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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 Linda Eggenkamp
Zondag 21 september vanaf 12.00 uur werpen twee nieuwe teams zich in de
boerenstrijd tijdens de Dag van het Werkpaard op het Blaricumse Oranje-
weitje en de akkers aan de Noolseweg. 

Nieuwe teams Dag van het Werkpaard
Allen komme, neit vergete!!
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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

Rabobank wordt
Sportbank
Per 1 oktober 2014 start Heidi
Vingerhoed met een sportcentrum
onder de goed gekozen naam
‘Sportbank’, in het voormalig pand
van de Rabobank midden in het dorp. 
De onderneming komt voort uit haar
eenmanszaak Je Eigen Fysio (onderdeel
van Je Eigen Sportschool: JES).
Doelstelling van het bedrijf is het onder-
steunen van mensen die een gezonde
leefstijl willen ontwikkelen en/of onder-

houden. Plezier, vitaliteit en gezondheid
staan centraal. We zijn benieuwd!

25 Jaar Partners 

Saskia de Schouwer van Partners
Haarmode heeft deze maand 25 jaar
haar kapsalon in Blaricum. Eerst op de
Angerechtsweg en nu bijna 5 jaar op de
Singel 17-H. Op 1 september 1989 nam
ze de kapperszaak op de Angerechtsweg
over. Gefeliciteerd!

Parende libellen

In de heemtuin in Blaricum heeft Albert
van der Linden dit parende stel steen-
rode heidelibellen (Sympetrum vulga-
tum) op de foto gezet.

Dag van het Werkpaard 2009

Een ploeg uit Laren en een kinderteam
gaan het de gevestigde orde lastig
maken. De teams komen onder meer in
actie bij zeisen, het wieden van een knol-
lenveld, akkers maaien, hooi schudden
en opperen. Ook gaan ze aan de slag met
koe melken en alles wat daarbij hoort. Er
komen geen moderne technieken en
apparaten aan te pas, alles gaat zoals het
ruim honderd jaar terug ging. Alle activi-
teiten worden beoordeeld door een des-
kundige jury en uiteindelijk komt er een
winnaar van het ploegen en een winnaar
van het “algemeen klassement” tevoor-
schijn.

Boerendorp
Het terrein wordt ingericht als een boe-
rendorp aan het begin van de twintigste
eeuw. In het ambachtsstraatje werken de
smid (met open vuur!), wagenmaker en
meubelmaker aan een gezamenlijk pro-
ject. De bakker bakt in de hout gestook-
te oven brood van het in de Blaricumse
eng gegroeide speltgraan. In het
keukentje laat een complete boerenfami-
lie zien hoe het er vroeger in huis aan toe
ging. Ook de imker, mandenmaker en de
jagers met hun overheerlijke gerookte
ganzenborst zijn van de partij. 

Schooltje
Daarnaast keert net als vorig jaar het
schooltje terug. Drie nonnen staan voor
de klas. Ook zijn er diverse kinderactivi-
teiten op het kinderplein: ouderwetse
spelletjes, grabbelton, een poppenkast en
er is ouderwets snoep per stuk te koop.
Het winkeltje wordt, met dank aan
Blaricums burgermoeder, uitgebreid met
het uithangbord dat jarenlang deel uit-
maakte van de voormalige bakkerij Kots
aan de Torenlaan. 

Route
De boerenwagens van de deelnemende
teams vertrekken om 11.40 uur bij
Zorgboerderij ’t Werckpaert aan de
Gebroeders Dooijewaardweg en rijden
via de Meentweg naar het Oranjeweitje.
Kom kijken langs de route. 

Boeldag
Aan het eind van de middag vindt de
Boeldag plaats, de ludieke veiling van
allerlei bijzondere gebruiks- en kunst-
voorwerpen. Aansluitend aan de
Boeldag vindt rond 17.30 uur de prijsuit-
reiking van de wedstrijd plaats.
Meer informatie: 
www.dagvanhetwerkpaard.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
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR DE HEER HOVINGA
Op zaterdag 30 augustus jongstleden 
kreeg Henk Hovinga uit Blaricum een 
Koninklijke onderscheiding uit handen 
van de Arnhemse burgemeester Her-
man Kaiser. Hij is benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau.
 

versierselen werden uitgereikt op het 
Landgoed Bronbeek in Arnhem, waar 
die dag de 47e herdenkingsreünie werd 

aan de twee Dodenspoorwegen WO-II. 

organiseerden de herdenkingsreünie.

-

-

tv-documentairemaker.

Burgmeester Joan de Zwart-Bloch felici-
teerde dinsdag 2 september jongstleden 
Gordon én het team van Blushing Blari-
cum met het winnen van de Terrassen-
test 2014. Blushing is volgens de testers 
echt een belevenis en kreeg in de Terras-
sentest 2014 een 8 als cijfer.
 
Blushing opende zo’n twee maanden 
geleden haar deuren en inmiddels al een 
begrip in het Gooi en Blaricum geworden. 

Gooi- en Eemlander.

Felicitaties 
voor Gordon 
van burgemeester

-
tainers aan de Bergweg in Blaricum 
geplaatst, ter vervanging van de boven-
grondse glasbollen aan de Dorpsstraat en 
Bergweg. De plaatsing van de containers 
is in nauw overleg met de gemeente 
vastgesteld.

De bovengrondse glasbakken, de 

door ondergrondse glascontainers. Deze 
containers hebben meer capaciteit dan 
de bovengrondse bollen en vragen minder 

Bergweg, aan de kant van de Huizerweg.
 
Niet parkeren
Vanaf het moment dat de glascontainers er 

-
route. Voor het legen van deze glascontai-
ners is het van belang dat er geen auto’s 
voor de containers staan en geparkeerd 
worden. De GAD verzoekt omwonenden 
hiermee rekening te houden. Alvast harte-

Glascontainers 
in Blaricum 
vervangen

Hebben jongeren in Blaricum het LEF om FRIS te blijven?
Wat kies jij blijf je Fris of ga je Lam? Dat is de vraag die aan jongeren 

-
rein. Veel bezoekers werden zo gecon-

-

met mate alcohol te drinken en af en toe 

Burgemeester Joan de 
Zwart-Bloch vindt het 

riskant alcoholgebruik. 
Vroeger had ze nooit ge-
dacht dat ze dit zou zeggen. 
Maar met de kennis van nu 
over de ontwikkeling van 
de hersenen en de schade van alcohol in 
dit proces en de overlast die veroorzaakt 

achter de boodschap van LEF. 
Op de kermis in Blaricum is de LEF-bood-
schap, ‘heb lef, kies eens voor lekker een 

al aardig wat op. Of zoals een van de 
-

boodschap dan ook niet aan. Wel waren 
er veel geïnteresseerde ouders die een 
foto maakten van het bord. Een goed 
teken want de invloed van de ouders is 

-
schap aan ouders is praat met uw kind 

afspraken en geef het goede voorbeeld. 

Foto: Studio Kastermans

Rechts: burgemeester De Zwart-Bloch
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen
•  Huizerweg 4, 1261 AW, het plaatsen 

van een terrasoverkapping, ingekomen 
1 augustus 2014;

•  Zwaluwenweg 12a, 1261 GJ, het vellen 
van 1 boom, ingekomen 26 augustus 
2014;

•   1261 JJ, het inpandig ver-

ingekomen 26 augustus 2014;
•  Gooischedreef 2 t/m 12 (even) en Ter 

Weijdenlaan 2 t/m 12 (even), postcode 
niet bekend, het oprichten van 12 wo-
ningen, ingekomen 30 augustus 2014;

•  Meentzoom 1, 1261 XA, het plaatsen 
-

De aanvragen kunnen worden ingezien 

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

Verleende 
omgevingsvergunningen
•  Jutmannen 4, 1261 CV, het vellen van  

-
tus 2014;

•  Koning Willem III laan 12a, 1261 AD, 
het oprichten van een woning, verzon-

•  
 

verzonden 3 september 2014;
•   1261 HG, het 

vellen van 3 zomereiken en 2 gewone 
beuken, verzonden 4 september 2014.

Melding 
Wet Milieubeheer
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Blaricum maken bekend 

melding hebben ontvangen voor het lo-

riolering vanwege een bronbemaling. 

Tegen het indienen van een melding 
staat geen bezwarenprocedure open. 

opnemen met de Omgevingsdienst Fle-
voland & Gooi en Vechtstreek, telefoon-
nummer: 088 - 633 30 00.

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

door burgemeester en wethouders
•  Het organiseren van het evenement 

en in en rond het dorpscentrum op 
zondag 14 september 2014 van  

 
26 augustus 2014.

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

•  Het organiseren van het evenement  
‘De Blaricumse dag van het werkpaard’ 

aan de Noolseweg op 21 september 
2014 van 12.00 tot 18.00 uur, verzon-
den 2 september 2014.

Zondag 14 september zal vanwege het 

aan de Torenlaan ter hoogte van het 
-

merweg tussen de Noolseweg en de 

-

Verleende aanvraag om 
een omgevingsvergunning 
welke is voorbereid met de  
uitgebreide procedure

plaatsen van een zorgunit, verzonden 
27 augustus 2014.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de 

-
nen zes 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.

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

agenda op www.welmon.nl.

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

Wat te doen met grof tuinafval?

past. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om takken en snoeiafval. 

Ophaalservice 

Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur 

echter wel bepaalde voorwaarden aan verbonden die u op de website www.gad.nl 
kunt inzien.

BEL-ART TENTOONSTELLING

-

eindeloos winkelende vrouwen in het dorp, maar ook thema’s als eenzaamheid 
en kwetsbaarheid.
 
Lilian Hesp-Tseng

Begonnen als keramist met gebruiksvoorwerpen als schalen en vazen, is haar 
interesse meer verschoven naar boetseren en hakken uit steen en hout. Het werk 

 

-

-

met gemengde techniek in aardkleuren.



tember van 11.00-17.00 uur. 
Overzichtstentoonstelling en startpunt
in gemeentehuis Blaricum, Kerklaan 16.
Info: 
www.stichtingkunstencultuurblaricum.nl.
BEL-kantoor Op donderdag 18 sep-
tember zal de pianiste Mirjam
Rodriques de Miranda het maandelijkse
lunchpauzeconcert verzorgen. Zij gaat
stukken spelen van Wertheim, Mozart,
Mendelssohn en Balakirew. De toegang
is 10 euro inclusief brood en koffie.
Aanvang 12.30 en afloop 13.15. De zaal
is vanaf 12.00 uur open.
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.
De Vier het Leven theatertour dins-
dagmiddag 30 september om 14.30 uur
in Theater de Speeldoos te Baarn.
Reserveren via: www.4hetleven.nl of

www.ilonkaory.nl. Vier het Leven zet
zich in voor ouderen die veelal thuis zit-
ten.
De Malbak 13 september Repair Café
Blaricum tussen 10.00-13.00 uur.
Rijbewijskeuring: 24 september en ver-
volgens eens per maand. Ook houders
van een taxipas kunnen hier terecht.
Wilt u meer informatie over deze rijbe-
wijskeuring, of wilt u een afspraak
maken? Neem dan contact op met het
afsprakenbureau (9.00-18.00 uur):
0516-514574 of 06-14716543. Online
afspraak maken: rijbewijskeuringen.
wix.com/rijbewijskeuringen. Let op:
Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de
locatie een afspraak te maken. Op woens-
dag 1 oktober start om 10.00 uur de
kunstgeschiedeniscursus Meesterlijk.
Aan de hand van de grote meesters zul-
len de belangrijkste stromingen binnen
de kunstgeschiedenis vanaf de vroeg-
renaissance worden besproken. Iedere
les van 1,5 uur staat het werk van 1 kun-
stenaar centraal. Deze kunstenaars zijn:
Giotto, Leonardo, Rembrandt, David,
Delacroix, Monet, Munch, Modigliani,
Pollock en Koons. De kosten voor de
cursus van 10 lessen, inclusief een sylla-
bus, bedragen € 132,50. Wanneer u in het
bezit bent van een  c-kaart ontvangt u een
korting van 10% op de cursusprijs.
Aanmelden via info@artemisomnibus.nl
of  tel. 8884795.
Versa Welzijn zie voor cursussen het

EXPOSITIES
Singer t/m 11-01-2015 Raoel Dufy. t/m
9-11-2014 verkooptentoonstelling van
de meest recente schilderijen en glas-
sculpturen van Wouter Stips ter gele-
genheid van zijn zeventigste verjaardag.
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.
Rosa Spier Huis t/m 12 oktober een
expositie van kleurrijke schilderijen van
de beeldend kunstenaar Sjors Willems.
Kijk ook op www.rosaspierhuis.nl voor
het jaaroverzicht van de tentoonstellin-
gen, concerten en andere activiteiten in
het Rosa Spier Huis.
De Trappenberg tot 14 oktober ver-
koopexpositie van schilder- en teken-
werken van de in 2010 overleden kun-
stenares Anke Overduin. De kunstroute
is te bezichtigen op werkdagen van 9.00
tot 18.00 uur en op zondag van 13.30 tot
18.00 uur. Zaterdag gesloten. Info:
www.kunstroutetrappenberg.nl. 

WELZIJN/CULTUUR
Old Timer Festival 14 september. 
Info: http://lions-otf.nl. 
Atelierroute Blaricum 27 en 28 sep-

huis aan huis bezorgde informatieboek-
je of kijk op: www.versawelzijn.nl. 
GeheugenHuis Info: tel. 5288260 of
tel. 5288275, e-mail: 
geheugenhuis@versawelzijn.nl en
www.versawelzijn.nl/geheugenhuis.
Brinkhuis Rechtswinkel, juridische
vragen snel beantwoord, elke maan-
dagavond van 19.30-20.30 uur. 
Fietsgilde Voor het rooster en infor-
matie over de tochten zie 
www.fietsgilde.nl.
Barbara Houwers schildercursussen.
Info: www.barbarahouwers.com.
Praktijk Inner-Balance, cursussen
en workshops.Voor meer info:
www.inner-balance.eu of 06-
46295955.
Oosterlichtkerk in Huizen. Veel
Bijvanck-Blaricummers zijn gericht
op deze kerk. Onder de naam Spirit in
the Village worden diverse activiteiten
georganiseerd. 
Info: www.protestantshuizen.nl/
oosterlicht, activiteiten te vinden
onder het kopje ‘programma’.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Iedere derde
woensdag van de maand inloopoch-
tend van 10.45-12.00 uur.  Laren tel.
5382612. www.bibliotheekhlb.nl. 
Iedere vrijdagochtend in bibliotheek
Laren van 11.00-11.30 uur voorlezen
voor peuters van 2 t/m 4 jaar.

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,
Hidde van der Ploeg, Frans Ruijter, 
Adrie van Zon
Correctie: 
Piet Niks
Foto's:
Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude
Medewerkers:
Anneke Bruggeman, Linda Eggenkamp, Nico
de Gooijer, Corryn de Vrieze, Daniëlle
Mouissie
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink
E-mail: jacqueline@gesink.com
Voor tarieven adverteren en sponsoring 
zie onze 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

Op 17 september wordt wegens groot
succes dit voorjaar ‘De Gooische
Moordenaar, geschiedenis van de
stoomtram en het monument’ nog
eens uitgebreid door Rob de Zwart en
Thijs Papelard uit de doeken gedaan.

Rob de Zwart en Thijs Papelard zijn
leden van en enthousiaste vertellers over
de Stichting Gooische Stoomtram
Huizen (SGSH). Rob de Zwart en Thijs
Papelard vertonen een film en geven u
een mooie terugblik op de historie van
deze beroemde en beruchte tram. Op 15
april 1882 bestond de auto nog niet en de
telefoon was een uitvinding van zes jaar
daarvoor. Het was ook de dag waarop de
Gooische Stoomtram een feit werd.

Dorpsagenda

Krokussen en imkercursus
Na twee jaren met een actie ‘zaden voor bijenplanten’ komen de imkers in
september in actie met biologische krokusbollen, natuurlijk ook voor de bijen.

2e Handsbeurs

F
O

T
O

 O
N

H
.N

L

De Gooische 
stoomtram

In het vroege voorjaar zijn de krokussen
de eerste waardevolle stuifmeel leveran-
ciers. Voer bij uitstek voor de nieuwge-
boren bijen. Net als vorige jaren rekenen
de imkers graag, en hopelijk niet tever-
geefs op de Gooische bevolking om hen
met deze bollenactie te steunen. De bol-
len kunnen in de tuin en zelfs in een
plantenbak worden gezet. De opbrengst
van de actie wordt wederom geheel
besteed aan het inzaaien van voerakkers
voor bijen en andere insecten. Als de
akkers eenmaal zijn uitgebloeid is het
gevormde zaad een welkome aanvulling
op het najaar rantsoen van de vogels.

Biologische krokusbollen
Uw bijdrage van € 2, - voor een zakje
van 15 krokusbollen heeft dus twee maal
effect voor de bijen en daar bovenop nog
een keer voor onze gevederde vrienden.
De biologische krokusbollen zijn te koop
bij de vereniging, die aanwezig is met
een kraam op 13 september op de
Huizerdag en met een kraam op 20 sep-
tember op de braderie in Eemnes. De
bollen zijn ook verkrijgbaar via diverse
winkels en via het secretariaat van de
Imkersvereniging.

Zaterdag 27 september is het weer zover.
De Malbak in Blaricum opent voor de
vierde keer haar deuren voor de 2e hands
kinderkleding- en speelgoedbeurs. 

Dé trekpleister voor iedereen die op zoek
is naar leuke en betaalbare 2e hands kin-
derkleding en speelgoed! Er zijn maar
liefst 5 zalen vol met de leukste koopjes!
De beurs is open van 10.00-13.00 uur en
is gratis.
Info: kledingbeursmalbak@gmail.com.

Basiscursus imkeren
De imkervereniging Blaricum en
omstreken organiseert, bij voldoende
deelname, weer een basiscursus imke-
ren. Hier wordt de theorie en praktijk
behandeld van het z.g. ‘reguliere’ imke-
ren. De cursus wordt gegeven door een
gediplomeerd bijenteeltleraar.
Voor de basiscursus 2015 kan men zich
nu al inschrijven. Meer informatie op:
www.imkersverenigingblaricum.nl.

Ongeluk met de Gooische stroomtram in
1927

Bibliotheek Huizen, 
woensdag 17 september van 

10.45 tot 12.00 uur. 
U mag inlopen maar als u via de 
website (www.bibliotheekhlb.nl)
reserveert heeft u zeker een plaats 

in de huiskamer.


