
Brandweer 
Blaricum, helden 
en finalisten
door de eindredactie
Life Long Learning Loop; het brand-
weerpersoneel moet niet alleen meer 
opgeleid zijn bij aanvang van hun 
brandweercarrière, maar ook opge-
leid blijven. Het Algemeen Brandweer 
Wedstrijd Comité (ABWC) draagt een 
steentje bij aan het behoud en vergro-
ten van de vakbekwaamheid door het 
organiseren van vaardigheidstoetsen. 

Programma 
Blaricumse 

Kermisweek 2018

Zaterdag 18 augustus
10.00 uur  Ringsteken op ongeza-

delde pony’s en paarden
13.00 uur Kermis-voetbaltoernooi
14.00 uur ‘Lol met je knol’
20.00 uur  Optreden band en om 

22.00 uur vuurwerk
20.45 uur Lampionnenoptocht

Zondag 19 augustus
12.00 uur  Presentatie van  

verenigingen
12.00 uur Vossenjacht voor solexen
14.00 uur Keuring versierde fietsjes

Maandag 20 augustus
13.00 uur  tot 16.45 uur keuring en 

ringsteken met versier-
de pony- en paarden- 
aanspanningen en ring- 
steken met bak- en

 transportfietsen
14.00 uur Start kermis in het dorp

Dinsdag 21 augustus 
14.00 uur Kermis open
15.00 uur  Ontmoetingsmiddag 

(oud)Blaricummers

Woensdag 22 augustus
13.30 uur Oranje Volksspelen
14.00 uur Kermis open

Voor meer informatie over de feest-
week:
www.oranjeverenigingblaricum.nl
www.kermis-blaricum.nl

Behalve de kermis en de activiteiten 
van de Oranje Vereniging Blaricum is 
er natuurlijk ook dit jaar live muziek 
in de Blaricumse horecagelegenhe-
den; Het Vitus, Café d’Ouwe Tak en 
Moeke Spijkstra. Zij vragen graag uw 
aandacht voor:

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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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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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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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
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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

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

door de eindredactie
Karin van der Stoop startte ruim 23 jaar geleden bij Peuterspeelzaal Blaricum. 
Destijds nog op de locatie aan de Kerklaan, nu de zaal in het gemeentehuis 
waar men het ja-woord aan elkaar geeft. Deze maand stopt Karin met haar 
werk als peuterspeelzaalleidster. 

‘Peuters tussen twee en vier jaar zijn zo 
bijzonder; ze ontdekken net de wereld, 
en ze zijn nog zo puur en onschuldig. Ik 
zal ze missen, net als hun ouders.’ Het 
afscheid voelt voor Karin ook als een 
scheiding. Ze heeft al die 23 jaren nauw 
samengewerkt met collega Marga Huls-
hoff, die komende september haar 25-ja-
rig jubileum als peuterspeelzaalleidster 
viert. ‘We voelen elkaar aan, hebben aan 

een half woord genoeg, oftewel bij ons 
is het 1+1 = 3.’ Karin is van plan meer 
te gaan lezen en reizen, en dan nu bui-
ten de schoolvakanties. Maar vooral wil 
ze zich richten op haar, zoals ze het zelf 
noemt, uit de hand gelopen hobby: het 
maken van verkleedjurkjes voor kinde-
ren, van lief tot stoer. Inmiddels heeft ze 
er al zo’n 1000 verkocht. Neemt u een 
een kijkje op www.liefstejurkje.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 
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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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Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
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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
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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
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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-
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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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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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Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
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januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
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de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
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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
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er warm en vrolijk van, al denkt men van
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meer dan je denkt. We moeten uit onze
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Gemeente Blaricum tekent vijfde 
overeenkomst met Linq Projecten

De burgemeester en wethouders van Bla-
ricum hebben zich van hun sportieve kant 
laten zien tijdens de feestelijke opening van 
de fitnessroute in De Blaricummermeent. 
10 juli bezochten ze de nieuwe fitnessroute, 
die bestaat uit kracht-, conditie- en fitheids-
apparaten, en voor kinderen een klim- en 
duikelrek. Wethouder Anne-Marie Kennis 
gaf het startsein waarop wethouder Liesbeth 
Boersen de nieuwe outdoor fitnesstoestel-
len uitprobeerde, onder begeleiding van 
de beweegcoaches van Sportief en Gezond 
Blaricum en Bootcamp club TEN.
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GEMEENTE
NIEUWS
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

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Sportieve opening fitnesspark De Blaricummermeent

De Bijvanck en Bouwvenen krijgen de komende tien jaar een grote opknapbeurt om straks als kwalitatieve, duurzame 
wijken klaar te zijn voor de toekomst. 

Wethouder Liesbeth Boersen: “Het is 
hard nodig om de openbare ruimte in 
deze twee wijken aan te pakken. We 
hebben ons sterk gemaakt voor deze 
opknapbeurt, ik ben blij dat de raad 
unaniem akkoord is met de plannen.” 

De Bijvanck en Bouwvenen zijn in 
de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw ontworpen als kindvriende-
lijke, groene wijken waar bewoners 
en voetgangers centraal stonden. De 
wijken kenmerken zich door veel bui-
tenruimte en aanwezigheid van groen 
en water in de omgeving. De inrichting 
van de buitenruimte voldoet niet meer 
aan de wettelijke eisen en wensen 
van bewoners en ondernemers. Een 
betere inrichting moet ook de versnip-
pering van groen tegengaan en balans 
brengen tussen groen en parkeren. De 
wegen, fietsroutes, voetpaden, plein-
tjes, hofjes en voorzieningen sluiten 
straks aan bij de huidige behoeften. 

Bij de aanpak is volop ruimte voor 
initiatieven van bewoners en onder-
nemers in de wijk. “Met de make-over 
van de wijken kunnen bewoners weer 
trots zijn op hun wijk. We doen dit dan 
ook samen met bewoners en onderne-
mers, om beter aan te sluiten bij hun 
wensen en behoeften. Daarbij pakken 
we de problemen gelijktijdig op, om 
in een keer tot een goede oplossing te 
komen”, aldus wethouder Boersen.

De opknapbuurt biedt ook de ruimte 
om een pilot uit te voeren voor het 
plaatsen van een alternatieve energie-
voorziening en zo een woonwijk 
gasloos te krijgen. 

De woningverkoop in het hele land gaat 
als een speer, zo ook in De Blaricummer- 
meent. Wethouder Anne-Marie Kennis 
tekende 17 juli voor de vijfde keer een 
overeenkomst met Linq Projecten. 
Dit voorjaar brachten zij het project 
Blaricum op Zoom in verkoop en de 
overeenkomst van 17 juli is goed voor 
nog eens veertien twee-onder-een-
kapwoningen aan de Meentstroom.

Bijvanck en Bouwvenen straks klaar voor de toekomst

De gemeenteraad van Blaricum doet dit jaar voor de eerste 
keer mee aan de Dag van de Democratie. Democratie is meer dan één keer per 
vier jaar naar de stembus gaan. Het draait om meedoen en je mening laten horen. 
Daarom gaat de gemeenteraad graag met u in gesprek! 

Op 15 september bent u tussen 11.00 en 15.00 uur van harte welkom in wijkcentrum 
De Malbak. Daar kunt u onder meer speeddaten met raadsleden en meedoen aan de 
eerste Blaricumse gemeentebingo onder leiding van burgemeester Joan de Zwart-
Bloch. 

Dus zet de datum alvast in uw agenda! Meer informatie over het programma volgt. 
Houd de hei & wei en social media van de gemeente in de gaten.

Blaricum viert de 
Dag van de Democratie

Wethouder Liesbeth Boersen in gesprek 

met een bewoner van de wijk Bouwve-

nen

Bob Schoeman van Linq en wethouder 

Anne-Marie Kennis
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op 
de landelijke website www.overheid.nl 

Wilt u bericht ontvangen van de bekendmakingen via e-mail of app? 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmelden.

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Bierweg 17, 1261 BJ, bouwen van woning
• Stachouwerweg 12, 1261 HW, vellen van 10 bomen en verplaatsen van huidige inrit
• Bussummerweg 8, 1261 CA, bouwen van fietsenhok
• Boslaan 7, 1261 CB, vellen van 1 boom
• Fransepad 48, 1261 JG, uitbreiden van woonhuis
• Eemnesserweg 37, 1261 HH, restaureren van woonhuis
• Tweede Molenweg 5, 1261 HA, plaatsen van 12 zonnepanelen
• Eemnesserweg 35, 1261 HH, plaatsen van erfafscheiding met 2 poorten en wijzigen 

van inrit
• Matthijssenhoutweg 6, 1261 CL, vellen van 3 bomen
• Angerechtsweg 11B, 1261 XG, aanbrengen van wijzigingen in gevel
• Schans 34, 1261 MK, vervangen van bestaande dakkapel
• Tweede Molenweg 43, 1261 HB, vellen van 1 boom
• Zuiderzeedreef 20, 1262 AE, plaatsen van heg in achtertuin
• De Dam 18, 1261 KS, vervangen van heg voor schutting
• Zwaluwenweg 24A, 1261 GJ, vervangen van oude toegangspoort voor een nieuwe
• Kerkpad 4, 1261 TJ, plaatsen van tuinkamer met berging/schuur
• Eemnesserweg 22D, 1261 HG, plaatsen van overdekt terras, verbouwen van huidige 

dakramen tot 1 dakraam en vervangen van huidige dakpannen voor rieten kap

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Eerste Molenweg 31, 1261 TC, maken van opbouw op bestaande uitbouw achter
• Nijhofflaan 51 t/m 73, 1261 pcnb, oprichten van 12 woningen
• Vrieslandlaan 2, 1261 pcnb, oprichten van 2 woningen (onderdeel van 11 woningen)
• Zuiderzeedreef 21 en 23, 1261 pcnb, oprichten van 2 woningen (onderdeel van 11 

woningen)
• Nijhofflaan 1 t/m 7, 1261 pcnb, oprichten van 4 woningen (onderdeel van 11 woningen)
• Nijhofflaan 75 t/m 79, 1261 pcnb, oprichten van 3 woningen (onderdeel van 11 

woningen)
• Torenlaan 23A, 1261 GA, vellen van 4 fijnsparren (herplant)
• Torenlaan 50, 1261 GE, vervangen van zonneschermen
• Schapendrift 58A t/m C, 1261 ZT, bouwen van 4-onder-1-kapwoning
• Professor Brouwerlaan 2 en 4, 1262 AD, plaatsen van dakkapellen
• Bussummerweg 32, 1261 CA, kappen van 15 bomen
• Verbeeklaan 5, 1261 CZ, vergroten van dakkapel
• Naarderweg 25A, 1261 BP, oprichten van woning
• Kerkpad 4, 1261 TJ, kappen van 1 boom en aanpassen van kleur van gevel
• Eemnesserweg 35, 1261 HH, kappen van 8 bomen
• Professor van Reeslaan 26, 1261 CT, wijzigen van gevelafwerking en plaatsen van poort

VERLEENDE APV VERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besloten door burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het 
hun bevoegdheid betreft:
• Vergunning voor het houden van een zeilwedstrijd op het Gooimeer en het gebruik 

van het recreatiestrand bij de Stichtse Brug op 15 september 2018.
• Vergunning voor het innemen van een standplaats met een foodtruck op de 

parkeerplaats nabij het Stichtse Strand van 15 juli tot en met 30 september 2018.
• Vergunning voor het organiseren van het evenement Golf & Country op diverse 

locaties in Blaricum op 30 september 2018 van 10.30 uur tot 16.00 uur.
• Vergunning voor het organiseren van het evenement Wijnproeverij op diverse 

locaties in Blaricum op 16 november 2018 van 19.00 uur tot 22.00 uur.

BESTEMMINGSPLAN ‘BLARICUMMERMEENT 
WERKDORP, ACTUALISATIE F EN G’ TER INZAGE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De gemeenteraad van Blaricum heeft op 10 juli 2018 het bestemmingsplan 
‘Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G’ vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet het al 
bestaande bedrijvenpark van een pas-
sende, conserverende bestemmings-
regeling voor een periode van tien jaar 
(deelgebied F). Daarnaast maakt het de 
bouw van circa 170 nieuwe woningen 
mogelijk (deelgebied G). 

Periode van terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 
25 juli tot en met 28 augustus 2018 ter 
inzage bij de balie Vergunningen in het 
BEL-kantoor in Eemnes. U kunt hier uit-
sluitend op afspraak terecht, tel. 14 035. 
Of bekijk het plan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0376.BPmeentFenG-Va01).

Beroep
Degenen die eerder een zienswijze bij de 
raad hebben ingediend, kunnen geduren-

de de termijn van terinzagelegging tegen 
het bestemmingsplan een beroepschrift 
indienen. Dit kan bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast 
kan iedereen een beroepschrift indienen 
tegen de wijzigingen die bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan ten opzichte van 
het eerder ter inzage gelegde ontwerp-
bestemmingsplan zijn aangebracht. Tot 
slot staat beroep open voor belangheb-
benden die aantoonbaar redelijkerwijs niet 
in staat waren tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad in te dienen.

Voorlopige voorziening
Het vastgestelde bestemmingsplan treed 
in werking tenzij een voorlopige voorzie-
ning wordt aangevraagd bij de voorzitter 
van voornoemde Afdeling bestuursrecht-
spraak.

Blaricumse kermis: feest voor jong en oud! 

Van zaterdag 18 tot en met woensdag 22 augustus is het weer kermisweek in Blari-
cum. Iets om naar uit te kijken! De vele activiteiten, het saamhorigheidsgevoel op 
straat en het vaak mooie zomerweer zorgen al jaren voor een uniek dorpsfeest in het 
hart van Blaricum. 

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 achttien 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.

Polsbandjes voor alcohol
Ben je tussen de achttien en vijfentwintig 
jaar en wil je alcohol drinken? Dan ben 
je verplicht een polsbandje te dragen. Je 
kunt het bandje halen op:
• zaterdag 18 augustus vanaf 10.00 uur 

op het Ziekenweitje aan de Meentzoom 
bij de koffiebar tijdens ‘ringsteken op 
ongezadeld paard’

• zaterdag 18 augustus vanaf 13.00 uur 
tijdens het voetbaltoernooi bij Sport-
park Oostermeent bij de muntverkoop 

• zaterdag 18 augustus vanaf 19.30 uur 
bij de muntverkoop van de Oranje-
vereniging bij het ‘Vuurwerk’ bij Café 
Restaurant Rust Wat 

Daarna gedurende de feestweek bij 
Moeke Spijkstra, Café d’Ouwe Tak, Het 
Vitus en bij de muntverkoop van de 
Oranjeverenigingactiviteiten.

Horeca stopt om 01.30 uur
De meeste horecaondernemingen mogen 
langer open blijven tijdens de kermis-
week. Op de zaterdag en de kermisdagen 
(maandag tot en met woensdag) sluit de 
Blaricumse horeca om 01.30 uur. Politie 
en gemeente zien hier strak op toe.

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 > Kermis 
Blaricum) vindt u een overzicht van de 
verkeersmaatregelen.
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Gemeente Blaricum tekent vijfde 
overeenkomst met Linq Projecten

De burgemeester en wethouders van Bla-
ricum hebben zich van hun sportieve kant 
laten zien tijdens de feestelijke opening van 
de fitnessroute in De Blaricummermeent. 
10 juli bezochten ze de nieuwe fitnessroute, 
die bestaat uit kracht-, conditie- en fitheids-
apparaten, en voor kinderen een klim- en 
duikelrek. Wethouder Anne-Marie Kennis 
gaf het startsein waarop wethouder Liesbeth 
Boersen de nieuwe outdoor fitnesstoestel-
len uitprobeerde, onder begeleiding van 
de beweegcoaches van Sportief en Gezond 
Blaricum en Bootcamp club TEN.
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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

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Sportieve opening fitnesspark De Blaricummermeent

De Bijvanck en Bouwvenen krijgen de komende tien jaar een grote opknapbeurt om straks als kwalitatieve, duurzame 
wijken klaar te zijn voor de toekomst. 

Wethouder Liesbeth Boersen: “Het is 
hard nodig om de openbare ruimte in 
deze twee wijken aan te pakken. We 
hebben ons sterk gemaakt voor deze 
opknapbeurt, ik ben blij dat de raad 
unaniem akkoord is met de plannen.” 

De Bijvanck en Bouwvenen zijn in 
de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw ontworpen als kindvriende-
lijke, groene wijken waar bewoners 
en voetgangers centraal stonden. De 
wijken kenmerken zich door veel bui-
tenruimte en aanwezigheid van groen 
en water in de omgeving. De inrichting 
van de buitenruimte voldoet niet meer 
aan de wettelijke eisen en wensen 
van bewoners en ondernemers. Een 
betere inrichting moet ook de versnip-
pering van groen tegengaan en balans 
brengen tussen groen en parkeren. De 
wegen, fietsroutes, voetpaden, plein-
tjes, hofjes en voorzieningen sluiten 
straks aan bij de huidige behoeften. 

Bij de aanpak is volop ruimte voor 
initiatieven van bewoners en onder-
nemers in de wijk. “Met de make-over 
van de wijken kunnen bewoners weer 
trots zijn op hun wijk. We doen dit dan 
ook samen met bewoners en onderne-
mers, om beter aan te sluiten bij hun 
wensen en behoeften. Daarbij pakken 
we de problemen gelijktijdig op, om 
in een keer tot een goede oplossing te 
komen”, aldus wethouder Boersen.

De opknapbuurt biedt ook de ruimte 
om een pilot uit te voeren voor het 
plaatsen van een alternatieve energie-
voorziening en zo een woonwijk 
gasloos te krijgen. 

De woningverkoop in het hele land gaat 
als een speer, zo ook in De Blaricummer- 
meent. Wethouder Anne-Marie Kennis 
tekende 17 juli voor de vijfde keer een 
overeenkomst met Linq Projecten. 
Dit voorjaar brachten zij het project 
Blaricum op Zoom in verkoop en de 
overeenkomst van 17 juli is goed voor 
nog eens veertien twee-onder-een-
kapwoningen aan de Meentstroom.

Bijvanck en Bouwvenen straks klaar voor de toekomst

De gemeenteraad van Blaricum doet dit jaar voor de eerste 
keer mee aan de Dag van de Democratie. Democratie is meer dan één keer per 
vier jaar naar de stembus gaan. Het draait om meedoen en je mening laten horen. 
Daarom gaat de gemeenteraad graag met u in gesprek! 

Op 15 september bent u tussen 11.00 en 15.00 uur van harte welkom in wijkcentrum 
De Malbak. Daar kunt u onder meer speeddaten met raadsleden en meedoen aan de 
eerste Blaricumse gemeentebingo onder leiding van burgemeester Joan de Zwart-
Bloch. 

Dus zet de datum alvast in uw agenda! Meer informatie over het programma volgt. 
Houd de hei & wei en social media van de gemeente in de gaten.

Blaricum viert de 
Dag van de Democratie

Wethouder Liesbeth Boersen in gesprek 

met een bewoner van de wijk Bouwve-

nen

Bob Schoeman van Linq en wethouder 

Anne-Marie Kennis
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op 
de landelijke website www.overheid.nl 

Wilt u bericht ontvangen van de bekendmakingen via e-mail of app? 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmelden.

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Bierweg 17, 1261 BJ, bouwen van woning
• Stachouwerweg 12, 1261 HW, vellen van 10 bomen en verplaatsen van huidige inrit
• Bussummerweg 8, 1261 CA, bouwen van fietsenhok
• Boslaan 7, 1261 CB, vellen van 1 boom
• Fransepad 48, 1261 JG, uitbreiden van woonhuis
• Eemnesserweg 37, 1261 HH, restaureren van woonhuis
• Tweede Molenweg 5, 1261 HA, plaatsen van 12 zonnepanelen
• Eemnesserweg 35, 1261 HH, plaatsen van erfafscheiding met 2 poorten en wijzigen 

van inrit
• Matthijssenhoutweg 6, 1261 CL, vellen van 3 bomen
• Angerechtsweg 11B, 1261 XG, aanbrengen van wijzigingen in gevel
• Schans 34, 1261 MK, vervangen van bestaande dakkapel
• Tweede Molenweg 43, 1261 HB, vellen van 1 boom
• Zuiderzeedreef 20, 1262 AE, plaatsen van heg in achtertuin
• De Dam 18, 1261 KS, vervangen van heg voor schutting
• Zwaluwenweg 24A, 1261 GJ, vervangen van oude toegangspoort voor een nieuwe
• Kerkpad 4, 1261 TJ, plaatsen van tuinkamer met berging/schuur
• Eemnesserweg 22D, 1261 HG, plaatsen van overdekt terras, verbouwen van huidige 

dakramen tot 1 dakraam en vervangen van huidige dakpannen voor rieten kap

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Eerste Molenweg 31, 1261 TC, maken van opbouw op bestaande uitbouw achter
• Nijhofflaan 51 t/m 73, 1261 pcnb, oprichten van 12 woningen
• Vrieslandlaan 2, 1261 pcnb, oprichten van 2 woningen (onderdeel van 11 woningen)
• Zuiderzeedreef 21 en 23, 1261 pcnb, oprichten van 2 woningen (onderdeel van 11 

woningen)
• Nijhofflaan 1 t/m 7, 1261 pcnb, oprichten van 4 woningen (onderdeel van 11 woningen)
• Nijhofflaan 75 t/m 79, 1261 pcnb, oprichten van 3 woningen (onderdeel van 11 

woningen)
• Torenlaan 23A, 1261 GA, vellen van 4 fijnsparren (herplant)
• Torenlaan 50, 1261 GE, vervangen van zonneschermen
• Schapendrift 58A t/m C, 1261 ZT, bouwen van 4-onder-1-kapwoning
• Professor Brouwerlaan 2 en 4, 1262 AD, plaatsen van dakkapellen
• Bussummerweg 32, 1261 CA, kappen van 15 bomen
• Verbeeklaan 5, 1261 CZ, vergroten van dakkapel
• Naarderweg 25A, 1261 BP, oprichten van woning
• Kerkpad 4, 1261 TJ, kappen van 1 boom en aanpassen van kleur van gevel
• Eemnesserweg 35, 1261 HH, kappen van 8 bomen
• Professor van Reeslaan 26, 1261 CT, wijzigen van gevelafwerking en plaatsen van poort

VERLEENDE APV VERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besloten door burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het 
hun bevoegdheid betreft:
• Vergunning voor het houden van een zeilwedstrijd op het Gooimeer en het gebruik 

van het recreatiestrand bij de Stichtse Brug op 15 september 2018.
• Vergunning voor het innemen van een standplaats met een foodtruck op de 

parkeerplaats nabij het Stichtse Strand van 15 juli tot en met 30 september 2018.
• Vergunning voor het organiseren van het evenement Golf & Country op diverse 

locaties in Blaricum op 30 september 2018 van 10.30 uur tot 16.00 uur.
• Vergunning voor het organiseren van het evenement Wijnproeverij op diverse 

locaties in Blaricum op 16 november 2018 van 19.00 uur tot 22.00 uur.

BESTEMMINGSPLAN ‘BLARICUMMERMEENT 
WERKDORP, ACTUALISATIE F EN G’ TER INZAGE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De gemeenteraad van Blaricum heeft op 10 juli 2018 het bestemmingsplan 
‘Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G’ vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet het al 
bestaande bedrijvenpark van een pas-
sende, conserverende bestemmings-
regeling voor een periode van tien jaar 
(deelgebied F). Daarnaast maakt het de 
bouw van circa 170 nieuwe woningen 
mogelijk (deelgebied G). 

Periode van terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 
25 juli tot en met 28 augustus 2018 ter 
inzage bij de balie Vergunningen in het 
BEL-kantoor in Eemnes. U kunt hier uit-
sluitend op afspraak terecht, tel. 14 035. 
Of bekijk het plan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0376.BPmeentFenG-Va01).

Beroep
Degenen die eerder een zienswijze bij de 
raad hebben ingediend, kunnen geduren-

de de termijn van terinzagelegging tegen 
het bestemmingsplan een beroepschrift 
indienen. Dit kan bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast 
kan iedereen een beroepschrift indienen 
tegen de wijzigingen die bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan ten opzichte van 
het eerder ter inzage gelegde ontwerp-
bestemmingsplan zijn aangebracht. Tot 
slot staat beroep open voor belangheb-
benden die aantoonbaar redelijkerwijs niet 
in staat waren tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad in te dienen.

Voorlopige voorziening
Het vastgestelde bestemmingsplan treed 
in werking tenzij een voorlopige voorzie-
ning wordt aangevraagd bij de voorzitter 
van voornoemde Afdeling bestuursrecht-
spraak.

Blaricumse kermis: feest voor jong en oud! 

Van zaterdag 18 tot en met woensdag 22 augustus is het weer kermisweek in Blari-
cum. Iets om naar uit te kijken! De vele activiteiten, het saamhorigheidsgevoel op 
straat en het vaak mooie zomerweer zorgen al jaren voor een uniek dorpsfeest in het 
hart van Blaricum. 

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 achttien 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.

Polsbandjes voor alcohol
Ben je tussen de achttien en vijfentwintig 
jaar en wil je alcohol drinken? Dan ben 
je verplicht een polsbandje te dragen. Je 
kunt het bandje halen op:
• zaterdag 18 augustus vanaf 10.00 uur 

op het Ziekenweitje aan de Meentzoom 
bij de koffiebar tijdens ‘ringsteken op 
ongezadeld paard’

• zaterdag 18 augustus vanaf 13.00 uur 
tijdens het voetbaltoernooi bij Sport-
park Oostermeent bij de muntverkoop 

• zaterdag 18 augustus vanaf 19.30 uur 
bij de muntverkoop van de Oranje-
vereniging bij het ‘Vuurwerk’ bij Café 
Restaurant Rust Wat 

Daarna gedurende de feestweek bij 
Moeke Spijkstra, Café d’Ouwe Tak, Het 
Vitus en bij de muntverkoop van de 
Oranjeverenigingactiviteiten.

Horeca stopt om 01.30 uur
De meeste horecaondernemingen mogen 
langer open blijven tijdens de kermis-
week. Op de zaterdag en de kermisdagen 
(maandag tot en met woensdag) sluit de 
Blaricumse horeca om 01.30 uur. Politie 
en gemeente zien hier strak op toe.

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 > Kermis 
Blaricum) vindt u een overzicht van de 
verkeersmaatregelen.
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Nieuw in Blaricum
Erik Leeflang, 28 jaar en oud-atleet, heeft Leef Personal Training & Vitaliteits-
coaching in de Blaricummermeent opgericht. 

Erik heeft bewust gekozen voor de Bla-
ricummermeent met veel mogelijkheden 
om op verschillende manieren te kunnen 
sporten; binnen op de locatie, maar ook 
richting het strand voor oefeningen of 
hardlopen langs het Gooimeer. ‘Bewe-
gen en sporten moet komen vanuit ple-
zier, als je er plezier in hebt houd je het 
langer vol en zullen andere (sportieve) 
doelstellingen die je hebt ook makkelij-
ker gerealiseerd worden.’ 

Familieberichten
Overleden
23-05-2018  Nicolaas Johannes (Nico) 

de Gooijer,  
geboren 05-07-1940

24-05-2018  Evelien Baas,  
geboren 04-07-1953

01-06-2018  Mieke Dörr-Hilbrink, 
geboren 07-08-1932

02-06-2018  Aleida Maria (Ida) 
Veenema-Jacobs,  
geboren 01-06-1925

22-06-2018  Antonius Jacobus Maria 
(Anton) van Klooster, 
geboren 04-04-1945

24-06-2018  Bernard Julius (Ben) 
Bakker, 
geboren 16-02-1939

24-06-2018  Gerrit Anske (Ger) 
Riemersma,  
geboren 12-03-1933

30-06-2018  Cornelis Fimme (Kees) 
Calis,  
geboren 14-04-1938

01-07-2018  Anna Christina  
Talsma-Siccama,  
geboren 11-06-1922

09-07-2018    Hillegonda (Gonnie) 
Raven-Krijnen,  
geboren 03-08-1934

Geboorten 
03-05-2018  jonkvrouw Babette 

Caroline Anke Wichers
12-05-2018   Vince Mark Evert 

Schreurs
12-05-2018  Bob Maxwell Pierre 

Schreurs  
24-05-2018  Charlotte Madeleine 

Juliëtte Bos
04-06-2018  Marius Gijs Quinten 

Aartsen
28-06-2018 Lucas Florian Overakker

Huwelijken/partnerschap
16-06-2018  Nils Jaap Havekotte en 

Linde Kapitein

Colofon
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Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 26 augustus de tentoonstel-
lingen Geschilderde tuinen en Portretten 
uit de Singercollectie. Openingstijden 
museum: di t/m zon 11.00-17.00 uur. 
Openingstijden beeldentuin, horeca en 
museumwinkel: di t/m zon 10.00-17.30 
uur.
Historische Kring t/m 22 sept expositie 
Klaas Fernhout, tekeningen, aquarellen, 
schilderijen. Openingstijden HKB: don 
20.00-22.00 uur en zat 14.00-16.00 uur. 
www.historischekringblaricum.nl.

WELZIJN/ CULTUUR
4e Gooise Heideloop op 26 aug georga-
niseerd door de Gooise atletiekvereni-
gingen GAC, Zuidwal en Tempo in sa-

menwerking met Goois Natuurreservaat. 
Nieuw is de jeugdloop van 1,2 km. Ge-
zien het recreatieve karakter kan ieder-
een, getraind of ongetraind, aan de ove-
rige afstanden van 5 en 10 km meedoen; 
wandelen, nordic walken of hardlopen. 
De opbrengst gaat naar de aanschaf van 
gereedschap en kleding voor de vrijwil-
ligers die kleinschalig onderhoudswerk 
verrichten in het Goois Natuurreservaat. 
Inschrijven: www.inschrijven.nl. Kosten 
€ 3,- voor de jeugdloop en € 5,- voor 
overige deelnemers. Inschrijving op de 
dag zelf is ook mogelijk. Dan betaal je  
€ 4,- resp € 7,-. 
Optimalisatie check van uw pc/laptop 
bij PC Helpdesk. Woont u in één van de 
BEL-gemeenten en bent u 50+ dan bent 

u van harte welkom bij de PC Helpdesk: 
Is uw computer toe aan een opschoon-
beurt of is deze erg langzaam? Een team 
van deskundige vrijwilligers helpt u met 
het opschonen van de schijf, opruimen 
van tijdelijke bestanden of van een oude 
Windows-installatie of  controle op pro-
gramma’s die de pc onnodig belasten 
en trager maken. Voor slechts € 3,-.  
De PC Helpdesk is alle werkdagen geo-
pend van 10.00-12.00 uur. 
www.pchelpdeskBEl.nl
Nieuwe programma Volksuniversiteit 
Het Gooi online volksuniversiteit Het 
Gooi biedt het nieuwe cursusjaar weer 
volop leuke, leerzame, creatieve en in-
teressante activiteiten. Naast de moge-
lijkheid om deel te nemen aan diverse 

talencursussen, waaronder de korte cur-
sussen Spaans en Italiaans op reis, staan 
ook bridge, tai chi, fotografie en koken 
weer op het programma. Nieuw dit jaar 
zijn interessante lezingen en workshops 
op het gebied van persoonlijke ontwik-
keling zoals: ‘Vind je weg op de arbeids-
markt’, ‘Zakenmanieren’, ‘Presenteren 
kun je leren’ en ‘De kracht van kleding 
en kleur’. Ook op creatief gebied kunt 
u uw hart ophalen met het schilderen 
van portretten, dromenvangers en col-
lages maken en zelfs schilderen met 
klei staat op het programma. Kortom,  
te veel om op te noemen en zeker  
de moeite waard om de website www.
volksuniversiteithetgooi.nl te bezoeken.

Tijdens deze vaardigheidstoetsen worden 
kennis, kunde, kwaliteit, samenwerking 
en veilig werken beoordeeld en factoren 
als stress en tijdsdruk wegen ook mee. 
De praktijksituaties worden nagebootst 
met zo realistisch mogelijke scenario’s. 
In de klasse TAS-HD (hoge druk) nam 
Brandweer Blaricum het op tegen on-
geveer 225 korpsen die zich voor deze 
klasse hadden aangemeld. Vanuit de pro-

vinciale rondes gingen ze door naar de 
1e gewestelijke en daarna naar de 2e ge-
westelijke ronde, waarin ze streden voor 
een plek in de finale. En het is gelukt; op 
22 september strijden ze tegen acht an-
dere ploegen tijdens de landelijke finale 
in Harderwijk. We wensen onze helden, 
die recentelijk nog in actie moesten ko-
men voor de brand in Moeke Spijkstra, 
veel succes!

Brandweer Blaricum bij de brand in Moeke Spijkstra

Vervolg van pagina 1
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Opening Leef Personal Training & Vita-
liteitscoaching door atlete Nadine Visser

Leef Personal Training & 
Vitaliteitscoaching 
Binnendelta 11D

06-43990879
http://leefpersonaltraining.nl
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Groencommissie 
zoekt groentje
Na de dialoog B-100 is een groep be-
woners samengekomen om met de ge-
meente na te denken over het in stand 
houden van een mooie groene en scho-
ne omgeving. 

Vanuit alle dorpsdelen willen we verte-
genwoordiging van twee bewoners. We 
zijn daarom nog op zoek naar een groen 
persoon uit het oude dorp, om mee te den-
ken met de gemeente. Aanmelden kan via 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl. 

Hei & wei
Op 24 augustus ontvangt u een dunne 
editie en op 21 sept ligt de dikke editie, 
met foto’s van de kermisweek, weer in 
uw brievenbus. Van de gemeente ont-
vangt u de gemeentelijke mededelingen 
zoals u gewend bent. 
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