
Schapen scheren
Ongeveer zeventig schapen van de
kudde van het Goois Natuurreservaat
krijgen op zaterdag 7 juni van 10.00-
16.00 uur bij de schaapskooi in
Blaricum hun jaarlijkse scheerbeurt
onder toeziend oog van het publiek.
Dat is een bijzonder schouwspel! 

Op het terrein van de schaapskooi zijn op
die dag ook vele organisaties uit de regio
aanwezig om te laten zien wie ze zijn en
wat ze doen. Op het nieuw ingerichte
voorplein van de kooi is er plek om even
lekker een ijsje te nuttigen van IJssalon
De Hoop of een versnapering. De toe-
gang voor dit evenement is gratis, al stelt
het Goois Natuurreservaat het natuurlijk
erg op prijs als bezoekers besluiten een
gift te geven of donateur te worden.
Info: www.gnr.nl.

Schorten vroeger
en nu
Het is voorjaarsschoonmaak op ‘De
Deel’ aan de Brinklaan 4a. Een bonte
verzameling van schorten, schoon-
maakmiddelen, gebruiksvoorwerpen,
schilderijen en foto’s van weleer wor-
den geëxposeerd. 
Het thema van de door de Historische
Kring Blaricum georganiseerde exposi-

tie is ‘schoonmaken’. De opkamer is
geheel in gebruik genomen door de
dienstbode. Bij binnenkomst waant men
zich  op bezoek bij Saartje en kunnen
Swiebertje en Bromsnor ieder moment
binnenkomen. Dit zal uiteraard niet
gebeuren, maar de koffie staat in ieder
geval wel klaar. De expositie is te bezoe-
ken t/m 20 september. Openingstijden:
zaterdag van 14.00-16.00 uur en donder-
dag van 20.00-22.00 uur.

Sale in bibliotheek
De bibliotheek Huizen houdt t/m maan-
dag 26 mei een grote sale van afgeschre-
ven populaire romans, informatieve boe-
ken, jeugdboeken etc. 
Info: www.bibliotheekhlb.nl
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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 menwedstrijd bestaat uit drie onderde-
len: dressuur, vaardigheid en de mara-
thon; het wegtraject met zes spectaculaire
hindernissen, drie op ’t Harde en drie in
het bos bij de Woensberg. De deelnemers
zijn verdeeld in diverse categorieën. Zo is
er enkelspan paard, tweespan paard, vier-
span paard en tandem paard. Dezelfde
categorieën zijn er ook voor de pony’s.
Vijftig aanspanningen strijden om de
punten die meetellen voor deelname aan
het Nederlands Kampioenschap. De men-
ners vinden sportiviteit zeker zo belang-
rijk en de onderlinge sfeer is prima.
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Menwedstrijd van Stad en Lande
Ruiters rond en op ’t Harde
Dit jaar weer veel spektakel tijdens de jaarlijkse menwedstrijd van Stad en
Lande Ruiters. Op 7 juni is de start rond 9.00 uur, de wedstrijden vinden de
hele dag plaats op en rond ’t Harde (Bergweg/Meentzoom).

Cor Vos wisselbeker
De Cor Vos wisselbeker wordt uitgereikt
aan de combinatie met het beste resultaat
over de 3 onderdelen. Cor Vos stond aan
de basis van de mensport in ’t Gooi en
sinds 1997 wordt er in Blaricum gestre-
den om de wisselbeker die aan Cor her-
innert. Toeschouwers zijn de hele dag
van harte welkom en wij nodigen ieder-
een uit te komen genieten en dit spekta-
kel mee te maken. De menwedstrijd is de
hele dag gratis te bezoeken.

Info: www.stadenlanderuiters.nl

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

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

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

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

Een tandemaanspanning

Omdat de binnenbaden grootschalig
worden gemoderniseerd, zal een deel van
het buitenbad tijdelijk worden voorzien
van een overkapping. Met die overkap-
ping, plus andere aanpassingen, wordt
het buitenbad geschikt gemaakt voor

gebruik tijdens de bouwperiode. De
Biezem is geopend van maandag tot en
met donderdag van 7.00-20.30 uur, op
vrijdag van 7.00-18.30 uur en op zondag
van 10.00-16.00 uur. 
Info: www.debiezem.nl. 

Buitenbad De Biezem weer geopend
Het buitenbad van BEL-zwembad De Biezem is vanaf 18 mei weer geopend
voor het publiek. Half augustus sluit het buitenbad weer en gaat zwembad 
De Biezem zich voorbereiden op de (ver)nieuwbouw. 
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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

Wethouder Ineke de Joode (Blaricum) 
en wethouder Ton Stam (Laren) gaven 
dinsdag 13 mei jongstleden het startsein 
voor de werkzaamheden aan de Eemnes-
serweg en Blaricummertollaan. 

In een aantal gedeeltes wordt de weg 
opengebroken en opnieuw bestraat. 

-
heden aan riolering, kabels en leidingen 
uitgevoerd. Voor doorgaand verkeer 
wordt de weg afgesloten. Omleidingsrou-

nemen.

De Eemnesserweg en Blaricummertol-

oude verbinding vormen tussen Blaricum, 

bewaard en deels in oude luister hersteld. 
Zo wordt de historische grondwal, die 

-

-
legd, waardoor de afwatering verbetert. 

-
heden afgerond.

Start werkzaamheden Eemnesserweg 
en Blaricummertollaan

Maandag 12 mei jongstleden onthulde burgemeester Joan de Zwart-Bloch, 
in het bijzijn van een familielid van Hendrik Smit, een monumentale zuil ter 
nagedachtenis aan de in 1903 omgekomen Larense erfgooier Hendrik Smit.

-

Sluiting gemeentediensten

Ineke de Joode (wethouder Blaricum) 
en Ton Stam (wethouder Laren) gingen 
samen aan de slag om de eerste werk-

Eemnesserweg en Blaricummertollaan te 
verrichten. 

Foto: Studio Kastermans

Uitslag Europese 
Verkiezingen

kunnen stemmen voor een nieuw Europees 
Parlement. De uitslag staat maandag 
26 mei 2014 op de website www.blaricum.nl

-
-

-

-

-

Verstrekkingsbeperking 
(geheimhouding) persoonsgegevens

Foto: Studio Kastermans



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

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 
•  Naarderweg 45,

van een erfafscheiding en een toe-
 

31 maart 2014;
•  Levenslust 4, (geen  postcode bekend), 

het bouwen van een vlonder, ingeko-
men 1 mei 2014;

•  Bussummerweg 37c, 1261 BZ, het 
plaatsen van een dakkapel op het ach-
terdakvlak, ingekomen 1 mei 2014;

•  Bussummerweg 37c, 1261 BZ, het 
plaatsen van een dakkapel op het voor-
dakvlak, ingekomen 1 mei 2014;

•  
nr. 1651 (naast nummer 4), 1261 BM, 
het vellen van 4 bomen, ingekomen  
2 mei 2014;

•  Professor van Reeslaan 22, 1261 CT, 
het vellen van 2 bomen, ingekomen  
6 mei 2014;

•  Jutmannen 4, 1261 CV, het vellen van  
2 bomen, ingekomen 7 mei 2014;

•   1261 HM, het oprich-
ten van een woning, ingekomen 8 mei 
2014;

•  Kogge 11, 1261 VK, het vellen van  
1 boom, ingekomen 9 mei 2014.

Ingetrokken aanvraag om 
omgevingsvergunning
•   Huizerweg 4, 1261 AW, plaatsen van 

een led-lichtreclame.

•   Binnendelta 13a t/m 13l, 1261 WZ, het 
-

•   William Singerweg 2, 1261 EJ, het 

1 mei 2014;
•  Natuurbrug Laarderhoogt, het aan-

het plaatsen van een erfafscheiding, 

•  Laantje van Hynckes 27 en 29,  
1261 ZL, het oprichten van 2 woningen, 

•   1261 CK, 
het vellen van 1 blauwspar (herplant), 

•  Naarderweg 45,
van erfafscheidingen en een toegangs-

2014;
•  Bloemlandseweg 8, 1261 BA, het ver-

anderen en vergroten van een woning, 

•  Torenlaan 60a, 1261 GG, het vellen van 
 

Blaricum haar bomen en stelt een 

of takbreuk, de verharding opdrukken 
door boomwortels, de uitgroei van meer 

-
ning), schade aan gebouwen of kabels en 

-

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

ontwikkelen (boven- of ondergronds), 

wachten met herplant in verband met 

Verleende 
omgevingsvergunning
ten behoeve van de gemeentelijke 
kaplijst, verzonden 13 mei 2014
• 1 spar, ter hoogte van Kaper naast 1; 
•  1 iep, ter hoogte van Booket achter 124; 

achter 23;

-
merweg voor 11. 

bomen kunt u contact opnemen met de 

Overige vergunningen 

door burgemeester en wethouders
•  het werven van donateurs op 30 mei 

en 18 oktober 2014 in het winkelge-
bied in de omgeving van de Torenlaan 

2014;
•  het laten plaatsvinden van het evene-

ment Cycle Tour Amsterdam met door-

13 mei 2014.

door burgemeester en burgemeester en 
wethouders, ieder voor zover het hun 

voor het laten plaatsvinden van het 

het terrein gelegen voor de panden 
Torenlaan 2A en 2B (1261 GD) op  

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-

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
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BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken - 
in het BEL-kantoor. www.welmon.nl

Verleende vergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen

Agenda Rondetafelgesprekken - Kadernota

Indien u deel wenst te nemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken  wordt u hiervoor van harte uitgenodigd en kunt u dit 

De stukken zijn te raadplegen via de gemeentelijke website www.blaricum.nl (Gemeentehuis – Gemeenteraad – Vergaderstukken). 
De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het gemeentehuis van Blaricum.

Beeldvormend
1. Jaarverslag en Jaarrekening 2013 
gemeente Blaricum

legt het college verantwoording af over 
het gevoerde beleid en de daaraan 

uitgevoerd. 

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

12.00 uur gaat in heel 

de lucht in. Aan de hand 
van dit controlebericht 
kan iedereen nagaan of 

-

het gaat om een controlebericht. De 

dit kunt doen. 

Beeldvormend
2. Kadernota 2015 gemeente Blaricum

uitstek het moment om kaders te stellen en om wensen en prioriteiten aan te geven. 
Eenmaal vastgesteld is de kadernota het document dat door het college wordt uitge-



broodje en koffie/thee: 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?
Advies van maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur in het Brinkhuis. 
Info: www.pchelpdeskbel.nl. 
Blaercom 5 juni goedkope rijbewijs-
keuringen. Senioren, chauffeurs met rij-
bewijs C/D/E en overige automobilisten
die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hier-
voor terecht via Goedkope Keuringen.
Voor informatie, tarieven en een
afspraak: 085-4883616. Elke donder-
dagavond t/m 28 augustus aanvang
20.00 uur, graag aanwezig om 19.45
uur, zomeravondbridge georganiseerd
door Bridgeclub ‘De Bridgegooiers’.
Niet-leden € 2,00 maximaal € 20,00
voor de hele zomer (= 15 x). 
De Malbak Iedere donderdag van
15.30-17.00 uur, voor meiden van 9 t/m
12 jaar in (Y)our Place!: Girls Place!
Info: www.jongversa.nl/yourplace, Irene
Vos: ivos@versawelzijn.nl en tel. 06-
33103836. De laatste dinsdag van de
maand van 15.30-18.30 uur Eigen potje
koken voor kinderen van 9-12 jaar.

Kosten €  3,75 per keer. Info en aanmel-
den bij Irene Vos: tel. 06-33103836, 
e-mail ivos@versawelzijn.nl. Iedere
woensdag van 10.00-11.30 uur het
Mamacafé voor aanstaande moeders of
moeders van kinderen van 0 tot 4 jaar
oud. 
Het Vitus 2 juni treedt het popkoor
Dazzling Diva’s op. Het koor, met leden
uit o.a. Bussum, Blaricum, Laren en
Almere, wordt begeleid door een eigen
live band. Raimond Metting, is dirigent.
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Het
koor zoekt nieuwe leden, met name
alten en mezzo’s. Je bent van harte wel-
kom om te komen kijken! Info: Marida
Overgaauw, 06-53761070.
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 cursusbu-
reau@versawelzij.nl of tel. 6299838.
Rechtswinkel, juridische vragen snel
beantwoord, elke maandagavond van
19.30 tot 20.30 uur. Elke vrijdagoch-
tend tussen 11.00 en 11.30 uur 50+
leest voor aan peuters van 2 t/m 4 jaar. 
Rotaryclub Laren-Blaricum het
Groot Dorpsdiner zondag 25 mei (het
goede doel: waterzuiveringsinstallaties
in Cambodja) op de Larense Brink. Info
en inschrijven: www.dorpsdiner.nl. 
Fietsgilde voor het rooster en informa-

EXPOSITIES
De Trappenberg tot 25 juni verkoopex-
positie van Heleen van Lynden te
bezichtigen op werkdagen van 9.00-
18.00, ’s zaterdags gesloten, ’s zondags
van 13.30-18.00 uur. 
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl. 
Rosa Spierhuis t/m 9 juni expositie van
het werk van Femia Morselt en Taeke de
Jong. Dagelijks geopend van 10.00-
16.00 uur. Info: www.rosaspierhuis.nl.
Singer 29 mei t/m 31 augustus tentoon-
stellingen Droomkunst een nog nooit
vertoonde sprookjesachtige wereld van
schilderkunst, fotografie en tekeningen
van rond 1900 en 2000 en de nieuwste
serie schilderijen In der Luft van beel-
dend kunstenaar Frank van Hemert.
Info: www.singerlaren.nl/museum. 
Studio 2000 Dorpsstraat 9 B/C t/m 4
juli tentoonstelling van Jan Sluijters met
schilderijen en werken op papier waar-
van enkele tientallen niet eerder in de
openbaarheid verschenen.
Openingstijden: van dinsdag t/m zater-
dag van 13.00-17.00 uur. 
Info: www.studio2000.nl.

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.

tie over de tochten zie
www.fietsgilde.nl.
Asperges in de akker 24 mei t/m 5
juni. Info: www.hetaspergediner.nl.
In Gooijers Erf t/m vrijdag 11 juli
2014. Na de zomervakantie (bij goed
weer) open tot oktober. De openings-
tijden zijn op donderdag en vrijdag
van 10-17 uur. Voor kopje koffie/thee
met eigengemaakte taart, een gezelli-
ge koffie ochtend, lunch of high tea en
info: Els Hessels tel. 06-25326949.
Adres: Schapendrift 1b.
Zomerconcert ‘Rust Wat’ op 20 juni
20.15 uur met Lavinia Meijer, harp en
Michiel Borstlap, piano. Kaarten:
www.zomerconcert.nl en ook te koop
bij de apotheken in Laren en
Blaricum. Bezoekers die tijdens het
concert bij restaurant ‘Rust Wat’ wil-
len dineren, dienen vóóraf via de web-
site een e-ticket à €  29,50 te bestellen
(of bij de apotheek te kopen) en mee te
nemen als toegangsbewijs. Bij de
dinerprijs is de toegangskaart tot het
concert NIET inbegrepen.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Laren tel.
5382612. Info www.bibliotheekhlb.nl. 

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

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl,
tel. 06-50593402 of 06-25098485 
Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Aty Lindeman, Elisabeth Loudon, Robert
Molijn, Daniëlle Mouissie, Hidde van der
Ploeg, Frans Ruijter, Adrie van Zon.
Correctie: Satyamo Uyldert, Piet Niks
Foto's:
Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude
Medewerkers:Anneke Bruggeman, Linda
Eggenkamp, Nico de Gooijer, Corryn de
Vrieze
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink
E-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie adverteren en sponsoring
elders op deze website
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Geesink
E-mail: jacqueline@gesink.com
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer
E-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk:
JM2 grafische producties, tel . 035-5316520
Hei & wei niet ontvangen?
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.
Oplage: 4500

www.heienwei.nl

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

Kopij

Dorpsagenda

BEL-Art

Op 24 april heeft raadslid Rob Bruintjes de
kleurrijke lentetentoonstelling van drie
Blaricumse kunstenaars geopend in het
BEL-kantoor. De combinatie van de
Afrikaanse schilderijen van Erni de Kort, de
stenen sieraden van Loes Vogel en de stads-
en dorpsgezichten van Han Schoon lichten
de sfeer van de grote hal van het BEL-kan-
toor op. De tentoonstelling is nog tot 4 juni
te bezichtigen. Openingstijden: maandag
t/m donderdag van 8.30-17.00 uur en vrij-
dag 8.30-13.00 uur. Toegang gratis.

Op 6 mei betrokken cliënten met een
visuele en verstandelijke beperking
hun gerenoveerde woningen aan De
Noord. Omdat het juist voor deze
mensen extra spannend is, kreeg de
verhuizing een feestelijk karakter
door hen op een verrassende manier
naar hun vernieuwde huisvesting te
brengen. Met een oude rijkspolitie
Porsche werden ze ‘verhuisd’.

De woningen komen tegemoet aan de
woonwensen van de bewoners. Voor
iedere cliënt een eigen appartement,
maar zij wonen wel onder één dak. Er is
een gezamenlijke eet- en woonkamer.
Uiteraard is het voor de cliënt ook moge-
lijk om in het eigen appartement te eten.
Extra aandacht is er voor verlichting en
inrichting. Goede verlichting kan het
verschil maken tussen wel of niet zelf-
standig je weg kunnen vinden, in wel of
niet een activiteit kunnen uitoefenen.

Visio biedt de cliënten huisvesting die
voldoet aan de eisen van deze tijd.

Verhuizing Visio

De generaties in de jaren erna gaven hun
ideeën over vrijheid weer door die zeker-
heden ter discussie te stellen en de vrij-
heid af te dwingen om zélf de grenzen
van waarden en normen te bepalen. 
Een aan vrijheid gekoppeld geluksge-
voel kan alleen zo ervaren worden als
respect het fundament is.
Vrijheid kent twee vormen die niet zon-
der elkaar kunnen: vrij zijn ván: bezet-
ting, onderdrukking. Vrij zijn vóór is een
creatief proces, het is werken aan geluk,
harmonie, groei en duurzaamheid. 
Als we daarmee samen bewust en actief
bezig blijven…. pas dan geven we blij-
vende vrijheid aan elkaar door. 

Marc Vos 
(sterk ingekorte versie van de toespraak op
4 mei jl. in de Dorpskerk)

Vrijheid geef je door
Het kenmerk van de teruggekregen vrijheid in de eerste 20 jaar na de
oorlog was het vasthouden aan zekerheden zoals de kerk. 
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