
Promotie BVV’31
Het eerste van BVV’31 is gepromo-
veerd naar de 3e klasse. Een ware
prestatie in de geschiedenis van de
club. Het was dan ook feest op zater-
dag 7 juni. 
Na jarenlang actief te zijn geweest in de
onderste regionen van het zondagvoetbal
voetbalt het eerste elftal dit jaar voor het
eerst op zaterdag. De sterk verjongde
selectie bleek met fris, aanvallend voet-
bal één van de betere ploegen in de com-
petitie. Tijdens het promotiefeest werden
de pupillen die kampioen geworden zijn
dit jaar in het zonnetje gezet. Met gepas-

te trots werden ook de BVV’31 meisjes-
teams voorgesteld. Vanaf volgend sei-
zoen spelen er bij BVV’31 twee meiden-
teams: 1 team in de F-sectie (7-9 jaar) en
1 D-team (10-13 jaar). Zij mochten met
de spelers van het eerste het veld oplo-
pen en de aftrap verrichten.

Schaapscheerder-
feest

Bijna 90 Drentse heideschapen van het
Goois Natuurreservaat hebben tijdens
het schaapscheerderfeest bij de schaaps-
kooi op zaterdag 7 juni hun dikke win-
terjas uitgedaan. 

Blaricum
De in Blaricum geboren Roderick
Hulsbergen heeft een ipad app in de
vorm van een interactief fotoboek over
ons dorp gemaakt. Verkrijgbaar voor 
€ 1,79 in de appstore maar alleen voor
de iPad. 

Link: https://itunes.apple.com/nl/app/
blaricum/id881830342?l=nl&ls=1&mt=8
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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

In de tentoonstelling overheersen dit jaar
schilderijen, tekeningen en aquarellen.
Ook foto’s worden getoond. In de vitri-
nes is klein werk uitgestald zoals etsjes,
tekeningen en publicaties. De tentoon-
stelling is tot en met 10 augustus te
bezoeken, alle dagen tussen 10.00 en
16.00 uur.

Nieuw cultureel programma
Het Rosa Spier Huis heeft inmiddels ook
haar nieuwe culturele programma voor
het komende seizoen gepresenteerd. Er
worden zes interessante (verkoop)ten-
toonstellingen georganiseerd, die een
gevarieerd beeld laten zien van de
hedendaagse beeldende kunst. In de con-
cert/theaterzaal zullen het komende sei-
zoen op een aantal maandagavonden en
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Het Rosa Spier Huis
Zoals ieder jaar aan het begin van de zomer is in het Rosa Spier Huis te Laren
een bijzondere tentoonstelling ingericht met het werk van de eigen bewoners.

zondagmiddagen bijzondere en inspire-
rende optredens plaatsvinden. Muziek en
toneel wisselen elkaar af. Zo staat er op
het programma een optreden van Kees
van Kooten, met een keuze uit zijn veel-
zijdig oeuvre. De bekende actrice Anne
Wil Blankers gaat in gesprek met thea-
terredacteur van de Volkskrant, Hein
Janssen en een van de beste jonge strijk-
kwartetten, het Britse Doric String
Quartet, zal optreden. Ook zullen op een
zondagmiddag de twee vleugels
bespeeld worden door het pianoduo
Sandee/Van Nieukerken. 

Het  programma met het overzicht van
alle culturele activiteiten is te vinden op
de website van het Rosa Spier Huis
www.rosaspierhuis.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
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Alle kunstwerken zijn afkomstig uit één
particuliere verzameling met een uitzon-
derlijke signatuur. De collectie van
Gerard van Wezel is een volstrekt eigen
schepping, over lange jaren tot stand
gekomen, vanuit een strikt persoonlijke

liefde voor een bepaald type kunst. 
Een uitbundige, complexe maar bovenal
aantrekkelijke en in Nederland zelden
getoonde wereld. De tentoonstelling is te
zien t/m 31 augustus.
Info: www.singerlaren.nl

Droomkunst
Droomkunst, de zomertentoonstelling van Singer Laren. Droomkunst toont
een nog nooit vertoonde sprookjesachtige wereld van schilderkunst, fotografie
en tekeningen van rond 1900 en 2000.

De drie nieuwe wethouders. V.l.n.r. Liesbeth Boersen (De Blaricumse Partij),
Anne-Marie Kennis (Hart voor Blaricum) en Ben Lüken (CDA)
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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

Twee brandweermannen Koninklijk onderscheiden

-

Gemeente 
Blaricum 
op Twitter

-
cum. U bent tussen 16.30 en 18.30 uur van harte welkom in het gemeentehuis 
van Blaricum aan de Kerklaan 16 in Blaricum.

voor de afvalinzamelvoertuigen.

‘Zorg dat versieringen boven de openbare weg hoger dan 4,2 meter hangen en houd 
-

GAD: houd tijdens WK rekening met 
afvalinzameling

burgemeester Joan de Zwart-Bloch aan 
twee mensen van de brandweer Bla-
ricum een Koninklijke onderscheiding 
uitgereikt.
 

Blaricum.  
 

-

voor de carnavalsclub de Kruiskuilers.

V.l.n.r.: de heer Bakker en de heer De Jong.

Foto: Brandweer Gooi en Vechtstreek

1.    Controleer het hang en sluitwerk op 
defecten en sluit alle ramen en deu-
ren goed af. Inbrekers maken nog wel 

naar binnen te klimmen;

3.    Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus 

zet geen afwezigheidbericht op uw 

4.    Is de tafel van buiten af zichtbaar, zet 

planten weg voor het raam;

legen en laat de post neerleggen op 
plaatsen waar deze van buitenaf niet 
zichtbaar is;

u een lamp op de bovenverdieping 
-

schakelen;
8.    Laat iemand het gras maaien en de 

parkeren;

houden en laat de buren weten waar 
u te bereiken bent;

en andere dingen waar op geklom-

men kan worden;
11.  Maak van uw woning geen etalage; 

plaats LCD-schermen of computer/

12.  Geen geld, waardevolle papieren en/

de bank is het veilig;
13.  Binnendeuren niet afsluiten, kost-

baar meubilair ook niet. Extra schade 
wordt daarmee voorkomen;

computer op en kopieer ze naar een 

-
standen wegraken;

eigendommen snel terug gevonden 

u downloaden vanaf de website  

Verdachte situatie
Ziet u een inbraak gebeuren of bent u 

-

bereikbaar.

Onbezorgd op vakantie

het inbraakrisico te verkleinen:
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BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

Iedere dinsdag – in de oneven weken – 
in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 

agenda op: www.welmon.nl

Verleende vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verleende 
omgevingsvergunningen

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

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 

1261 AW, het veranderen 
van de voorgevel, ingekomen 28 mei 
2014;

 1261 CN, het 

2014;
 1261 AP, het 

uitbreiden van de bestaande aula en 
het plaatsen van extra bergruimte, 

1261 ZZ, het oprichten van een  
twee-onder-een-kapwoning,  

 1261 JN, het 
bouwen van een opslagruimte, ingeko-

 deelplan B, het 
oprichten van 14 woningen, ingekomen 

2014.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Voornemen tot verlenen van 
een omgevingsvergunning
om een Rijksmonument te wijzigen 
•  Brinklaan 3, 1261 ER, plaatsen van  

3 dakramen.

gevraagde omgevingsvergunning te ver-
lenen. Aan de vergunning worden voor-

van het monument. Het ontwerpbesluit 
en de relevante stukken liggen vanaf de 
eerstvolgende werkdag van deze publi-

-

wethouders.

•   1261 BE, het vellen 
van 2 douglassparren, verzonden  
23 mei 2014;

• 1261 LX, het vellen van 1 berk 

•  1261 VK, het vellen van  

•   1261 CL, het 
vellen van 1 beuk en 1 eik, verzonden  

•   1261 EA, het oprichten 

•   1261 AW, het veranderen 

2014.

Rectificatie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

In de hei & wei van 23 mei 2014, on-
der Verleende omgevingsvergunning 

5e opsommingsteken ‘1 zomereik, ter 

Overige vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

door burgemeester en wethouders
•  vergunning voor het laten plaatsvinden 

van een feestavond ten behoeve van 

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

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.

ritueel van slapengaan.
•  Breng uw kind naar bed in een gezel-

lige, ontspannen sfeer.
•  Grotere kinderen vinden het gezellig 

Geef uw oudste kind extra aandacht en 

•  Geef uw kind de volgende ochtend een 

gebleven.

Vraag van de 
maand

“Mijn kind slaapt 
slecht. Hoe pak ik 
dat aan?”

Hoe beter je je best doet om 
brand te voorkomen, hoe groter 
de kans dat die brand er niet 
komt. Daarom gaan we als 
brandweer Gooi en Vechtstreek 
nog meer inzetten op preventie. 
Zo kunt u ons voortaan op de 
stoep verwachten als er bij u in de 
buurt brand is geweest. Want dat 
maakt veel indruk. Als buurt-
bewoner wordt u er letterlijk 
door wakker geschud. Ook heeft 
u dan tal van vragen. Wat is er 
precies gebeurd? Kan dat ook bij 
mij gebeuren? En ‘Hoe kan ik dat 
voorkomen’? We komen dan 
langs met preventietips of we 
organiseren een buurtbijeen- 
komst.

Sta eens stil bij uw 
thuissituatie
Loe van der Borgh is één van  
de brandweermannen die u dan 
kunt tegenkomen. Loe: “Als er 
brand is geweest, is er zoveel 
angst en zijn er zoveel vragen.  
De mensen die zoiets hebben 
meegemaakt doen er alles aan 
om het voor zichzelf te voor-
komen. En dan moet je er als 
brandweer staan!”

Ook nà brand
rukken we voor u uit

Meer weten over 
de veranderingen bij 
uw brandweer? Kijk op  
nieuwrood.nu

Uw brandweer
verandert
We worden sneller, slimmer 
en sterker met één belangrijk 
doel: een brandveilige regio 
met minder incidenten, 
minder schade en minder 
slachtoffers. 

Nieuw Rood. Samen voor een
brandveilige regio Gooi en Vechtstreek

Gooi en Vechtstreek



eer. Openingstijden: zaterdag van
14.00-16.00 uur en donderdag van
20.00-22.00 uur.
Tandheelkunde Kliniek Blaricum,
Kerklaan, t/m 10 augustus fotograaf
Rachel Nieborg met Girls ‘N’ Guns.
Info: www.art.rachelnieborg.com en
www.tandartsblaricum.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.
broodje en koffie/thee: 19 juni David
Manesse - 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 Elke donderdagavond t/m 28
augustus aanvang 20.00 uur, graag aan-
wezig om 19.45 uur, zomeravondbridge
georganiseerd door Bridgeclub ‘De
Bridgegooiers’. Niet leden €  2,00 maxi-
maal € 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. 
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. 
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.

EXPOSITIES
De Trappenberg tot 25 juni verkoopex-
positie van de schilder 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 Spier Huis t/m 10 augustus ten-
toonstelling Werk uit eigen huis.
Dagelijks geopend van 10.00-16.00 uur.
Info: www.rosaspierhuis.nl.
Singer t/m 31 augustus tentoonstellin-
gen Droomkunst, een nog nooit vertoon-
de sprookjesachtige wereld van schil-
derkunst, fotografie en tekeningen van
rond 1900 en 2000 en de nieuwste serie
schilderijen In der Luft van beeldend
kunstenaar Frank van Hemert. Info:
www.singerlaren.nl. 
Studio 2000 Dorpsstraat 9 B/C t/m 4
juli tentoonstelling van Jan Sluijters met
schilderijen en werken op papier waarvan
enkele tientallen niet eerder in de open-
baarheid verschenen. Openingstijden:
van dinsdag t/m zaterdag van 13.00-17.00
uur. Info: www.studio2000.nl.
Historische Kring Blaricum t/m 20
september de expositie Schoonmaken;
een bonte verzameling van schorten,
schoonmaakmiddelen, gebruiksvoor-
werpen, schilderijen en foto’s van wel-

Rechtswinkel, juridische vragen snel
beantwoord, elke maandagavond van
19.30-20.30 uur. Elke vrijdagochtend
tussen 11.00-11.30 uur 50+ leest voor
aan peuters van 2 t/m 4 jaar. 
Fietsgilde Voor het rooster en infor-
matie over de tochten zie 
www.fietsgilde.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 10.00-17.00 uur. Voor kopje kof-
fie/thee met eigengemaakte taart, een
gezellige koffieochtend, lunch of high
tea en info: Els Hessels tel.
0625326949. Adres: Schapendrift 1b.
Landgoed De Lieberg Openlucht-
theater. 17 augustus om 12.00 uur kof-
fieconcert met Markus Blaaskwintet
en om 15.00 uur een familievoorstel-
ling Oren op steeltjes van Opera
Anders. Op 31 augustus koffieconcert
met BUE en om 15.00 uur familie-
voorstelling Belle en het beest. 
Informatie en route: 
www.gooisopenluchttheater.nl.

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

Dorpsagenda

Sale bibliotheek
Huizen 

De Bibliotheek Huizen houdt op dins-
dag 24 juni t/m maandag 30 juni tot
18.00 uur een grote sale van afgeschre-
ven populaire romans, informatieve
boeken, dvd’s, blu-rays en jeugdboe-
ken. 

De meeste boeken kosten 1 euro, topti-
tels, dvd’s en games 2 euro. En natuurlijk
is er extra voordeel bij de aanschaf van
grote aantallen. Iedereen is welkom bij
deze sale, ook niet-leden van de biblio-
theek. 

Het betreft exemplaren die plaats hebben
gemaakt voor de vele nieuwe boeken en
andere materialen waarmee de collectie
continu wordt aangevuld om haar actu-
eel en aantrekkelijk te houden. 

Ondanks het hoge aantal inschrijvin-
gen van ruiters en financiële toezeg-
gingen van sponsor- en promotiepart-
ners heeft het bestuur van het
Concours Hippique Jumping
Blaricum besloten het evenement, dat
gepland stond voor 4, 5 en 6 juli 2014,
te verplaatsen naar volgend jaar
2015.

Het bestuur betreurt het besluit, maar
ziet zich genoodzaakt tot verplaatsing
van het evenement wegens persoonlijke
omstandigheden van één van de organi-
satoren. Hierdoor kan het de kwaliteit
van het CH Jumping Blaricum, zoals die
het bestuur voor ogen staat, dit jaar
helaas niet garanderen. 

Eind juni 2013 voelde de succesvolle
herstart van het in de jaren ’90 befaamde
concours Hippique voor de nationale
ruitertop als thuiskomen. Het was snel
duidelijk dat de ouderwetse Gooische
allure, aangevuld met de nodige sportie-
ve en zakelijke vernieuwing, een schot
in de roos was. Met veel élan startten

daarom de voorbereidingen voor een
vervolg in 2014. 

Dat vervolg gaat er zeker komen, maar
dan op een ander moment: op 26, 27 en
28 juni 2015 verwelkomen wij u graag
op concoursterrein ’t Harde aan de
Meentzoom. 

Concours Hippique Jumping
Blaricum verhuist naar 2015
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Ankie van Grunsven bij CH Jumping
Blaricum 2013

Het Alzheimercafé is een informele
ontmoetingsplek voor mensen met
dementie en/of hun verwanten uit
Blaricum, Eemnes, Laren, Huizen,
Naarden en Bussum. Op 26 juni is er
een lezing van dr. Helbertine Hylkema,
specialist ouderengeneeskunde en
werkzaam in de Stichtse Hof. 

‘Wat kun je doen om achteruitgang door
dementie tegen te houden?’ is een veelge-
hoorde vraag. Er wordt veel onderzoek
gedaan, maar er worden niet heel veel
werkzame middelen gevonden. Wat wel

aangetoond positief effect heeft op het
geheugen en de stemming van mensen
met dementie zijn: licht, lucht en bewe-
ging. Maar niet iedereen is gewend om te
bewegen en veel buiten te zijn. En som-
mige mensen hebben er ook helemaal
niet zo’n zin in. Hoe kun je dan toch je
leefstijl aanpassen aan wat goed voor je
is? En hoe motiveer je degene voor wie je
zorgt om in beweging te komen? 
U bent van harte welkom! Inloop vanaf
19.00 uur. Het gesprek begint om 19.30
uur in de Stichtse Hof, Naarderstraat 81
te Laren. 

Alzheimercafé Laren


