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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

‘Zo ontstaat een aantrekkelijk gebied
met een groene bloemrijke vegetatie die
een zekere wasdom heeft bereikt op het
moment dat het hele gebied uiteindelijk
wordt bebouwd,’ vatten de imkers hun
bedoeling samen. Gevolgd door een
opsomming van voordelen die de
Blaricumse gemeenschap zeer aansprak.
Het plan kreeg de publieksprijs in de
‘ideeëncompetitie Wachtend Land’ van
de gemeente. Het leidde tot de toezeg-
ging van medewerking, gevolgd door de
mededeling dat er helaas geen geld
beschikbaar is.

Cheque 
De imkersclub zag er een aanmoediging
in om zich met een subsidieaanvraag te
richten tot het Coöperatief Fonds van de
Rabobank Noord Gooiland, het project
verwierf de meeste stemmen bij een toet-
sing onder de leden van de bank en kon
op 1 juli van dit jaar een cheque van tien-
duizend euro in ontvangst nemen.
‘Opnieuw een bewijs dat het wel en wee

van bijen leeft bij het publiek,’ kijkt
voorzitter Piet Broeksteeg van de
imkersvereniging terug. ‘We kunnen nu
een mooie start maken, al hebben we
voor de volledige uitvoering nog meer
sponsors nodig.’

Biodiversiteit 
‘De Blaricumse imkers mikken op
zoveel mogelijk aansluiting bij eventueel
al bestaande plannen voor de toekomsti-
ge groenvoorzieningen in de
Blaricummermeent. Veel van de vegeta-
tie kan bij het aantrekken van bebouw-
ingsactiviteiten in stand worden gehou-
den wat herbeplanting tot het minimum
zal beperken. Broeksteeg: ‘Wij stellen
voor in dit landschap te experimenteren
met duurzame, onderhoudsarme en
gevarieerde bloemenweiden ter vervan-
ging van grasvelden, voor zover die niet
dienen als speelterrein. Hierdoor ont-
staat een grote biodiversiteit.

Bijen voor aantrekkelijke woonom-
geving in plaats van zandwoestijn
door Hidde van der Ploeg
‘De imkersvereniging Blaricum en omstreken streeft al vele jaren naar verbete-
ring van voedselaanbod voor bijen en andere insecten.’ Het is in 18 woorden de
kern van het voorstel van de vereniging om het ‘voorlopig’ nog braakliggende
deel van de Blaricummermeent te ‘benutten’. 
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www.voorma-walch.nl
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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
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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

Voor de agenda
Lions Old Timer Festival 
Op 14 september organiseert de Lions
Blaricum-Laren voor de 15e keer het
Old Timer Festival. Dit lustrum zal
gevierd worden met een speciale editie
van dit evenement. 
Info: www.lions-otf.nl. 
Dag van het werkpaard  
21 september. 
Info: www.dagvanhetwerkpaard.nl.  
Atelierroute Blaricum 
De Stichting kunst en cultuur Blaricum
organiseert voor de 10e keer de atelier-
route Blaricum op zaterdag 27 en zon-
dag 28 september. De opening vindt
plaats op vrijdag 26 september om 16.00
uur in het gemeentehuis van Blaricum. 
Info: www.kunstencultuurblaricum.nl. 
Wijnproefavond / Golftoernooi

Stichting Promotie Blaricum organiseert
in samenwerking met de Blaricumse
middenstand, de wijnproefavond op vrij-
dag 14 november. Het golftoernooi
wordt gehouden op zondag 28 septem-
ber. 
Info: https://sites.google.com/site

Drie Gooise
Dorpen

Op zaterdag 9 augustus rijdt het
Fietsgilde de route ‘Drie Gooise
Dorpen’. Deze fietstocht met verhalen
onderweg door een gids, start om
13.30 uur bij het gemeentehuis, Graaf
Wichman 10 in Huizen. 
Het begint  in Huizen, bekend van de
vele visrokerijen, die intussen een ande-
re bestemming hebben gekregen, omdat
Huizen al heel lang geen vissersdorp
meer is. Daarna gaan we via Blaricum,
waar nog enkele oude Saksische boerde-
rijen staan, naar Laren, bekend van vele
kunstschilders. Via de andere kant van

Blaricum,  komen we terug in Huizen.
De kosten bedragen drie euro per per-
soon. Informatie is te vinden op
www.fietsgilde.nl

vervolg op pagina 4
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GEMEENTE
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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

Gewijzigde openingstijden 
Burgerzaken, Wmo-loket en politiepost

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Blaricum 

Regeling briefadres gemeente Blari-
cum 2014 is vastgesteld. De regeling 
briefadres gemeente Blaricum 2013 

omvat de regels met betrekking tot de 

van de regeling uit 2013, dit in verband 
met de invoering van de Wet Basisregis-

De regeling treedt in werking op de dag 
-

Vaststelling 
Regeling brief-
adres gemeente 
Blaricum

Burgerzaken
Tot en met 11 augustus 2014 gelden 

-
-

genoemde periode geopend op: 
• Maandag van 13.30 - 18.00 uur; 

Heeft u al een afspraak 
gemaakt?
De publieksbalies werken op afspraak. U 

wat u moet meenemen. Een afspraak 
maakt u via www.Blaricum.nl. U kunt 

-
ken via 14 035 (Let op: U moet alleen 14 

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

-
nummer: 035 – 528 12 47, 

loket Laren, Eemnesserweg 19 in Laren.

Politiepost Blaricum-Laren

Groene Gerritsweg 2b in Laren is van-

22 augustus 2014 alleen op de maandag 
en donderdag van 09.00 tot 12.30 uur 

Hoe ga ik hiermee om als ouder?
Welke afspraken maakt u met uw kind 

Help! 
Mijn tiener gaat uit.

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

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen

• Bart van der Lecklaan 64 en 65, 1261 
ZZ, het bouwen van een 2 onder 1 

• Steenakker 1, 1261 CR, het verbouwen 
van de woning en het plaatsen van dak-

• Jutmannen 4, 1261 CV, het vellen van 

• Bierweg 43, 1261 BK, het oprichten van een 

• Torenlaan 50, 1261 GE, het verbouwen 
van het voormalig gemeentehuis tot 

• Langwagen 29, 1261 KJ, het vellen van 

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

Verleende vergunningen

Verleende aanvragen om 
omgevingsvergunningen welke 
vallen onder de reguliere 
voorbereidingsprocedure

13, 1261 ZH, het oprichten van 14 

 1261 HM, het oprichten 

 1261 HM, het oprich-
ten van een woning en het ophogen 

 1261 PS, het 
isoleren van het dak en vervangen van 

• Fransepad 9, 1261 JD, het aanleggen 
van een uitweg en het verplaatsen van 
een deel van de beschermde hulst-

• Stobbe 19, 1261 PM, het vellen van 1 Ceder 

 1261 JL, het vellen 
-

• Dokter Catzlaan 2b, 1261 CG, het vellen 

• Bussummerweg 3, 1261 BX, het vellen van 

• Noolseweg 26, 1261 ED, het vellen 

Overige vergunningen 
door burgemeester 

het Vitus, Kerklaan 10, 1261 JB, op 
20 september 2014 tot 02.00 uur ’s 

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

• vergunningen voor het innemen van 
een standplaats en het plaatsen van di-
verse voorwerpen op gemeentegrond 

-

• vergunningen voor het innemen van 
een standplaats en het plaatsen van di-
verse voorwerpen op gemeentegrond 

-

-

• vergunning voor het innemen van een 

Vervolg op pagina 2

einde van de Tweede Wereldoorlog in 
-

overheden. U kunt de vlag eveneens 

-

VLAGPROTOCOL 
OP 15 AUGUSTUS

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen

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

agenda op www.welmon.nl.

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit
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-

-

• het organiseren van verschillende 

de periode 16 t/m 20 augustus 2014, 

• het organiseren van de kermis van 
maandag 18 augustus 2014 tot en met 
woensdag 20 augustus 2014 van 14.00 

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

-

-
ders. De datum van bekendmaking is per 
besluit aangegeven. De besluiten met 

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

Verkeersmaatregelen rond 
kermisweek

-
verse wegen afgesloten en geldt op een 
aantal plaatsen een parkeer- of stopver-

-
-

werk en het ringsteken. Hiernaast vindt u 

Afsteken vuurwerk
Zaterdag 16 augustus 2014

volgende wegen en weggedeelten 
afgesloten voor alle verkeer: 

de Eemnesserweg tot aan Harmen 

• Van 21.30 tot 23.30 uur wordt de Eem-

Domein voor alle verkeer en voetgan-

-
gebieden rondom Rust Wat van 21.30 
tot 23.30 uur afgesloten.

café Moeke Spijkstra
Zaterdag 16 augustus 2014
• Van 21.00 tot 03.00 uur wordt de 

Torenlaan, vanaf het Achterom tot aan 
de Schoolstraat afgesloten voor alle 

-
keer wordt omgeleid. Dit in verband 
met de veiligheid van de vele voetgan-
gers aldaar.

Omleiding centrum vanwege 

Zaterdag 16 augustus (21.00 uur) tot 
donderdag 21 augustus 2014 (12.00 uur)

Parkeerverbod
Op de volgende wegen of weggedeelten 
is het verboden te parkeren:

tussen de Torenlaan en de 
 Middenweg;

Bergweg tot aan de Smedenweg.

Stopverbod
Een stopverbod is van kracht op de vol-
gende wegen of weggedeelten:

Torenlaan tot de Piepersweg;

Achterom en de Verbindingsweg;

Piepersweg en de Bussummerweg;

Inrijverbod
Een inrijverbod geldt voor de volgende 
wegen of weggedeelten:
• Het is verboden rechtsaf te slaan van 

de Bussummerweg komende vanaf 

en bussen van Connexxion;
• Het is verboden linksaf te slaan vanaf 

de Bussummerweg, komende vanaf de 

-
gangers en bussen van Connexxion.

-

- Achterom tussen Piepersweg en To-

Kermis
Zondag 17 augustus 2014
Vanaf 08.00 uur is het verboden 

• Dorpsstraat parkeervakken vanaf de 

van perceel Dorpsstraat 4;
• Meentweg, vanaf de Burg. Heerschop-

van de weg.
• Vanaf 16.30 uur is het verboden te 

weg;
 - Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 
  aan de Middenweg.

• Van 12.00 uur tot donderdag 21 
augustus 2014 12.00 uur is de 
Dorpsstraat vanaf Middenweg tot de 
kruising Torenlaan gesloten voor alle 
verkeer.  

• Van 18.00 uur tot donderdag 21 au-

weggedeelten gesloten voor alle 

-  Achterom, vanaf de Langeweg tot 
de Binnendoor

de Torenlaan
-  Meentweg, vanaf de Burg. Heer-

schopweg tot de Dorpsstraat
-  Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 

aan de Middenweg

-  Raadhuisstraat, van de Torenlaan 
tot aan de Binnendoor

-  Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat 
tot aan de Achterom

-  Torenlaan, vanaf Achterom tot de 

 
Ringsteken
Maandag 18 augustus 2014

-
gende weggedeelten gesloten voor 

-  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, 
vanaf het Fransepad tot de Molen-
veenweg;

-  Kerkpad, vanaf de Eerste Molenweg 
tot de Kerklaan;

-  Venenweg, vanaf de Kerklaan tot de 
Stachouwerweg;

-  St. Vitusweg.
• Van 11.30 tot 18.00 uur is het ver-

boden te parkeren op de volgende 
wegen of weggedeelten:
-  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, 

vanaf het Fransepad tot de Molen-

Parkeerverbod Oranjeweitje 

aldaar,  verboden te parkeren op de 

 gehele dag;
- maandag 18 augustus 2014 

07.00 – 13.00 uur
- woensdag 20 augustus 2014 

07.00 – 17.00 uur

café d’Oude Tak

-
huisstraat alsmede de Kruislaan tussen 

gesloten voor alle verkeer in beide 
-

ligheid van de vele voetgangers aldaar:

21.00 – 02.00 uur
- maandag 18, dinsdag 19 augustus 2014 

20.00 – 02.00 uur
- woensdag 20 augustus 2014  

15.00 – 02.00 uur.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Verleende vergunningen (vervolg)
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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, 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 georgani-
seerd door Bridgeclub ‘De
Bridgegooiers’
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,

email: 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. Data: 27 augus-
tus, 24 september, en vervolgens eens
per maand. Ook houders van een taxi-
pas kunnen hier terecht. Wilt u meer
informatie over deze rijbewijskeuring,
of wilt u een afspraak maken? Neem
dan contact op met het afsprakenbureau
(09.00-18.00 uur): 0516-514574 of 06-
14716543. Onlineafspraak maken:
http://rijbewijskeuringen.wix.com/rij-
bewijskeuringen. 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. 
Brinkhuis Cursus kleine beeldjes in
was maken. Start woensdag 17 septem-
ber, 10 ochtenden van 10.00-12.30 uur.

EXPOSITIES
Singer t/m 31 augustus tentoonstellin-
gen Droomkunst: schilderkunst, foto-
grafie 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.
Trappenberg tot 27 augustus is de
Kunstroute gevuld door zeven lokale
fotoclubs. Openingstijden: ma t/m vrij
9.00-17.00 uur en zo 13.00-16.00 uur.
Zaterdags gesloten.

WELZIJN/CULTUUR
Singer 6 september 2014 Laren Jazz.
Kijk voor alle informatie over het pro-
gramma en de artiesten op www.laren-
jazz.nl. 

Info bij Marloes Eerden docart@worl-
donline.nl of tel. 5250807.
Schilderskring (vrij tekenen en schil-
deren) 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 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. Info en
route: www.gooisopenluchttheater.nl.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Laren tel.
5382612. 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:
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Redactie:
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Daniëlle Mouissie, Hidde van der Ploeg,
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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
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E-mail: gesink@solcon.nl
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Hei & wei niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging, of 
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Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl
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Familieberichten

Overleden
07-07-2014 Irma Koenders-Flem,

geboren 21-09-1935
14-07-2014 Hendrika (Hennie

Bus-de Jong, geboren
11-08-1933

De nieuwe 3D print kunstwerkjes van
de Blaricumse kunstenaar Barbara
Houwers sluiten mooi aan bij de expo-
sitie Droomkunst in Singer. 
De 3D-print objecten van de Blaricumse
kunstenares Barbara Houwers zijn con-
ceptuele kunstwerkjes en staan symbool
voor beweging en groei door samenwer-
king. De productie kwam tot stand in
samenwerking met de technici van m&h
3-D. Haar werk is te koop in de muse-
umshop van Singer. 
Info: www.barbarahouwers.com. 

Barbara exposeert t/m september in
Proeflokaal Sauter, Huizerweg 128,
Bussum. De expositie is vrij toeganke-
lijk tijdens de openingstijden. U kunt
haar ontmoeten op zaterdag 30 augustus
van 15.00-17.00 uur.  Waar ze onder
meer vertelt over haar nieuwe serie schil-
derijen: ‘les Couleurs du sud’.

Dorpsagenda

Fundels bundels vol fun 

Meerdere (natuur)belangen 
Dat het inzaaien van (braakliggende)
gronden met nectar en stuifmeel produ-
cerende gewassen meerdere natuurbe-
langen dient, is vanzelfsprekend een
belangrijk argument voor de activiteiten
van de imkersvereniging. Gedurende de
bloei leveren deze zogenoemde dracht-
planten voedsel op voor (honing)bijen,
hommels, vlinders en vele andere ‘nutti-
ge’ insecten. Als na de bloei vervolgens
een rijkdom aan zaden en vruchten
beschikbaar komt, levert dat weer voed-
sel op voor vogels en tal van andere die-
ren. Ook dit belang mag aanzienlijk wor-
den genoemd omdat de afgelopen decen-
nia een verschraling is opgetreden in het
natuurlijke milieu van al deze dieren.

Promotieprojecten 
Kortom: ‘wij zien in het braakliggende
terrein in de Blaricummermeent een
unieke kans om de bijenweiden uit te
breiden,’ zegt Broeksteeg. ‘Door de
inrichting een experimenteel karakter te
geven kan meer kennis worden opgedaan
over het benutten van braakliggend ter-
rein. Wij denken hierbij aan universitaire
afstudeer- of promotieprojecten.’ In zijn
beleving is er ook nog zeker sprake van
een meerwaarde voor potentiële kopers
van de nagestreefde nieuwbouw. ‘Zij
kunnen meteen al genieten van een aan-
trekkelijke woonomgeving in plaats van
nog jaren te vertoeven in een zandwoes-
tijn.’ Voor meer informatie: 
www.imkersverenigingblaricum.nl.

Fundels zijn prentenboeken met een
speciale chip waarmee de boeken via
een computer tot leven komen. Het
zijn bundels vol fun om in te kijken en
aan te vullen met leuke activiteiten
voor kinderen tussen drie en zeven
jaar. 

Kinderen kunnen het boek lezen in de
Leeshoek, de animatie bekijken in de
Kijkhoek, het verhaal spelen in de
Theaterhoek, tekeningen erover maken
in de Tekenhoek, leerrijke spelletjes spe-
len in de Speelhoek en activiteiten doen
in de Activiteitenhoek. Er is veel moge-
lijk. Thuis downloadt u het startprogram-
ma op uw computer, sluit u de zoge-
naamde fundellezer aan, legt het pren-
tenboek erop en de fundel kan gestart
worden. Vanaf heden zijn fundels te leen
in bibliotheek Brinkhuis Laren tijdens de
bemande uren. U vindt de rugzakjes in
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de peuterhoek met de bijbehorende fun-
delboeken. Deze prentenboeken zijn –
met de speciale fundellezer én het rug-
zakje – gratis te leen. Voor openingstijden
en info: www.bibliotheekhlb.nl. 
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