
De Blaricumse Kermisweek 
17 t/m 21 augustus

De Blaricumse Kermisweek is hét moment van het jaar in Blaricum en omstre-
ken! Dit jaar vieren wij 60 jaar kermis! Hier zal dan ook ruimschoots aan-
dacht aan besteed worden. De Oranjevereniging Blaricum heeft een uitgebreid 
en gevarieerd programma verspreid over de vijf feestdagen. 

Zaterdag beginnen we traditioneel met 
het ringsteken, hebben we weer veel ‘lol 
met de knol’ en gaan we voetballen. De 
avond wordt enorm gezellig met de lam-
pionnenoptocht en een optreden van de 
band Bar Clochard. Als een rollercoas-
ter dendert de band door zo’n 100 hits 
van de afgelopen decennia. Er wordt af-
gesloten met het traditionele vuurwerk. 
Entree is gratis voor leden van de Oranje 
Vereniging (max. 2 personen) op vertoon 
van de lidmaatschapskaart en Blaricum-
se kinderen t/m 12 jaar. Voor niet leden is 
de toegang € 12,50. Op zondag kunnen 
de kinderen weer hun prachtig versierde 
fi etsjes showen en is er de Vossenjacht 
voor solexen. Op maandag zal de kermis, 
vroeger dan andere jaren, om 12.00 uur 
feestelijk worden geopend, met allerlei 
leuke extra’s voor de kinderen wegens 
het jubileumjaar. Op maandag verder de 
keuring en ringsteken van versierde aan-
spanningen en ringsteken met bak- en 
transportfi etsen. Op dinsdag zal tijdens 
de ontmoetingsdag voor (oud) Blari-

cummers extra feestelijk worden uitge-
pakt door de gemeente Blaricum. Op 
woensdag eindigen we traditioneel met 
de Oranje Volksspelen. De gemeente zal 
om 15.00 uur de prijzen van de kleur- en 
instagramwedstrijd uitreiken.

Een fantastisch feest
Op alle dagen kunt u naar de kermis 
voor de draaimolen, de botsauto’s of 
het prijsschieten. Vergeet zeker niet de 
gezellige avonden in d’Ouwe Tak, Het 
Vitus of Moeke, voor iedereen is er wel 
een plek waar het aangenaam toeven is. 
Laten we er een fantastisch feest van ma-
ken! Voor de huisregels en meer infor-
matie: www.oranjeverenigingblaricum.nl 
Als dorpsgenoot kunt u helpen de jaar-
lijkse activiteiten van de Oranje Vereni-
ging Blaricum in stand te houden. Voor 
minimaal € 15,- per kalenderjaar bent 
u al een steunpilaar! En op vertoon van 
de lidmaatschapskaart krijgt u gratis toe-
gang voor twee personen bij het vuur-
werk op Rust Wat. 

Wat hebben we genoten van het Blaricum Music Festival
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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. 
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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.� 
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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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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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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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by Joost

ACUPUNCTUUR
IN DE LLOODS

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

ACUPUNCTUUR
IN DE LLOODS

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

Programma 
Blaricumse 

Kermisweek 2019
Zaterdag 17 augustus 
10.00 uur   Ringsteken op 

ongezadelde pony’s en 
paarden 

13.00 uur  Kermis-voetbaltoernooi 
14.00 uur  ‘Lol met je knol’ 
20.00 uur   Optreden live-band bij 

Rust Wat 
20.45 uur   Lampionnenoptocht 

naar Rust Wat 
22.00 uur   Vuurwerk bij Rust Wat 

Zondag 18 augustus 
12.00 uur   Vossenjacht voor 

solexen 
14.00 uur   Keuring versierde 

fi etsjes 

Maandag 19 augustus 
12.45 uur    tot ca. 17.45 uur 

keuring en ringsteken 
met versierde Jeugd- en 
Senioraanspanningen en 
ringsteken met bak- en 
transportfi etsen 

12.00 uur   start kermis in het dorp, 
met leuke extra’s voor 
de kinderen wegens 60 
jaar ‘Kermis Blaricum’

 
Dinsdag 20 augustus 
14.00 uur  Kermis open 
15.00 uur   Ontmoetingsmiddag 

(oud)Blaricummers in 
het Vitus

Woensdag 21 augustus 
13.30 uur  Oranje volksspelen 
14.00 uur  Kermis open 

Voor meer informatie 
www.oranjeverenigingblaricum.nl

Kermis - zweefmolen 60 jaar geleden
FOTO BEELDBANK BLARICUM

Hei&wei_nr522.indd   1 23-07-19   10:48



Van maandag 19 augustus tot en met woens-
dag 21 augustus staat de kermis alweer voor 
de zestigste keer in het centrum van het oude 
dorp. Samen met de kermisbezoekers maken 
we er een mooi feest van. Zo is er een kleur-
platenwedstrijd voor jonge kinderen en voor 
jongeren is er een instagramwedstrijd. Omdat 
de kermis dit jaar zestig jaar bestaat, gaat de 
kermis maandag 19 augustus eerder open, om 
12.00 uur! De eerste vijftig kermisbezoekers 
krijgen een verrassing. Kijk vooral ook op 
www.blaricum.nl/kermis voor meer informatie!
 
Drie dagen feest voor jong en oud
We vieren de Blaricumse kermis vooral tijdens drie feestdagen: 
maandag 19 augustus tot en met woensdag 21 augustus. In 
het weekend zijn er dorpse activiteiten, denk aan de volks-
spelen en natuurlijk het vuurwerk van de Oranjevereniging. 
Voor de horeca geldt dat er in het weekend buiten geen extra 
activiteiten zijn, zoals verkoop op straat. Alcoholconsumptie op 
straat is in het weekend niet toegestaan.

Hou het leuk
Tijdens de drie feestdagen willen we het leuk en gezellig hou-
den voor iedereen. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de 
horeca, de Oranjevereniging, politie en brandweer. Onder an-

dere wordt er meer beveiliging ingezet om toezicht te houden 
en om overlast te voorkomen. Er zijn huisregels, die te vinden 
zijn op de website. 

Verkeer en parkeren
Het verkeer wordt omgeleid tijdens de feestdagen. Dat wordt 
overal met borden zichtbaar gemaakt. Auto’s die fout of be-
lemmerend voor hulpverleningsvoertuigen staan geparkeerd, 
kunnen weggesleept worden. Op www.blaricum.nl/kermis 
vindt u een overzicht van de verkeersmaatregelen en meer 
informatie over de kermis.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB 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

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

60 jaar Blaricumse kermis!

Kent u een hulpouder op school, een mantel-
zorger, een buurman of -vrouw die altijd klaar-
staat voor een oudere of hulpbehoevende bij 
u in de buurt, een vrijwilliger bij een sport-
vereniging of in de kerk, die het verdient in 
het zonnetje gezet te worden? 

Geef deze vrijwilliger (of groep vrijwilligers) 
dan aan ons door met een duidelijke motivatie 
waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel 
‘Vrijwilliger(s) van het jaar’. Dit kan tot 
1 oktober door een e-mail te sturen naar 
martina.taris@belcombinatie.nl

Uit de nominaties kiest het vrijwilligers-
comité de ‘Vrijwilliger van het jaar’. Ook kan 
de aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers onder 
de achttien jaar uitgereikt worden. Tijdens de 
vrijwilligersavond op vrijdag 11 oktober wordt 
bekendgemaakt wie er met de titel vandoor 
gaat en de prachtige trofee in ontvangst mag 
nemen!

Nomineer uw 
vrijwilliger van het 
jaar!

VEILIGHEIDSMONITOR 2019 
GAAT VAN START

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 
twaalf maanden slachtoffer geweest van een 
misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? 
Dit zijn enkele van de vragen die in het kader 
van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 
inwoners van de gemeente Blaricum.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar 
criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, 
en het optreden van gemeente en politie. 
Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op 
landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk 
onderzoek begint op 16 augustus; de resultaten 
worden in maart 2020 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit 
tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het 
vormgeven en evalueren van haar veiligheids-
beleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de 
gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Uitnodiging inloopavond 
Tergooi

Dit voorjaar is er een presentatie gegeven door Tergooi 
Ziekenhuis over de veranderingen en mogelijkheden voor 
de locatie Tergooi. De gemeenteraad heeft besloten dat 
het terrein kan worden herontwikkeld voor onder andere 
woningbouw, bedrijvigheid en zorg. Voordat de gemeente-
raad een besluit neemt over de voorwaarden waaronder het 
terrein herontwikkeld kan worden, willen wij u uitnodigen 
om met ons mee te denken over de invulling van de plan-
nen voor de ontwikkeling van het Tergooi Ziekenhuis en de 
bijbehorende grond.

Op donderdag 5 september organiseert de gemeente een 
inloopavond in het gemeentehuis in Blaricum. Tussen 19.00 
en 21.00 uur kunt u binnenlopen om uw ideeën en suggesties 
kenbaar te maken. Er worden enkele thematafels ingericht 
waarbij uw mening wordt gevraagd over onder andere wonen, 
landschap en bedrijvigheid. Ook leggen we enkele vragen neer 
over voorzieningen en zorgvormen. 

De uitkomsten van de inloopavond worden gebruikt als onder-
legger voor het bestemmingsplan. Tergooi Ziekenhuis neemt 
de uitkomsten mee in de uitwerking en ontwikkeling van de 
locatie. 
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AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Schapendrift 65, 1261 HM, verhogen van de 
nokhoogte van de woning, ingekomen  
5 juli 2019

•  Vliegweg 17, 1261 GK, bouwen van een 
woning, ingekomen 5 juli 2019

•  Naarderweg 25A, 1261 BP, vellen van  
1 boom, ingekomen 5 juli 2019

•  Prins Hendriklaan 1, 1261 AH, vellen van  
1 boom, ingekomen 9 juli 2019

•  Capittenweg 24, 1261 JN, verhogen van de 
kap en plaatsen van dakkapellen, ingeko-
men 24 juni 2019

•  Verbindingsweg 13, 1261 EX, vellen van  
2 bomen, ingekomen 12 juli 2019

•  Rongen 2, 1261 VC, realiseren van een 
overkapping, ingekomen 15 juli 2019

•  Eerste Molenweg 38, 1261 TE, wijzigen van 
de voorgevel, ingekomen 8 juli 2019

•  Heideweg 5A, 1261 GP, aanleggen van een 
tijdelijke in- en uitweg en afvoeren van 
grond, ingekomen 12 juli 2019

•  Schoolstraat 1-3, 1261 EV, gedeeltelijk ver-
harden van de tuin, ingekomen 14 juli 2019

•  De Blaricummermeent, Jufferlaan nabij 
Deltazijde, 1261 ZM, bouwen van  
21 woningen, ingekomen 17 juli 2019

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij 
de balie Vergunningen in het kantoor van de 
BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van 
een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk 
nadat op de aanvraag is beslist.

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Deltazijde, perceel C3959, 1261 ZM, oprich-
ten van een bedrijfspand, verzonden  
10 juli 2019

•  Schoolstraat 1-3, 1261 EV, wijzigen van de 
buitenzijde van het gebouw, verzonden  
12 juli 2019

•  Capittenweg 44, 1261 JN, kleiner maken 
van de kelder en wijzigen van de installatie, 
verzonden 15 juli 2019

•  Zuiderzeedreef 39, 1262 AE, bouwen van 
een woning, verzonden op 17 juli 2019

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij 
de balie Vergunningen in het kantoor van de 
BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van 
een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk 
nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Professor Van Reeslaan 26, 1261 CT, plaat-
sen van een poort, verzonden 4 juli 2019

•  Oude Huizerweg 22, 1261 BD, bouwen van 
een erfafscheiding, verzonden 4 juli 2019

•  Enghlaan 14, 1261 CC, bouwen van een 
moderne vrijstaande villa, wijzigen van een 
uitweg en kappen van 4 bomen (met  
herplantplicht), verzonden 10 juli 2019

•  Laantje van Rozendaal 11, 1261 ZC, plaat-
sen van een erfafscheiding, verzonden  
11 juli 2019

•  Capittenweg 44, 1261 JN, kleiner maken 
van de kelder en wijzigen van de installatie, 
verzonden 17 juli 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) van het betreffende besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op 
de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken lig-
gen ter inzage bij de balie Vergunningen. 
Degene die een bezwaarschrift indient, kan 
(bij een spoedeisend belang) tevens een 
verzoek tot het treffen van voorlopige voor-
ziening indienen bij de rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.

VERLEENDE APV VERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besloten door burgemeester en wethouders, 
ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
•  Het organiseren van het evenement 

‘Blaricumse Dag van het Werkpaard’ op de 
akkers aan de Noolseweg, 1261 EA, op  
22 september 2019 van 12.00 uur tot en 
met 18.00 uur, verzonden 18 juli 2019.

Tegen het genoemde besluit kunnen belang-
hebbenden op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na be-
kendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. 
Informatie over de bezwaarprocedure kunt u 
vinden op de gemeentelijke website.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt 
ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene 
die een bezwaarschrift indient, kan (bij een 
spoedeisend belang) tevens een verzoek tot 
het treffen van voorlopige voorziening in-
dienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voor-
zieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Aan de publicaties hier rechts 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 automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? 
Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

Vanwege de renovatie van de Blaercom is het inloopspreekuur van 
het Sociaal Wijkteam van Blaricum tijdelijk in het gemeentehuis 
van Blaricum. U bent hiervoor in de periode van 16 juli tot en met 
29 oktober 2019 elke dinsdag welkom tussen 13.00 en 14.00 uur in 
ruimte 0.11.

INLOOPSPREEKUUR SOCIAAL WIJKTEAM 
BLARICUM TIJDELIJK IN HET GEMEENTE-
HUIS

Geluidsoverlast rijksweg A27
Eind april vond er een overleg plaats tussen de gemeenten Blaricum, 
Eemnes, Laren en Rijkswaterstaat over het geluid van de rijksweg A27. Na 
het gesprek werd duidelijk dat de A27 volgens Rijkswaterstaat voldoet aan 
de wettelijke normen, waardoor er geen aanleiding is om maatregelen te 
treffen. 

Op verzoek van de gemeenten is Rijkswaterstaat nagegaan of een actualisa-
tieslag van de huidige gegevens nodig is en of die actualisatie mogelijk tot 
maatregelen kan leiden.

Begin juli heeft Rijkswaterstaat laten weten dat er geen aanleiding is om een 
maatregel als stiller asfalt (dubbellaags ZOAB) te gaan onderzoeken, omdat 
er wordt voldaan aan de wettelijke normen. Voor 2025 staat er groot on-
derhoud gepland ter hoogte van de Blaricum Bijvanck en De Blaricummer-
meent. Dan wordt ook beoordeeld welke maatregelen eventueel nodig zijn. 
Verder laat Rijkswaterstaat weten dat er voor luchtkwaliteit geen knelpunt-
locaties zijn langs de A27 ter hoogte van de BEL-gemeenten.

Rijkswaterstaat blijft wel graag met de gemeenten in gesprek en geeft aan 
dat eventuele gemeentelijke ambities voor een betere leefomgeving niet 
onmogelijk worden gemaakt. Het initiatief voor dergelijke ambities ligt 
wel bij de gemeente, alsook de juridische en financiële consequenties. De 
gemeenten gaan zich beraden hoe hiermee verder te gaan.

Snoeiwerkzaamheden

De werkzaamheden voor het boomonderhoud in Blaricum zijn in volle 
gang. Op www.blaricum.nl (Wegen en groen > Bomen) leest u de globale 
planning. De gemeente is verantwoordelijk voor het totale bomenbestand. 
Om het bomenbestand gezond en veilig te houden, wordt er ieder jaar 
onderhoud gepleegd: snoeien en kappen.

Voor vragen over de planning kunt u contact opnemen met de boom-
verzorger via werk-in-uitvoering@boomtotaalzorg.nl 

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in 
het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. 
Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit
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Van maandag 19 augustus tot en met woens-
dag 21 augustus staat de kermis alweer voor 
de zestigste keer in het centrum van het oude 
dorp. Samen met de kermisbezoekers maken 
we er een mooi feest van. Zo is er een kleur-
platenwedstrijd voor jonge kinderen en voor 
jongeren is er een instagramwedstrijd. Omdat 
de kermis dit jaar zestig jaar bestaat, gaat de 
kermis maandag 19 augustus eerder open, om 
12.00 uur! De eerste vijftig kermisbezoekers 
krijgen een verrassing. Kijk vooral ook op 
www.blaricum.nl/kermis voor meer informatie!
 
Drie dagen feest voor jong en oud
We vieren de Blaricumse kermis vooral tijdens drie feestdagen: 
maandag 19 augustus tot en met woensdag 21 augustus. In 
het weekend zijn er dorpse activiteiten, denk aan de volks-
spelen en natuurlijk het vuurwerk van de Oranjevereniging. 
Voor de horeca geldt dat er in het weekend buiten geen extra 
activiteiten zijn, zoals verkoop op straat. Alcoholconsumptie op 
straat is in het weekend niet toegestaan.

Hou het leuk
Tijdens de drie feestdagen willen we het leuk en gezellig hou-
den voor iedereen. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de 
horeca, de Oranjevereniging, politie en brandweer. Onder an-

dere wordt er meer beveiliging ingezet om toezicht te houden 
en om overlast te voorkomen. Er zijn huisregels, die te vinden 
zijn op de website. 

Verkeer en parkeren
Het verkeer wordt omgeleid tijdens de feestdagen. Dat wordt 
overal met borden zichtbaar gemaakt. Auto’s die fout of be-
lemmerend voor hulpverleningsvoertuigen staan geparkeerd, 
kunnen weggesleept worden. Op www.blaricum.nl/kermis 
vindt u een overzicht van de verkeersmaatregelen en meer 
informatie over de kermis.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB 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

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

60 jaar Blaricumse kermis!

Kent u een hulpouder op school, een mantel-
zorger, een buurman of -vrouw die altijd klaar-
staat voor een oudere of hulpbehoevende bij 
u in de buurt, een vrijwilliger bij een sport-
vereniging of in de kerk, die het verdient in 
het zonnetje gezet te worden? 

Geef deze vrijwilliger (of groep vrijwilligers) 
dan aan ons door met een duidelijke motivatie 
waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel 
‘Vrijwilliger(s) van het jaar’. Dit kan tot 
1 oktober door een e-mail te sturen naar 
martina.taris@belcombinatie.nl

Uit de nominaties kiest het vrijwilligers-
comité de ‘Vrijwilliger van het jaar’. Ook kan 
de aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers onder 
de achttien jaar uitgereikt worden. Tijdens de 
vrijwilligersavond op vrijdag 11 oktober wordt 
bekendgemaakt wie er met de titel vandoor 
gaat en de prachtige trofee in ontvangst mag 
nemen!

Nomineer uw 
vrijwilliger van het 
jaar!

VEILIGHEIDSMONITOR 2019 
GAAT VAN START

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 
twaalf maanden slachtoffer geweest van een 
misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? 
Dit zijn enkele van de vragen die in het kader 
van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 
inwoners van de gemeente Blaricum.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar 
criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, 
en het optreden van gemeente en politie. 
Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op 
landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk 
onderzoek begint op 16 augustus; de resultaten 
worden in maart 2020 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit 
tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het 
vormgeven en evalueren van haar veiligheids-
beleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de 
gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Uitnodiging inloopavond 
Tergooi

Dit voorjaar is er een presentatie gegeven door Tergooi 
Ziekenhuis over de veranderingen en mogelijkheden voor 
de locatie Tergooi. De gemeenteraad heeft besloten dat 
het terrein kan worden herontwikkeld voor onder andere 
woningbouw, bedrijvigheid en zorg. Voordat de gemeente-
raad een besluit neemt over de voorwaarden waaronder het 
terrein herontwikkeld kan worden, willen wij u uitnodigen 
om met ons mee te denken over de invulling van de plan-
nen voor de ontwikkeling van het Tergooi Ziekenhuis en de 
bijbehorende grond.

Op donderdag 5 september organiseert de gemeente een 
inloopavond in het gemeentehuis in Blaricum. Tussen 19.00 
en 21.00 uur kunt u binnenlopen om uw ideeën en suggesties 
kenbaar te maken. Er worden enkele thematafels ingericht 
waarbij uw mening wordt gevraagd over onder andere wonen, 
landschap en bedrijvigheid. Ook leggen we enkele vragen neer 
over voorzieningen en zorgvormen. 

De uitkomsten van de inloopavond worden gebruikt als onder-
legger voor het bestemmingsplan. Tergooi Ziekenhuis neemt 
de uitkomsten mee in de uitwerking en ontwikkeling van de 
locatie. 
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Schapendrift 65, 1261 HM, verhogen van de 
nokhoogte van de woning, ingekomen  
5 juli 2019

•  Vliegweg 17, 1261 GK, bouwen van een 
woning, ingekomen 5 juli 2019

•  Naarderweg 25A, 1261 BP, vellen van  
1 boom, ingekomen 5 juli 2019

•  Prins Hendriklaan 1, 1261 AH, vellen van  
1 boom, ingekomen 9 juli 2019

•  Capittenweg 24, 1261 JN, verhogen van de 
kap en plaatsen van dakkapellen, ingeko-
men 24 juni 2019

•  Verbindingsweg 13, 1261 EX, vellen van  
2 bomen, ingekomen 12 juli 2019

•  Rongen 2, 1261 VC, realiseren van een 
overkapping, ingekomen 15 juli 2019

•  Eerste Molenweg 38, 1261 TE, wijzigen van 
de voorgevel, ingekomen 8 juli 2019

•  Heideweg 5A, 1261 GP, aanleggen van een 
tijdelijke in- en uitweg en afvoeren van 
grond, ingekomen 12 juli 2019

•  Schoolstraat 1-3, 1261 EV, gedeeltelijk ver-
harden van de tuin, ingekomen 14 juli 2019

•  De Blaricummermeent, Jufferlaan nabij 
Deltazijde, 1261 ZM, bouwen van  
21 woningen, ingekomen 17 juli 2019

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij 
de balie Vergunningen in het kantoor van de 
BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van 
een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk 
nadat op de aanvraag is beslist.

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Deltazijde, perceel C3959, 1261 ZM, oprich-
ten van een bedrijfspand, verzonden  
10 juli 2019

•  Schoolstraat 1-3, 1261 EV, wijzigen van de 
buitenzijde van het gebouw, verzonden  
12 juli 2019

•  Capittenweg 44, 1261 JN, kleiner maken 
van de kelder en wijzigen van de installatie, 
verzonden 15 juli 2019

•  Zuiderzeedreef 39, 1262 AE, bouwen van 
een woning, verzonden op 17 juli 2019

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij 
de balie Vergunningen in het kantoor van de 
BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van 
een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk 
nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Professor Van Reeslaan 26, 1261 CT, plaat-
sen van een poort, verzonden 4 juli 2019

•  Oude Huizerweg 22, 1261 BD, bouwen van 
een erfafscheiding, verzonden 4 juli 2019

•  Enghlaan 14, 1261 CC, bouwen van een 
moderne vrijstaande villa, wijzigen van een 
uitweg en kappen van 4 bomen (met  
herplantplicht), verzonden 10 juli 2019

•  Laantje van Rozendaal 11, 1261 ZC, plaat-
sen van een erfafscheiding, verzonden  
11 juli 2019

•  Capittenweg 44, 1261 JN, kleiner maken 
van de kelder en wijzigen van de installatie, 
verzonden 17 juli 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) van het betreffende besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op 
de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken lig-
gen ter inzage bij de balie Vergunningen. 
Degene die een bezwaarschrift indient, kan 
(bij een spoedeisend belang) tevens een 
verzoek tot het treffen van voorlopige voor-
ziening indienen bij de rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.

VERLEENDE APV VERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besloten door burgemeester en wethouders, 
ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:
•  Het organiseren van het evenement 

‘Blaricumse Dag van het Werkpaard’ op de 
akkers aan de Noolseweg, 1261 EA, op  
22 september 2019 van 12.00 uur tot en 
met 18.00 uur, verzonden 18 juli 2019.

Tegen het genoemde besluit kunnen belang-
hebbenden op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na be-
kendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. 
Informatie over de bezwaarprocedure kunt u 
vinden op de gemeentelijke website.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt 
ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene 
die een bezwaarschrift indient, kan (bij een 
spoedeisend belang) tevens een verzoek tot 
het treffen van voorlopige voorziening in-
dienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voor-
zieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Aan de publicaties hier rechts 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 automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? 
Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

Vanwege de renovatie van de Blaercom is het inloopspreekuur van 
het Sociaal Wijkteam van Blaricum tijdelijk in het gemeentehuis 
van Blaricum. U bent hiervoor in de periode van 16 juli tot en met 
29 oktober 2019 elke dinsdag welkom tussen 13.00 en 14.00 uur in 
ruimte 0.11.

INLOOPSPREEKUUR SOCIAAL WIJKTEAM 
BLARICUM TIJDELIJK IN HET GEMEENTE-
HUIS

Geluidsoverlast rijksweg A27
Eind april vond er een overleg plaats tussen de gemeenten Blaricum, 
Eemnes, Laren en Rijkswaterstaat over het geluid van de rijksweg A27. Na 
het gesprek werd duidelijk dat de A27 volgens Rijkswaterstaat voldoet aan 
de wettelijke normen, waardoor er geen aanleiding is om maatregelen te 
treffen. 

Op verzoek van de gemeenten is Rijkswaterstaat nagegaan of een actualisa-
tieslag van de huidige gegevens nodig is en of die actualisatie mogelijk tot 
maatregelen kan leiden.

Begin juli heeft Rijkswaterstaat laten weten dat er geen aanleiding is om een 
maatregel als stiller asfalt (dubbellaags ZOAB) te gaan onderzoeken, omdat 
er wordt voldaan aan de wettelijke normen. Voor 2025 staat er groot on-
derhoud gepland ter hoogte van de Blaricum Bijvanck en De Blaricummer-
meent. Dan wordt ook beoordeeld welke maatregelen eventueel nodig zijn. 
Verder laat Rijkswaterstaat weten dat er voor luchtkwaliteit geen knelpunt-
locaties zijn langs de A27 ter hoogte van de BEL-gemeenten.

Rijkswaterstaat blijft wel graag met de gemeenten in gesprek en geeft aan 
dat eventuele gemeentelijke ambities voor een betere leefomgeving niet 
onmogelijk worden gemaakt. Het initiatief voor dergelijke ambities ligt 
wel bij de gemeente, alsook de juridische en financiële consequenties. De 
gemeenten gaan zich beraden hoe hiermee verder te gaan.

Snoeiwerkzaamheden

De werkzaamheden voor het boomonderhoud in Blaricum zijn in volle 
gang. Op www.blaricum.nl (Wegen en groen > Bomen) leest u de globale 
planning. De gemeente is verantwoordelijk voor het totale bomenbestand. 
Om het bomenbestand gezond en veilig te houden, wordt er ieder jaar 
onderhoud gepleegd: snoeien en kappen.

Voor vragen over de planning kunt u contact opnemen met de boom-
verzorger via werk-in-uitvoering@boomtotaalzorg.nl 

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in 
het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. 
Kijk voor de agenda op www.mooisticht.nl 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit
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Herinnering aan Corrie de Gooijer

door Sybert Blijdenstein
Op 19 juni overleed Corrie de Gooij-
er (1939 – 2019), het tweede kind uit 
een erfgooijers gezin met negen kinde-
ren: Nel, Corrie, Nico, Jopie, Jan, Alie, 
Wim, Annemarie en Gerard. 

Haar broer Nico bracht jarenlang voor 
hei & wei de losse exemplaren rond. 
Corrie woonde aan de Singel 18 met haar 
zusje Jopie en haar zo geliefde paardjes, 
achtereenvolgens Medi, Sandra, Hanne-
ke en Stino. Ze was een bekende figuur, 
zoals ze jarenlang door de buurt zorg-
zaam haar dagelijkse rondjes liep met 
één van haar paardjes. 

Op de foto is dat met Hanneke, die  
30 jaar oud werd. Corrie was een bemin-
nelijk en lief mens. Wij van hei & wei 
wensen haar familie veel sterkte met dit 
verlies van hun zusje en tante.  

Familieberichten

Overleden
27-05-2019  Adalbert Bernhard Johan 

(Allard) Kessens,  
geboren 22-05-1946

19-06-2019  Gerardus Petrus Johannes 
(Gerard) Schouten, 
geboren 16-08-1927

29-06-2019  Catharina Elise Maria 
(To) Bekker-van der 
Kroon,  
geboren 27-09-1943

30-06-2019  Johannes Gijsberus (Jan) 
Krijnen,  
geboren 25-12-1921

Geboren
10-05-2019  Noud Floris van der 

Manden
19-05-2019 Elif Juliëtte Boz
19-05-2019  Jonathan Jurriaan van 

Kleffens
21-05-2019  Lieuwe Cem Duncan van 

der Veen
10-06-2019 Miki Rose Fikse
10-06-2019 Mohammed Yasir Çelik
14-06-2019 Linde Josephine Rebel
15-06-2019 Gijs Jacob Hoogervorst
15-06-2019 Eleyna El Otmani
17-06-2019  Olivier Antonie Martinus 

Jansen
27-06-2019 Novi Sponselee

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl

tel. 06-14180931 

www.facebook.com/heienwei
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Dorpsagenda

EXPOSITIES
Historische Kring Blaricum t/m 21 
sept expositie etsen, tekeningen en 
schilderijen van W. G.F. Oversteegen. 
Openingstijden: do 20.00-22.00 uur en 
zat 14.00-16.00 uur. 
www.historischekringblaricum.nl.

WELZIJN/ CULTUUR
PC HelpdeskBEL voor slechts  
€ 3,- helpen enthousiaste en deskun-
dige vrijwilligers u bij al uw proble-

men op Window- of Apple pc, laptop, 
tablet en smartphones. Op werkdagen 
van 10.00-12.00 uur in Het Brinkhuis.  
www.PCHelpdeskBEL.nl
Fietsen voor Het vergeten kind 29 
sep organiseren tien Gooise rotaryclubs 
i.s.m. met NL Tour Rides een fiets(toer)
tocht voor het goede doel door Gooi- 
en Vechtstreek. Opbrengsten gaan naar 
de stichting Het vergeten kind, die zich 
inzet voor kansarme en kwetsbare kin-
deren. Tochten: 15 km voor families, 

40 km voor de gevorderde fietsers, 
voor volwassenen en grotere kinderen 
en voor de prestatiefietsers een tocht 
van 70 of 120 km. Start en finish bij De 
Groene Afslag. www.rotaryride.nl.

DE MALBAK
Repair Café 14 aug van 10.00-13.00 
uur. Na 12.00 uur worden geen repara-
ties meer aangenomen. 
Workshop Ademwijs 29 aug 10.00-
12.00 uur. Deelname € 5,-. Ervaar de 

helende kracht van de adem. Informatie 
in De Malbak.
Bingo zat 14 sept, zaal open vanaf 19.00 
uur, start bingo 19.30 uur. Mooie prijs-
jes voor jong en oud. Er worden vier 
ronden gespeeld en een extra eindronde. 
Deelname € 7,-. 
2e Hands kinderkleding- en speel-
goedbeurs zat 12 okt kan er tussen 
10.00-12.00 uur weer volop gestruind 
gaan worden langs de ruim 35 tafels en 
kledingrekken. Toegang gratis. 
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V.l.n.r. Anouk, Isa, Sophie en Mila uit 
de Gooise Zomer voor het eerst door de 
nieuwe sluis naar huis

Sluis 
Blaricummer-
meent

Lustrum editie Lions Gooische Rally

Blaricum is op 8 september het bruisend hart van de 20e editie van de Lions 
Gooische Rally. De oldtimer rally heeft een vaste plaats verworven tussen de 
jaarlijkse evenementen in ons dorp.

Het primaire doel is om geld in te za-
melen voor geselecteerde goede doelen, 
dit jaar; VUmc Alzheimercentrum, Be-
coming the best version of yourself en 
Wereldouders. Ook dit jaar wordt gere-
kend op meer dan 100 deelnemers met 
een auto met een bouwjaar van voor 
1979. Deze auto’s zullen in de loop van 
de middag onder de ereboog finishen en 
voor het publiek tentoongesteld worden. 

Het wordt een gezellige drukte met live 
muziek en horeca.  

U kunt zich inschrijven voor de 
rally via Gooischerally.nl. 

En voor de bezoekers; 
reserveert u alvast 8 september 
in uw agenda voor een gezellige 

middag in ons mooie dorp 
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