
Feestweek 15 

Zaterdag 15 augustus
10.00 uur:   Ringsteken ongezadelde 

paarden en pony’s op 
het Ziekenweitje aan de 
Meentzoom.

13.00 uur:   Kermisvoetbaltoernooi 
op de terreinen van 
BVV’31 aan de Scha-
pendrift.

14.00 uur:   ‘Lol met je knol’ op 
het terrein van Stad & 
Lande ruiters. 

20.00 uur:   Optreden van de soul-
band Junior Souls bij 
Rust Wat.

20.45 uur:   Lampionnenoptocht. 
Start Melkweg/Verbin-
dingsweg.

22.00 uur:   Groots vuurwerk bij 
Rust Wat.

Zondag 16 augustus 
Oranjeweitje, Torenlaan

12.00 uur:   Presentatie Blaricumse 
Verenigingen.

12.00 uur:   Vossenjacht voor so-
lexen.

14.00 uur:  Keuring versierde fi etsjes.

Maandag 17 augustus
09.30 uur:   Keuring versierde 

aanspanningen op het 
Oranjeweitje, Torenlaan.

13.30 uur:   Ringsteken met versier-
de aanspanningen op de 
Kerklaan. In de pauze 
om ca. 14.30 uur rings-
teken met transport- en 
bakfi etsen.

Dinsdag 18 augustus
15.00 -  Reünie, ontmoeting   
19.00 uur:  tussen (oud)dorp geno-  
 ten in het Vitusgebouw.

Woensdag 19 augustus
13.30 uur:   Volksspelen op het 

Oranjeweitje, Torenlaan.

Voor uitgebreide informatie zie 
www.ovblaricum.nl
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Wachtend Land, bomen bijen kunst
 
Het is al weer bijna een jaar geleden dat Hidde van der Ploeg een artikel 
schreef over ‘De Groene Meent’, het plan van de imkersvereniging voor een 
bij-vriendelijke inrichting van het Wachtend Land. Wat is er van deze mooie 
plannen terecht gekomen?

Dankzij donaties is er een integraal plan 
voor het Wachtend Land tot stand geko-
men. Zeven grote bomen, speciaal geko-
zen vanwege hun aantrekkelijkheid voor 
bijen en andere insecten, werden aan de 
gemeente aangeboden. Zes bomen voor 
de in de toekomst geplande pleinen en 
één vlak bij het Meenthuis zijn als eer-
sten in het toen nog zo kale gebied ge-
plant. De pleinruimte rond de zes bomen 
is beplant met bij-vriendelijke struiken, 
heesters en vaste planten. Deze zes bo-
men worden verbonden door wandelpa-
den. En worden in het gebied bankjes en 
een picknicktafel geplaatst. Ook komen 
er bordjes met QR-codes die toegang ge-
ven tot informatie over het huidige ge-
bied en de rijke historie. Dat gaat terug 
tot 6.000 jaar geleden!

‘t Tussenom
Op één van deze toekomstige pleinen is 
’t Tussenom geplaatst. Dit kunstobject 

beschouwt de Blaricummermeent in het 
perspectief van de tijd. Op het object 
worden door beeldend kunstenaar Mar-
co Goudriaan vier afbeeldingen aange-
bracht (ingebrand). Twee afbeeldingen 
weerspiegelen het rijke verleden van 
deze omgeving, terwijl de andere twee 
afbeeldingen respectievelijk het heden 
en de toekomst van het gebied symboli-
seren. De eerste afbeeldingen op ‘t Tus-
senom zijn aangebracht.

Help de bijen!
De honingbij is belangrijk voor onze 
voedselvoorziening, maar het gaat al vele 
jaren niet zo erg goed met de bijen. U kunt 
ons hierbij steunen door een bijdrage over 
te maken op rekeningnummer NL62RA-
BO01191.82.548 t.n.v. Stichting Bijen-
fonds Blaricum en Omstreken. En doe 
mee met de actie ‘Korenbloem’ en koop 
zakjes zaad van korenbloemen, binnen-
kort verkrijgbaar bij de lokale winkeliers.
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

Jeugdtheater Het Blauwe Paleis brengt
met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
kinderen zien hoe geweldig boeken zijn.
De voorstelling is een bewerking van het
gelijknamige kinderboek van Magali de
Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
basisscholen in Laren en Blaricum op 25
januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

Nieuw bij De
Nieuwe Gooische 
De Nieuwe Gooische, makelaars en
taxateurs in het Gooi, bieden nu ook
hun diensten aan als online makelaar. 

Het online pakket is een compleet pakket
voor de verkoop van uw huis, inclusief
professionele fotografie, plattegronden
en de aanmelding op Funda.nl voor een
vaste prijs van € 1.495,-, zonder dat u bij
verkoop nog courtage betaalt.� 

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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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

De aanleiding om tot deze Blaricumse
NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
vrolijk lachend het water uit komt                                                                                                                                   

Gooimeerzit
In overleg met Iceman Wim Hof,
Mathijs Storm en Health Center FIT in
aan de Meentweg in Blaricum is er in
september een trainingsprogramma
opgezet ter voorbereiding van de
GOOMEERZIT van twee minuten  op
zondag, 4 januari. Henk vertelt over zijn

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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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

Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 1

www.barneveldzaken.nl

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

’t Tussenom. Dit kunstobject beschouwt de Blaricummermeent in het perspectief van 
de tijd. Op het object worden door beeldend kunstenaar Marco Goudriaan afbeeldin-
gen aangebracht (ingebrand).

www.vivium.nl/
torenhof

Info: www.imkersverenigingblaricum.nl, 
www.wachtendland.nl en www.tussenom.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

Zomerperiode 
burgerzaken en 
politiepost
Tot en met 14 augustus vervalt de maan-
dagavondopenstelling van Burgerzaken 
in het kantoor van de BEL Combinatie. 
De balie is in de genoemde periode 
geopend op maandag van 13.30 tot 
18.00 uur; dinsdag t/m vrijdag van 08.30 
tot 12.30 uur. De publieksbalies werken 
op afspraak. Via www.blaricum.nl kunt u 
een afspraak maken. Natuurlijk kan dat 
ook telefonisch via 14 035.

Politiepost Blaricum-Laren
De politiepost Blaricum-Laren op de 
Groene Gerritsweg 2b in Laren is in 
dezelfde periode alleen op de maan-
dag en donderdag van 09.00 tot 12.30 
uur geopend. U kunt uitwijken naar de 
politiepost in Hilversum (Groest 69) of in 
Huizen (Graaf Wichman 1).

Om het feest van en voor de duizenden 
bezoekers in goede banen te 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: 

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

Geen drank onder de 18
Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet 
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 meegemaakt 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 alterna-
tieven; 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 ge-

plaatst. 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 daar wordt ook tegen 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.

Volgen via Facebook
Wilt u op de hoogte blijven van de 
activiteiten tijdens de Blaricumse 
Kermis? Volg ons dan op Facebook: 
www.facebook.com/pages/Blaricumse-
Kermisweek/1445532395771877

BLARICUMSE KERMIS: FEEST VOOR JONG EN OUD! 

Taxushaag gesnoeid: afval naar kringloop of GAD
Wethouder Liesbeth Boersen bracht onlangs een paar bakken taxussnoeisel naar 
het kringloopcentrum. De eigen taxusboom en de haag van de buren waren toe 
aan een snoeibeurt. De gesnoeide twijgjes werden opgevangen in kratten en 
aangeboden bij KringloopCentrum Eemnes. Zij coördineren de inzameling van het 
snoeiafval dat baccatine bevat; een belangrijke grondstof bij de productie van 
chemokuren ter bestrijding van kanker.

Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie. Stichting Vergroot 
de Hoop heeft vorig jaar materiaal bijeen gebracht voor meer dan 10.000 chemo-
therapieën. Voor iedere ingezamelde kuub taxussnoeisel gaat er bovendien € 50,- 
naar een kankergerelateerd goed doel. In deze regio is gekozen voor de Chemotuin 
bij Tergooiziekenhuizen. Het snoeisel moet wel voldoen aan twee voorwaarden, 
namelijk het moet jong en zuiver (geen dikke takken, of ander tuinafval) zijn. Voor 
meer informatie over de actie zie de website van de GAD, www.gad.nl of van de 
stichting: www.vergrootdehoop.nl

Foto: Wethouder Liesbeth Boersen verzamelt het snoeiafval 
van de taxushaag om het aan te bieden bij KringloopCentrum 

Eemnes. Inwoners van Blaricum kunnen hun taxussnoeiafval hier 
aanbieden, of op één van de GAD-scheidingsstations in de regio.

Van zaterdag 15 t/m woensdag 19 augustus is het weer kermis in Blaricum. Voor 
veel inwoners een gebeurtenis waar ze naar uitkijken en zelfs hun vakantieplan-
nen op afstemmen. Even is Blaricum het centrum van de regio met het feestge-
druis van duizenden bezoekers. De vele activiteiten, het saamhorigheidsgevoel 
en het vaak mooie zomerweer zorgen al jarenlang voor een unieke kermis.
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Welke sportverenigingen hebben een speciaal aanbod voor senioren? Waar kan 
ik een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Veel ouderen verdwalen in de brij 
aan regels en informatie. Daarom heeft de OuderenOmbudsman alle relevante 
informatie uit de gemeente voor u gebundeld op de website www.ouderenom-
budsman.nl/gemeenten. Op deze site wordt u geïnformeerd over uiteenlopende 
onderwerpen als wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en geldzaken.

Er zijn een aantal instanties die automa-
tisch uw persoonsgegevens krijgt. Andere 
instanties moeten daarvoor eerst een 
verzoek indienen bij de gemeente. U kunt 
ons echter vragen om verstrekkingsbe-
perking van uw persoonsgegevens.

Basisregistratie Personen (BRP)
In de Basisregistratie Personen, de 
officiële benaming voor de Neder-
landse bevolkingsadministratie, zijn alle 
persoonsgegevens opgenomen. Het gaat 
hierbij niet alleen om uw adresgegevens, 
maar bijvoorbeeld ook om gegevens 
over huwelijk of geregistreerd partner-
schap, nationaliteit, ouders en kinderen. 

Automatische verstrekking
Uw gegevens worden vaak automatisch 
verstrekt aan overheidsinstellingen als 
de Belastingdienst en de Sociale Verze-
keringsbank (SVB). Ook bijzondere maat-
schappelijke instellingen zoals pensioen-
fondsen krijgen uw gegevens wanneer 
dit noodzakelijk is voor de uitvoering 

van hun wettelijke taken. Het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties bepaalt welke informatie aan 
deze instanties wordt verstrekt. U kunt 
de verstrekking van gegevens aan deze 
instanties niet voorkomen, omdat dat 
wettelijk is bepaald.

Vragen om geheimhouding 
gegevensverstrekking aan 
andere instanties
Curatoren, advocaten, niet commerciële 
instellingen als sport- en muziekvereni-
gingen en Stichting Interkerkelijke Leden-
administratie (SILA) krijgen uw gegevens 
niet automatisch. Zij moeten daarvoor 
een verzoek indienen bij de gemeente. 
Voor deze verzoeken kunt u echter 
verstrekkingsbeperking van uw gegevens 
vragen. Hiervoor moet u een schriftelijke 
verzoek bij ons indienen met daarbij een 
kopie van een legitimatiebewijs. Als wij 
uw verzoek hebben verwerkt, ontvangt u 
daarvan een schriftelijke bevestiging.

Verstrekkingsbeperking 
(geheimhouding) Persoonsgegevens

Blaricum maakt voor de bekendma-
kingen van onder andere vergunnin-
gen, verordeningen en beleid gebruik 
van de landelijke website voor 
bekendmakingen (berichten over uw 
buurt). Bijna alle overheidsorganisa-
ties maken hiervan gebruik, waardoor 
u hier niet alleen informatie vindt van 
de gemeente, maar bijvoorbeeld ook 
van provincie en waterschappen.

Via een banner op de website van 
de gemeente Blaricum komt u direct 
op de landelijke website, waar u met 
behulp van een kaartje de recente 
bekendmakingen kunt bekijken. De 
website biedt ook een e-mailservice. 
In vijf eenvoudige stappen meldt u zich 
daarvoor aan, waarna u automatisch 
via e-mail periodiek wordt geïnfor-
meerd over nieuwe bekendmakingen. 
Het doorlopen van de vijf stappen kost 
maximaal tien minuten. Daarna ont-
vangt u wekelijks, of een aantal keren 
per week (afhankelijk van uw instel-
lingen) alle bekendmakingen thuis in 
uw mailbox.

Handleiding
Op de website van de gemeente 
Blaricum staat een beknopte handlei-
ding, waarin de vijf stappen worden 
uitgelegd. Deze is te benaderen via 
www.blaricum.nl (Bestuur > Nieuws en 

bekendmakingen > Bekendmakingen). 
Als u gebruik maakt van Twitter, volg 
dan de gemeente: @Gem_Blaricum. 
U wordt dan op de hoogte gehouden 
van nieuws en bekendmakingen. Voor 
inwoners die geen toegang hebben 
tot de digitale media stellen wij bij de 
balie van het gemeentehuis en het 
BEL-kantoor kopieën van bekendma-
kingen beschikbaar.  

Omdat de bekendmakingen niet langer 
rechtstreeks op de gemeentelijke web-
site zijn te vinden, is de zoekfunctie 
van de website van de gemeente Bla-
ricum aangepast. Deze maakt gebruik 
van een speciale Google zoekfunctie 
die niet alleen binnen de eigen website 
zoekt, maar ook binnen overheid.nl 
en andere sites waar de gemeente 
Blaricum gebruik van maakt. Denk 
bijvoorbeeld aan ruimtelijkeplannen.nl  
voor bestemmingsplannen, maat-
schappelijkezakenhbel.nl voor zorg en 
ondersteuning en Ibabsonline voor de 
agenda en stukken van raad en RTG. 

Vragen
Voor vragen over bekendmakingen, of 
de gemeentelijke website kunt u con-
tact opnemen met de webmaster van 
de BEL Combinatie. Bij voorkeur per 
e-mail: webmaster@belcombinatie.nl

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

Op 8 mei jongstleden publiceerden we in de hei & wei een oproep aan alle inwoners 
om overhangend groen, zodanig te snoeien dat voor alle weggebruikers de doorgang 
zonder hinder wordt gewaarborgd. Het gaat hierbij vooral om heggen die steeds 
verder uitdijen en de al nauwe straten nog smaller maken. Al een behoorlijk aantal 
inwoners heeft hieraan gehoor gegeven. Daar zijn we erg blij mee en we gaan er 
vanuit dat dit andere inwoners aanspoort om onderhoud te plegen aan het groen dat 
overhangt. De handhavers van de gemeente blijven de komende tijd nog monitoren 
op overhangend groen en daar waar nodig wordt bij de betreffende inwoner aange-
beld of een brief in de bus gedaan.

De handhavingsactie is in mei gestart omdat met name in het oude dorp, trottoirs 
soms moeilijk begaanbaar zijn, of uitzicht wordt belemmerd en auto’s minder goed 
in bermen kunnen parkeren. Dit levert verkeersonveilige situaties op en kan leiden 
tot vertraging bij hulpdiensten. Het voorkomen van dit soort situaties is ook in uw 
belang. Daarom vragen wij u hierin uw verantwoordelijkheid te nemen en het over-
hangend groen terug te snoeien.

Inwoners Blaricum werken mee aan 
prettige leefomgeving

OUDERENOMBUDSMAN NU OOK 
IN BEL-GEMEENTEN

De Veiligheidsmonitor 2015 gaat binnenkort van start. Hoe veilig is uw buurt? Bent 
u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden 
bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van de Veilig-
heidsmonitor worden gesteld aan u als inwoner van Blaricum. 

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, (on)veiligheid, buurtpro-
blemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeen-
telijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint rond 
6 augustus. De resultaten worden in maart 2016 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek 
bij het vormgeven en evalueren van het veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in 
opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research. Deelnemers aan het on-
derzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 
in te vullen. Meer informatie vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl 

Hoe veilig is onze gemeente?
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Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 23 augustus Vereniging 
van Beeldende Kunstenaars La-
ren-Blaricum. T/m 30 augustus Erf-
gooiers. Fotoportretten door Koos 
Breukel. T/m 30 augustus Belgische 
schone. Ensor tot Magritte. www.sin-
gerlaren.nl.
Historische Kring Blaricum t/m 19 
september expositie pentekeningen 
van G.A. Mangold. Openingstijden: 
zaterdag 14.00-16.00 uur en donder-
dag 20.00-22.00 uur. Voor informatie: 
www.hkblaricum.nl.
Rosa Spier Huis t/m 9 augustus 
Werk uit eigen huis, tentoonstelling 
van werk van de kunstenaars van het 
Rosa Spier Huis. Openingstijden: da-
gelijks tussen 10.00-16.00 uur. Infor-
matie: www.rosaspierhuis.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom t/m 27 augustus iedere 
donderdag zomeravondbridge ge-
organiseerd door de Bridgegooiers. 
Aanvang 20.00 uur, aanwezig 19.45 
uur. Toegang niet leden € 2,00, leden 
gratis. 

Bibliotheek 

In het jaarverslag 2014 van de biblio-
theek staan 14 interviews met leden 
en bezoekers over hun ervaring en 
mening over de activiteiten van de bi-
bliotheek. 

Het jaarverslag geeft daardoor een rijk 
geschakeerd overzicht van de dienstver-
lening en het werkveld. De bibliotheek is 
actief bezig met leesbevordering, vanaf 
de wieg met Boekstart voor baby’s en 
peuters, via een compleet programma 
voor kinderdagverblijven en scholen, tot 
en met het coördineren van teams van 
getrainde vrijwilligers die boeken uit de 
gevarieerde bibliotheekcollectie thuis 
gaan brengen of voorlezen in woon- 
zorghuizen. 

Uit het jaarverslag
Mevrouw Aat Koopmans-de Vries uit 
Blaricum: ‘Ik kan mij geen leven voor-
stellen zonder boeken. De grootletter-
boeken lezen erg prettig. Er kwam ei-
genlijk alleen weinig van lezen toen de 
kinderen klein waren en mijn man en ik 
een woninginrichtingsbedrijf hadden.’ 
Vrijwilligster Anneke Verweij-van Dalf-
sen las een artikel in hei & wei, waarin 
vrijwilligers gevraagd werden om boe-
ken bij mensen thuis te brengen. Het leek 
haar prima in te plannen naast haar ande-
re werkzaamheden. Naar de bibliotheek 
ging ze zelf toch al regelmatig. 

Het jaarverslag kunt u lezen op www.
bibliotheekhlb.nl en ligt voor belangstel-
lenden klaar bij de klantenservice van de 
bibliotheek. 

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410 
Laren tel. 5382612

De eerste legpenning (door Margot Pistor 
ontworpen en gemaakt) ging 5 jaar ge-
leden naar Henk 
Eggenkamp. Wie 
de legpenning 
dit jaar ontvangt 
blijft een verras-
sing tot 16 au-
gustus. Tussen 
14.00 en 15.00 
uur vindt de uit-
reiking plaats op 
het Oranjeweitje. 

Naamswijzi-
ging en nieuwe 
website
In de praktijk 
blijkt de naam 
Gemeenschaps-
fonds Blaricum niet de lading te dekken 
van wat het fonds nu doet. Daarom is 
voor een andere naam gekozen die ook 
tijdens de verenigingen dag bekend ge-
maakt zal worden. Uiteraard hoort bij een 
nieuwe naam ook een nieuwe website en 

wie jarig is, trakteert! Alle verenigingen 
die de afgelopen 10 jaar een bijdrage 

hebben ontvangen 
van het fonds kun-
nen een cheque 
winnen van 250 
euro. De betrok-
ken besturen wor-
den ontvangen op 
16 augustus tussen 
14.00 en 15.00 
uur op het Oranje-
weitje bij de stand 
van het Gemeen-
schapsfonds voor 
een hapje en een 
drankje. Tevens 
zullen dan de drie 
cheques verloot 
worden onder de 

aanwezige bestuursleden/vertegenwoor-
digers. 

Graag aanmelden via info@gemeen-
schapsfondsBlaricum.nl voor 15 augus-
tus a.s.

Hebt u defecte huishoudelijke apparaten, 
beschadigde kleding, tuingereedschap, 
kampeerspullen enz.? Dan kunt u op za-

terdag 8 augustus terecht in Zorgcentrum 
De Torenhof waar de reparateurs van het 
Repair Café Blaricum vanaf 10.00 uur 
klaar staan om uw eigendommen waar 
mogelijk gratis te repareren. De sessie 
duurt tot 13.00 uur. Na 12.30 uur wor-
den geen reparaties meer aangenomen. 
Eventueel te vervangen onderdelen dient 
u zelf mee te brengen.

Met de tentoonstelling Kunstzinnige 
ambtenaren krijgt u de mogelijkheid 
om de creatieve kant van een aantal 
BEL-ambtenaren te ontdekken. Vijf-
tien medewerkers tonen hun creativi-
teit in de vorm van foto’s, schilderijen 
en andere soorten werken. 

Op het werk is het goed als ambtenaren 
creatief zijn bij het zoeken naar oplos-
singen van problemen. Echter je ver-
beelding helemaal de vrije hand geven, 
is daarbinnen niet mogelijk. Want tussen 
droom en daad staan wetten in de weg en 
praktische bezwaren. Daar waar ambte-
naren in het werk hun taal- en cijferver-
mogen gebruiken, gaat het bij schilderen 

of fotograferen om het vermogen om 
goed te kijken en te combineren. Crea-
tief zijn in vrije tijd is een aanvulling op 
creatief zijn in werktijd.

U bent van harte welkom!
Tot 19 augustus in het BEL-kantoor 
Eemnes tijdens kantooruren en op vrij-
dag tot 13.00 uur. 

Kunstzinnige ambtenaren

Gemeenschapsfonds Blaricum 10 jaar
Tijdens de verenigingen dag op 16 augustus a.s. viert het Gemeenschapsfonds 
Blaricum haar 10-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan zal voor de tweede keer 
de bronzen legpenning worden uitgereikt aan een inwoner van Blaricum die zich 
al lange tijd op velerlei manieren heeft ingezet voor de Blaricumse gemeenschap.

Mevrouw Aat Koopmans-de Vries en An-
neke Verweij-van Dalfsen

2010, Henk Eggenkamp krijgt de eerste 
legpenning uit handen van de toenmalige 
voorzitter Paul Nobelen.
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Kopij
Heeft u iets te melden over uw club, ver-
eniging, evenement of andere zaken in 
Blaricum? Laat het ons weten. Mail uw 
kopij naar redactie@heienwei.nl. Kopij 
voor het augustusnummer inleveren ui-
terlijk 13 augustus.


