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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

door Gerda Jellema
Dit jaar wordt op 14 september voor de 15e keer het Old Timer Festival georga-
niseerd. In afwijking van vorige jaren wordt dit jaar als locatie het
‘Oranjeweitje’ gebruikt en dus niet meer de Dorpsstraat en omliggende straten.
Het evenement is zodoende meer gecentraliseerd en overzichtelijker. Het thema
voor 2014 is: ‘De evolutie van de krachtbron’. ‘InContext Organization
Engineers’ uit Baarn is dit jaar hoofdsponsor.

Lustrumeditie Lions Old Timer
Festival 2014
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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

Woman in Science
Begin september wordt de Women in
Science Award  in Parijs uitgereikt aan
Pascale Cossart, een wereldberoemde
bacterioloog en hoogleraar.

De FEBS | EMBO Women in Science
Award bestaat uit een beurs van €10.000
en een sculptuur (zie foto) ontworpen
door Marloes Eerden. Marloes is een
Blaricumse kunstenaar en werkt met
brons en steen en vervaardigt stukken
geïnspireerd door de cultuur en natuur.
Ze laat zich inspireren door de krachten
van de zon en de maan, het dierenrijk,
evenals oude tradities en gewoonten van
de mens. Wilt u de video over Marloes
bekijken, klik dan op de onderstaande
link. 
http://www.youtube.com/watch?featu-
re=player_embedded&v=uMzPMFJqx6k

Nieuwe klok
Wist u dat Blaricum weer een klok
heeft?
In de bocht van de Dorpsstraat, (aan de
zijde van Wexx) zijn we weer bij de tijd,
dankzij het team van de Stichting
Blaricum Promotie. 
Voor informatie over de stichting zie: 
blaricumpromotie.nl.

Een Bentley Blower. De meest beroemde eigenaar van een Bentley Blower is Ian
Fleming, auteur van de 007-boeken. James Bond maakte in drie verhalen gebruik
van deze Bentley.

Bentley Blowers en Nuna 7
Omdat het een lustrumeditie is, wordt er
op 14 september extra uitgepakt. Naast
de gebruikelijke ruim 100 pronkstuk-
ken – van Bentley Blowers uit de 30’er
jaren via Ferrari's uit de 60’er jaren tot
en met Mini Vans begin 70’er jaren – dit
jaar ook een tentoonstelling van ‘De evo-
lutie van de krachtbron’: van hout-
gestookte auto’s van begin vorige eeuw,
tot en met de Nuna 7, de solar aangedre-
ven wereldkampioen uit 2013.

Goede doelen
Dit jaar zijn er drie goede doelen:
Voedselbanken Naarden-Bussum en
Gooi en omstreken, Fight for Sight –
onder deze naam werken de Stichting
Lions Werkgroep Blinden en Wilde
Ganzen al sinds 1993 eendrachtig samen
om wereldwijd blindheid te bestrijden –

en Stichting Intentio, deze stichting heeft
als doelstelling het geven van aandacht
en steun aan kansarme kinderen. 

Rally en entertainment
Het festival begint om 10.00 uur, de start
van de rally vindt om 11.00 uur plaats.
Dit jaar wordt de catering verzorgd door
Gooise Smaak, onderdeel  van  Grand
Café Restaurant ’t Meenthuis met bijdra-
gen van plaatselijke leveranciers. Ook
staat er weer een dorpslunch op het pro-
gramma evenals het ringsteken voor
Gooise dames in cabrio’s. Er is muziek
en een loterij. Om 17.45 uur vindt de
prijsuitreiking plaats aan de winnaars
van de verschillende categorieën. Als
slot van het evenement worden de
cheques aan de vertegenwoordigers van
de goede doelen overhandigd. Zie voor
verdere informatie: http://lions-otf.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

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

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 

u tijdens de openingstijden bellen met 

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

BLARICUMSE KERMIS: FEEST VOOR JONG EN OUD! 

Wegsleepregeling 
voor foutparkeerders
Fout geparkeerde auto’s in het 
Oude Dorp kunnen een obstakel 
zijn voor hulpdiensten, juist 
wanneer elke seconde telt. 
Daarom worden auto’s die fout of 
belemmerend staan geparkeerd voor 
hulpverleningsvoertuigen weggesleept. 
De verkeersmaatregelen rond de 
kermis staan op www.blaricum.nl.

Geen drank onder de 18
Alcoholgebruik onder de 18 jaar is 
nooit toegestaan, dus ook niet op 
de kermis. Op de kermis zal de GGD 
aanwezig zijn met de campagne ‘Think 
before you drink’. Think before you 
drink vraagt zich af wat jij kiest. Hou 
jij jezelf in de hand tijdens een avond 
stappen? Heb je nare dingen meege-
maakt of heb je juist tips hoe je met 
alcohol om moet gaan? 

Geen alcohol in het verkeer
Alcohol en verkeer gaan niet samen. 
Ook niet tijdens de kermisweek. 
Drink fris als je nog moet rijden of 
organiseer alternatieven; spreek vooraf 
af wie de ‘BOB’ is, kom op de fiets of 
neem een taxi. 

Voorkom agressie
Agressie komt vaak voor in combinatie 
met alcohol. Houdt het gezellig en laat 
een leuk feest niet uit de hand lopen.

Wildplassen: onnodig 
‘Wildplassen’ is strafbaar, maar is 
ook helemaal niet nodig. Op een 
aantal plaatsen worden toiletwagens 
geplaatst. Ook worden op strategische 
plekken ‘plaskruizen’ geplaatst. De 
hoge nood kan dus ‘gewoon’ worden 
gedaan.

Geen onzedelijk gedrag
De kermisweek is geen vrijbrief om 
maar alles te doen in de openbare 
ruimte. Onzedelijk gedrag is strafbaar 
en daartegen wordt ook opgetreden.

Sluitingstijd: … 
en dan naar huis
De meeste horecaondernemingen mo-
gen langer openblijven gedurende de 
kermisweek. Sluitingstijd is om 02.00 
uur en daar zien de politie en gemeen-
te strak op toe. Ook de omwonenden 
van de horecagelegenheden hebben 
behoefte aan een ongestoorde nacht-
rust. Ga dus na sluitingstijd rustig naar 
huis en blijf niet napraten of nafeesten 
op straat.

Als we ons met elkaar aan deze aan-
dachtspunten houden dan is en blijft 
de Blaricumse kermis ‘Een attractie 
voor jong en oud, een feest voor 
iedereen!’

Van zaterdag 16 tot en met woensdag 20 augustus is het weer kermis in Blaricum. Voor veel inwoners een gebeurtenis 
waar ze naar uitkijken en zelfs hun vakantieplannen op afstemmen. Even is Blaricum het centrum van de regio met 
het feestgedruis van duizenden bezoekers. De vele activiteiten, het saamhorigheidsgevoel op straat en het vaak mooie 
zomerweer zorgen al jarenlang voor een unieke kermis. Om het feest van en voor de duizenden bezoekers in goede banen 
leiden, werken gemeente, politie, brandweer en andere hulpdiensten nauw met elkaar samen. Ook de bezoekers van de 
kermis kunnen ervoor zorgen dat de sfeer goed blijft en de kermis ook dit jaar weer een groot succes wordt. 
Het is daarbij belangrijk aandacht te hebben voor de volgende punten: 

Het energiesubsidiebudget voor eige-
naren-bewoners in Blaricum is helaas 
uitgeput. Het aanvragen van energie-
subsidie is vanaf 28 juli 2014 niet meer 
mogelijk.

De gemeente handelt alleen de lopende 
aanvragen nog af. Heeft u vragen over 
uw aanvraag? Neem dan contact op met 
het energieloket van de BEL Combinatie: 
energieloket@belcombinatie.nl.

Energie-
subsidiebudget 
is uitgeput

Wilt u op de hoogte blijven van het laat-
ste gemeentelijke nieuws? Volg ons dan 
op twitter: @Gem_Blaricum.

Gemeente 
Blaricum 
op Twitter

De publieksbalies werken op afspraak. 
U bepaalt wanneer u komt. En wij 
vertellen wat u mee moet nemen. 
Bel 14 035 voor het maken van een af-
spraak. Dat kan op maandag tot en met 
donderdag tussen 08.30 en 17.00 uur. 
Op vrijdag tussen 08.30 en 13.00 uur.
 
Voor een aantal diensten kunt u 24 uur 
per dag terecht op www.blaricum.nl 
(‘loket’, ’direct digitaal zaken doen’).

Heeft u al 
een afspraak 
gemaakt?Krijgt u een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor hulp bij het huishouden? 

Ook in 2015 houdt u uw PGB. Dat verandert niet. Wat wel verandert, is de 
manier van uitbetaling. U krijgt het budget vanaf 2015 niet meer direct op uw 
bankrekening. 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert vanaf 2015 uw PGB, en betaalt uw 
zorgverlener. U hoeft alleen de SVB daarvoor opdracht te geven. U ontvangt 
binnenkort een brief van de gemeente. Daarin staat wat er gebeurt, en wat u 
moet doen. Ook worden er informatiebijeenkomsten bij u in de buurt georga-
niseerd. 

Heeft u in de tussentijd vragen? U vindt meer informatie op www.svb.nl (zoek 
op ‘trekkingsrecht PGB’). Of bel uw gemeente, via 14 035. 

Krijgt u een PGB? 
Dan verandert de uitbetaling



Wedden dat uw kind 
straks brandweerman 
wil worden?

Nieuw Rood. Samen voor een brandveilige 
regio Gooi en Vechtstreek

We worden sneller, slimmer en sterker met één belangrijk doel:  
een brandveilige regio met minder incidenten, minder schade en 
minder slachtoffers. Zo gaan we nog meer voorlichting op scholen 
geven omdat dit aantoonbaar de brandveiligheid bij u thuis 
vergroot. Daarnaast geven we in de maanden november en 
december ook voorlichting over vuurwerk. Onze ervaring leert 
dat kinderen na ons bezoek altijd heel enthousiast thuiskomen. 
Ze willen – uiteraard – heel graag brandweerman worden en 
zitten vol met verhalen over brandveiligheid.

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

Uw brandweer verandert

Gooi en Vechtstreek
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen
• Laantje van Borsen 1 t/m 7, postcode 

niet bekend, het oprichten van 4 wo-
ningen, ingekomen 8 juli 2014;

• Schapendrift 23, 1261 HK, het plaat-
sen van een erfafscheiding, ingekomen 
22 juli 2014;

• Bart van der Lecklaan 20, postcode 
niet bekend, het oprichten van een 
villa, ingekomen 23 juli 2014;

• Stachouwerweg 8, 1261 HW, het vellen 
van 2 bomen, ingekomen 24 juli 2014;

• Laantje van Loeber 2, 1261 ZS, het 
oprichten van een woning, ingekomen 
25 juli 2014;

• Wetering 4, 1261 NC, het vellen van 
 2 bomen, ingekomen 27 juli 2014;
• Waterschapslaan 14, 1261 JS, het vellen 

van 1 boom, ingekomen 30 juli 2014.

De aanvragen kunnen worden ingezien 
bij de balie Vergunningen. Het indienen 
van een bezwaar- of beroepschrift is pas 
mogelijk nadat op de aanvraag is beslist. 

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

Verleende 
omgevingsvergunningen
• Bierweg 43, 1261 BK, het vellen van 

15 douglassparren, 5 zilversparren, 
 3 grove dennen, 2 ceders, 3 taxus-

sen, 1 fijnspar, 2 acacia’s, 4 gewone 
beuken, 2 lindes, 2 paardenkastanjes, 
13 zomereiken, 5 Amerikaanse eiken, 
1 sierkers en 9 esdoorns (herplant), 
verzonden 24 juli 2014;

• Steenakker 1, 1261 CR, het verbouwen 
van de woning en het plaatsen van dak-
kapellen, ingekomen 30 juli 2014;

• Laantje van Borsen 1 t/m 7, postcode 
niet bekend, oprichten van 4 wonin-
gen, verzonden 6 augustus 2014;

• Onder den Deal 19, 1261 SN, het vel-
len van 2 eiken (herplant), verzonden 
6 augustus 2014;

• Roerdomp 18, 1261 RZ, het vellen van 
1 berk, verzonden 7 augustus 2014.

Overige vergunning
door burgemeester 
• Vergunning voor het exploiteren 

van de horeca-inrichting ‘Blushing’, 
Huizerweg 4 (1261 AW). Het betreft 
een verruiming van de openingstijden 
naar dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur, 
verzonden 31 juli 2014.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen zes weken na bekendmaking van het 
betreffende besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. De be-
sluiten met bijbehorende stukken liggen 
ter inzage bij de balie Vergunningen. 

Degene die een bezwaarschrift indient kan 
tevens een verzoek tot het treffen van voor-
lopige voorziening indienen bij de Recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling bestuurs-
recht, o.v.v. voorlopige voorzieningen.

Iedere dinsdag - in de oneven weken - 
in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor informatie over de 
agenda op www.welmon.nl.

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

De politiepost Blaricum-Laren op 
de Groene Gerritsweg 2b in Laren is 
vanwege de zomervakantie tot 22 
augustus 2014 alleen op de maan-
dag en donderdag van 09.00 tot 
12.30 uur geopend voor publiek. 
U kunt uitwijken naar de politiepost 
in Hilversum (Groest 69) of Huizen 
(Graaf Wichman 1).

Wmo-loket
Tot en met 1 september 2014 is 
het Wmo-loket Blaricum gesloten. 
Op maandag, dinsdag en donder-
dag kunt u terecht bij het Wmo-
loket Huizen, Graaf Wichman 10 
in Huizen, telefoonnummer: 
035 – 528 12 47, 
e-mail: wmoloket@huizen.nl.
Op vrijdag kunt u terecht bij het 
Wmo-loket Laren, Eemnesserweg 
19 in Laren. 

GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN 
POLITIEPOST EN 
WMO-LOKET

De zomervakantie nadert z’n einde. Veel kinderen gaan straks voor het eerst in lange 
tijd weer op de fiets naar school. Dat is even wennen, voor de kinderen én voor an-
dere weggebruikers. Hoe beter iedereen rekening met elkaar houdt, hoe beter het is 
voor de verkeersveiligheid. Kijk voor tips op www.vvn.nl (Veilig Verkeer Nederland).

De scholen zijn weer begonnen

In de eerste week van september start 
de renovatie van de aula op de Algeme-
ne Begraafplaats ‘De Woensberg’. 

De huidige aula wordt voorzien van een 
kleine aanbouw waarin een werkruimte 
en sanitaire voorzieningen (toilet en dou-
che) voor de beheerder zijn gesitueerd. 
Ook wordt de pantry vernieuwd en komt 
er een mindervalidentoilet. Achteraan op 

de begraafplaats, direct naast de huidige 
berging, wordt een nieuwe berging 
geplaatst. 

Gedurende de verbouwing kan de aula 
niet worden gebruikt. Tijdens uitvaarten 
worden de bouwwerkzaamheden stilge-
legd. De verbouwingswerkzaamheden 
duren naar verwachting 3 maanden.

Start verbouwing aula bij de 
‘De Woensberg’



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. 

Verloopt uw rijbewijs binnen een half
jaar en heeft u een medische keuring
nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, of
omdat u om medische redenen moet
worden gekeurd voor het verlengen van
uw rijbewijs B/E? Maak dan nu alvast
een afspraak voor de rijbewijskeuring in
De Malbak. Data: 27 augustus, 24 sep-
tember, en vervolgens eens per maand.
Ook houders van een taxipas 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/rijbe
wijskeuringen. Let op: Het is niet
mogelijk rechtstreeks bij de locatie een
afspraak te maken.
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.
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.larenjazz.nl. 
Radio 6FM Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald
nieuws’met Frans Ruijter.

Informatie bij Marloes Eerden:
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@versawelzijn.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. Info: Els
Hessels, tel. 06-25326949. Adres:
Schapendrift 1b.
Landgoed De Lieberg Openlucht-
theater. Op 31 augustus koffieconcert
met BUE en om 15.00 uur familie-
voorstelling Belle en het beest. Info en
route: www.gooisopenluchttheater.nl.
Barbara Houwers start in september
met schildercursussen. 
Info: www.barbarahouwers.com.

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:
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

Elk jaar krijgen 350 mensen de
diagnose MS en daarmee is hun toe-
komst meteen onduidelijk. Wat kan je
wel en wat kan je niet meer over een
tijdje?
Leven met MS brengt veel onzekerheden
met zich mee. De MS collecte van vorig
jaar in Blaricum werd met zo’n 5 collec-
tanten georganiseerd. 
Het MS fonds is dolblij met dit aantal
collectanten! Maar om bij iedere voor-
deur aan te bellen, zijn er zeker nog 35
collectanten nodig. Aanmelden als col-
lectant kan bij het Nationaal MS Fonds,
info@nationaalmsfonds.nl of via 010-
5919839. Voor meer informatie: 
www.nationaalmsfonds.nl. Een donatie,
klein of groot, is welkom op giro 5057.
De collecteweek is van 17-22 november.

Dorpsagenda

Kruidenierswinkel Raadhuisstraat 18

Dit was toen de kruidenierswinkel van Johannes Hendrikus Ottenhof, in Blaricum beter
bekend als Henk Ottenhof. 

MS fonds

Henk (1893-1968) kwam op zeer jonge
leeftijd als wees vanuit Hengelo naar
Blaricum. Bij het gezin van Gerrit
Roest vond hij onderdak. Henk ging
werken als bakkersknecht. 
Hij trouwde met Daatje Klaver (1901-
1978). Op de hoek Raadhuisstraat-
Middenweg begon hij een zaak in
levensmiddelen. Op de foto staat Henk
rechts. De twee bezorgers zijn Herman
Vos uit Laren en Klaas Schaap uit
Huizen. Later verhuisde de zaak naar
Dorpsstraat 6 (Winkel is gesloopt en hier
staan nu de schaapjes van Tineke Bot.)
In 1937, op het toppunt van de crisis,
moest Henk zijn bedrijf beëindigen.
Maar hij ging niet bij de pakken neerzit-
ten. Bij Albert Kuijer aan de Naarderweg
werd hij grondwerker. Later heeft hij nog
bij de Balatum, nu BN Internationaal, in
Huizen gewerkt. Na gewoond te hebben
op het Kerkpad kon het echtpaar

Ottenhof aan de St. Vitusweg, in de daar
toen staande bejaardenwoningen, genie-
ten van hun welverdiende ‘oude dag’.
Foto en tekst aangeleverd door Frans
Ruijter.

Advies, vragen of problemen?
PC-Helpdesk in het Brinkhuis-Laren
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur. Neem uw tablet, pc of smartphone
mee! Zie ook: www.pchelpdeskbel.nl

Meer leren over gebruik 
en toepassingen?
Cursusfolder en inschrijfformulier bij de
PC-Helpdesk of de Rabobank Laren.
Zie ook: larennh.seniorweb.nl

PC, Tablet, Smartphone, voor 50+!

16 tm 20 augustus, met onder andere op 19 augustus in Het Vitus de ‘familie-
reu� nie’ van 15.00 tot 19.00 uur. Speciaal voor degenen die in een rustige sfeer
met dorps- en oud-dorpsgenoten bijeen willen komen. Kaarten tegen contante
betaling bij de Blaricumsche Boekhandel en Albert Heijn.


