
Feestweek 
19 t/m 23 augustus

Zaterdag 19 augustus: 
10.00 uur:   Ringsteken op ongeza-

delde 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 band The Reci-
pe bij Rust Wat

20.45 uur:  Lampionnenoptocht.
  Start Melkweg/Verbin-

dingsweg
22.00 uur:   Vuurwerk bij Rust Wat 

Zondag 20 augustus: Oranjeweitje
12.00 uur:   Presentatie Blaricumse 

Verenigingen
12.00 uur:  Vossenjacht voor solexen
14.00 uur:   Keuring versierde fiets-

jes

Maandag 21 augustus:
09.30 uur:   Keuring versierde 

aanspanningen op het 
Oranjeweitje

13.30 uur:   Ringsteken met versierde 
aanspanningen op de 
Kerklaan, in de pauze 
om ca. 14.30 uur ring- 
steken met transport- en 
bakfietsen

Dinsdag 22 augustus: 
15.00 - 19.00 uur: Ontmoetingsmid-
dag (oud)Blaricummers in het Vitus

Woensdag 23 augustus:                       
13.30 uur:   Volksspelen op het Oran-

jeweitje 

Voor uitgebreide informatie: 
www.oranjeverenigingblaricum.nl

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.
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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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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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

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.nl

Zelfstandig verder?
door Jan Greven
Helemaal in het begin van zijn regeerperiode wilde minister Plasterk alleen 
nog gemeentes met minstens 100.000 inwoners. Grote opwinding. Het 100.000-
plan was snel van tafel. Maar het streven naar grotere gemeentes is gebleven.

Grotere gemeentes betalen hogere sala-
rissen en hoe beter je betaalt, hoe hoger 
de kwaliteit van je 
ambtenaren. Die 
hogere kwaliteit 
is nodig omdat de 
taken van de ge-
meentes de laatste 
jaren fors zijn uit-
gebreid. Veel van 
wat de Rijksoverheid vroeger deed, is nu 
zorg voor de gemeentes. Kunnen kleine 
gemeentes al die nieuwe taken aan?

Nee, zeggen rationeel ingestelde be-
stuurders. Kleine gemeentes zijn te klein 
voor al die nieuwe taken. Voeg ze daar-
om samen. Voeg Blaricum (krap 10.000) 

samen met Huizen en Laren en je hebt 
een gemeente van ruim 63.000 inwo-

ners. Uit het oogpunt 
van rationeel bestuur 
niets op aan te mer-
ken en niet toevallig 
het standpunt van 
twee partijen in de 
Blaricumse Raad, 
D66 en VVD, die, 

ook landelijk, rationeel bestuur hoog in 
het vaandel hebben staan. 

Als alles alleen om rationaliteit draaide, 
zou de kous hiermee af zijn. Maar zo is 
het niet. Het opheffen van een gemeen-
te, zeker als die gemeente samenvalt met 

Het vinden 
van de juiste 

werknemer is 
nog nooit zo 

simpel geweest

#1 Vacaturesite van Nederland

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

Eemnesserweg 39, 1261 HH  Blaricum
mobiel 0031 6 516 117 18
  www.unadonna.world

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

Moeke Spijkstra

ga na afloop rustig 
naar huis zodat alle 
Blaricummers kunnen 
slapen, gooi je rotzooi in de 
afvalbakken en respecteer 
andermans eigendom
WANT:
de Blaricumse Kermisweek 
is niet het feest van jou 
alleen, het is hét feest 
van iedereen! Dank voor je medewerking 

& wij wensen iedereen een

gezellige Blaricumse 
Kermisweek toe!

TIJDENS DE BLARICUMSE KERMISWEEK 2017

AANDACHT 
DE BLARICUMSE HORECA VRAAGT JOUW 

VOOR HET VOLGENDE: 

Op 30 juni jl. speelde het Amersfoorts Jeugdorkest tijdens het Papageno 
Zomerconcert bij restaurant Rust Wat. Guus Meeuwis, ambassadeur van 
Papageno, trad als solist op en werd begeleid door het orkest o.l.v. Rolf Buijs. 

Voor deze gelegenheid waren er van 
het repertoire van Guus speciale ar-
rangementen voor het orkest gemaakt. 
De opbrengst van het concert gaat naar 

het Papageno Huis en basisschool De  
Dubbeldekker/ IMC Weekendschool.
www.stichtingpapageno.nl en https://
www.zomerconcert.nl

Papageno Zomerconcert

Vervolg op pagina 4
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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

Di. t/m vr. van 08.00 – 15.30 uur

Za. van 09.00 – 12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Blaricumse kermis: feest voor jong en oud! 

Van zaterdag 19 tot en met woensdag 23 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 activiteiten, 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, politie, 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. Maar 
moet je nog rijden? Drink fris, spreek 
af wie de ‘BOB’ is of neem een taxi. 
Alcoholgebruik 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’ aanwe-
zig. Wildplassen is dus niet nodig.

Horeca stopt om 01.30 uur
De meeste horecaondernemingen 
mogen langer open blijven tijdens de 
kermis. Om 01.30 uur stoppen ze met de 
verkoop van drank en snacks, zodat ze 
om 02.00 uur kunnen sluiten. Politie en 
gemeente zien hier 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 voor hulpverleningsvoertuigen 
staan geparkeerd, kunnen weggesleept 
worden. Op www.blaricum.nl (Bezoekers 
> Evenementen) vindt u een overzicht 
van de verkeersmaatregelen.

Heeft u een taxushaag? Lever dan uw 
snoeisel in voor het goede doel!

In de naalden van de jonge taxusscheuten 
(tot 15 cm lang) zit baccatine, een belang-
rijke basisgrondstof voor chemothera-
pieën. Tot eind september 2017 kunt u de 
jonge scheuten van uw taxushaag inleve-

ren bij één van de GAD-scheidingsstations. 
Er staan daar aparte bakken voor. Oudere 
taxustakken bevatten geen baccatine. 
Deze kunt u dus bij het tuinafval lozen. 

Taxus voor Hoop en Viore
Het taxussnoeisel wordt door Stichting 
Taxus voor Hoop bij de GAD-scheidings-

stations opgehaald en aangeboden ter 
verwerking voor medicatie tegen kanker. 
Ook levert de inzameling een vergoeding 
op die wordt gedoneerd aan Viore, een 
informatie- en activiteitencentrum voor 
mensen die leven met de gevolgen van 
kanker. Meer informatie vindt u op www.
taxusvoorhoop.nl en op www.viore.org

UW TAXUSSNOEISEL HELPT KANKERPATIËNTEN

Heeft u zich weleens afgevraagd wie de 
kunstenaar is achter dat ene kunstwerk 
in Blaricum? Welke kunstwerken er al-
lemaal in de openbare ruimte in Eemnes 
staan? Of van welk materiaal een bepaald 
kunstwerk in Laren gemaakt is? Sinds 10 
juli 2017 kan iedereen dat bekijken via 
de speciale apps en publiekswebsites die 
de BEL-gemeenten hebben gelanceerd. 
Dit gebeurde op een originele manier: 
burgemeester Joan de Zwart-Bloch van 
Blaricum, burgemeester Roland van Ben-
them van Eemnes en wethouder Tijmen 
Smit van Laren stapten op de fiets om de 
apps persoonlijk uit te proberen!

Route
Na de officiële lancering met in het kort 
uitleg over de websites en apps, pakten 

de twee burgemeesters en de wethou-
der de fiets om te beginnen aan een 
route via Laren naar Blaricum. Ook een 
aantal college- en raadsleden fietsten 
mee, evenals leden van de BEL Art 
kunstcommissie en een aantal inwoners. 
De route ging langs enkele kunstwerken 
waar de apps gelijk werden uitgepro-
beerd. In het gemeentehuis in Blaricum, 
het eindpunt van de route, stond een 
hapje en een drankje klaar. 

Apps
Wilt u ook de gratis apps downloaden 
op uw smartphone? Ga naar de iTunes 
Store of de Google Play Store en zoek 
op ‘kunstwerken openbare ruimte’ en 
Blaricum, Eemnes of Laren.

Websites
Het is ook mogelijk om de kunstwerken 
in de openbare ruimte te bekijken via 
de speciale kunstwachtwebsites van de 
gemeenten:

• http://blaricum.kunstwacht.nl
• http://eemnes.kunstwacht.nl 
• http://laren.kunstwacht.nl 

Apps en publiekwebsites over kunstwerken in de openbare ruimte

Foto: Studio Kastermans
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Foto: Studio Kastermans
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GEMEENTENIEUWS

De agenda’s van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken worden niet 
meer in dit blad gepubliceerd. U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken - 
zodra deze bekend zijn - bekijken via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen) en bij de balie in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Voor huishoudens in Blaricum, Laren, 
Huizen en een klein deel van Naarden die 
gebruikmaken van kliko’s, zijn per 1 juli 
2017 de inzameldagen voor pmd (plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drinkpakken), gft en restafval veranderd. 
De betreffende adressen hebben de 
afgelopen weken een nieuwe inzamel-
kalender ontvangen. Ook in de handige 
GAD-app en in de online inzamelkalender 
op GAD.nl zijn de veranderde inzamel-
dagen vermeld. Denkt u eraan om de 
container na het legen ook weer binnen 
te halen?

Het pmd en restafval worden nu eens per 
drie weken opgehaald. Het formaat van 
de pmd-container is hierop afgestemd, 
uitgaande van een gemiddelde gezins-
grootte. Mocht u meer pmd hebben 
dan kunt u bij de GAD een extra pmd-
container aanvragen. Het volume van de 
restafvalcontainer is afgestemd op een 
goede afvalscheiding. Goed scheiden van 
pmd levert bijvoorbeeld al een halvering 
van het restafval op.

De gft-container wordt elke week 
geleegd. Dit omdat met name tuinaf-
val vooral in de zomer voor een groot 

aanbod zorgt. Op termijn gaat de GAD 
bekijken of het wekelijks legen van de gft-
containers het hele jaar door nodig is.

Wat is pmd?
Pmd staat voor Plastic verpakkingen, 
Metalen verpakkingen en Drinkpakken. 
Die mogen bij elkaar in de pmd-zak of 
-container. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om plastic zakjes en bakjes, conserven- 
en drankblikjes en zuivel- en sappakken. 
Alleen leeg verpakkingsafval mag in de 
zak of container. Plastic en metaal dat 
geen verpakkingsmateriaal is, kan op het 
scheidingsstation worden ingeleverd.

Wat is gft?
Groente- fruit- en tuinafval is al uw 
‘organische’ afval. Snoei- en maaiafval 
van tuin en balkon dus, maar ook schillen 
en andere etensresten. Ook gekookte 
en gebakken etensresten mogen bij het 
gft, net als botjes, graten en eierschalen. 
Voor het ophalen van groot tuinafval, 
zoals takken, kunt u een afspraak maken 
met de GAD.

Kijk op www.gad.nl voor meer informa-
tie of neem contact op met de GAD via 
info@gad.nl of 035 - 699 18 88.

Veranderde inzameldagen 
huishoudelijk afval

Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend dat het 
Milieujaarverslag 2016 en de jaarrapportage 2016 van de Omgevingsdienst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek op 30 mei 2017 zijn vastgesteld. 

In het milieujaarverslag en de jaarrapportage wordt gerapporteerd over de activitei-
ten en projecten die in 2016 zijn uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij het 
loket Bouwen en Wonen in het BEL-kantoor in Eemnes. U kunt hier uitsluitend op 
afspraak terecht (tel. 14 035). Of kijk op www.blaricum.nl

Milieujaarverslag en jaarrapportage 
OFGV 2016

Aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen kunt u bekijken via de landelijke website www.overheid.nl 
Hier worden ook de verordeningen (gemeentelijke regels en wetten) bekendgemaakt. Wilt u bericht ontvangen van 
de bekendmakingen via e-mail of app? Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmelden.

Wilt u de aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen per post ontvangen? 
Meld u zich dan aan bij het bestuurssecretariaat op: 035 - 751 32 25. Of per mail: bestuurssecretariaat@blaricum.nl 
Het gaat om de besluiten zoals gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl Aan deze toege-
zonden bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

De vakantieperiode is helaas een tijd 
waarin veel inbrekers toeslaan. Politie en 
gemeente doen er alles aan om inbraken 
in uw woning te voorkomen, maar heb-
ben uw hulp hierbij nodig. Tips:

• Op vakantie? Licht de buren in
 Vraag uw vertrouwde buren om in uw 

vakantie op uw woning te letten en te 
helpen deze een bewoonde indruk te 
geven. Op het gemeentehuis vindt u 
een ansichtkaart die u kunt invullen 
en aan uw buren kunt geven, zodat zij 
weten dat u afwezig bent.

• Dagje weg? Deur op slot!
 Doe uw deuren en ramen op slot; ook 

al gaat u maar heel even naar de bu-
ren, boodschappen doen of even naar 
boven om bijvoorbeeld de was op te 
hangen. Leg geen kostbare spullen in 
het zicht.

• Bel 112 bij verdachte situaties
 Vertel uw buren dat ze bij een verdach-

te situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit 
uw woning terwijl u er niet bent) direct 
de politie via 112 moeten bellen. 

Zorg ook voor hang- en sluitwerk op ra-
men en deuren, dat voldoet aan de eisen 
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW). U herkent het aan het SKG-logo, 
1, 2 of 3 sterren en het ®-teken. 
De gemeente start deze zomer met een 
intensief plan van aanpak om woninginbra-
ken te voorkomen en u te voorzien van ad-
vies. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met team openbare orde en veiligheid via 
tel. 14 035 of veiligheid@belcombinatie.nl

Inbrekers gaan niet op vakantie! 

Zaterdag 1 juli jongstleden is Rijks-
waterstaat gestart met de verbreding 
van de A27 en de A1 tussen Utrecht-
Noord, knooppunt Eemnes en de 
aansluiting Bunschoten-Spakenburg. 
Wilt u op de hoogte blijven van de 
werkzaamheden? Meld u dan aan 
voor de hinderkalender van Rijkswa-
terstaat via www.verbredinga27a1.nl/ 
hinderkalender

Verbreding 
A27 en A1
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Familieberichten
Geboren
10-06-2017 Thijs Hommersen
11-06-2017 Amber Huisman
12-06-2017 Zoë Eleanora Hilhorst
21-06-2017  Amélie Marjanneke 

Rimkje Pita Geesink
21-06-2017 Lara Charlotte Boz
22-06-2017  Pepijn Jurre Max 

Belderbos
29-06-2017 Amber Tanja Petra Visser
29-06-2017 Daan Maurits Valstar
01-07-2017 Milan Kayne Cyrus
05-07-2017  Willem Frederik Eduard 

Aberson
Overleden
26-06-2017  Johannes Wilhelmus (Jan) 

Post, geboren 17-01-1931
02-07-2017  Stefania Sophia Maria 

(Stans) Raven, geboren 
03-06-1947

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 17 sept De bouw in beeld 
door Henni Haselaar, t/m 24 sept 
Cuban Art, 10 okt t/m 7 jan 2018 De 
mooiste modernisten. 
www.singerlaren.nl.
HKB t/m 17 sept werk van Eppo 
Doeve. 
www.historischekringblaricum.nl. 
Blarickhof, t/m sept werk van An-
nabelle Six,‘realist in olieverf’. 
Blarickhof, kerklaan 18.

een dorp, voelt bij mensen die zich met 
hun dorp verbonden voelen als een aan-
slag op hun identiteit. Dat maakt emoties 
los. Emoties die nog eens extra gevoed 
worden door een groeiende afkeer van 
een overheid die puur rationeel streeft 
naar grotere verbanden, strakke regels, 
sturing op afstand en meer bureaucratie. 
En dat alles van bovenaf opgelegd.

De plannen van de Provincie Noord 
Holland voor een Gooise herindeling 
met eerst drie gemeentes (waaronder 
waarschijnlijk één die bestaat uit Hui-
zen, Blaricum en Laren) en op termijn 
één grote gemeente Gooiland roepen, 
stuk voor stuk, al die emoties op. Je 
voelt het in de reactie op de Provincie-
plannen van de (plaatselijke) partijen in 
de Blaricumse Raad die nu eenmaal wat 
minder bestuurlijk rationeel en wat meer 
op het eigen dorp gericht zijn. Net als 
VVD en D66 zien ook zij dat het amb-
tenarenapparaat versterkt moet worden. 
Daarin gesteund door het CDA willen 
ze dat bereiken door, met handhaving 
van de gemeentelijke zelfstandigheid, 
de ambtelijke samenwerking in de BEL 
uit te breiden met Huizen. Zo streven ze 
naar het beste van twee werelden: betere 
ambtelijke diensten en behoud van po-
litieke zelfstandigheid. Met acht tegen 
vijf (VVD en D66) heeft de Raad voor 
die reactie op de Provincieplannen geko-
zen. Laren koos al eerder voor dezelfde 
koers. Evenals Huizen dat de Provincie-
plannen het meest radicaal afwijst, ab-
soluut zelfstandig wil blijven, pleit voor 
betere regionale samenwerking en de 
deur openzet voor een vervlechting van 
zijn ambtenarenapparaat met dat van de 
BEL.

In augustus moet de Provincie de reacties 
van de zeven Gooi/Vecht Gemeentes op 
haar plannen hebben. Hoe eensgezinder 
die reactie is, hoe meer die serieus geno-
men moet worden.  Bij onenigheid kan 
de Provincie haar eigen, overigens met 
grote stelligheid geponeerde, plannen 
makkelijker doorzetten. Er was immers 
geen breed gedragen alternatief?

En de burger? Deze burger ziet toe, be-
grijpt en verbaast zich over het ouder-
wetse, alles op macht en ratio, macho 
karakter van de provinciale aanpak. 

Leaseweb BLTC Blaricum Open 2017

Stefan van Eijkern, kleinzoon van een van de de oprichters van BLTC 
Blaricum in 1973, is onder toeziend oog van zijn grootvader winnaar geworden 
van de heren enkel (rating 3,6 - 4,5) van het Leaseweb BLTC Blaricum Open. 

In een mooie finale won hij met 6-4 6-1 
van René Lansink die ondanks een aantal 
spectaculaire acties toch aan het kortste 
eind trok. 

De finale van de heren enkel werd tradi-
tiegetrouw gespeeld met ballenkinderen 
op de baan wat het geheel een extra fees-
telijk tintje gaf. 

Sportbank Triatlon
Deze maand organiseerde de Sportbank Blaricum haar eerste Triatlon.

33 deelnemers hebben 500 meter ge-
zwommen in de Sijsjesberg, 20 km 
gefietst en tot slot nog 5 km hard gelo-

pen. Het was een groot succes; volgend 
jaar zeker weer een Sportbank Triatlon. 
http://sportbank.nu

V.l.n.r. Stefan van Eijkern en René Lansink met ballenkinderen: Senna Smits, Lars de 
Haan, Bram Scheerder, Ilse van Lieshout, Ties Kramer, Joris Peek, Lars van Lieshout

Vervolg van pagina 1

Hei & wei in de zomer
Op  25 augustus verschijnt een dunne 
zomereditie van hei & wei, inclusief de 
gemeentepagina’s. 22 september ligt de 
dikke editie weer in uw brievenbus. 

 
Van maandag 28 augustus t/m vrijdag 1 september van 10.30-17.00 uur vindt in 
het Brinkhuis Laren een week vol workshops, avontuur, plezier en ontdekking 
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar plaats.

Op een ongedwongen manier maken ze 
kennis met kunst, cultuur, theater, mu-
ziek, dans, fotografie en film. De work-
shops worden gegeven door professi-

onele vakdocenten, ondersteund door 
ruim voldoende assistentie. Inschrijven 
kan tot 31 juli via www.karakterz.nl/zo-
merweek.

YourTravel App

Desiree Kok van reisbureau YourTravel breidt haar service uit met de YourTra-
vel App. 

Met de App heeft de klant toegang tot 
alle reisinformatie, inclusief reisbe-
scheiden e.d., maar de App biedt ook 
andere waardevolle informatie. Zo kan 
men met één druk op de knop navigeren 

naar bijvoorbeeld de accommodatie of 
het vliegveld. Ook zijn bestemmingstips 
van professionals te vinden en kan men 
zelfs direct reserveren en boeken vanuit 
de App.

Een week in het Brinkhuis in Laren vol workshops, avontuur, plezier,
en ontdekking voor alle kinderen van 7 t/m 12 jaar

Maak op een ongedwongen manier kennis met kunst, cultuur,
theater, muziek, dans, fotografie en film, terwijl je ouders nog
kunnen genieten van hun laatste week vakantie of
zorgeloos kunnen beginnen aan hun eerste werkweek.

De workshops worden gegeven door professionele vakdocenten,De workshops worden gegeven door professionele vakdocenten,
ondersteund door ruim voldoende assistentie.

Maandag 28 augustus t/m vrijdag 1 september van 10.30 tot 17.00

Mede mogelijk gemaakt door:

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan -  Pippi Langkous

Inschrijving voor de kinderen sluit op maandag 31 juli

Meld je aan via de website: www.karakterz.nl/zomerweek
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