
Cabaret Cats
Cabaret Cats, een cabaret theater-
groep voor jongeren vanaf 15 jaar,
heef zelf een theaterprogramma
gemaakt met toneel, cabaret, zang en
muziek.

Dit avondvullend theaterprogramma,
afgewisseld met een 3-gangendiner,
wordt zondag 6 juli  in dorpshuis
Blaercom opgevoerd. Prijs €  29,50 per
persoon, inclusief een drankje bij iedere
gang. Aanvang 17.00 uur. Reserveren:
cathelijnegieske@gmail.com of via tel.
5314383.  

De vijfde editie van Asperges in de
Akker is afgerond en wederom wordt
teruggekeken op een mooi en zeer
geslaagd asperge-evenement. 

‘Wij bedanken iedereen voor alle
enthousiaste en positieve reacties. Wat
ons betreft, tot volgend jaar!’ aldus
Maarten Beuningh van Zmaakt.

Zonnebloem 
Albert Heijn Blaricum heeft zijn klan-
ten de mogelijkheid geboden om het
statiegeld van de lege flessen te done-
ren aan De Zonnebloem Laren &
Blaricum. 

Deze actie liep ongeveer drie maanden
en heeft het bedrag van €  809,25 opge-
leverd, meters bonnen met kleine en
grote bedragen. Met dit prachtige bedrag

kunnen de gasten van De Zonnebloem
Laren & Blaricum weer leuke en gezelli-
ge uitstapjes aangeboden worden in het
komende jaar.

37e jaargang
nr. 449

4 juli 2014w
w
w
.h
ei
en
w
ei
.n
l

O
.A
. V
O
O
R
 O
U
D
E 
N
U
M
M
ER
S 
EN
 A
R
C
H
IE
F

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

Aanleiding is de slechte fysieke toestand
van het huidige theatergebouw. Er is een
duurzaam plan ontwikkeld om niet
alleen het theater te vernieu-
wen, maar ook een centrale
entree te creëren voor alle
functies van Singer Laren,
namelijk museum, theater,
beeldentuin en horeca. In de
nieuwbouw zijn ook aanvul-
lende functies opgenomen, zoals een
kunst- en theaterdepot en keuken 
ter ondersteuning van de horeca.
Architectenbureau Denieuwegeneratie
heeft samen met Singer Laren onlangs
het voorlopige ontwerp afgerond. 

Kosten
De geraamde kosten van de nieuwbouw
bedragen zestien miljoen euro. Ruim
tien  miljoen van deze investering wordt
gefinancierd uit eigen middelen die ont-
staan zijn door giften van particulieren.
De Bankgiroloterij draagt ook een mil-

joen bij. De gemeente heeft drie miljoen
toegezegd voor de nieuwbouw en het
realiseren van een nieuw parkeerterrein.

Op dit moment is er
veertien miljoen toege-
zegd. Singer Laren heeft
er voldoende vertrou-
wen in dat zij de nog
benodigde twee miljoen
de komende tijd bijeen-

brengt uit verschillende (cultuur) fondsen
en overige acties.
Deze maand zullen de gemeentelijke
procedures opgestart worden voor het
verkrijgen van een aangepast bestem-
mingsplan en omgevingsvergunning.
Singer Laren wil 1 maart beginnen met
de bouw en dit afronden in het najaar
van 2016. Gedurende de bouw zullen het
museum, de museumwinkel en de hore-
ca open blijven voor haar bezoekers.
Ook zullen er kleinschalige theatervoor-
stellingen geprogrammeerd worden in de
museumzalen. 

Nieuw plan Singer Laren 
Dolf van den Brink, voorzitter van de Commissie van Beheer van Singer
Laren, heeft aangekondigd de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van
het vernieuwen van een belangrijk deel van Singer Laren.
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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

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

Nederlands bekendste harpiste Lavinia Meijer verzorgde samen met pianist en componist
Michiel Borstlap een bijzonder optreden tijdens het Zomerconcert bij Rust Wat.

Meer informatie, inclusief een animatie van het voorlopig ontwerp, 
is te vinden op http://www.singerlaren.nl/toekomstplan-duurzaam-theater.

Asperges in de
Akker
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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

Installatie college Blaricum

VERKEERSHINDER A1 EN NAARDERSTRAAT LAREN/BLARICUM
Rijkswaterstaat plaatst in de nachten van vrijdag 11 en zaterdag 12 juli 25 liggers 
voor het ecoduct van de Natuurbrug Laarderhoogt over de A1. Hierdoor is de A1 

verkeershinder tot gevolg. Weggebruikers volgen een omleidingsroute en moe-

uur, geheel afgesloten tussen afrit 8 
-

wordt tussen knooppunt Eemnes en 
knooppunt Muiderberg omgeleid via 

staat ter plekke aangegeven.

Ecoduct over de Naarderstraat
Ruim een week na het plaatsen van de 
liggers voor het ecoduct over de A1, 

worden ook de liggers voor het eco-
duct over de Naarderstraat geplaatst. 

de Naarderstraat (in de avond en nacht 

vertragingen op de Naarderstraat. 

De werkzaamheden
Natuurbrug Laarderhoogt bestaat uit 

-
den ondersteund door grote betonnen 

balken, genaamd liggers. Aannemers-

van 43 meter lang voor het ecoduct 
over de A1. Over de Naarderstraat 

geplaatst. 

-

bereiken vanaf de Naarderstraat naast 

-
-

vertegenwoordigd. Voor Hart voor Blaricum is dat Anne Ma-

en voor het CDA is dat Ben Lüken. De portefeuilleverdeling 
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V.l.n.r.; Liesbeth Boersen,Ben Lüken, Anne Marie Kennis. 

Het college van burgemeester en wet-
houders van Blaricum maakt bekend 

-

-
portage wordt gerapporteerd over de 

Milieujaarverslag 
en Jaarrapportage 
Omgevingsdienst 
Flevoland Gooi en 
Vechtstreek

Overdracht gronden aan 
Agrarische Stichting Blaricum

in het Warandepark en agrarische percelen in het Oude Dorp. 
De gebieden worden overgedragen onder voorwaarde dat het huidige gebruik in stand 

V.l.n.r.: Dhr. Kremer (penningmeester ASB), burgemeester De Zwart-Bloch, dhr. Bosse 

Foto: Studio Kastermans

(huis)dier gevonden? Voorheen moest 
u contact opnemen met Dierenasiel 

-
recht bij Dierentehuis ’t Hart in Soest. 

-

gelieerd aan de Dierenbescherming. 

Dierentehuis ’t Hart in Soest

-

gevonden? Bel dan de dierenambulance 
Blaricum: 035 - 683 03 00.

(Huis)dier kwijt?
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen
•  Noolseweg 26, 1261 ED, het vellen van 

•  1261 EH, het 

•  Fransepad 9, 1261 JD, het aanleggen van 

•  1261 KJ, het vergroten 
van de woning met een aanbouw, inge-

•  Koggewagen 29, 1261 KA, het oprich-
-

•   1261 BK, het vellen van  

•  Kerkpad 28, 1261 TJ, het oprichten van 
 

Voornemen tot verlenen van 
een omgevingsvergunning 

gevraagde omgevingsvergunning voor 
-

mingsplan te verlenen voor de volgende 

•  Koggewagen 29, 

Het ontwerpbesluit en de relevante 
stukken liggen vanaf de eerstvolgende 

-

•  Koning Willem III-laan 12 en 12A,  
 

7 Amerikaanse eiken, 8 douglasspar-
 

4 grove dennen, 11 gewone beuken,  
-

•  1261 BZ, het 

•  -

•   geen post-
code bekend, het oprichten van  

•  
van gevels en het plaatsen van een 

•  Woensbergweg 11, 1261 AP, het ver-
groten van een  aula en het plaatsen 

2014;
•   

1261 BM, het vellen van 4 douglasspar-

•  1261 CV, het vellen van 

2014.

door burgemeester en wethouders
•  Het houden van een huis-aan-huis-

De hierna genoemde belanghebbenden 
-

bekendmaking is per besluit aangegeven. 

-
gen. Het beroepsrecht hebben de belang-
hebbenden die:

 
tegen het ontwerp van het besluit;

besluit;

ingebracht tegen het ontwerp van het 
besluit.

gericht aan de Rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 

-

-

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

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

www.welmon.nl

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Verleende vergunningen
Verleende 
omgevingsvergunningen

-

ZOMERPERIODE BURGERZAKEN EN POLITIEPOST

Tergooi locatie Blaricum 
Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat het ontwerpbestem-

Grenswaarden. Tevens ligt het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Tergooi ter inzage voor 
inspraak. 

Het plangebied wordt gevormd door 

een parkeergarage. Het beeldkwaliteits-

Grenswaarde is nodig in verband met de 
eisen uit de Wet geluidhinder.

Periode van terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan Tergooi,  
het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Tergooi en 
het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden 

loket Bouwen en Wonen, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. U kunt hier terecht op maandag, 
dinsdag en donderdag van 08.30 tot 

via www.blaricum.nl. Het ontwerpbestem-
 

Zienswijzen ontwerpbestem-
mingsplan en ontwerpontheffing

ieder tegen het ontwerpbestemmingsplan 

van Blaricum. Voor het indienen van een 

maken met mevrouw W. Verbeek via tele-

kunnen uitsluitend belanghebbenden 

Inspraak ontwerpbeeld-
kwaliteitsplan
Op grond van de inspraakverordening 
wordt ook het beeldkwaliteitsplan Ter-

-
-

het beeldkwaliteitsplan kunt u richten 
aan de gemeenteraad van Blaricum, 
t.a.v. mevrouw W. Verbeek, Postbus 71, 
3755 ZH Eemnes.

Inloopavond

te beantwoorden.



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, 16 septem-
ber 20.00 uur Tolerantie en respect, 21
oktober 20.00 uur Niets in ovevloed
(Orakel van Delphi), 25 november
20.00 uur Het innerlijk pad heeft vele
zijwegen. Toegang gratis. Voor info:
www.theosofie.net. Zomeravondbridge.
Elke donderdagavond t/m 28 augustus
aanvang 20.00 uur, graag aanwezig om
19.45 uur, georganiseerd door
Bridgeclub ‘De Bridgegooiers’. Niet-
leden € 2,00 maximaal € 20,00 voor de
hele zomer (=15x). 
De Malbak Schilderen bij Marloes
Eerden, 10 najaarslessen vanaf 16 sep-
tember 14.00-16.30 uur of 20.00-22.30
uur. Voor info en aanmelden:
docart@worldonline.nl of tel. 5250807.
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 Cursus kleine beeldjes in
was maken. Start woensdag 17 septem-
ber, 10 ochtenden van 10.00-12.30 uur.
Voor info en aanmelden: 
docart@worldonline.nl of tel. 5250807.
Schilderskring (vrij tekenen en schilde-
ren) in het atelier op dinsdag van 13.30-
16.30 en van 19.30-22.30 uur. 
Info en aanmelden 
cursusbureau@versawelzijn.nl of tel.
6299838. Rechtswinkel, juridische vra-
gen snel beantwoord, elke maandag-
avond van 19.30-20.30 uur. Elke vrij-
dagochtend tussen 11.00-11.30 uur 50+
leest voor aan peuters van 2 t/m 4 jaar. 
Fietsgilde 9 juli de middagtocht ‘Drie
Gooise Dorpen’, fietsroute door
Huizen, Laren en Blaricum. Vertrek om
13.30 uur vanaf het gemeentehuis
Huizen. Kosten € 3,-. Voor het rooster
en informatie 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 openingstij-

EXPOSITIES 
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. 
Historische Kring Blaricum t/m 20
september de expositie Schoonmaken;
een bonte verzameling van schorten,
schoonmaakmiddelen, gebruiksvoor-
werpen, schilderijen en foto’s van wel-
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.
BEL-kantoor t/m 13 augustus zomer-
expositie van de drie Historische
Kringen van Blaricum, Eemnes en
Laren. Dagelijks te bezichtigen tijdens
kantooruren. 

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6FM Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 

den zijn op donderdag en vrijdag van
10.00-17.00 uur. Voor kopje
koffie/thee met eigengemaakte taart,
een gezellige koffieochtend, lunch of
high-tea en info: Els Hessels tel. 
06-25326949. 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.
Torenhof Senioren, chauffeurs met
rijbewijs C/D/E en overige mobilisten
die voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen hier-
voor terecht bij Goedkope Keuringen
op 8 juli. Voor overige data, 
informatie en het maken van een
afspraak belt u naar het landelijke
afsprakenbureau van Goedkope
Keuringen, tel. 4883616. Zelf een
datum voor een afspraak plannen kan
via www.goedkopekeuringen.nl.
Prijzen: Medisch (gewijzigde gezond-
heidssituatie, ongeacht de leeftijd) 
€  30,-. Senioren-keuring (75+) €  30,-.
C/D (E) groot rijbewijs € 50,-. 

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

De Blaricumse kunstenaar Jan Min legt
zijn passie voor straatscènes, maritieme
beelden en café-interieurs vast in kleur-
rijke en beeldschone aquarellen waarin
licht en donker elkaar sterk afwisselen.
Zijn werken brengen een mystieke stem-
ming en atmosfeer over.

De opening van de expositie is op zater-
dag 12 juli van 17.00 tot 20.00 uur. De
expositie is te bezichtigen van dinsdag tot
en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Zomerexpositie 
Deze zomer is op het BEL-kantoor
een bijzondere tentoonstelling te zien
van de drie Historische Kringen van
Blaricum, Eemnes en Laren. Iedere
Kring licht zijn eigen onderwerp uit. 

De Historische Kring Blaricum heeft
gekozen voor het thema ‘monumenten’.
Blaricum telt maar liefst 74 rijksmonu-
menten en 83 gemeentelijke monumen-
ten. Diverse panden zijn door de hoge
hagen niet meer te zien, maar tijdens de
expositie op het BEL-kantoor kunt u
deze panden bekijken. De Historische
Kring Eemnes laat de geschiedenis van

de middenstand zien. Laren richt zich op
de meer dan 250 jaar oude geschiedenis
van het weven in het oudste dorp van het
Gooi. 

De tentoonstelling is tot en met 
13 augustus te bezoeken tijdens kantoor-
uren van het BEL-kantoor aan de
Zuidersingel 5 in Eemnes. De
Historische Kring Blaricum wenst u veel
kijkplezier. 

Dorpsagenda

Jan Min 
Van 12 jui tot en met 12 augustus exposeert Jan Min, aquarellist, in Gallery Lilly
Zeligman in Laren. Hij presenteert daar zijn mooiste werken.

Boten aan de Amstel van Jan Min

Uiteraard gaan de kinderen Engels leren,
maar het leuke zit hem in het DOEN in
het Engels!
Sushi maken, brood bakken bij
Wassenaar, ijs bestellen bij De Hoop,

een spectaculair optreden op vrijdag;
waar de kinderen  gedurende de week
werken aan een dans, maar ook aan de
unieke Summer Camp song én ritmisch
gedrum. Ouders en andere belangstel-
lenden zijn vrijdag 11 juli welkom om
14.30 uur. Kinderen hebben dan de high
tea voorbereid en onder het genot van
zelfgemaakte cupcakes, maar ook frozen
yoghurt en andere lekkernijen, kunnen
ouders de optredens zien. Aan het eind
gaan de kinderen tevreden en vol kennis
van de Engelse taal, met hun Engels voor
Bengels-poloshirt en goodiebackpack…
naar huis!
Inmiddels zijn er zes groepen, er is zelfs
nog plaats om een zevende groep te star-
ten! 

Summer Camp 
Engels voor Bengels organiseert van 7 t/m 11 juli wederom een Summer
Camp. Deze zomer zijn alle basisschoolkinderen (leeftijd 4 t/m 14 jaar) weer
welkom! Locatie OBB Blaricum. Het belooft een superweek in het Engels. 

Opgeven kan dus nog: www.engelsvoorbengels.nl/summercamp. 


