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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

Zij ontwerpen en bouwen deze websites
in eigen studio, gebruikmakend van de
nieuwste technieken en compatibel voor
alle moderne webbrowsers. Omdat ze
geen gebruik maken van standaard tem-
plates zorgen zij ervoor dat iedere klant
altijd zijn eigen unieke ontwerp krijgt.

Ontwerpen en bouwen
Niet alleen het ontwerpen en bouwen
van een website is belangrijk, er zijn ook
veel andere factoren
waar rekening mee moet
worden gehouden. Denk
eens aan de zoekresulta-
ten in Google, de hos-
ting- en domeinregistra-
tie en het koppelen van
een gebruiksvriendelijk
CMS (content manage-
ment system) waar zij
een heldere uitleg over geven. Kwaliteit
en klantvriendelijkheid staan bij hen
voorop. Vanzelfsprekend staan zij ook in

de nazorg altijd voor u klaar. Een eigen
website is voortaan binnen ieders hand-
bereik en een website is niet meer weg te
denken in deze tijd.

Optimale communicatie
Ontdek wat de voordelen van een web-
site kunnen zijn: makkelijk uit te brei-
den, uw online visitekaartje, gerichte
informatie, betere vindbaarheid, lagere
advertentiekosten, optimale communica-

tie en verkopen via
het internet. Bekijk
op hun website de
producties die zij
gemaakt hebben
voor o.a. Blaercom
en juwelier Fred van
Sprang. U kunt
natuurlijk ook
geheel vrijblijvend

een afspraak maken voor nadere kennis-
making. 
www.graphicdynamics.nl of tel. 5383187

Een website en meer
Graphic Dynamics (sponsor van hei & wei) is een eigentijds en gedreven ont-
werpbureau in ’t Gooi waar al 10 jaar creatieve concepten ontwikkeld worden
voor websites. 
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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

Blaricum woensdag 8 september 1943 - Nu eens een groepsfoto, maar wel een hele
speciale… namelijk een 'dubbel huwelijk'. Op 8 september 1943 trouwde Willem Vos
(1913-2003) van de brandstoffenhandel aan de Middenweg met Gerda Wiegers (1907-
1996). Willem was de jongste uit het gezin van Bart Vos (1866-1932) en Aaltje Raven
(1868-1940). Zijn oudste zuster Geertje Vos (1895-1980) trouwde op dezelfde dag met
Meep Raven (1884-1969), bijnaam in Blaricum: ‘Meep van Lammert Loossie’. Geertje
en Meep waren overburen van elkaar. Meep kwam van de boerderij die vroeger stond op
de hoek van de Middenweg en Verbindingsweg. Sinds begin jaren zestig van de vorige
eeuw staan hier seniorenwoningen. 

Kermisweek
2014

Zaterdag 16 augustus 

10.00 uur: Ringsteken ongezadelde
paarden en pony’s op het
Ziekenweitje aan de
Meentzoom.

13.00 uur: 40ste
Kermisvoetbaltoernooi op
de terreinen van BVV’31
aan de Schapendrift.

NIEUW: 14.00 uur 'Lol met je knol'
op het terrein van Stad &
Lande Ruiters 

20.00 uur: Optreden van de party-
band SUPERFLY bij Rust
Wat.

20.45 uur: Lampionnenoptocht.
Start Melkweg/Verbin-
dingsweg 22.00 uur: 
Groots vuurwerk, Rust
Wat, Schapendrift.

Zondag 17 augustus 
Oranjeweitje, Torenlaan

12.00 uur: Presentatie Blaricumse
verenigingen.

12.00 uur: Vossenjacht voor solexen.
14.00 uur: Keuring versierde fietsjes.

Maandag 18 augustus

09.30 uur: Keuring versierde aan-
spanningen op het
Oranjeweitje, Torenlaan.

13.30 uur: Ringsteken met versierde
aanspanningen op de
Kerklaan;
in de pauze om ca. 14.30
uur ringsteken met trans-
port- en bakfietsen.

Dinsdag 19 augustus

15.00-19.00 uur: Reünie: ontmoeting
tussen (oud)dorpsgenoten
in het Vitusgebouw.

Woensdag 20 augustus 

13.30 uur: Volksspelen op het
Oranjeweitje, Torenlaan.

Voor meer informatie 
www.ovblaricum.nl
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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

Werkzaamheden Natuurbrug

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN, WMO-LOKET 
EN POLITIEPOST

Burgerzaken
Tot en met 11 augustus 2014 gelden 

-

maandag komt te vervallen. Burger-

geopend op: 
• Maandag van 13.30 – 18.00 uur; 

12.30 uur.

Wmo-loket
Tot en met 1 september 2014 is het 
Wmo-loket Blaricum gesloten. 
Op maandag, dinsdag en donderdag 

telefoonnummer: 035 – 528 12 47, 

loket Laren, Eemnesserweg 19 in Laren. 

de Groene Gerritsweg 2b in Laren is 

maandag en donderdag van 09.00 tot 
12.30 uur geopend voor publiek. U 

Wichman 1).

 

-
gen binnen gekomen van mensen die 

-

hebben laten uitvoeren en hiervoor 
achteraf een extreem groot bedrag 

tuin te laten uitvoeren door erkende 

Waarschuwing 
malafide 
klusjesmannen 

Daarom nodigt uw gemeente u uit voor 
-

uitnodiging.

Wat bespreken we met u?  

hulp uit de Wmo? Dan gaat de gemeente 
binnenkort met u in gesprek. We gaan 

Waarom huisbezoek?

om te helpen. Houdt u hulp, dan kan 

Maatwerk in huishoudelijke 
hulp 
Wat ook verandert: vanaf 2015 kunt 
u afspraken op maat maken met (de 

Dat komt doordat uw gemeente ervoor 

wanneer moeten worden uitgevoerd; 
voortaan bepalen we alleen de kaders. 
Het is aan de inwoner en de aanbie-

Kortom: u bepaalt hoe uw hulp wordt 

-
tact op met uw gemeente. Via telefoon-
nummer 14 035.

Krijgt u huishoudelijke hulp uit de Wmo?
Belangrijk nieuws voor u   

Ernstige 
verkeershinder 
Naarderstraat

 

Hierdoor wordt het verkeer steeds even 
-

gingen op de Naarderstraat. 
-
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•   1261 PS, het 
vervangen van geïsoleerde dakpannen, 

•  -
-

•   1261 AD, 
het bouwen van een woning, ingeko-

• 1261 RZ, het vellen van 

• 1261 MW, het veranderen 

2014;
•  1261 CB, het vellen van  

•   1261 CL, het 
oprichten van een woning, ingekomen 

•  1261 TJ, het 
oprichten van een woning, ingekomen 

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

•  1261 ER, het plaatsen van 

•  1261 ZL, het 
 

•   1261 SJ, het oprichten van 

•   1261 PZ, het plaatsen van 
een dakkapel op het achterdakvlak van 

•
-

•  1261 CT, 
-

•   1261 JJ, het vellen van  

•  1261 HN, het vellen 
-

Hierboven staan besluiten vermeld, 
waartegen belanghebbenden op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

-
gemeester en wethouders. De datum van 
bekendmaking is per besluit aangegeven. 

-

Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
-

ningen.

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

op www.welmon.nl.

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

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

-

PARKEERMOGELIJKHEID OP ORANJEWEITJE 
ONGEWIJZIGD

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
‘Herontwikkeling winkelcentrum 
De Balken’ in de Bijvanck

-

-

Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) maken burgemeester en 

-
nemen hebben om een omgevingsver-

omgevingsvergunning is bedoeld voor 
de herontwikkeling van het winkelcen-
trum De Balken aan de Hooibrug in de 

(her)bouw van winkels met daarop de 

vier bouwlagen) aan de Hooibrug, de 

openbare gebied rondom het winkelcen-
trum. De bouw van de winkels, apparte-
menten en geldautomaat kunnen alleen 

Voor de herontwikkeling van het winkel-

-
dening vastgesteld omdat in het verhaal 

een anterieure overeenkomst. 

De aanvragen om de omgevingsvergun-
ning, het ontwerpbesluit, het steden-

onderbouwing liggen vanaf  maandag 

Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier 

van 08.30 tot 12.30 uur. Het steden-

www.blaricum.nl 

-

u  aan het college van burgemeester en 
wethouders van Blaricum, Postbus 71, 
3755 ZH  Eemnes, onder vermelding van 

-
-

-

heer B. Gangelhof van de BEL Combina-

e-mail kenbaar te maken.

Vaststelling Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren

de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Blaricum 2014 

-

 

gemeenteblad van de gemeente Blaricum (gemeenteblad 2014, nr. 34713 en 



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, 16 septem-
ber 20.00 uur Tolerantie en respect, 21
oktober 20.00 uur Niets in overvloed
(Orakel van Delphi), 25 november
20.00 uur Het innerlijk pad heeft vele
zijwegen. Toegang gratis. Voor info:
www.theosofie.net. 
Elke donderdagavond t/m 28 augustus
aanvang 20.00 uur, graag aanwezig 
om 19.45 uur, zomeravondbridge 
georganiseerd door Bridgeclub ‘De
Bridgegooiers’. Niet-leden € 2,00, maxi-
maal € 20,00 voor de hele zomer (=15x).
De Malbak Schilderen bij Marloes
Eerden, 10 najaarslessen van 16 septem-
ber 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. Verloopt uw rijbewijs binnen een
half jaar en heeft u een medische keu-
ring nodig omdat u 75 jaar of ouder
bent, of omdat u om medische redenen
moet worden gekeurd voor het verlen-
gen van uw rijbewijs B/E? Maak dan nu
alvast een afspraak voor de rijbewijs-
keuring in De Malbak. De prijzen zijn
inclusief btw. Tarief:  €  30,00 voor de
75+ B/E keuring, €  50,- voor chauf-
feurs jonger dan 75 met C/D/E rijbe-
wijs. Data: 27 augustus, 24 september,
en vervolgens  eens  per maand. Ook
houders van een taxipas kunnen hier
terecht; deze keuring kost €  50,-. Wilt u
meer informatie over deze rijbewijskeu-
ring, of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met het afspra-
kenbureau (09.00-18.00 uur): 0516-
514574 of  06-14716543. Online
afspraak maken: 
http://rijbewijskeuringen.wix.com/
rijbewijskeuringen. 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks
bij de locatie een afspraak te maken.
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. 

EXPOSITIES
Singer t/m 31 augustus tentoonstellin-
gen Droomkunst: een nog nooit ver-
toonde 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. 
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. 
Trappenberg tot 27 augustus is de
Kunstroute gevuld door zeven lokale
fotoclubs. Openingstijden: ma t/m vrij
09.00-17.00 uur en zo 13.00-16.00 uur.
Zaterdags gesloten.

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

Brinkhuis Cursus kleine beeldjes in
was maken. Start woensdag 17 sep-
tember, 10 ochtenden van 10.00-12.30
uur. Voor info en aanmelden:
docart@worldonline.nl of tel.
5250807. 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
vragen snel beantwoord, elke maan-
dagavond 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 Na de zomervakantie
(bij goed weer) open tot oktober. De
openingstijden 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 Open-
luchttheater. 17 augustus om 12.00 uur
koffieconcert met Markus Blaas-
kwintet en om 15.00 uur een familie-
voorstelling Oren op steeltjes van
opera Anders. Op 31 augustus koffie-
concert met BUE en om 15.00 uur
familievoorstelling Belle en het beest. 
Info en route: 
www.gooisopenluchttheater.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

Familieberichten
Overleden
23-05-2014 Eleonora (Noortje)

Bernadine Caviet-Hibbeln, 
geboren 03-11-1921

16-06-2014 Theodorus Johannes Vos,
geboren 04-03-1945

22-06-2014 Lambertus Peterus
Johannes Loman (Bep),
geboren 03-04-1938

24-06-2014 Hendrikus Willebrordus
(Henk) de Jong, 
geboren 11-08-1939

26-06-2014 Irene van Mancius –
Menke, geboren 
06-05-1949

01-07-2014 Annie Majoor- de Jong,
geboren 24-03-1922

01-07-2014 Albertus (Bert)
Lintmeijer, geboren 
10-090-1946

Geboren
05-06-2014 Senna Wilma van Duijn
06-06-2014 Leonor Jasmijn de Jong
06-06-2014 Jack Guus Alexander

Overgoor
09-06-2014 Luay El Otmani
25-06-2014 Nowi Tess Hagen
02-07-2014 Mateusz Kotarski

Huwelijken
23-05-2014 Jordy Visser, en: Eva

Calis
21-06-2014 Pascal Johannes

Lodewijkx, en: Josephus
Cornelis Maria de Vet

Dorpsagenda

Berenklauwen langs de A27

Info www.bibliotheekhlb.nl.

Afwijkende openingstijden Bibliotheek
Huizen, tel. 5257410, van  21 juli 2014
tot 9 augustus 2014
Maandag 10.30-17:00 uur. Woensdag
11.30-17.00 uur. Vrijdag 10.30-20.30
uur. Zaterdag 10.30-15.30 uur. Lenen en
Lezen: donderdag en dinsdag 9.00-13.00
uur.

Laren-Blaricum, tel. 5382612, van 21
juli 2014 tot 9 augustus 2014
Maandag 10.30-17.00 uur. Dinsdag
10.30-17.00 uur. Woensdag 10.30-17.00

uur. Donderdag 10.30-17.00 uur.
Assistentie en advies 
Maandag 14.00-17.00 uur. Dinsdag
14.00-17:00 uur. Woensdag 14.00-17.00
uur. Donderdag 14.00-17.00 uur. Vrijdag
10.30-17.00 uur. Zaterdag 11.00-16.00
uur.

Bibliotheek open in vakantieperiode

De berenklauw is vooral te vinden langs wegen en overige plaatsen die niet begraasd
of bewerkt worden.
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