
De Droomboom
1 juli jl. opende burgemeester Joan de 
Zwart-Bloch samen met de kinderen 
de nieuwe speeltuin bij de Droom-
boom. 
Daarnaast bezocht zij de kinderkunstten-
toonstelling, een kunstproject dat door 
Maja Boot van de Kinderkunstacademie 
Blaricum werd begeleid. 

Frisse start 
Volksuniversiteit Laren-Blaricum-Eem-
nes en Huizen zijn gefuseerd en gaan 
verder onder de naam Volksuniver-
siteit het Gooi, met Evert de Jong als 
nieuwe voorzitter.
Het programma 2016-2017 biedt de 
keuze uit 112 activiteiten;  cursussen, le-
zingen, workshops op allerlei gebieden, 
vele wandelingen en de talencursussen. 
Nieuw zijn de Kunstbusuitstapjes, waar-
bij een bezoek wordt gebracht aan diver-
se steden. 
Zie www.volksuniversiteithetgooi.nl 

Repair Café
Wat te doen als uw strijkbout het be-
geeft of als uw stofzuiger het niet meer 
doet?
Kom dan zaterdag 13 augustus naar het 
Repair Café in wijkcentrum De Malbak. 
Tussen 10.00 en 13.00 uur staan daar de 
reparateurs klaar om uw defecte eigen-
dommen waar mogelijk een tweede leven 
te geven. Het gaat o.a. om huishoudelijke 
apparatuur, kleding en tuingereedschap. 
De reparaties worden gratis uitgevoerd. 
Wel wordt een vrijwillige donatie op 
prijs gesteld. 
Info: www.repaircafeblaricum.nl
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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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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. 
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www.barneveldzaken.nl

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

Tel (035) 524 89 89
www.moulijn.nlEet smakelijk!

door Aty Lindeman-Strengholt
Sophie-Fleur Thole-Koster, geboren en getogen in Blaricum, getrouwd, moeder 
van drie prachtige zoontjes én eigenaresse van catering bedrijf SOOFS Kitchen. 

Voor Sophie komt met SOOFS Kitchen 
een lang gewenste droom uit. Ze is altijd 
dol geweest op koken, geleerd van haar 
moeder. Van het één kwam het ander, ‘nu 
of nooit’ en met veel doorzet-
tingsvermogen is Sophie haar 
cateringbedrijf gestart. Achter 
de potten en pannen, nieuwe 
gerechten uitzoeken, spannen-
de probeersels maken, alles 
in haar (kleine) oergezellige 
keuken.

Van alle markten thuis
‘Ik verzin en probeer van alles, 
lekkere voedzame stamppot-
jes, mooie pasta’s, Oriëntaalse gerechten, 
voedzame maaltijdsoepen, alles kakel-
vers en home made, warm thuisbezorgd 
voor ouderen, ideaal en betaalbaar. Ook 
ben ik van plan me te gaan specialiseren 
in babyvoeding, vers, verser, verst … 
met heel veel groenten.’ Door haar be-
drijf is ze lekker veel thuis, ideaal met de 

drie opgroeiende mannetjes die het liefst 
ook al meewerken in de keuken. Sophie 
stelt originele (week)menu’s samen die 
ze op bestelling bereidt en rondbrengt 

of afgehaald kunnen worden. 
Veel 65-plussers en ouderen, 
die niet meer willen koken of 
er gewoonweg geen tijd meer 
voor hebben, zijn dan ook 
heel blij met SOOFS Kit-
chen. Het cateren van grote 
partijen in opdracht, samen 
met Marita Steenbeek van 
’t Vitus, doet Sophie ook. 
‘Voor bruiloften, huwelijks- 
jubilea, recepties, kinder-

feestjes… alles kan’, vertelt ze stralend. 
Mond op mond reclame is in dit heerlijke 
dorp voor haar belangrijk, zegt ze en dat 
is ook begrijpelijk.  Ze moet nu weer hol-
len, want ze is ook nog klassenmoeder 
op de basisschool. Welja, dat kan er ook 
nog wel bij…
Informatie: www.soofskitchen.nl

Het vinden 
van de juiste 
medewerker  
is nog nooit 
zo simpel 
geweest

De grootste vacaturesite

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

Eemnesserweg 39, 1261 HH  Blaricum
mobiel 0031 6 516 117 18

onewoman.amsterdam@icloud.com

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

Dorpsstraat 9 b-c  1261 ES  Blaricum
t: 035 - 640 94 32

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

035-820 03 20
uwgemaksdiensten.nl

Art(ist) & Food, het evenement met schilderwedstrijden rondom de muziektent, had 
niemand minder dan Bud de Gooijer gestrikt om model te zitten voor de wedstrijd 
portretschilderen. Het winnende portret, gekozen door Bud zelf, is van Gemma van 
der Zee. 
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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 Combinati e
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinati e.nl

Website: www.belcombinati e.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 ti jdens de openingsti jden 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

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Van zaterdag 20 tot en met woensdag 24 augustus is het weer kermis in Blaricum. Iets om naar uit te kijken! Even is Blaricum 
het centrum van de regio met het feestgedruis van duizenden bezoekers. De vele acti viteiten, het saamhorigheidsgevoel op 
straat en het vaak mooie zomerweer zorgen al jaren voor een unieke kermis. 

Om alles in goede banen te leiden, werken 
gemeente, politi e, brandweer en andere 
hulpdiensten nauw samen. Ook de bezoe-
kers van de kermis kunnen ervoor zorgen 
dat de kermis ook dit jaar weer een groot 
succes wordt. We doen dat met elkaar. 

Een hapje en een drankje
Dat maakt het feest compleet. Moet je 
nog rijden? Drink fris, spreek af wie de 
‘BOB’ is, of neem een taxi. Alcoholge-
bruik onder de 18 jaar is niet toegestaan, 

dus ook niet op de kermis. En heb je 
wat gedronken en hoge nood? Er zijn 
toiletwagens en ‘plaskruizen’ aanwezig. 
Wildplassen is dus niet nodig.

Horeca open tot 02:00 uur
De meeste horecaondernemingen 
mogen langer open blijven in de kermis-
week. Sluiti ngsti jd is 02.00 uur; hier zien 
politi e en gemeente strak op toe. Zodat 
omwonenden een ongestoorde nacht-
rust kunnen hebben. 

Verkeer en parkeren
Het verkeer en openbaar vervoer wordt 
omgeleid, dat is overal met borden zicht-
baar gemaakt. Auto’s die fout of belem-
merend staan geparkeerd voor hulpver-
leningsvoertuigen kunnen weggesleept 
worden. Op www.blaricum.nl (onder 
Evenementen) vindt u een overzicht van 
de verkeersmaatregelen.

Zie ook de agenda van de kermisweek op 
de achterzijde van deze hei & wei.

Blaricumse Kermis: feest voor jong en oud! 

BEL-kantoor
In de zomervakanti e sluit het kantoor 
van de BEL Combinati e op maandag 
eerder dan normaal. Tot 22 augustus 
sluit het BEL-kantoor op maandag 
om 17.00 uur. Natuurlijk kunt u nog 
steeds een afspraak maken voor de 
dagelijkse openingsti jden, via www.
blaricum.nl of telefonisch via 14 035.

Wmo-loket Blaricum
Het Wmo-loket in Blaricum is van 
18 juli tot en met 1 september geslo-
ten. Kijk voor meer informati e op 
www.maatschappelijkezakenhbel.nl, 
of bel 035 – 528 12 47. 

ZOMERVAKANTIE: 
AANGEPASTE 
OPENINGSTIJDEN

MERYEM KILIC-
KARAASLAN NIEUWE 
GEMEENTESECRETARIS 
BLARICUM

Meryem Kilic-Karaaslan wordt per 
1 september a.s. de nieuwe gemeen-
tesecretaris van Blaricum. Zij volgt 
daarmee Arie Hogendoorn op. Naast 
gemeentesecretaris is Meryem Kilic 
vanaf 1 september ook lid van de 
directi eraad van de BEL Combinati e.

De gemeente Blaricum heeft  tegelijk met Laren en Eemnes de ‘Buurt- en Wijkindeling 
BEL-gemeenten’ vastgesteld. Sinds 14 juni 2016 heeft  elke buurt een vaste offi  ciële 
naam en is duidelijk waar de grenzen lopen. De gemeente en andere instanti es kun-
nen hierdoor effi  ciënter werken. Over enige ti jd komt deze informati e ook digitaal 
beschikbaar voor inwoners en ondernemers, waardoor zij precies kunnen zien wat 
hun buurt is.

Door de namen en grenzen van de buur-
ten in de BEL-gemeenten (Blaricum, Laren 
en Eemnes) formeel vast te leggen, zijn 
alle gegevens nu eenduidig, volledig en 
actueel. De gegevens uit de digitale Buurt- 
en Wijkindeling worden door de ge-
meente vooral gebruikt bij het maken en 
uitvoeren van beleid op buurtniveau. Dat 

maakt het buurtgericht werken bijvoor-
beeld makkelijker. Ook organisati es als de 
politi e, woningbouwverenigingen en het 
CBS maken gebruik van deze gegevens. 

In het kaartje hieronder ziet u de actuele 
buurten in de BEL-gemeenten, met de 
buurtnamen in de legenda.

Buurten BEL-gemeenten nu offi cieel
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wat gedronken en hoge nood? Er zijn 
toiletwagens en ‘plaskruizen’ aanwezig. 
Wildplassen is dus niet nodig.

Horeca open tot 02:00 uur
De meeste horecaondernemingen 
mogen langer open blijven in de kermis-
week. Sluiti ngsti jd is 02.00 uur; hier zien 
politi e en gemeente strak op toe. Zodat 
omwonenden een ongestoorde nacht-
rust kunnen hebben. 

Verkeer en parkeren
Het verkeer en openbaar vervoer wordt 
omgeleid, dat is overal met borden zicht-
baar gemaakt. Auto’s die fout of belem-
merend staan geparkeerd voor hulpver-
leningsvoertuigen kunnen weggesleept 
worden. Op www.blaricum.nl (onder 
Evenementen) vindt u een overzicht van 
de verkeersmaatregelen.

Zie ook de agenda van de kermisweek op 
de achterzijde van deze hei & wei.

Blaricumse Kermis: feest voor jong en oud! 

BEL-kantoor
In de zomervakanti e sluit het kantoor 
van de BEL Combinati e op maandag 
eerder dan normaal. Tot 22 augustus 
sluit het BEL-kantoor op maandag 
om 17.00 uur. Natuurlijk kunt u nog 
steeds een afspraak maken voor de 
dagelijkse openingsti jden, via www.
blaricum.nl of telefonisch via 14 035.

Wmo-loket Blaricum
Het Wmo-loket in Blaricum is van 
18 juli tot en met 1 september geslo-
ten. Kijk voor meer informati e op 
www.maatschappelijkezakenhbel.nl, 
of bel 035 – 528 12 47. 

ZOMERVAKANTIE: 
AANGEPASTE 
OPENINGSTIJDEN

MERYEM KILIC-
KARAASLAN NIEUWE 
GEMEENTESECRETARIS 
BLARICUM

Meryem Kilic-Karaaslan wordt per 
1 september a.s. de nieuwe gemeen-
tesecretaris van Blaricum. Zij volgt 
daarmee Arie Hogendoorn op. Naast 
gemeentesecretaris is Meryem Kilic 
vanaf 1 september ook lid van de 
directi eraad van de BEL Combinati e.

De gemeente Blaricum heeft  tegelijk met Laren en Eemnes de ‘Buurt- en Wijkindeling 
BEL-gemeenten’ vastgesteld. Sinds 14 juni 2016 heeft  elke buurt een vaste offi  ciële 
naam en is duidelijk waar de grenzen lopen. De gemeente en andere instanti es kun-
nen hierdoor effi  ciënter werken. Over enige ti jd komt deze informati e ook digitaal 
beschikbaar voor inwoners en ondernemers, waardoor zij precies kunnen zien wat 
hun buurt is.

Door de namen en grenzen van de buur-
ten in de BEL-gemeenten (Blaricum, Laren 
en Eemnes) formeel vast te leggen, zijn 
alle gegevens nu eenduidig, volledig en 
actueel. De gegevens uit de digitale Buurt- 
en Wijkindeling worden door de ge-
meente vooral gebruikt bij het maken en 
uitvoeren van beleid op buurtniveau. Dat 

maakt het buurtgericht werken bijvoor-
beeld makkelijker. Ook organisati es als de 
politi e, woningbouwverenigingen en het 
CBS maken gebruik van deze gegevens. 

In het kaartje hieronder ziet u de actuele 
buurten in de BEL-gemeenten, met de 
buurtnamen in de legenda.

Buurten BEL-gemeenten nu offi cieel

02 | 29 juli 2016 | week 30 | Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

De aangevraagde of verleende (omgevings)vergunningen worden niet meer in 
de hei & wei gepubliceerd. U kunt ze bekijken via de landelijke website 
www.overheid.nl 

Bekendmakingen per post ontvangen
Op verzoek kunt u een afschrift van de besluiten per post ontvangen. Dit is 
een extra service van de gemeente Blaricum. Het gaat om de besluiten zoals 
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl. Aan 
de toegezonden bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het elektronisch gemeenteblad is de enige formele rechtsgeldige versie. 
Wilt u de bekendmakingen per post ontvangen? Meldt u zich dan aan bij het 
bestuurssecretariaat op: 035 – 751 32 25 of 035 – 751 32 09. Of per mail: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Zó weet je ervan!

Evenement bij 
mij om de hoek?

De e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ biedt de mogelijkheid  
om berichten over de wijk of buurt digitaal te ontvangen.  
Het gaat om berichten van regionale overheidsorganisaties zoals 
bijv. de gemeente, de provincie of het waterschap die direct van 
invloed zijn op de omgeving. Zoals vergunningen, plannen en 
voorschriften. Op elk moment van de dag slechts één klik 
verwijderd van de meest recente berichten?

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

www.overuwbuurt.overheid.nl

De gemeente Blaricum denkt na over 
haar bestuurlijke toekomst, om er 
voor te zorgen dat Blaricum in de 
toekomst al haar taken samen met 
inwoners en organisaties van Blaricum 
vorm kan geven. Daarvoor gebruikt 
de gemeente de resultaten van het 
bestuurskrachtonderzoek (over 
’toekomstbestendigheid’ van gemeen-
ten) van de provincie Noord-Holland, 
dat nu wordt uitgevoerd. Maar we 
willen ook graag weten wat u van de 
gemeente vindt, welke wensen u heeft 
en welke eisen u stelt. Daarom gaan 
we graag in gesprek (dialoog) met de 
inwoners, maatschappelijke organisa-
ties en ondernemers van Blaricum – 
dat is belangrijk, het gaat immers over 
de toekomst van het dorp.

Dialoog via enquête en Inwonertop B100
De dialoog start eind augustus met een (online) enquête: een groep inwoners 
ontvangt hiervoor een uitnodigingsbrief in de brievenbus. En op 24 september 
organiseren we de Inwonertop B100. Een bijeenkomst waar zo’n 100 inwoners 
interactief met elkaar het gesprek over de toekomst van Blaricum aangaan. Ook 
hiervoor ontvangt een groep inwoners een uitnodiging om mee te doen. 

De mensen en organisaties die een enquête of uitnodiging voor de Inwonertop 
B100 ontvangen, zijn via loting geselecteerd. Het kan zijn dat inwoners zowel 
voor de enquête als voor de B100 een uitnodiging ontvangen. Eind september 
zijn er ook afzonderlijke bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties en 
ondernemers. 

Uw mening telt
Uw mening is belangrijk en de uitkomsten van de dialoog zijn de basis voor de 
keuzes van de gemeenteraad. Daarom nodigen we u uit om uw stem te laten ho-
ren, en mee te denken over zaken die u belangrijk vindt! Heeft u vragen? Stuur 
dan een e-mail aan dialoog@blaricum.nl, of kijk op www.blaricum.nl (onder 
Projecten) voor meer informatie.

Dialoog met Blaricum 
eind augustus van start

Op 15 maart 2016 heeft het college 
een nieuw voorstel voor uitwerking van 
de blauwe zone vastgesteld, waar, met 
enkele aanpassingen, de raad op 19 april 
2016 mee heeft ingestemd. Hiervoor is 
een nieuw verkeersbesluit voorbereid 
volgens de Uniforme Openbare Voorbe-
reidingsprocedure (afd. 3.4 Awb). 

12 juli jl. heeft het college het definitieve 
verkeersbesluit vastgesteld. De stukken 
die betrekking hebben op dit verkeers-
besluit liggen gedurende zes weken, 
gerekend vanaf 16 juli 2016, tijdens de 
gebruikelijke openingstijden ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen in het 
kantoor van de BEL Combinatie. Het 
verkeersbesluit is ook in te zien op onze 
website www.blaricum.nl. Daarnaast is 
het verkeersbesluit gepubliceerd via een 
officiële publicatie in de Staatscourant 
(www.overheid.nl). 

Als u het met dit besluit niet eens 
bent – en u eerder een zienswijze naar 
aanleiding van het ontwerpverkeersbe-

sluit heeft ingediend – kunt u binnen 
zes weken na de bekendmaking beroep 
instellen bij de rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Desgewenst kunt u tegelijk met 
uw beroepschrift of tijdens de beroeps-
procedure een voorlopige voorziening 
aanvragen, als er sprake is van spoed. 
Hiervoor kunt u het bovenstaand 
postadres gebruiken, o.v.v. ‘voorlopige 
voorzieningen’.

U kunt het beroep- en verzoekschrift 
ook digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Hier heeft u DigiD voor 
nodig. De precieze voorwaarden staan 
op dezelfde website.

Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Aanleg & 
Beheer, via telefoon nummer 14 035, 
of door een e-mail te sturen aan 
edgar.siemerink@belcombinatie.nl

Verkeersbesluit blauwe zone Oude 
Dorp Blaricum

Feestelijke start 
bouw Your New 
Life in het Gooi

De derde fase van nieuwbouwproject 
‘Your New Life in Gooi’ in de Blaricum-
merMeent is afgelopen dinsdag 12 juli 
feestelijk van start gegaan. Samen met 
Eltjo Bouwman van Blauwhoed en Cor 
Broekhuizen van Aalberts Bouw gaf wet-
houder Anne-Marie Kennis het startsein 
door een heipaal te dopen. 
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Agenda 
kermisweek
20 augustus   Ringsteken ongezadelde 

paarden en pony’s
 Kermisvoetbaltoernooi 
 Lol met je knol
  Lampionnenoptocht en 

live-band bij  
‘Rust Wat’, aansluitend 
vuurwerk

21 augustus  Vossenjacht voor  
solexen

  Presentatie  
verenigingen

  Keuring versierde  
fietsjes

22 augustus  Keuring versierde  
aanspanningen

  Ringsteken met ver-
sierde aanspanningen/
bakfietsen

 Start kermis
23 augustus  Reünie-middag voor 

Blaricummers in het 
Vitus

 Kermis
24 augustus  Volksspelen i.s.m. de 

Blaricumse brandweer 
 Kermis
voor info: www.ovblaricum.nl
    
 

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl,
tel. 06-25098485 
Eindredactie:
Bela Bouma, Marjolijn Schat, 
Anneke Martens - van der Vlugt
Redactie: 
Sybert Blijdenstein, Gerda Jellema, 
Aty Lindeman, Robert Molijn, Hidde van der 
Ploeg, Frans Ruijter, Adrie van Zon
Correctie: 
Piet Niks
Foto’s: 
Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude
Medewerkers: 
Ilse Bloemen, Anneke Bruggeman, 
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Jan 
Greven, Elisabeth Loudon, Daniëlle Mouissie
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink-Blickman
E-mail: jacqueline@gesink.com
Voor tarieven, adverteren en sponsoring 
zie onze website
Uitgever: 
Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Jacqueline Gesink-Blickman 
Secretariaat: Jacqueline Gesink-Blickman/ 
Tom van Meeuwen
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. 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: 4800

www.heienwei.nl

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Onder grote belangstelling van kinde-
ren, docenten en ouders werd op don-
derdag 14 juli het vernieuwde school-
plein van de Bernardus geopend met 
het doorknippen van een lint door lo-
co-burgemeester Anne-Marie Kennis. 

Daarna vond de officiële aftrap van het 
voetbalveld plaats door oud-voetballer 
(en Bernardusouder) Kenneth Perez. 
Kinderen konden 1-op-1 met Kenneth 
een balletje trappen. Onder leiding van 
de ouderraad en de pr-commissie werd 
er vervolgens feest gevierd met een 
barbecue en allerlei spelletjes voor de 
kinderen. Guus Braakhuis onthulde de 
eerste gelegde steen, onder het genot 
van een drankje en een hapje. Buren van 
de Bernardus (Dick Raven en tankstati-
on Vos) gaven een prachtig cadeau; een 
milieuvriendelijke benzinepomp, zodat 
alle kleuters (en wellicht ook de oudere 
kinderen) kunnen komen tanken met hun 
fietsen en skelters. Het was een mooie 
middag ter afsluiting van het schooljaar 
op een geweldig schoolplein van de Ber-
nardus.

Familieberichten
Geboren
06-05-2016 Selma Hammouti
17-05-2016  Stijn Adriaan Harald 

de Vlaming
30-05-2016  Saar Jasmijn Brou-

wer
30-05-2016  Indy Fébe van Leeu-

wen
04-06-2016  Victoria Sophie 

Fidder
06-06-2016  Mouk Nicolaas Jaco-

bus van Poppel
11-06-2016 Liz Kroeze
11-06-2016  Mason Bliss Gooijer

Overleden
28-05-2016  Robert Andries (Bob) 

van der Laaken, 
geboren 24-04-1920

16-06-2016  Elizabeth (Betty) 
Demmink-van der 
Esch, geboren 20-09-
1923

17-06-2016  Johanna Cornelia 
Maria Calis-van Lier, 
geboren 26-07-1940

06-07-2016 Jaap Fokker
11-07-2016  Gerrit Johannes 

(Gert) Bus, geboren 
04-04-1927

Milieuvriendelijke bezinepomp

Nieuw schoolplein KBS Bernardus

Fleurs Finest
Fleur Kundersma-Los en Fleur de 
Gou-Brockhus uit Blaricum heb-
ben hun nieuwe website gelanceerd:  
www.FleursFinest.com.

FleursFinest.com is een lifestyle plat-
form. Beide Fleurs zijn met hun jonge 
gezin ruim een jaar geleden in Blaricum 
komen wonen. Op hun website bloggen 
de Fleurs over Food, Fit, Flair, Free time 
en Family. ‘Want als je de balans vindt 
op die vijf gebieden, draagt dat bij aan 
een bloeiend leven’, aldus de Fleurs. 

De website bevat tips voor leuke adresjes 
en interviews met diverse fabulous fema-
les uit Blaricum die ondernemen. 

Grenspaal herplaatst

door Frans Ruijter
Op donderdag 2 juni jl. vond op de grens van Blaricum en Huizen een bijzon-
dere gebeurtenis plaats. Op de rotonde bij de Floris V Dreef  en de Aristoteles-
laan werd een oude grenspaal een nieuw leven gegund. Het is toch wel heel bij-
zonder te noemen dat een laan vernoemd naar de Griekse filosoof Aristoteles 
(384 voor Christus - 322 voor Christus) en een dreef naar ‘Der Keerlen God’, 
(ook wel de ‘God van de gewone man’ genoemd) Floris V (1254-1296), 
hier bij elkaar komen. 

Op de grens van Blaricum en Huizen 
stonden vroeger meerdere grenspalen. 
Eén daarvan staat nog op zijn originele 
plaats achter camping De Woensberg. Er 
stonden er ook een aantal op de Meent. 
Toen de Meent in het begin van de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw werd 
bebouwd zijn ze door de gemeente Bla-
ricum ‘veilig gesteld’. Ze werden opge-
slagen op de toenmalige gemeentewerf 
aan de Middenweg. Eén grenspaal werd 
in sporthal De Grenspaal geplaatst. Deze 
staat sinds de sloop van deze accommo-
datie op het burgemeester Tydemanplein. 
Initiator voor deze plaatsing was raadslid 
Ineke Breet. Zij ijverde er ook voor om 
de resterende twee palen een historische 
plaats te geven, en zo ging het balletje 
rollen. 

‘Net in Blaricum’
Na het nodige overleg tussen beide ge-
meenten over de plaatsen waar ze zou-
den kunnen staan, bood Erik Brouwer 
aan het plaatsen en het daarbij beho-
rende straatwerk belangeloos uit te voe-
ren. Erik heeft een aantal jaren voor de 
gemeente Blaricum gewerkt en is twee 
maal Nederlands kampioen stratenma-
ker (1991 en 2009) geweest. Sinds 2007 
heeft hij zijn eigen stratenmakers bedrijf 
en woont in Huizen. Dit mooie gebaar 
werd door de beide gemeenten omarmd. 
Zo mochten de wethouders Anne-Marie 
Kennis van Blaricum en Gerrit Pas van 
Huizen de grenspaal onthullen. Waarbij 
Anne-Marie Kennis nog de grappige op-
merking maakte: ‘We hebben hem voor 
de zekerheid net in Blaricum gezet’. 

De laatste grenspaal
De laatste grenspaal wordt in 2017 ge-
plaatst bij kinderboerderij De Warande. 
De grens van Blaricum en Huizen loopt 
daar precies doorheen. Na de algehele re-
novatie en nieuwbouw die daar eerdaags 
zal plaatsvinden wordt er ook een plaats 
ingeruimd voor de laatste grenspaal. Op 
deze wijze wordt, in een tijd dat grenzen 
vervagen en schaalvergroting in is, de 
historie niet vergeten en voor het nage-
slacht bewaard.

Erik Brouwer bij het door hem geleverde 
stukje vakwerk
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