Kerklaan 2a, Blaricum
 035 5311240
• Ton van Dijk (oud verkeersvlieger/ondernemer)
 Boslaan 2, Blaricum
• Piet Oldenziel (oud Register Accountant)
 Bierweg 12, Blaricum
• Sylvie Roest (oud-docent Frans) 
 Melkweg 13

• Rob Sapasuru (vrijwilliger Versa Welzijn/To-
renhof)

 Waterhoen 4, Blaricum
• Nico de Jong (agrariër/ eigenaar zorgboerderij)
 Gebr. Dooijewaardweg 3, Blaricum
• Peter de Graaf (ondernemer sport)
 Naarderweg 18, Blaricum
• Henk Borssen (agrariër)
 Burg. de Jongweg 5, Blaricum
• Florent Vlak (adviseur/ toezichthouder zorg)
 Bierweg 4, Blaricum
• Atie Lindeman – Strengholt (redactielid  

hei&wei/ vrijwilliger in de Torenhof)
 Raadhuisstraat 26, Blaricum
• Adrie van Zon (voormalig gemeentesecretaris)
 A.M. de Jongweg 11, Blaricum

CDA BLARICUM

Authentiek  
Zorgzaam 
Transparant

www.CDA-Blaricum.nl

CDA Blaricum is een politieke partij die diep verankerd is in de Blaricumse gemeenschap. Deze 
verankering komt goed tot uitdrukking in de personen die op de kandidatenlijst staan. Het is een 
gemêleerd gezelschap, bestaande uit mannen en vrouwen, ondernemers, agrariërs, overheidsdiena-
ren en bestuurders. Bovendien is het een combinatie van jong talent en politieke ervaring. Een ach-
terban die dus garandeert dat de politieke vertegenwoordigers nu en straks grondig en regelmatig 
gevoed worden met wat er in de Blaricumse gemeenschap leeft.

CDA-bijdragen aan een beter Blaricum

In de afgelopen vier jaar heeft het CDA intensief gewerkt om een beter Blaricum te bewerkstellen. 
Dat hebben we gedaan door onze ondersteuning aan - of door het initiatief te nemen in - verschil-
lende thema’s, zoals bijvoorbeeld:

• 2e TAS voor de Brandweer: het Veiligheidsplan van de regio kunnen we niet op de juiste waarde inschat-
ten, maar wel de waarde van onze vrijwilligers voor de veiligheid, cohesie en authenticiteit van ons dorp.

• BEL-zwembad: CDA is een grote voorvechter van een BEL-zwembad dat nu ook na een grondige 
renovatie en ontwikkeling op de plek van het zwembad De Biezem zal verschijnen.

• HOV: het CDA is geen voorstander (en heeft zich ook als zodanig opgesteld) van een HOV-tracé door 
ons dorp. Niet op het Meentracé en ook niet via de Merk/Randweg.

• Sportpark Blaricum: het CDA heeft veel support gegeven aan de herinrichting van het sportpark. Niet 
alleen moet iedereen zijn of haar sport kunnen uitoefenen, maar sport bevordert ook het welzijn, de 
eenheid en het familiegevoel onder de Blaricummers.

• Transparantie: het CDA heeft vaak een eenzame strijd gevoerd voor meer transparantie in het beleid van 
het college. Openheid van zaken bij bijvoorbeeld 1) De Blaricummermeent, waarbij door acties van het 
CDA nu meer duidelijkheid is over de stand van zaken en financiële risico’s en 2) De verkoop van het 
gemeentehuis aan de Torenlaan en 3) Het niet -toekennen van een grote subsidie van de Provincie voor 
de herinrichting van de Randweg.



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

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 
•   

kadastraal bekend B 3794, het aanleg-

ingekomen 10 februari 2014;
•   1261 GJ, het vellen 

van 11 bomen, ingekomen 10 februari 
2014;

•   1261 AD, het 
vellen van 4 bomen, ingekomen  
14 februari 2014;

•    
1261 AG, het vellen van 8 bomen, 
ingekomen 14 februari 2014;

•   1261 GL, het plaatsen van 
een toegangspoort, ingekomen  
17 februari 2014;

•   1261 CV, bouwen wo-
ning, ingekomen 19 februari 2014;

•   1261 EE, het vellen van  
1 boom, ingekomen 20 februari 2014;

•    
1261 ZL, het oprichten van 5 woningen, 
ingekomen 20 februari 2014;

•  1261 XM, het vellen van  
2 bomen, ingekomen 21 februari 2014.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunning
•   1261 BX, het vellen 

verzonden 7 februari 2014;
• 

2 zomereiken en 1 esdoorn (herplant), 
verzonden 7 februari 2014;

• postcode onbe-
kend, oprichten 4 woningen, verzon-
den 11 februari 2014;

•   het plaat-
-

 
12 februari 2014;

•  1261 AX, het vellen 
van 1 esdoorn, verzonden 13 februari 
2014;

•  
 het vellen van  

2 zomereiken(herplant), verzonden  
13 februari 2014;

•   1261 HH, het vellen 
van 16 Canadese populieren,  
2 zomereiken, 2 schietwilgen en 1 ruwe 
berk (herplant), verzonden 13 februari 
2014;

•   1261 AG, 
het vellen van 1 Amerikaanse eik,  
1 zomereik, 4 gewone beuken en  
1 vliegden, verzonden 14 februari, 2014;

•   1261 GE, plaatsen  
 

14 februari;
•   1261 CE, het vellen 

van 1 Acacia, verzonden 18 februari 
2014;

•   het vervan-
gen van de waterleiding, verzonden  
20 februari 2014.

Overige vergunningen 
door burgemeester 
•  het organiseren van een 1/8e en 1/4e 

-

16.00 uur, verzonden 12 februari 2014.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
6 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.
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De rondetafelgesprekken van dinsdag 4 en 11 maart 2014 en de raadsverga-
dering van dinsdag 18 maart 2014 vervallen. De raad vergadert in maart op de 
volgende data: 

•  Dinsdag 25 maart 2014:  Afscheid raad van Blaricum.  
Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum.

•  Donderdag 27 maart 2014:  
Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum.

Enkele zieke beuken worden gekapt, er 
wordt dood hout gesnoeid en de zaai-
lingen onder volwassen bomen worden 

bomen:
•  Twee beuken op de Eemnesserweg 

(Blaricum), ter hoogte van de huisnum-
mers 31 en 31a;

inrit van de Eemnesserweg (Blaricum) 
huisnummer 34; 

•  De beuk op de Blaricummertollaan 
-

nesserweg.

De kap- en snoeiwerkzaamheden wor-
den uitgevoerd als onderdeel van de 

in de openbare ruimte. Dat houdt in 

voor het onderhoud en de controle 
-

genoemde bomen veiligheidsrisico’s 
opleveren voor de omgeving, omdat 

Dat betekent dat deze bomen gekapt 
moeten worden. 

Wegafsluiting tijdens het werk 
De snoei- en kapwerkzaamheden 
worden uitgevoerd met behulp van 
een hoogwerker. Dat betekent dat de 

-
den - tussen 07.30 en 17.00 uur - wordt 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Bewoners en hulpdiensten kunnen 

uw veiligheid worden verkeersregelaars 
ingezet. 

Meer informatie 

kunt u contact opnemen met de heer 
B. Heerschop van het team Aanleg & 

telefoonnummer 14 035. 

Kap- en snoeiwerkzaamheden Blaricummertollaan en Eemnesserweg

Aanwijzingsbesluit toezichthouders 

Personen en afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De aangewezen 
-



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

Inbreng 
rommelmarkt

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?
Advies van maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur in het Brinkhuis. Info:
www.pchelpdeskbel.nl. 
Blaercom Lezingen van Het
Theosofisch Genootschap op 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. Kunstcafé data:
vrijdag 7 maart, 4 april en 2 mei.
Aanvang 20.00 uur. Een vrijwillige bij-
drage wordt zeer op prijs gesteld, zodat
de kwaliteit van de avond op een hoog
niveau kan blijven. Zondag 2 maart bij-
eenkomst gemeenteleden en betrokke-
nen Protestantse Gemeente Blaricum,
aanvang 16.00 uur.
De Malbak Woensdag 5 maart start om
10.00 uur de zesdelige cursus Terug
naar de jaren zestig. De cursusprijs
bedraagt € 87,50 inclusief syllabus. 
U kunt zich aanmelden via 
diana.kostman@casema.nl of tel.
8884795. 21 maart van 15.00-17.00 uur
Blaricumse Lente High Tea georgani-
seerd door Rotaryclub Blaricum-
Centaurea en Versa Welzijn. Deelname
is kosteloos. Aanmelden via
gvliet@versawelzijn.nl of 5262902.

Eigen potje koken vindt plaats op de
laatste dinsdag van de maand van 15.30-
18.30 uur voor kinderen van 9-12 jaar.
Kosten € 3,75 per keer. Info en aanmel-
den bij Irene Vos: tel. 0633103836, e-
mail: ivos@versawelzijn.nl. Elke don-
derdagmiddag ‘meidenmiddag’ (Girls
Place) van 16.00-18.00 uur. Voor mei-
den van 9 t/m 12 jaar. Info: tel.
52562902. 
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: tel. 5288260 of tel.
5288275, e-mail: 
geheugenhuis@versawelzijn.nl en
www.versawelzijn.nl/geheugenhuis.
Ook nieuwe 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. Rechtswinkel, juridische vra-
gen snel beantwoord, elke maandag-
avond van 19.30 tot 20.30 uur kunt u
binnenlopen. 50+ leest voor aan peuters
van 2 t/m 4 jaar, elke vrijdagochtend
tussen 11.00 en 11.30 uur. 16 maart
Kamermuziekfestival 11.00 uur, vanaf
12.30 uur een lichte lunch. Reserveren
van kaartjes en/of lunch via
reserveren@hartvanlaren.nl of via tel.
7513991. Entree €7,50, kinderen tot 12

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.
De Trappenberg tot 2 april verkoopten-
toonstelling, Ed Nolens schilderijen,
David Newman aquarellen en Dirk van
der Kraan keramiek. 
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl. 
BEL-kantoor t/m 26 maart tijdens kan-
tooruren tentoonstelling van werken van
kunstschilders Maja Boot en Angeline
Rijkeboer en beelden van Els de Graaf. 
Rosa Spier Huis t/m 6 april tentoon-
stelling van schilderijen en tekeningen
van Els ter Horst en ruimtelijk werk van
Liesbeth Pallesen. Dagelijks tussen
10.00-16.00 uur. 
Torenhof t/m 6 maart expositie van
schilderijen van Els Bus-Gevers. 
Brinkhuis (H)artGalerij t/m 31 maart
schilderijen van Carl Schlüter.
Blaercom In de maand maart expositie
schilderijen van José Borsen-Hilhorst
en Michelle van der Borgh.

WELZIJN/CULTUUR
BEL-kantoor Lunchpauzeconcerten 3e
donderdag van de maand. Aanvang 12.30
uur, afloop 13.15 uur, zaal open om 12.00
uur. Toegang €10,-  incl. broodje en kof-
fie/thee: 20 maart Sjoerd Kloppenborg -
piano, 17 april David Mannesse - piano,
15 mei  Lodewijk Crommelin - piano en
19 juni Lisette van de Loo - piano.

jaar € 1,50. In de eerste week van
maart wordt het definitieve program-
ma op www.hartvanlaren.nl geplaatst.
Gooische Vrouwen Zaken (GVS) orga-
niseert bijeenkomsten op 20 maart en
15 mei van 11.00-14.00 uur, kosten
per bijeenkomst € 19,75, inclusief
koffie en lunch. Info en reserveren:
reserveren@hartvanlaren.nl, tel.
7513991. De Acteerwinkel geeft kin-
dertheaterlessen voor kinderen van 5
tot 15  jaar. Info en aanmelden
www.deacteerwinkel.nl of bel met
eigenaresse Astrid Cattel 06-52036158.
BVV’31 tombola loten kopen via
www.bvv31.nl.
Alzheimercafé in Laren 21 maart
inloop vanaf 19.00 uur. Thema: De
dementievriendelijke samenleving.
Het gesprek begint om 19.30 uur in
De Stichtse Hof, Naarderstraat 81.

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. Woensdag
12 maart 20.00-22.00 uur Jan
Brokken. Hij vertelt over zijn boek
‘De vergelding’. Entree: € 10,- reser-
veren aanbevolen.  Laren tel.
5382612. Donderdag 13 maart, 20.00-
22.00 uur Geert Mak over zijn boek
‘Reizen zonder John’. Entree: € 10,-
reserveren aanbevolen. Info en reser-
veren: 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.
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De feestelijke benefietavond in het
Vitus voor Free a Girl, georganiseerd
door vier studenten van Hogeschool
Schoevers Utrecht,  heeft € 1.313,60
opgebracht.
Dankzij Free a Girl worden minderjarige
meisjes bevrijd, opgevangen en gereha-
biliteerd zodat zij een nieuw bestaan
kunnen opbouwen. 

D66 gaat onder de
slogan Nu vooruit,
samen maken we
Blaricum met de vol-
gende mensen de
gemeenteraadsverkie-
zingen 2014 in: 1
Carin Francken lijsttrekker, 2 Joke
Lanphen kandidaat raadslid, 3 Jeroen
Wammes kandidaat raadslid, 4 Henk
Meijer kandidaat raadslid, 5 Aard Zwaal
kandidaat raadslid, 6 Erik de Vries kandi-
daat raadslid, 7 Peter Uitendaal kandidaat
raadslid, 8 Dorien Snoek kandidaat raads-
lid, 9 Bas van Geenen kandidaat raadslid
en 10 Maarten Elshove kandidaat raads-
lid. Info: www.blaricum.d66.nl.

wordt veelal in vijf dagen afgelegd!);
twee dagen na aankomst in Tanzania
werd begonnen aan de beklimming
(geadviseerd wordt een periode van vijf
tot zeven dagen!).

Impossible
Scepsis kenmerkte ook de voorbespre-
king met de gidsen op zondag 26 janua-
ri in het hotel van de Nederlanders.
‘Impossible,’ kregen de Nederlanders te
horen en Henk van den Bergh herinnert
zich dat er een ‘lacherige sfeer’ ontstond
onder de autochtonen. Daarvan was na
het voltooien van de onderneming geen
sprake meer. Plotseling hadden de bege-
leiders het over imara kama simba, wat
in het Swahili staat voor: zo sterk als een
leeuw.

Reuma
Henk van den Bergh (52 jaar) lijdt aan
reuma. Hij werd door een kennis getipt
contact te zoeken met Wim Hof. Het
leidde – na enkele harde confrontaties

Free a Girl 

D66 Blaricum

Tot en met 30 maart organiseert het
Brinkhuis een overzichtstentoonstel-
ling van een groot aantal schilderijen
van de Blaricumse schilder Carl
Schlüter (1886-1973).
Carl Schlüter woonde, werkte en expo-
seerde respectievelijk in Amsterdam,
Dordrecht, Laren en Blaricum en was
daar lid van de kunstenaarsverenigingen.
Het gezin Schlüter woonde in Blaricum
aan de Huizerweg. De tuin achter het
huis was groot genoeg voor een atelier
en flinke moestuin. Zijn motto was: ‘Ik
schilder wat er zoal voorhanden is.’

over bijvoorbeeld veertig keer opdruk-
ken met zijn door de reuma pijnlijke
armen en schouders, of geruime tijd
extreme afkoeling verdragen in een bak
ijswater – tot een blind vertrouwen in
Hofs methoden. ‘Vanaf het begin van de
beklimming kwam ik in mijn focus,’
kijkt hij terug op de tocht. ‘Ik heb weinig
van de omgeving gezien. Veel van mijn
aandacht was gericht op mijn ademha-
ling om me te wapenen tegen hoogte-
ziekte.’

Baanbrekend
‘De combinatie van focus-, ademhaling-
en koudetraining stelde de deelnemers
instaat de controle over hun lichaam te
behouden,’ aldus de enige arts Geert
Buijze die meereisde en ook meeliep tot
op de top. ‘Wat ik op de berg heb ervaren
en heb gezien, wordt medisch en weten-
schappelijk voor onmogelijk gehouden.
Dit kan baanbrekend zijn voor de toe-
komst van de bergsport en biedt een aan-
leiding voor verder onderzoek.’

vervolg van voorpagina 

Carl Schlüter in Brinkhuis

Carin Francken 


