
Blaricummer-
meent 
Bootjes Parade

24 juli was de start van dit jaarlijks terug-
kerend evenement. Onder het motto ‘als 
het drijft, doe je mee’ was elke bewoner 
van de Blaricummermeent uitgenodigd 
om gezamenlijk te water te gaan in de 
Meentstroom.

Beleven, proeven 
en genieten
Op zaterdag 1 september van 14.00-
17.00 uur Oogstfeest bij Zorgboerde-
rij ’t Werckpaert.
 
Het belooft een gezellige middag voor 
jong en oud te worden met diverse ac-
tiviteiten, zoals: graan dorsen, manden 
vlechten, broodjes bakken, kookde-
monstraties, een dierenweide, knutselen 
voor kinderen, verkoop van verse jams, 
chutneys, hapjes en drankjes. Ook zal 
er champagne en alcoholvrije wijn ver-
kocht worden door Kiwanis Naarden, de 
opbrengst hiervan is bestemd voor het 
verbeteren van de stallen. 
www.werckpaert.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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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. 

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

Tel (035) 524 89 89
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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 Linda Eggenkamp 
Zondag 23 september worden de akkers aan de Noolseweg (ter hoogte van nr 
13) omgetoverd tot een authentiek agrarisch dorp van het begin van de vorige 
eeuw. Acht teams en hun werkpaarden zullen daar tussen 12.00-17.00 uur strij-
den. Ze zullen onder meer boomslepen, ploegen, activiteiten op het boerenerf 
verrichten, dorsen en hooien.

Er is meer. In het schooltje wordt inten-
sief geleerd onder de bezielende leiding 
van twee nonnen. Vrouwen en kinderen 
zijn bezig met de kookwas en de bakkers 
maken in de ouderwetse houtoven de lek-
kerste broodjes en andere heerlijkheden. 
De smid werkt zich in het zweet boven 
hete vuren en in het keukentje worden 
allerlei heerlijkheden gekookt. Speciaal 
voor de kinderen is er een kinderplein 
met allerlei ouderwetse spelletjes. Op de 
Noolseweg rijdt een klein treintje en er 
staan verschillende oude tractors opge-
steld, waarover de eigenaren u graag van 

alles vertellen. Verder gaan de geruchten 
dat een groep zigeuners zal neerstrijken. 
Dus als u iets over uw toekomst wilt 
weten, uw scharen wilt laten slijpen of 
een mooi kleedje of een prachtig koper-
werkje wilt aanschaffen… De dag wordt, 
zoals gebruikelijk, afgesloten met de 
boeldag; de veiling van oude, brocante 
en antieke spullen. Heeft u zaken over 
die passen bij deze veiling? U kunt ze 
inleveren bij Nico de Jong op de Gebroe-
ders Dooijewaardweg of bij Klaas Vos, 
Oostermeent 1.
www.dagvanhetwerkpaard.nl

www.zmaakt.nl

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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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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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.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

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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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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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 Gooische Rally 2018
Lions Old Timer Festival

Het Old Timer Festival wordt zondag 9 september a.s. voor de 19e maal 
georganiseerd door Lions Club Blaricum Laren. 

Deze editie belooft ook weer een sportie-
ve en uitdagende rally voor automobiel 
en equipe te worden. De equipes zullen 
in verschillende klassen een spannen-
de strijd voeren om de juiste routes en 
controles op tijd te vinden. De opbrengst 
gaat dit jaar naar stichting de Droom-

boom en VUmc Alzheimercentrum. De 
Lions Club verheugt zich erop weer veel 
deelnemers en natuurlijk de bezoekers te 
mogen ontvangen. 
Voor inschrijvingen, het programma en 
nadere informatie over de goede doelen: 
https://gooischerally.nl.
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Blaricum viert de Dag van de democratie

Sinds 2005 heeft Blaricum een kunstcommissie. Deze commissie adviseert het college, maakt deel uit van de BEL Art kunst-
commissie en is betrokken bij diverse activiteiten en tentoonstellingen. Samen met een aantal Blaricumse kunstenaars en 
ondernemers is de kunstcommissie aan de slag om leuke activiteiten op te starten in het kader van ‘Blaricum, kunststad van het 
jaar 2018’. De leden stellen zich graag even voor.

Gerbe van der Woude
Veel inwoners (her)kennen deze kunst-
liefhebber, die al vanaf het eerste uur 
deel uitmaakt van de kunstcommissie. 
Geboren in Purmerend en in 1969 ver-
huisd naar Blaricum, waar hij zich al snel 
verdiept in de historie van dit kunste-
naarsdorp. Zijn kennis over Blaricumse 
kunstenaars en hun werken kun je 
tegenkomen in diverse boeken. Wanneer 
in het gemeentehuis een nieuwe exposi-
tie wordt opgebouwd, werkt Gerbe hard 
en zorgvuldig om de schilderijen een 
mooie plek te geven.

Diana Kostman 
Sinds 2005 is Diana lid van de kunstcom-
missie Blaricum. In 2004 studeerde zij 
af in Kunstgeschiedenis en Algemene 
Cultuurwetenschappen aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Deze geboren en 
getogen Gooise zet zich graag in voor 
de lokale kunst. Het is haar overtuiging 
dat kunst de leefomgeving prettiger 
maakt en een verbindende factor in 
de maatschappij is. Ze geeft kunst- en 
cultuurhistorische cursussen, lezingen 
en excursies. Ook schrijft ze teksten voor 
kunstenaars en musea.

Bia Maas
Kunstenaar en docent tekenen Bia Maas 
is in april van dit jaar toegetreden tot de 
kunstcommissie. Tijdens haar studie aan 
de kunstacademie ging ze veel op reis. 
Dit heeft veel inspiratie opgeleverd die 
je terug ziet in haar tekeningen, schil-
derijen, foto’s en andere kunstvormen. 
Ook hielp ze bijna tien jaar lang in een 
kinderkunstklas in het binnenland van 
Suriname. Voor haar maakt kunst een 
belangrijk deel uit van haar leven. 
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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

Maak kennis met de kunstcommissie Blaricum

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

Op 15 september zijn inwoners tussen 
11.00 en 15.00 uur van harte welkom in 
wijkcentrum De Malbak. Daar kunnen zij 
speeddaten met raadsleden en meedoen 
aan de eerste Blaricumse gemeente-
bingo onder leiding van burgemeester 
Joan de Zwart-Bloch. 

Samen maken
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch juicht 

meer inbreng van inwoners bij plan-
nen en activiteiten in Blaricum toe: “In 
Nederland hebben we de vrijheid om 
onze stem te laten horen. Dat willen we 
vieren met onze inwoners. Want ons 
mooie dorp kunnen we alleen samen 
maken. Wij hechten er veel waarde aan 
dat inwoners vertellen wat zij belangrijk 
vinden. We hopen dat zij na een nadere 
kennismaking op deze dag sneller con-

tact zoeken met raadsleden om te laten 
weten wat hen bezighoudt.” 

Aanmelden speeddaten
Inwoners kunnen tussen 11.00 en 12.30 
uur speeddaten met raadsleden. Zij kun-
nen zich vóór 12 september aanmelden 
via e-mailadres griffie@blaricum.nl
Daarna ontvangen zij een definitieve 
uitnodiging met de tijden waarop ze met 
welk raadslid een speeddate hebben. 

Gemeentebingo
Vanaf 13.30 uur worden inwoners 
uitgedaagd om hun kennis over de 

(Blaricumse) politiek te testen tijdens de 
eerste Blaricumse gemeentebingo. Een 
combinatie van een kennisquiz en een 
ouderwetse bingo. Iedere deelnemer 
krijgt een unieke bingokaart, waarop ze 
in plaats van getallen de antwoorden 
op de quizvragen moeten aankruisen. 
Wie een volle bingokaart met goede 
antwoorden heeft, wint en ontvangt een 
Blaricumse prijs! Burgemeester Joan de 
Zwart-Bloch treedt op als spelleider.

BLARICUMSE SCHOOLKINDEREN TIJDELIJK ECHTE KUNSTENAARS

KBS De Pionier Bijvanck, de Openbare Basisschool Blaricum (OBB) en KBS 
Bernardus doen mee met een bijzonder project in het kader van ‘Blaricum, 
kunststad van het jaar 2018’. Leerlingen van verschillende groepen gaan aan 
de slag met diverse kunststromingen. 

Zij doen dit onder leiding van kun-
stenaars Lydia Loenen-Verbeek, Jan 
Min, Jikke Meijhuis, Soraya Hamming, 
Angélique van den Brink, Mariëtte 
Bruinsma, Bia Maas en Maja Boot. In 
het najaar wordt alle kunst geëxpo-
seerd. Het kunstproject wordt mede 
mogelijk gemaakt door Albert Heijn 
Blaricum, dat een deel van de materi-

alen en versnaperingen voor de jonge 
kunstenaars verzorgt.

Kunststad van het jaar 2018
Eind 2017 won Blaricum de titel 
‘Kunststad van het jaar 2018’. Het 
dorp doet er eer aan en organiseert 
daarom nog meer kunstzinnige en 
culturele evenementen en activi-

teiten voor jong en oud. Het thema 
van al deze activiteiten is ‘Heden en 
verleden’. De activiteiten starten in 
september. Benieuwd naar het pro-
gramma? Wij houden u op de hoogte 
via de hei & wei, www.blaricum.nl en 
de Facebookpagina en Twitterpagina 
van de gemeente.

GEMEENTENIEUWS
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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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Huizerweg 34, 1261 AX, vellen van 1 boom
• Schapendrift 65, 1261 HM, vergroten van het woonhuis
• Noolseweg 32, 1261 ED, vernieuwen van het rieten dak
• Dokter Catzlaan 2A, 1261 CG, vellen van 1 boom
• Torenlaan 38, 1261 GE, vellen van 1 boom
• Bergweg 36, 1261 XX, vellen van 1 boom
•  Laantje van Bruijn 49, 1262 AT, Sectie C, nummer 5108, oprichten van een 

vrijstaande woning
• Cleyne Raboesdreef 34, 1262 AC, plaatsen van een houten terrasoverkapping
• Windvang 3-5, 1261 TR, vellen van 2 bomen
• Waterschapslaan 11 en 13, 1261 JR, vellen van 40 bomen
• Booket 108, 1261 LW, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
• Ekelshoek 20, 1261 TV, plaatsen van een dakkapel
• Bloemlandseweg 4, 1261 BA, oprichten van een villa
• Blei 13, 1261 PG, uitbreiden van de woning
• Achter de Noord 16, 1261 ML, vellen van 1 boom
•  Torenlaan 10, 1261 GD, plaatsen van een nieuw kozijn en aanbrengen van een 

interne constructieve wijziging
• Capittenweg 1, 1261 JK, vellen van 1 boom
•  Stroomzijde 6A, 1261 ZW, uitbreiden van de danssportschool tot sport- en 

fitnessaccommodatie
• Dokter Catzlaan 2B, 1261 CG, wijzigen van het kozijn van een rijksmomument

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

• Dokter Catzlaan 2, 1261 CG, vellen van 1 boom (herplant)
• Korte Vliegweg 6, 1261 GM, vellen van 1 boom 
• Torenlaan 68, 1261 GG, vellen van 1 boom 
• Draverspad 13, 1261 TZ, vellen van 1 boom 
• Raadhuisstraat 18, 1261 EW, aanpassen van de winkelpui
• Dorpsstraat 17, 1261 ES, vernieuwen van de hooiberg
•  Torenlaan 22, 1261 GD, plaatsen van een nieuw kozijn en aanpassen van de 

brandscheidingen
• Booket 108, 1261 LW, plaatsen van een dakkapel 
• Zwaluwenweg 24A, 1261 GJ, vervangen van een oude toegangspoort
• Laantje van Bruijn 29, 1261 ntb, bouwen van een woning
• Eemnesserweg 37, 1261 HH, bouwen van een berging, fruitmuur en entreepoorten
• Meentzoom 2, 1261 XA, vellen van 1 berk en 6 elzen (herplant)
• Hazeleger 4, 1261 TX, uitbreiden van de achtergevel
• Stachouwerweg 12, 1261 HW, vellen van 9 bomen en verplaatsen van huidige inrit

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

Besloten door de burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het 
hun bevoegdheid betreft:
•  Het organiseren van het evenement De Blaricumse dag van het Werkpaard op de 

akker aan de Noolseweg op 23 september 2018 van 12.00 tot 18.00 uur.
•  Het organiseren van het evenement Oldtimer Festival in en rond het dorpscentrum 

van Blaricum op 9 september 2018 van 09.00 uur tot 19.00 uur.
Besloten door de burgemeester:
•  Het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een lunchroom 

behorende bij de ‘landwinkel’ aan de Dorpsstraat 2.

RECTIFICATIE: PERIODE TERINZAGELEGGING 
BESTEMMINGSPLAN ‘BLARICUMMERMEENT 
WERKDORP, ACTUALISATIE F EN G’
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vrijwilliger aan het woord

De Vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn verbindt al meer dan dertig jaar vrij-
willigers, ondernemers, organisaties, maatschappelijke stagiaires en ambtenaren 
aan vrijwilligerswerk. De in Laren woonachtige Adrie Calis heeft zich na haar pen-
sioen bij de Vrijwilligerscentrale aangemeld en vertelt over haar vrijwilligerswerk. 

“Ik wilde graag 
iets zinvols 
doen in mijn 
vrije tijd en 
daarom heb ik 
me aangemeld 
bij de Vrij-
willigers-
centrale Laren-
Blaricum. Al 

snel werd ik gekoppeld aan een me-
vrouw uit Blaricum. Het is lastig om in 
haar eentje de deur uit te gaan. Na een 
aantal gesprekken met de medewerk-

ster van de Vrijwilligerscentrale heb ik 
deze mevrouw ontmoet. Ik vond het best 
spannend, want het is natuurlijk ook 
belangrijk dat er een klik is en die was 
er! Nu ga ik iedere week met haar wan-
delen, drinken we thee en maken we een 
gezellig praatje. 

Eigenlijk besef ik nu ik vrijwilligerswerk 
doe hoe waardevol dit is. Je kunt zoveel 
betekenen voor anderen en dat geeft 
een goed gevoel. Dat had ik van tevoren 
niet gedacht. Ik hoop dit vrijwilligerswerk 
nog lang te kunnen blijven doen.”

In de bekendmaking op 25 juli 2018 van de vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G’ is ten onrechte als periode van 
terinzagelegging genoemd: vanaf 25 juli tot en met 28 augustus 2018. Dit moet zijn 
vanaf 25 juli tot en met 4 september 2018. 

Inhoud bestemmingsplan
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 passende, conserverende 
bestemmingsregeling voor een periode van tien jaar (deelgebied F). Daarnaast maakt 
het de bouw van circa 170 nieuwe woningen mogelijk (deelgebied G). 

Beroep en voorlopige voorziening
Kijk voor het indienen van beroep en voor het aanvragen van een voorlopige 
voorziening op zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-163903.html

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Schapendrift 2E, 1261 HL, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

VOORNEMEN TOT VERLENEN DRANK- EN 
HORECAWETGEVING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De burgemeester heeft het voornemen de gevraagde Drank- en 
Horecawetvergunning ex artikel 3 te verlenen voor het uitoefenen van het 
horecabedrijf behorende bij wijkcentrum De Malbak aan de Wetering 122.

Het ontwerpbesluit en de relevante stukken liggen vanaf maandag 27 augustus 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 14 035.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u, bij voorkeur schriftelijk, uw 
zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Hei&wei_nr510.indd   2 21-08-18   11:51



Blaricum viert de Dag van de democratie

Sinds 2005 heeft Blaricum een kunstcommissie. Deze commissie adviseert het college, maakt deel uit van de BEL Art kunst-
commissie en is betrokken bij diverse activiteiten en tentoonstellingen. Samen met een aantal Blaricumse kunstenaars en 
ondernemers is de kunstcommissie aan de slag om leuke activiteiten op te starten in het kader van ‘Blaricum, kunststad van het 
jaar 2018’. De leden stellen zich graag even voor.

Gerbe van der Woude
Veel inwoners (her)kennen deze kunst-
liefhebber, die al vanaf het eerste uur 
deel uitmaakt van de kunstcommissie. 
Geboren in Purmerend en in 1969 ver-
huisd naar Blaricum, waar hij zich al snel 
verdiept in de historie van dit kunste-
naarsdorp. Zijn kennis over Blaricumse 
kunstenaars en hun werken kun je 
tegenkomen in diverse boeken. Wanneer 
in het gemeentehuis een nieuwe exposi-
tie wordt opgebouwd, werkt Gerbe hard 
en zorgvuldig om de schilderijen een 
mooie plek te geven.

Diana Kostman 
Sinds 2005 is Diana lid van de kunstcom-
missie Blaricum. In 2004 studeerde zij 
af in Kunstgeschiedenis en Algemene 
Cultuurwetenschappen aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Deze geboren en 
getogen Gooise zet zich graag in voor 
de lokale kunst. Het is haar overtuiging 
dat kunst de leefomgeving prettiger 
maakt en een verbindende factor in 
de maatschappij is. Ze geeft kunst- en 
cultuurhistorische cursussen, lezingen 
en excursies. Ook schrijft ze teksten voor 
kunstenaars en musea.

Bia Maas
Kunstenaar en docent tekenen Bia Maas 
is in april van dit jaar toegetreden tot de 
kunstcommissie. Tijdens haar studie aan 
de kunstacademie ging ze veel op reis. 
Dit heeft veel inspiratie opgeleverd die 
je terug ziet in haar tekeningen, schil-
derijen, foto’s en andere kunstvormen. 
Ook hielp ze bijna tien jaar lang in een 
kinderkunstklas in het binnenland van 
Suriname. Voor haar maakt kunst een 
belangrijk deel uit van haar leven. 
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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

Maak kennis met de kunstcommissie Blaricum

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

Op 15 september zijn inwoners tussen 
11.00 en 15.00 uur van harte welkom in 
wijkcentrum De Malbak. Daar kunnen zij 
speeddaten met raadsleden en meedoen 
aan de eerste Blaricumse gemeente-
bingo onder leiding van burgemeester 
Joan de Zwart-Bloch. 

Samen maken
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch juicht 

meer inbreng van inwoners bij plan-
nen en activiteiten in Blaricum toe: “In 
Nederland hebben we de vrijheid om 
onze stem te laten horen. Dat willen we 
vieren met onze inwoners. Want ons 
mooie dorp kunnen we alleen samen 
maken. Wij hechten er veel waarde aan 
dat inwoners vertellen wat zij belangrijk 
vinden. We hopen dat zij na een nadere 
kennismaking op deze dag sneller con-

tact zoeken met raadsleden om te laten 
weten wat hen bezighoudt.” 

Aanmelden speeddaten
Inwoners kunnen tussen 11.00 en 12.30 
uur speeddaten met raadsleden. Zij kun-
nen zich vóór 12 september aanmelden 
via e-mailadres griffie@blaricum.nl
Daarna ontvangen zij een definitieve 
uitnodiging met de tijden waarop ze met 
welk raadslid een speeddate hebben. 

Gemeentebingo
Vanaf 13.30 uur worden inwoners 
uitgedaagd om hun kennis over de 

(Blaricumse) politiek te testen tijdens de 
eerste Blaricumse gemeentebingo. Een 
combinatie van een kennisquiz en een 
ouderwetse bingo. Iedere deelnemer 
krijgt een unieke bingokaart, waarop ze 
in plaats van getallen de antwoorden 
op de quizvragen moeten aankruisen. 
Wie een volle bingokaart met goede 
antwoorden heeft, wint en ontvangt een 
Blaricumse prijs! Burgemeester Joan de 
Zwart-Bloch treedt op als spelleider.

BLARICUMSE SCHOOLKINDEREN TIJDELIJK ECHTE KUNSTENAARS

KBS De Pionier Bijvanck, de Openbare Basisschool Blaricum (OBB) en KBS 
Bernardus doen mee met een bijzonder project in het kader van ‘Blaricum, 
kunststad van het jaar 2018’. Leerlingen van verschillende groepen gaan aan 
de slag met diverse kunststromingen. 

Zij doen dit onder leiding van kun-
stenaars Lydia Loenen-Verbeek, Jan 
Min, Jikke Meijhuis, Soraya Hamming, 
Angélique van den Brink, Mariëtte 
Bruinsma, Bia Maas en Maja Boot. In 
het najaar wordt alle kunst geëxpo-
seerd. Het kunstproject wordt mede 
mogelijk gemaakt door Albert Heijn 
Blaricum, dat een deel van de materi-

alen en versnaperingen voor de jonge 
kunstenaars verzorgt.

Kunststad van het jaar 2018
Eind 2017 won Blaricum de titel 
‘Kunststad van het jaar 2018’. Het 
dorp doet er eer aan en organiseert 
daarom nog meer kunstzinnige en 
culturele evenementen en activi-

teiten voor jong en oud. Het thema 
van al deze activiteiten is ‘Heden en 
verleden’. De activiteiten starten in 
september. Benieuwd naar het pro-
gramma? Wij houden u op de hoogte 
via de hei & wei, www.blaricum.nl en 
de Facebookpagina en Twitterpagina 
van de gemeente.

GEMEENTENIEUWS
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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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Huizerweg 34, 1261 AX, vellen van 1 boom
• Schapendrift 65, 1261 HM, vergroten van het woonhuis
• Noolseweg 32, 1261 ED, vernieuwen van het rieten dak
• Dokter Catzlaan 2A, 1261 CG, vellen van 1 boom
• Torenlaan 38, 1261 GE, vellen van 1 boom
• Bergweg 36, 1261 XX, vellen van 1 boom
•  Laantje van Bruijn 49, 1262 AT, Sectie C, nummer 5108, oprichten van een 

vrijstaande woning
• Cleyne Raboesdreef 34, 1262 AC, plaatsen van een houten terrasoverkapping
• Windvang 3-5, 1261 TR, vellen van 2 bomen
• Waterschapslaan 11 en 13, 1261 JR, vellen van 40 bomen
• Booket 108, 1261 LW, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
• Ekelshoek 20, 1261 TV, plaatsen van een dakkapel
• Bloemlandseweg 4, 1261 BA, oprichten van een villa
• Blei 13, 1261 PG, uitbreiden van de woning
• Achter de Noord 16, 1261 ML, vellen van 1 boom
•  Torenlaan 10, 1261 GD, plaatsen van een nieuw kozijn en aanbrengen van een 

interne constructieve wijziging
• Capittenweg 1, 1261 JK, vellen van 1 boom
•  Stroomzijde 6A, 1261 ZW, uitbreiden van de danssportschool tot sport- en 

fitnessaccommodatie
• Dokter Catzlaan 2B, 1261 CG, wijzigen van het kozijn van een rijksmomument

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

• Dokter Catzlaan 2, 1261 CG, vellen van 1 boom (herplant)
• Korte Vliegweg 6, 1261 GM, vellen van 1 boom 
• Torenlaan 68, 1261 GG, vellen van 1 boom 
• Draverspad 13, 1261 TZ, vellen van 1 boom 
• Raadhuisstraat 18, 1261 EW, aanpassen van de winkelpui
• Dorpsstraat 17, 1261 ES, vernieuwen van de hooiberg
•  Torenlaan 22, 1261 GD, plaatsen van een nieuw kozijn en aanpassen van de 

brandscheidingen
• Booket 108, 1261 LW, plaatsen van een dakkapel 
• Zwaluwenweg 24A, 1261 GJ, vervangen van een oude toegangspoort
• Laantje van Bruijn 29, 1261 ntb, bouwen van een woning
• Eemnesserweg 37, 1261 HH, bouwen van een berging, fruitmuur en entreepoorten
• Meentzoom 2, 1261 XA, vellen van 1 berk en 6 elzen (herplant)
• Hazeleger 4, 1261 TX, uitbreiden van de achtergevel
• Stachouwerweg 12, 1261 HW, vellen van 9 bomen en verplaatsen van huidige inrit

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

Besloten door de burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het 
hun bevoegdheid betreft:
•  Het organiseren van het evenement De Blaricumse dag van het Werkpaard op de 

akker aan de Noolseweg op 23 september 2018 van 12.00 tot 18.00 uur.
•  Het organiseren van het evenement Oldtimer Festival in en rond het dorpscentrum 

van Blaricum op 9 september 2018 van 09.00 uur tot 19.00 uur.
Besloten door de burgemeester:
•  Het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een lunchroom 

behorende bij de ‘landwinkel’ aan de Dorpsstraat 2.

RECTIFICATIE: PERIODE TERINZAGELEGGING 
BESTEMMINGSPLAN ‘BLARICUMMERMEENT 
WERKDORP, ACTUALISATIE F EN G’
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vrijwilliger aan het woord

De Vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn verbindt al meer dan dertig jaar vrij-
willigers, ondernemers, organisaties, maatschappelijke stagiaires en ambtenaren 
aan vrijwilligerswerk. De in Laren woonachtige Adrie Calis heeft zich na haar pen-
sioen bij de Vrijwilligerscentrale aangemeld en vertelt over haar vrijwilligerswerk. 

“Ik wilde graag 
iets zinvols 
doen in mijn 
vrije tijd en 
daarom heb ik 
me aangemeld 
bij de Vrij-
willigers-
centrale Laren-
Blaricum. Al 

snel werd ik gekoppeld aan een me-
vrouw uit Blaricum. Het is lastig om in 
haar eentje de deur uit te gaan. Na een 
aantal gesprekken met de medewerk-

ster van de Vrijwilligerscentrale heb ik 
deze mevrouw ontmoet. Ik vond het best 
spannend, want het is natuurlijk ook 
belangrijk dat er een klik is en die was 
er! Nu ga ik iedere week met haar wan-
delen, drinken we thee en maken we een 
gezellig praatje. 

Eigenlijk besef ik nu ik vrijwilligerswerk 
doe hoe waardevol dit is. Je kunt zoveel 
betekenen voor anderen en dat geeft 
een goed gevoel. Dat had ik van tevoren 
niet gedacht. Ik hoop dit vrijwilligerswerk 
nog lang te kunnen blijven doen.”

In de bekendmaking op 25 juli 2018 van de vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G’ is ten onrechte als periode van 
terinzagelegging genoemd: vanaf 25 juli tot en met 28 augustus 2018. Dit moet zijn 
vanaf 25 juli tot en met 4 september 2018. 

Inhoud bestemmingsplan
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 passende, conserverende 
bestemmingsregeling voor een periode van tien jaar (deelgebied F). Daarnaast maakt 
het de bouw van circa 170 nieuwe woningen mogelijk (deelgebied G). 

Beroep en voorlopige voorziening
Kijk voor het indienen van beroep en voor het aanvragen van een voorlopige 
voorziening op zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-163903.html

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Schapendrift 2E, 1261 HL, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

VOORNEMEN TOT VERLENEN DRANK- EN 
HORECAWETGEVING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De burgemeester heeft het voornemen de gevraagde Drank- en 
Horecawetvergunning ex artikel 3 te verlenen voor het uitoefenen van het 
horecabedrijf behorende bij wijkcentrum De Malbak aan de Wetering 122.

Het ontwerpbesluit en de relevante stukken liggen vanaf maandag 27 augustus 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 14 035.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u, bij voorkeur schriftelijk, uw 
zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.
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Woman in science Award door 
beeldhouwer Marloes Eerden
door Marjolijn Schat
Tijdens een atelierroute in ons dorp werd de kunst van Marloes Eerden door 
professor Saskia van der Vies, een vertegenwoordiger van de Federation of 
European Biochemical Societies (FEBS), ontdekt. Marloes maakte toen in 
2008 tien beeldjes voor deze stichting, die ieder jaar aan de beste vrouwelijke 
wetenschapper van Europa deze ‘Woman in Science Award’ uitreikt. Tien jaar 
later waren de beeldjes vergeven en heeft de organisatie gevraagd of Marloes 
wederom tien beeldjes wilde maken, ook omdat deze vrouwelijke wetenschaps-
prijs nog steeds hard nodig is.  

Haar beeld ‘Tou-
ching the sun’ 
past dan ook 
perfect bij deze 
award. ‘Voor mij 
is het aanraken 
van de zon, waar 
alle levenskracht 
vandaan komt, 
het onbereikbare 
willen bereiken.  
En staat symbool 
voor het bereiken 
van een doel in je 
leven’, aldus Mar-
loes. Het eerste 

beeldje is op 9 juli uitgereikt in Praag, 
persoonlijk gebracht door Marloes. ‘In 
een wijnkistje in mijn handbagage.’ De 
andere negen beeldjes liggen veilig in 
een kluis in Cambridge. ‘Winnaars van 
deze award zijn een inspirerend rolmodel 
voor toekomstige generaties van vrou-
wen in de wetenschap, dat maakt deze 
opdracht zo bijzonder en een hele eer.’

Over Marloes
Het beeldje is vervaardigd in brons. Ook 
Marloes haar overige werk is van brons, 
vaak in combinatie met steen. Ze ont-
werpt bij voorkeur awards, tuinbeelden 
en kunst in openbare gebouwen of op ro-
tondes. Zo is er in mei een joods monu-
ment van haar hand onthuld op de rotonde 
Verdilaan in Hilversum. Marloes woont 
samen met haar man in de Bijvanck, 
waar ook haar atelier is op Levensboom 
22. Haar drie kinderen zijn inmiddels 
uitgevlogen. Toen de laatste het ouderlijk 
huis verliet, heeft ze een prachtig bron-
zen nest met eieren gemaakt; het ‘empty 
nest’. Marloes, die een 1ste graads les-
bevoegdheid heeft, vindt het ook nog 
steeds leuk om te doceren. ‘Beeldhou-
wen is een solistisch beroep, lesgeven is 
een manier om meer met mensen bezig 
te kunnen zijn. En ik wil de schoonheid 
en de kunst van het beeldhouwen graag 

overbrengen.’ Ze geeft cursussen beeld-
houwen in het atlier achter het Brinkhuis 
in Laren. In haar vrije tijd kun je Marloes 
in de sportschool vinden. ‘Beeldhouwen 
is een fysiek zwaar beroep en drie maal 
per week train ik om de nodige spier-
kracht te behouden.’ 

Voor informatie over Marloes en haar 
werk zie www.docart.nl.

Familieberichten

Overleden
19-07-2018  Nicolaas Frederik 

Saarberg, geboren 
 15-02-1925
25-07-2018 Johannes Hendrikus 
 (Hans) Waalwijk, 
 geboren 11-05-1923
01-08-2018 Fintje (Fin) Baljet-  
 Rinzema,    
 geboren 02-12-1923

Geboorten 
01-05-2018 Jesse Liam Belunek
11-07-2018 Laevy Levon van Berkel
13-07-2018 Maxime Juliëtte Reeuwijk
15-07-2018  Benjamin Ravi van 

Middelkoop
16-07-2018 Hugo Louis Loos
17-07-2018  Thorian Alexander de 

Smet
21-07-2018  Hein Hendrik Willem 

Frederik Maarten Jozef 
Roëll

21-07-2018  Anna Lucia Adriana 
Lubbe

22-07-2018  Adam Rami van 
Veenendaal

22-07-2018  Eva Renata Agatha 
Candiano 

25-07-2018 Sophie Anne 
 ter Beek

Huwelijken/partnerschap
23-07-2018  Peter Richard Kaasjager 

en Marjolein Maria 
Grootjen
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Marloes in haar atelier met award ‘
Touching the sun’

Eendentrapjes
In de Blaricummermeent zijn recentelijk 
eendentrapjes aangelegd.

Empty nest

Movement Therapy 
door Nelliëtte van Wijck
Stance van den Ende is een energieke onderneemster, die sinds kort met haar bedrijf Movement Therapy is neer-
gestreken in de Blaricummermeent. Stance heeft een dansachtergrond en het is op die plek dat zij getriggerd werd 
door het menselijk lichaam en de vragen ‘wat vind ik nu eigenlijk echt leuk’ en ‘waar word ik blij van’ beantwoordde 
met ‘mensen helpen’.

De keuze was gemaakt en Stance ging 
de opleiding oefentherapie mensen-
dieck doen. Na een succesvolle afron-
ding volgde zij de opleiding lesgeven en 
opende haar eerste praktijk in Zaandam. 
Nu twee jaar later is zij verder gespecia-
liseerd en heeft zij hier haar tweede prak-
tijk geopend. 

Stance biedt verschillende therapieën
Als oefentherapeute is bij Stance de hou-
ding en het beweeggedrag van de cliënt 
de basis voor behandeling en wordt de 
klacht structureel aangepakt zodat de 

cliënt zelf beter weet wat hij/zij doet en 
kan met het lichaam. ‘Hierdoor krijg je 
grip op de eigen houding en bewegingen 
en nemen de klachten af of verdwijnen. 
Je krijgt duidelijke oefeningen mee naar 
huis om het proces naar herstel te ver-
sterken en te onderhouden.’ Stance heeft 
zich gespecialiseerd op het gebied van 
de aandoening parkinson en gebruikt 
de nieuwste inzichten op het gebied van 
behandeling en onderzoek en past dat 
toe in haar praktijk. Naast oefenthera-
peute is Stance ook slaapcoach en helpt 
zij jong en oud succesvol af van diver-

se slaapproblemen. Daarnaast geeft zij  
aqama-massage; een ontspannende mas-
sage waarbij men op een warmwaterma-
tras ligt. Omdat je dan stil  ligt en niet 
hoeft te draaien is deze massage ook ge-
schikt voor zwangere vrouwen.

Movement Therapy
Stance van den Ende

Binnendelta 1G
www.movementtherapie.nl

06-15 690 658
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