
Het Mosseldiner 19 - 28 september 
Adieu Asperge, hallo Mossel… Na de zomer organiseert zMaakt! catering & 
evenementen een nieuw evenement op het Stichtse Strand: Het Mosseldiner. 

In een ontspannen en gezellige sfeer 
genieten van heerlijke visgerechten met 
een mooi glaasje wijn. Eerst borrelen op 
het terras  met uitzicht over het Gooi-
meer. Daarna vormt de zomerse tent de 
ideale setting voor een prachtig diner 
met natuurlijk mosselen in de hoofdrol! 

Ook tijdens dit evenement wordt er een 
speciale Blaricumsche Avond georgani-
seerd. En op de zondagmiddag is er ook 
weer een gezellige familielunch op het 
strand. Iedereen is welkom. 
Voor meer informatie en reserveringen: 
www.hetmosseldiner.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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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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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meer dan je denkt. We moeten uit onze
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van ons is dat koude met ziekte te maken
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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.

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
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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-
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gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
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grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
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1261 GD  BLARICUM
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www.wexxs.nl
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06 29 601 877

Dag van het 
Werkpaard

door Linda Eggenkamp
Zondag 22 september worden de 
akkers aan de Noolseweg (ter hoogte 
van nummer 13) omgetoverd tot een 
authentiek agrarisch dorp van het 
begin van de vorige eeuw. Acht teams 
en hun werkpaarden strijden tussen 
12.00-17.00 uur om de titel Team Dag 
van het Werkpaard met boomslepen, 
ploegen, activiteiten op het boerenerf, 
dorsen en hooien. 

Er gebeurt nog meer. In het schooltje be-
groeten de nonnen een nieuwe leerling 
uit de stad…Vrouwen en kinderen zijn 
volop bezig met de kookwas, 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 wordt al-
lerlei lekkers gekookt. Er is een kinder-
plein met ouderwetse spelletjes. Op de 
Noolseweg rijdt een treintje en er staan 
verschillende oude tractors opgesteld, 
waarover de eigenaren u graag van al-
les 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 prachtig koperwerkje wilt aanschaf-
fen… De dag wordt, zoals gebruikelijk, 
afgesloten met de Boeldag; de veiling 
van oude, brocante en antieke spullen. 
Heeft u items voor deze veiling? U kunt 
ze vooraf inleveren bij Nico de Jong op 
de Gebroeders Dooijewaardweg 3 of bij 
Klaas Vos, Oostermeent 1. 
www.dagvanhetwerkpaard.nl
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Kom plukken in Pluktuin Blaricum 
van de Oerboeren 
door Marloek de Greeff
In de tuin bij Oerboer Willem aan de Eemnesserweg 15 hebben ‘tuinvrouwen’ 
Karin, Franka, Jantien en Nanon keihard gewerkt. Met resultaat: Er groeien 
prachtige snijbloemen, waar insecten  zachtjes omheen zoemen.  

Alleen het kijken naar de bloemen is al 
genieten, nog leuker is dat deze bloemen, 
die met zoveel liefde, zorg en aandacht 
gekweekt zijn, geplukt mogen worden. 
Voor € 10,- mag je zelf de tuin in om 
een boeket van Blaricumse bodem uit 
te kiezen. Met blauwe korenbloemen, 
zonnebloemen, margrieten of de andere 
bloemen stel je zelf een kleurige wilde 
bos samen. 

Voor € 50,- koop je een plukabonnement 
en mag je zes keer de tuin in. Als je vaker 
komt plukken, is het mogelijk een ‘ruil-
vaas’ bij je boeket te lenen. Een zelf te 
plukken boeket of een plukabonnement 
cadeau geven kan ook. En voor wie lie-
ver niet zelf plukt… aan de weg staan 
elke dag vers geplukte bosjes ‘lokale 
liefde’ die je tegen een kleine vergoeding 
zo mee kunt nemen. 

(Lees verder op pag.4)
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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

Kent u een hulpouder op school, een 
mantelzorger, een buurman of -vrouw 
die altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt, een 
vrijwilliger bij een sportvereniging of in 
de kerk, die het verdient in het zonnetje 
gezet te worden? 

Geef deze vrijwilliger (of groep vrijwil-
ligers) dan aan ons door met een duide-
lijke motivatie waarom hij/zij in aanmer-
king 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 vrijwilligersco-
mité 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!

Meer natuur door minder maaien 
In de gemeente groeit behoorlijk wat 
gras in de vorm van grasvelden en 
bermen. Op bepaalde plekken wordt 
minder of niet meer gemaaid. Er is niet 
vergeten te maaien, er is gekozen voor 
meer variatie in maaibeleid. Dit doen 
we voor de insecten, bijen en vlinders. 

Minder maaien zorgt voor een meer 
landelijk of natuurlijk gebied. Grasveld-
jes tussen de huizen worden dus nog re-
gelmatig gemaaid, maar een grasstrook 
aan de buitenrand van een woonwijk of 
een berm wordt minder vaak gemaaid. 
In het kader van de verkeersveiligheid 

worden de randen en hoeken naast we-
gen gemaaid, zodat er goed zicht blijft.

De uitgebloeide tulpen, narcissen en 
krokussen in plantsoenen laten we nog 
even staan. Het is voor nu een minder 
mooi gezicht, maar de uitgebloeide 

bloemen vormen voedingsstoffen voor 
de (bloem)bollen in de grond. Volgend 
jaar kunnen er dan weer nieuwe tulpen, 
narcissen en krokussen van groeien!
Kijk voor meer informatie over het 
maaien door de gemeente op 
www.blaricum.nl

UITNODIGING INLOOPAVOND TERGOOI

Dit voorjaar is er een presentatie 
gegeven door Tergooi Ziekenhuis over 
de veranderingen en mogelijkheden 
voor de locatie Tergooi. De gemeente-
raad heeft besloten dat het terrein 
kan worden herontwikkeld voor onder 
andere woningbouw, bedrijvigheid en 
zorg. Voordat de gemeenteraad 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 plannen voor de ont-
wikkeling van het Tergooi Ziekenhuis 
en de bijbehorende grond.

Op donderdag 5 september organi-
seert de gemeente een inloopavond 
in het gemeentehuis in Blaricum. 
Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u 
binnenlopen om uw ideeën en sug-
gesties 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 onderlegger 
voor het bestemmingsplan. Tergooi 
Ziekenhuis neemt de uitkomsten mee 
in de uitwerking en ontwikkeling van 
de locatie. 

De gemeente ontvangt soms signalen dat inwoners niet tevreden zijn over de dienst-
verlening. Bijvoorbeeld over de manier waarop inwoners door een medewerker van 
de gemeente zijn behandeld. Of u krijgt geen reactie van ons. Als u een klacht heeft 
dan kunt dit bij ons melden en kunnen wij ermee aan de slag. Een klacht helpt ons 
om de dienstverlening verder te verbeteren. Als u het niet eens bent met bijvoor-
beeld de inhoud van een besluit dan zijn er mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

Hoe dient u een klacht in? 
U kunt zowel schriftelijk als telefonisch 
een klacht indienen. Uw schriftelijke klacht 
kunt u sturen naar: BEL Combinatie, t.a.v. 
de klachtencoördinator, Zuidersingel 5, 
3755 AZ Eemnes. U kunt ook telefonisch 
contact opnemen met de klachtencoördi-
nator bij Juridische Zaken, via 14 035.

Bent u niet tevreden met de manier 
waarop de gemeente uw klacht behan-
delt? Vraag dan hulp aan de Nationale 
ombudsman. 

Klacht over zorg?
Heeft u een klacht op het gebied van zorg 
en ondersteuning, inkomen, werk en wel-

zijn? Dan kunt u terecht bij Maatschap-
pelijke Zaken HBEL. De gemeente werkt 
samen met de gemeenten Huizen, Eem-
nes en Laren. Heeft u gesproken met een 
medewerker van de HBEL en heeft u een 
klacht over de wijze waarop u door deze 
medewerker bent behandeld? Of voelt u 
zich niet serieus genomen of krijgt u geen 
reactie? Het zijn voorbeelden waarvoor u 
contact kunt opnemen met de klachten-
coördinator van Maatschappelijke Zaken 
HBEL. Telefonisch via 035 - 528 17 27 of 
per mail via gemeente@huizen.nl t.a.v. 
de klachtencoördinator.

Melding openbare ruimte?
Ziet u losliggende stoeptegels, een volle 
vuilnisbak of kapotte straatverlichting? 
Geef het door. U kunt een melding doen 
als er bijvoorbeeld op straat iets kapot is 
of bij overlast of vervuiling buiten. Een 
melding kan eenvoudig via de gemeente-
lijke website. 

Meer informatie?
Op onze website www.blaricum.nl vindt u 
meer informatie. 

Niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het weten
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AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Kooltjespad 6, 1261 DP, egaliseren van 
het perceel en aanbrengen van keer-
wanden, ingekomen 18 juli 2019

• De Blaricummermeent, Rueterlaan 
nabij Deltazijde, 1261 ZM, bouwen van 
30 zorgappartementen, ingekomen 19 
juli 2019

• De Blaricummermeent, gelegen nabij 
de Blaricummerdreef, 1261 WX, bou-
wen van 6 woningen, ingekomen 23 
juli 2019

• De Blaricummermeent, gelegen nabij 
het Laantje van Rigter en de Blaricum-
merdreef, 1261 WX, bouwen van 23 
woningen, ingekomen 23 juli 2019

• Dorpsstraat 13, 1261 ES, plaatsen van 
een dakraam, ingekomen 27 juli 2019

• Laantje van Alberts 2, 1262 AV, aanleg-
gen van een in- en uitweg, ingekomen 
27 juli 2019

• Witzand 3, 1261 BM, uiterlijk wijzigen 
van de woning, ingekomen 26 juli 2019

• Raadhuisstraat 6, 1261 EW, plaatsen 
van een erfafscheiding en verplaatsen 
van een inrit, ingekomen 31 juli 2019

• Koning Willem III-laan 13, 1261 AC, 
renoveren van de bestaande woning, 
ingekomen 21 juli 2019

• Tweede Molenweg 3, 1261 HA, 
wijzigen en maken van dakkapellen 
en veranderen van de dakbedekking, 
ingekomen 2 augustus 2019

• Stichtseweg (ongenummerd), 1261 TA, 
bouwen van een strandpaviljoen met 
een instandhoudingstermijn van 10 
jaar, ingekomen 2 augustus 2019

• Schapendrift 86, 1261 HS, gedeeltelijk 
veranderen van de woning en plaatsen 
van een overkapping en zwembad

• Koning Willem III-laan 14, 1261 AD, 
vellen van 1 boom, ingekomen 6 au-
gustus 2019

• Draverspad 13, 1261 TZ, vellen van 2 
bomen, ingekomen 2 augustus 2019

• Noolseweg 32, 1261 ED, plaatsen van een 
dakraam, ingekomen 9 augustus 2019

• Buizerd 66, 1261 SV, plaatsen van een 
schutting en een overkapping, ingeko-
men 8 augustus 2019

• Enghlaan 8, 1261 CC, bouwen van een 
nieuwe woning, ingekomen 9 augustus 
2019

• Eemnesserweg 19, 1261 HE, plaatsen 
van een hek, ingekomen 12 augustus 
2019

• Huizerweg 4, 1261 AW, plaatsen van 
een reclamebord, ingekomen 14 au-
gustus 2019

• Huizerweg 13, 1261 AS, plaatsen van 
een nieuw kozijn, ingekomen 15 augus-
tus 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 beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de 
aanvraag is beslist.

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

• Nieuweweg 42, 3755 AD, bouwen van 
een woning, verzonden 8 augustus 
2019

• Melkweg 17, 1261 GT, bouwen van een 
woning, verzonden 9 augustus 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 beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de 
aanvraag is beslist.

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

• Dokter Catzlaan 11, 1261 CD, vellen van 
5 bomen (herplant), verzonden 23 juli 
2019

• Perceel C, nummer 526 aan de Slotweg 
tegenover Stad en Lande Ruiters, 1261 
XA, plaatsen van een dam met duiker 

t.b.v. ontsluiting exclusief voor paarden 
en ruiters, verzonden 19 juli 2019

• Kooltjespad 5, 1261 DN, wijzigen poort 
van een eerder verleende omgevings-
vergunning, verzonden 23 juli 2019

• Grenslaan 3, 1261 GS, gedeeltelijk slo-
pen van de woning, verzonden 25 juli 
2019

• Eemnesserweg 22, 1261 HG, verkleinen 
van de garage, verzonden 26 juli 2019

• Stachouwerweg 33, 1261 HV, bouwen 
van een erker, verzonden 30 juli 2019

• Kerkpad 4, 1261 TJ, legaliseren van de 
bestaande schuttingen en overkapping, 
verzonden 31 juli 2019

• Burgemeester Heerschopweg ter 
hoogte van 4, 1261 EN, vellen van 3 
bomen (herplantplicht), verzonden 1 
augustus 2019

• Dokter Catzlaan, sectie D, perceelnum-
mer 978, 1261 CD, vellen van 7 bomen 
(herplantplicht), verzonden 18 juli 2019

• Anton Mauvelaan 1, 1261 GW, vellen 
van 1 boom (herplantplicht), verzonden 
1 augustus 2019

• Huizerweg 59, 1261 AV, vellen van 1 
boom (herplantplicht), verzonden 7 
augustus 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) 
van het betreffende besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders. Informatie over 
de bezwaarprocedure kunt u vinden op de 
gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) 
tevens een verzoek tot het treffen van 
voorlopige voorziening indienen bij de 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzie-
ningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VERLEENDE APV VERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Besloten door de burgemeester: 
• Wijzigen van de evenementenvergun-

ning voor Het Mosseldiner (verleend 
op 12 juni 2019), verzonden 6 augustus 
2019.

• Organiseren van het evenement Tuig-
paardenconcours op 1 september 2019 
van 08.00 uur tot en met 20.00 uur 
op het terrein ’t Harde, verzonden 13 
augustus 2019.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) 
van het betreffende besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders. Informatie over 
de bezwaarprocedure kunt u vinden op de 
gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) 
tevens een verzoek tot het treffen van 
voorlopige voorziening indienen bij de 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzie-
ningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Maandag 2 september start de gemeente met de werkzaamheden aan de 
rijbaan en parkeerplaatsen aan de Driftlaan en Eemnesserweg. Tijdens deze 
werkzaamheden wordt het riool vervangen en de rijbaan herbestraat. Ook 
wordt gelijk van de gelegenheid gebruikgemaakt om de aanwezige parkeer-
plaatsen te renoveren. Kijk voor meer informatie op www.blaricum.nl (Wegen 
en groen > Werk in uitvoering).

Werkzaamheden Driftlaan en 
Eemnesserweg

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

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 automatisch een 
melding ontvangen van de bekendmakin-
gen? Meld u dan aan voor de e-mailservice 
via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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(vervolg pag. 1)
Het agrarisch karakter van het dorp 
levend houden
Dat de tuinvrouwen met heel veel plezier 
in de tuin werken is goed te zien, ze kun-
nen écht trots zijn op het resultaat. Maar 
ze zijn bescheiden: ‘Dit is pas een begin, 
de natuur heeft tijd nodig. De pluktuin is 
nu vooral gevuld met eenjarige snijbloe-
men, volgend jaar zal er meer keuze zijn 
omdat de bloemen dan aangevuld wor-
den met tweejarige snijbloemen en vas-
te planten. En er is nog zoveel te doen: 
naast het werken in de tuin ontwikkelen 
we een Facebookpagina en Karin doet 
een bloemschik-opleiding.’ Boer Willem 

is blij met de prachtige bloemen op zijn 
erf: ‘Dit heeft échte uitstraling, helemaal 
de smaak van Blaricum. Hier bloemen 
kopen zorgt ervoor dat je helpt het agra-
rische karakter van het dorp levend te 
houden. En ook fijn: bij de kweek wor-
den geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
Zéker prettig als je eetbare bloemen uit-
kiest!’ 

De Pluktuin is open op donderdagavond 
van 18.00 uur tot het donker wordt, vrij-
dagmiddag van 12.00-18.00 uur en za-
terdag van 10.00-17.00 uur. De bosjes 
bloemen om zo mee te nemen staan da-
gelijks aan de weg. 

Familieberichten
Overleden
20-07-2019 Trijntje (Tini) Otterman- 
 Boonstra, geboren 
 25-07-1923
20-07-2019 Thérèse Testas-Kuijer,   
 geboren 18-10-1933
06-08-2019 Petrus Matheus Johannes  
 (Peter) van Halderen,   
 geboren 01-01-1939
06-08-2019  Jan Cornelis Maria van  
 Haastrecht, 
 geboren 20-03-1925

Colofon
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Hei & wei niet ontvangen?
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Dorpsagenda

EXPOSITIES
Historische Kring Blaricum t/m 21 
sept expositie van 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
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 in-
zet voor kansarme en kwetsbare kinde-
ren. 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.
Workshop Ademwijs 29 aug 10.00-
12.00 uur in De Malbak. Deelname € 
5,-. Ervaar de helende kracht van de 
adem. Informatie in De Malbak.
Bingo zat 14 sept in De Malbak, zaal 
open vanaf 19.00 uur, start bingo 19.30 

uur. Mooie prijsjes voor jong en oud. 
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 in De Malbak. Toegang 
gratis. 
Prinsjesdagontbijt 18 sept van 07.00-
09.00 uur in restaurant De Tafelberg. 
Kosten € 19,50. 
Met prof.dr.mr. Dorien Pessers. Onder-
werp: De politieke betekenis van het 
verlangen. We dreigen terecht te komen 
in een samenleving die wordt beheerst 
door angst en controle. Voor politieke 
verbeelding en voor het verlangen naar 
een andere wereld lijkt steeds minder 
ruimte. Toch is dat verlangen de bron 
van verandering. Dorien Pessers geeft 
deze dag een pleidooi voor de kracht 
van verhalen, idealen en verbeelding. 
Dagvoorzitter is ds. Jan Rinzema. De 
muziek wordt verzorgd door het duo 
Amanda Spoel (accordeon) en Ernö 
Olah (viool). Kaarten zijn te bestel-
len via bijeenkomst.preekvandeweek.
com of 06-54963464. 

Valpreventie voor ouderen afgelopen 
seizoen is Bert Stuifbergen van BVK 
SPORTS begonnen met valpreventie 
lessen voor ouderen in de Malbak. Op 
woensdag 4 sep wordt daarmee weer 
gestart. Tijdens deze lessen vergroot u 
uw stabiliteit en versterkt u de spieren, 
waardoor u het risico op vallen vermin-
dert en uw zelfvertrouwen verhoogt. 
Ook leert u de juiste valtechnieken te 
beheersen. De lessen vinden plaats op 
woe van 14.00-15.00 uur met daarna 
een kopje koffie of thee. Voor meer in-
formatie: BVK SPORTS 06-36430287, 
bert@bvk-sports.nl of www.bvk-sports.
nl.
Zangers gezocht op woe 28 aug be-
ginnen de repetities weer van het Bla-
ricums Gemengd Koor. Hét moment 
om in te stappen! Ze zijn op zoek naar 
met name tenoren maar kunnen ook nog 
goede sopranen gebruiken. Loopt u op 
een woensdagavond rustig eens binnen 
in dorpshuis Blaercom om een repetitie 
bij te wonen. Er wordt gerepeteerd van 
19.45-22.00 uur. www.bgk-koor.nl.
Volksuniversiteit Het Gooi eind au-
gustus wordt het nieuwe programma-

boekje weer huis aan huis verspreid. 
In dit programmaboekje en ook op de 
website vindt u diverse interessante le-
zingen, workshops en cursussen. Het 
talenaanbod is dit jaar zeer uitgebreid. 
Naast Spaans, Italiaans, Portugees, 
Frans, Engels en Nederlands voor au 
pairs en gevorderden (Dutch for non 
Dutch) bieden we ook een cursus van 
22 lessen Chinese taal en cultuur aan. 
Uiteraard zijn er diverse niveaus waar-
op de talencursussen gegeven worden. 
Wij helpen u graag de juiste keuze 
te maken en nodigen u graag uit voor 
onze Talen-inloopavond op woensdag 
4 september van 19.00-21.00 uur in het 
Brinkhuis. 
www.volksuniversiteithetgooi.nl
Lions Gooische Rally 8 sept. De 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 sep-
tember in uw agenda voor een gezellige 
middag in ons mooie dorp.  

Reünie handbalvereniging SDS’99
In 1999 voegden de handbalverenigingen HV Laren en BSV zich samen tot een 
grote gezellige vereniging. Dit jaar wordt het 20-jarig bestaan gevierd met een 
reünie, waarvoor eenieder wordt uitgenodigd die ooit gehandbald heeft, gesup-
porterd heeft of kwam voor de gezelligheid en natuurlijk allen die de vereni-
ging een warm hart toedragen.

Er wordt een heel weekend vol activiteiten voor jong en 
oud georganiseerd en er komt een feestavond. E.e.a. 
vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 september. 
Wilt u meer informatie, kijk dan op het facebooke-
venement van reünie SDS’99 of de instagrampagina 
reünie SDS’99 of mail naar reunieds99@gmail.com, 
ook als u zich wil aanmelden.
De vereniging is tevens op zoek naar oude teamfoto’s!
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Burendag 
Burendag is een jaarlijks terugkerend 
feest dat je samen viert met je buren 
en de buurt op de 4e zaterdag in 
september; een dag waarop je gezellig 
samen komt en waarbij veel mensen 
iets goeds doen voor elkaar en de 
buurt. Zo ook in ons dorp.

Op Burendag 2018 is een team uit de 
Bijvanck, in de stromende regen, ander-
half uur zwerfvuil wezen rapen. Deze 
goede actie werd afgesloten met een ge-
zellige buurt-BBQ. Ook tijdens NL-Doet 
afgelopen maart heeft dit team de buurt 
‘schoongeraapt’. Misschien ook een 
goed idee voor uw buurt op Burendag 
2019, 28 september a.s. 


