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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
Hei & wei is een serie gestart waarin muziek centraal staat, in het vorige num-
mer kwam de studio van de gebroeders Bolland aan bod. In hei & wei num-
mer 341van 14 mei 2010 stond: ‘DJ Dave van Breemen, dé dance-dj van
Blaricum en omstreken.’ Nu vragen we ons af hoe het hem verder vergaan is.

Dave van Breemen op Amsterdam
Dance Event
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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
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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

Sinterklaas 2014 
Uit Spanje kregen we bericht dat
Sinterklaas op zaterdag 22 november
met heel veel pieten, pakjes en peper-
noten Blaricum zal bezoeken. Om alle
kinderen een kans te geven Sinterklaas
een handje te geven zal hij de Bijvanck
’s morgens en het Oude Dorp ’s mid-
dags met een bezoek vereren.

De intocht van Sinterklaas is om 
12.00 uur in de Bijvanck bij het Malbak
plein en om 15.00 uur in het oude dorp
bij de muziektent. De kinderen die wil-
len meelopen kunnen, zolang de voor-
raad strekt, een ballon ophalen:
- om 11.15 uur in de Bijvanck bij de
speeltuin aan de Hoofdweg

- om 14.15 uur in het oude dorp bij de
Kruiskuil (hoek Kerklaan/Brinklaan/
Dorpsstraat).

Route Bijvanck

Route oude dorp

Grapjespieten, showband en ruiters 
Zoals gebruikelijk heeft de Sint ter ver-
hoging van de feestvreugde heel veel
grapjespieten en zelfs de showband
‘Jong Beatrix’ meegenomen. De beide
optochten worden begeleid door ruiters
van Stad en Lande. We hopen dat er heel
veel kinderen langs de route staan om
Sinterklaas te begroeten en als je wilt
kun je met de stoet meelopen.
Info: www.oranjeverenigingblaricum.nl.

Het was even stil rondom hem, maar
sinds anderhalf jaar is hij weer helemaal
back in dj-business. Hij is druk bezig
met het project, Funk Disorder, een col-
lectief, met onder meer Duart Jansen uit
Amsterdam. Ze produceren eigen num-
mers en remixen nummers van andere
artiesten. Alle nummers hebben funk en
discohouse invloeden.

Studiowerk
Funk Disorder heeft een plaat opgeno-
men in de legendarische Wisseloord
Studio te Hilversum. Artiesten als
Michael Jackson, Sting en The Rolling
Stones gingen hen in deze studiotempel
voor. Niet mis om ook in dit rijtje opge-
nomen te worden. Het produceren en
remixen van nummers heeft hen naams-
bekendheid gegeven, zowel nationaal als
internationaal. Dit zorgde voor een uit-
nodiging om op te treden tijdens het
internationaal befaamde Amsterdam
Dance Event (ADE).

ADE
Het ADE is een jaarlijkse muziekconfe-
rentie in Amsterdam gericht op dance en
duurt een week. Belangrijke spelers uit

de hele wereld treden aan. Overdag func-
tioneert ADE als een platform voor deze
muziekindustrie en zijn er diverse lezin-
gen, workshops en demonstraties. 's
Nachts speelt het ADE zich af in clubs en
andere uitgaansgelegenheden met beken-
de dj's en musici uit binnen- en buiten-
land. Er wordt genetwerkt en gefeest.

Funk Disorder op ADE
Op woensdag 15 oktober heeft Funk
Disorder gedraaid in Club no. 129 en
werden zij o.a. bijgestaan door dj’s Olav
Basoski, Jamie Lewis en 's werelds eer-
ste vrouwelijke housevocaliste Barbara
Tucker. Aangezien zij een collectief zijn,
treedt Funk Disorder 'verkleed' op mid-
dels een 70's pak, masker en zonnebril.
Na het optreden werden ze benaderd
door internationale promotors uit
Engeland, Zwitserland en Duitsland. 
Op de Engelse blog http:
/ / l i v e l i k ev i p . c om / 2 0 1 4 / 1 0 / 1 7 /
amsterdam-dance-event-vip-report/
werden lovende woorden over hen
gesproken. Wie weet schrijven we nog
eens: Dave van Breemen en Funk
Disorder hét dj-collectief van Blaricum
en ruim daarbuiten!

Funk Disorder were dressed in their magic man Lyra suits of another kind (with real sunglas-
ses at night) but they gave a great set. Tekst en foto van Victoria Aitken op de Engelse blog.
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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

Oplossing verbetering transport rioolslib in zicht

A1 naar Amsterdam. De route van de 
vrachtwagens loopt via de bebouwde 
kom van Blaricum en Laren. Bewoners 
langs de route ondervinden daarvan 
veel overlast. Een oplossing hiervoor is 
gevonden in een ondergrondse leiding. 

vrachtwagens met rioolslib vanaf 

smalle straten van Blaricum en Laren. 
Plannen voor een ondergrondse 
leiding vanaf de RWZI Blaricum naar een 

directeur Netwerkmanagement Midden 

-
terstaat, wethouder Liesbeth Boersen 
van de gemeente Blaricum en wethou-
der Ton Stam van de gemeente Laren 

samenwerkingsovereenkomst onderte-
kend. Het college van B&W van Laren 

-
schap. De gemeenteraden van Blaricum 
en Eemnes beslissen hierover in novem-
ber.

De RWZI is eigendom van het 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 
De RWZI verwerkt vuil water van de 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. 

werken aan deze oplossing. 

buurtbewoners op om mee te 
denken en of te ondersteunen in de 

of het organiseren van een 

het wordt immers een feest voor 

neemt het college van B&W een 

 

telefonisch 035 – 546 46 57.

22 november 201213 NOVEMBER 2014

V.l.n.r.: wethouder Ton Stam (Laren), wethouder Liesbeth Boersen (Blaricum), 
dijkgraaf Johan de Bondt (waterschap), directeur Netwerkmanagement Midden 
Nederland Ype Heijsman (Rijkswaterstaat).

 Foto: Studio Kastermans
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  
, 1261 ZX, het oprichten van 

2 woningen, ingekomen 17 oktober 
2014;

•  , 1261 CV, het plaatsen 
van een toegangshek, ingekomen  
17 oktober 2014;

•  , 1261 CR, het vellen van 
2 bomen, ingekomen 19 oktober 2014;

•   1261 ZL, het 
plaatsen van een vlonder, ingekomen 
20 oktober 2014;

•   1261 GH, het vel-
len van 5 bomen, ingekomen  
20 oktober 2014;

•  1261 GC, het vellen van 
5 bomen, ingekomen 22 oktober 2014;

•   geen post-
code, het bouwen van een ooievaars-
nest, ingekomen 23 oktober 2014;

•   1261 BX, het 
plaatsen van een toegangspoort, inge-
komen 24 oktober 2014;

•   1261 KL, het vellen van 
1 boom, ingekomen 29 oktober 2014;

•  -
zigen van de uitweg en het oprichten 
van een toegangspoort, ingekomen  
30 oktober 2014.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen

•   
1261 ZL, het plaatsen van vlonders, 
verzonden 24 oktober 2014;

•   geen 
postcode, het plaatsen van een ooie-
vaarsnest, verzonden 29 oktober 2014;

•   1261 BX, het 
plaatsen van een toegangshek, verzon-
den 31 oktober 2014.

door burgemeester en wethouders

de muziektent aan de Dorpsstraat voor 
de verkoop van boter, kaas en eieren 
op de maandag in de periode van  

2015, verzonden 31 oktober 2014.

Op 22 november aanstaande brengt 
Sinterklaas een bezoek aan de gemeente 
Blaricum. Om veiligheidsredenen wor-
den enkele verkeersmaatregelen getrof-
fen. De volgende straten en of wegen 

Blaricum Bijvanck
Van 10.30 tot en met 13.30 uur de weg 
van de Malbak: de route van de intocht 
gaat via de Levensboom, Hoofdweg, 
Forellenpad, Baars, Snoek, onder de 
Wetering door, naar de Levensboom 
en vervolgens over brug naar het plein 
van de Malbak. Hierdoor zullen boven-

Blaricum Dorp
Dorpsstraat tussen de Huizerweg en 
de Middenweg van 13.30 tot 16.00 

van 08.00 tot 16.00 uur voor de eerste 

gezien vanaf de Huizerweg.
De stoet vertrekt om 14.30 uur vanuit 
het gebouw SDS’99 aan de Schapen-

Fransepad, Kruiskuil, Brinklaan en eindigt 

over de genoemde wegen.

Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat Koningsdag (27 april 2015) en de 
kermis (17, 18 en 19 augustus 2015) voor 

-

-

•   1261 CV, het oprichten 
van een woning, verzonden 31 oktober 
2014.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
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.

Verleende 
omgevingsvergunning
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•   1261 MV, het slo-
pen van 5 winkels en het bouwen van 
een appartementengebouw met  
5 winkels, een pinautomaatgebouw en 

verzonden 27 oktober 2014.

De hierna genoemde belanghebbenden 
kunnen binnen zes weken na bekend-

van bekendmaking is aangegeven. Het 

beroepsrecht hebben de belanghebben-
den die:

tegen het ontwerp van het besluit;

ten opzichte van het ontwerp van het 
besluit;

-

hebben ingebracht tegen het ontwerp 
van het besluit.

gericht aan de Rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
bodemzaken. Degene die een beroep-

belangen gelden – een verzoek tot het 
-

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

agenda op www.welmon.nl

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

VERBOUWING AULA 
BEGRAAFPLAATS 
KLAAR
De verbouwing van de aula is 

voor de beheerder, betere sanitaire 
voorzieningen en een extra schuur 
voor de opslag van materialen 
gerealiseerd. Wethouder Anne-
Marie Kennis is tevreden met het 

betrokken inwoners en instellingen 
die in een klankbordgroep hebben 
meegedacht met de gemeente. 

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

Bladcampagne start maandag 
10 november

 
Tussen 10 november en 31 december 2014 gebeurt het echte werk in de vorm van 

-
pagne en de routes vindt u op www.blaricum.nl



Blaercom Lezing van het Theosofisch
Genootschap, 25 november, 20.00 uur
Het innerlijk pad heeft vele zijwegen.
Toegang gratis. 
Voor info: www.theosofie.net. 
De Malbak Laatste dinsdag van de
maand, 15.30-18.30 uur Eigen potje
koken voor kinderen van 9-12 jaar. 
Info en aanmelden bij Miranda van
Neerbos. Tel. 06-33103836 of e-mail
mneerbos@versawelzijn.nl. Iedere don-
derdag, 15.30-17.00 uur activiteiten
voor meiden van 9 t/m 12 jaar in Girls
Place (Y)our Place! 
Info: www.jongversa.nl/yourplace
of e-mail Miranda van Neerbos 
mneerbos@versawelzijn.nl of 06-
33103836. Iedere donderdag, 13.30-
16.00 uur klaverjassen of een ander
spel. Info: Greetje van der Vliet tel:
5262902. Iedere woensdag van 10.00-
12.00 uur het Creatief Café. Info en aan-
melden bij initiatiefneemster en gast-
vrouw: Gonny Slop, tel. 5261065.
GeheugenHuis wijkcentrum De
Draaikom te Huizen. Donderdag 
13 november, 19.30-21.30 uur, 
inloop vanaf 19.00 uur. Thema avond
Veilig thuis wonen met (beginnende)
vergeetachtigheid. Info: tel. 5288260 of
tel. 5288275, info en aanmelden 
(gratis): hjoling@versawelzijn.nl
of aveer@versawelzijn.nl of tel.
5231919. Info GeheugenHuis: e-mail:
geheugenhuis@versawelzijn.nl.
Brinkhuis Elke maandagavond, 19.30-

20.30 uur Rechtswinkel. Drie keer per
maand op zondag, 14.00-16.30 uur
Schilderskring in Laren o.l.v. Marijke
Kaarsgaren. Info en aanmelden: 
cursusbureau@versawelzijn.nl of tel.
035-6299838.
Oosterlichtkerk in Huizen. Veel
Bijvanck-Blaricummers zijn gericht op
deze kerk. Onder de naam Spirit in the
Village worden diverse activiteiten
georganiseerd. Dinsdag 25 november,
20.00-22.00 uur. Lezing: Poëzie van de
ziel (n.a.v. schilderijen van Marc
Chagall) door Ruud Bartlema. Info: 
www.protestantshuizen.nl/oosterlicht.
Vitusgebouw donderdag 13 november,
20.00-22.30 uur, vrijwilligersavond.
Iedereen die op enige manier in 2014
met vrijwilligerswerk bezig is in
Blaricum is van harte welkom.
St. Vituskerk 9 november om 15.00 het
Blaricums Gemengd Koor. De kerk
open om 14.30 uur. Entree: € 15,00.
Kaartverkoop: Blaricumsche Boekhan-
del en in de kerk voor aanvang.
Kerstbomen in de Akker 2014 6-17
december. Bijzondere kerstevenemen-
ten voor bedrijven op twee verrassende
locaties: Bos tussen Blaricum – Huizen
en Kerstbomenbos tussen Huizen –
Naarden. Info, offerte of reservering 
tel. 06-47240810, e-mail
maarten@zmaakt.nl of op website
www.zmaakt.nl.   
BEL-kantoor Op donderdag 20 novem-
ber, 12.30-13.15 uur een bijzonder

EXPOSITIES
Singer t/m 11 januari 2015 Raoel Dufy.
Info: www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 7 december ten-
toonstelling Henny van Grol, beelden
en tekeningen en Alex Verduijn den
Boer, tekeningen.
Info: www.rosaspierhuis.nl.
De Trappenberg tot 25 november Elske
Wilton en Jan Min. 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. 
Historische Kring Blaricum van 15
november t/m 11 januari ‘Kunst op
Drift’. Info: Theo Vrugt tel. 06-
54353109. Openingstijden donderdag
van 20.00 tot 22.00 uur en zaterdag van
14.00 tot 16.00 uur.
Gemeentehuis Huizen t/m 30 novem-
ber kunstwerken van de Blaricumse
kunstenaar Hans Huismans. Info: tel.
5257387 of e-mail via
hm.huis@ziggo.nl. 
Galerie de Vlierhove t/m 23 november
expositie van kleinere beelden van
Catrien van Amstel. Openingstijden
zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00
uur. Info: www.vlierhove.nl.

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.

lunchconcert met twee audiovisuele
presentaties. Zaal om 12.00 uur open.
Entree: € 10,-, incl. broodjes en koffie.
Repair Café in Torenhof 8 november
vanaf 10.00 uur kunt u terecht met uw
kapotte huishoudelijke apparatuur en
kleding. De reparaties worden koste-
loos uitgevoerd, een vrijwillige bijdra-
ge wordt op prijs gesteld. 
Cursus Hypnose op 13, 20, 27
november en 4 december, 19.30-22.00
uur. Kosten € 90,-. In vier avonden
beleven wat hypnotische trance met je
doet. Aanmelden en info: Bernard
Ligtenberg tel. 5316849.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Iedere derde
woensdag van de maand inloopoch-
tend van 10.45-12.00 uur. Laren tel.
5382612. 10 november 20.00-22.00
uur lezing Opvoeden volgens
Nietzsche. Of: Hoe een mens wordt
wat hij is! Leden Humanistisch
Verbond en Vrienden van de bieb €
5,50, bibliotheekleden € 7,50 en niet-
leden € 8,50. Op 17 november
Spoedcursus Online veiligheid en
weerbaarheid door Edo Postma van
20.00-22.00 uur. Toegang € 10,00.
Reserveren gewenst. Op 20 november,
20.00-22.00 uur Muzieklezing Passie
voor Bach door Wout Strootman, 
€ 6,50 Vrienden, € 7,50 leden en €
8,50 niet-leden. 
Info: www.bibliotheekhlb.nl.

Colofon
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Afgelopen zomer startte Huidcoach
Blaricum in het pand van Mary Faber
Totaal Kosmetiek. 
In deze salon streeft huidcoach Mariëlle
Septer naar een optimaal resultaat in
huidverbetering. Met de unieke behan-
deltechnieken zoals de Hannah bind-
weefselmassage en de rimpel reductie
therapie slaat Mariëlle een brug tussen
de schoonheidsspecialiste en de stap
naar een cosmetische arts. Boek gratis
een consult/huidmeting en ontdek  wat
zij voor uw huid kan betekenen. 
Info: Huidcoach Blaricum,  Dorpstraat
6a, tel 06-46632979 of via 
www.huidcoachblaricum.nl.

Scootmobielclub
Elly Eising-Spier uit Blaricum start
vanaf dinsdag 11 november om 14.00
een activiteit voor scootmobielgebrui-
kers om een eindje te rijden, bij elkaar
te komen, ideeën uit te wisselen enz. 
Zij merkte dat veel ouderen die aangewe-
zen zijn op een scootmobiel niet mee kun-
nen met wandel- en fietsclubjes, maar wel
graag een stukje anders willen gaan rijden

dan alleen naar een winkelcentrum of de
dokter. En dan, net als die wandel en
fietsclubjes, kostenloos.Start is altijd bij
buurtcentrum de Malbak. Aanmelden kan
dagelijks bij Elly Eijsink op 0650 637 338
en via  jhospers@versawelzijn.nl.

Dorpsagenda

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Symposium 
De Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum
(VBBN) bestaat negentig jaar.

Nieuw in Blaricum

Een symposium over ‘Het gaat goed met
de bijen maar we zijn afhankelijk van de
maatschappelijke omstandigheden’,
vindt plaats op zaterdag 22 november in
het Brinkhuis. Start programma om
13.00 uur. Einde programma 17.30 uur,
gevolgd door borrel, muziek en samen-
zijn. Toegangskaarten reserveren door
overmaking op rekening NL69RABO

033 49 02371 t.n.v. VBBN Laren-
Blaricum onder vermelding van naam en
aantal kaarten. Toegang is € 10,- per
bezoeker en € 5,- voor leden en dona-
teurs. Na betaling zullen kaarten en een
exemplaar van het digitale jubileumboek
BIJ-Praten toegestuurd worden. 

Info: www.vbbnlarenblaricum.nl. 

De toegang voor leden is gratis en
voor niet leden € 3,00. 

Reserveren noodzakelijk, bij 
voorkeur per e-mail:

secretaris@hkblaricum.nl 
of tel. 06-53168006.

De Historische Kring Blaricum aan de
Brinklaan 4 A organiseert op dinsdag
11 november om 20.00 uur, een lezing
met gebruik van een video-animatie,
van zo’n anderhalf uur over de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was
een verdedigingslinie met water als ver-
dedigingswapen. Kwam de vijand er
aan, dan konden stroken weiland tussen
Muiden en de Biesbosch onder water
worden gezet. De linie deed dienst van
1815 tot ongeveer 1840.

Water vijand en bondgenoot
Het waren de Romeinen die het water al
gebruikten als hun verdedigingslinie.
Veel later werd de Oude Hollandse
Waterlinie gebouwd, ten westen van de
stad Utrecht en nog later de Nieuwe
Hollandse Waterlinie ten oosten van de
stad Utrecht. Toen de vliegtuigen hun
intrede deden, ging de functie van de
Hollandse Waterlinie verloren. Veel oude
verdedigingsobjecten zijn nog in takt.
Dat water van oudsher een van onze
grootste vijand is, weet iedereen. Maar
dat water ook een grote bondgenoot van
ons kan zijn, is minder bekend.
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