
Hei & wei kent vanaf haar allereerste editie in 1978 inmiddels 534 nummers. 
Vele enthousiaste dorpsgenoten hebben zich in de loop der jaren hiervoor 
ingezet. Zonder hen kan hei & wei niet bestaan. Twee heel bijzondere vrij-
willigers, Aty Lindeman-Strengholt en Adrie van Zon, hebben nu afscheid 
genomen en dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Aty en Adrie hebben u in de loop der 
jaren getrakteerd op ontelbare interviews 
met dorpsbewoners, mooie stukken over 
evenementen in Blaricum en artikelen 
waardoor de historie van ons dorp levend 
gehouden werd. Aty schreef daarnaast 
ook graag over onze lokale middenstand, 
die zij zo’n warm hart toedraagt. 
En Adrie onderwierp jaarlijks onze 
burgemeester aan een aantal prangende 
vragen. We hebben kunnen genieten van 
ieder hun eigen specifieke schrijfstijl en 
de gemeenschappelijke liefde voor ons 
dorpsblad.

Aty Lindeman-Strengholt
Wie kent haar niet? Ze heeft zich haar hele 
leven ingezet voor onze gemeenschap. 
Zo heeft ze jarenlang in het bestuur 
van de Oranjevereniging gezeten, is 
ze Raadslid geweest en buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand, 
lid van verschillende comités en nauw 
betrokken bij tal van dorpsactiviteiten. 
Ze is zelfs ereburger van Blaricum en 
ridder in de orde van Oranje-Nassau. En 
vanaf de ‘geboorte’ van hei & wei is zij 
bij ons blad betrokken geweest als (eind)

redacteur. Daarvoor was zij al actief 
bij ‘Tussen HEI en WEI’ (1970-1978) 
waaruit in 1978 onze huidige hei & wei 
is voortgekomen.

Adrie van Zon
Adrie volgde een paar jaar later. Hij werd 
in 1980 gemeentesecretaris in Blaricum 
en niet lang daarna nam hij zitting in 
de redactie van ons blad. Adrie was net 
als Aty ook buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Daarnaast is 
hij maar liefst 25 jaar voorzitter van de 
Oranjevereniging geweest. In deze kwart 
eeuw heeft hij vele mooie evenementen 
georganiseerd zoals: het 50-jarig 
bevrijdingsfeest in 1995, het grootse 
millenniumfeest en de boerenbruiloft, 
waar de ‘Dag van het werkpaard’ uit 
geboren is. 

Aty en Adrie, twee vrijwilligers in hart 
en nieren en met een grootse liefde voor 
ons dorp en ons dorpsblad. Aty en Adrie, 
respectievelijk 50 en 40 jaar betrokken 
bij hei & wei. Beiden hadden de laatste 
jaren al een stap terug gedaan en hebben 
nu definitief afscheid genomen. 

Atelierroute 
Blaricum 2020

Het jaar 2020 zal als een bijzonder 
jaar de geschiedenisboeken ingaan. 
Een jaar waarin veel afgelast werd, 
maar ook veel nieuwe ideeën ontston-
den. Zo ook in het relatief rustige Bla-
ricum, waar ondernemers probeerden 
hun zaakjes zo goed mogelijk draaien-
de te houden. 

Ook hier werd het een en ander gecan-
celd, maar op kleine schaal werd en 
wordt er toch het een en ander georga-
niseerd, zoals een mini ‘corona-editie’ 
van het Blaricum Music Festival. En in 
het weekend van 22 en 23 augustus vindt 

de Atelierroute Blaricum plaats, een klei-
nere versie van wat we in andere jaren 
zagen in de maand september. Georga-
niseerd door de Stichting kunst en cul-
tuur Blaricum in samenwerking met de 
Dooyewaard Stichting. De Historische 
Kring, Oerboer Willem en St. Antonius 
Cardicare stelden ruimte beschikbaar 
voor kunstenaars om te exposeren. Op 
de site is vanaf begin augustus te zien 
wie eraan meedoen en op welke locaties. 
Ook zullen dan flyers te vinden zijn bij de 
plaatselijke middenstand. Voor verdere in-
formatie zie www.atelierrouteblaricum.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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Uw warenhuis in
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www.barneveldzaken.nl

Website 
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graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521
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Tel. 538 33 54
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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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t: 035 - 640 94 32
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e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.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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de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
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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
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Mathijs Storm en Health Center FIT in
aan de Meentweg in Blaricum is er in
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GOOMEERZIT van twee minuten  op
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bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
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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
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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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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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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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DE  EREGALERIJ VAN 
HOOFDSPONSORS EN  SPONSORS

Verhuisplannen?

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl

 

Verhuisplannen?

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl

 

sinds 1936

by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum

Aty en Adrie bedankt!

Afscheid Aty Lindeman en Adrie van Zon

Werk van Joke Vingerhoed
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Beeld ‘Vrijheid’ opgenomen in gemeentelijke collectie

Kunstenaar Tineke Bot heeft ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid een bronzen 
beeldje ontworpen. Het beeld, met als titel ‘Vrijheid’, is aangekocht door de ge-
meente en opgenomen in de collectie. De Stichting Beheer Kunst Blaricum-Laren 
en de Kunstcommissie Blaricum adviseerden positief over de aankoop en zien het 
als een mooie aanvulling op de bestaande gemeentelijke collectie.

Het kunstwerk staat symbool voor 75 
jaar vrijheid. Mevrouw Bot zou dit jaar 
met haar kunstwerken exposeren in het 
BEL-kantoor in Eemnes. Deze expositie is 

vanwege de coronamaatregelen uitge-
steld. Wanneer de expositie plaatsvindt, 
wordt nog bekendgemaakt. Het beeldje 
zal tijdens die expositie te bezichtigen zijn. 
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GEMEENTE
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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

De wijk Bijvanck wordt de komende jaren opgeknapt. De voorbereidingen hiervoor zijn dit voorjaar gestart. Via een digi-
tale enquête konden bewoners van de Bijvanck hun wensen en voorkeuren voor de wijk doorgeven. De resultaten hiervan 
zijn nu bekend. In het najaar gaat de gemeente opnieuw met de bewoners in gesprek. Alle input wordt waar mogelijk 
verwerkt in de voorontwerpfase. 

Wethouder Liesbeth Boersen: 
“Op de digitale enquête is massaal 
gereageerd. In totaal vulden bijna 
driehonderd bewoners de enquête in. 
Een geweldig aantal. Dat is kenmerkend 
voor bewoners van de Bijvanck: 

ze zijn betrokken en denken graag 
mee. Daarom laten we de wijk ook 
actief en op verschillende manieren 
meedenken over de nieuwe invulling. 
Sámen geven we de wijk vorm.”

Meer informatie
Een samenvatting van de enquête-
resultaten, uitleg over de inhoud van de 
reconstructie en de aankomende ver-
volgstappen vindt u op www.blaricum.nl 
(Projecten > Bijvanck). 

RECONSTRUCTIE BIJVANCK KRIJGT SAMEN MET BEWONERS VORM 

Meld Misdaad Anoniem in 
BEL-gemeenten

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een meldpunt waar iedereen anoniem 
informatie kan geven over criminaliteit en misdaad. Ook Blaricum, Eemnes 
en Laren hebben zich bij M. aangesloten. 

Veilig melden
Criminele activiteiten vinden vaak stiekem plaats en signalen uit de omge-
ving helpen om de activiteiten te ontdekken. Het is belangrijk dat inwoners 
en ondernemers makkelijk en veilig kunnen melden. Via M. kan er 
24/7 online gemeld worden in een beveiligde omgeving via 
www.meldmisdaadanoniem.nl Ook kan M. in een beveiligde omgeving 
gebeld worden via 0800 - 7000. Anonimiteit staat centraal. 

Signalen
Criminaliteit die niet zichtbaar is, wordt ondermijning genoemd. Het komt 
in veel vormen voor. Ondermijning is te herkennen aan signalen als: een 

winkel waar nooit klanten ko-
men, een kapper waar je nooit 
terechtkunt voor een afspraak 
of die alleen contant geld 
aanneemt, een autobedrijf dat 
overdag gesloten is, een kennis 
met een hele dure auto en een 
laag inkomen. 
Meer hierover weten? Kijk op 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Wat mag wel en 
niet in het riool?

Als we het riool verkeerd gebruiken, 
gaan er dingen mis. Het riool raakt dan 
verstopt. Het is goed om te weten wat u 
wel en niet mag doorspoelen in de wc, 
gootsteen of het afvoerputje. 

Eigenlijk is het heel simpel. Alleen de 
drie p’s mogen in het toilet: plas, 
poep en wc-papier. Vochtig toiletpapier 
mag worden doorgespoeld, maar andere 
vochtige wegwerpdoekjes (zoals baby- en 
huidverzorgingsdoekjes) niet. Maandver-
band hoort in een afvalemmertje naast 
het toilet. Oude medicijnen? Lever ze 
in bij de apotheek. Verf of gebruikte 
kwasten? Lever dit in als klein chemisch 
afval (kca). Spoel olie en vet nooit 
door het riool. Kijk voor meer tips op 
riool.info

Handschoenen en mondkapjes
In deze coronaperiode worden meer per-
soonlijke beschermingsmiddelen (zoals 
handschoenen en mondkapjes) gebruikt. 
Deze horen bij het restafval. 

Buurtbemiddelaars 
gezocht!

Voor de BEL-gemeenten zoeken we buurt-
bemiddelaars (vrijwilligers). 

Als buurtbemiddelaar bent u neutraal en kiest u 
geen partij in een conflict. U brengt mensen in 
contact en zorgt dat de bestaande problemen 
bespreekbaar worden. U leidt het gesprek in 
goede banen en uiteindelijk zijn het de buren 
zelf die het probleem oplossen. 

Kunt u goed luisteren, staat u open voor mensen 
uit verschillende culturen, heeft u een neutrale 
houding en een positieve benadering van men-
sen? Meld u dan aan! U krijgt een driedaagse 
basistraining, u werkt samen met gemotiveerde 
buurtbemiddelaars (u gaat altijd met z’n tweeën 
op pad), u krijgt een jaarlijkse deskundigheids-
bevordering en het is natuurlijk een zinvolle 
aanvulling op uw cv. 

Enthousiast? Stuur uw cv met korte motivatie 
naar buurtbemiddeling@welzin.nl t.a.v. Alexandra 
Robbe (coördinator). Voor meer informatie kijk 
op www.problemenmetjeburen.nl of bel 
033 - 469 24 20. 

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  De Bongerd 8, 1261 TP, realiseren van een aanbouw, ingekomen 14 juli 2020
•  Roerdomp 2, 1261 RZ, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, ingekomen 14 

juli 2020
•  Rectificatie: in de publicatie van 10 juli 2020 nummer 176479 is ten onrechte opgeno-

men dat er een besluit tot verlenging beslistermijn omgevingsvergunning genomen 
is voor het legaliseren van een reeds bestaand tuinhuis op De Maten 6. De publicatie 
betreft: aangevraagde omgevingsvergunning De Maten 6, 1261 SB, legaliseren van een 
reeds bestaand tuinhuis, ingekomen 6 juli 2020

•  Bierweg 17, 1261 BJ, bouwen van een woning en maken van een uitweg, ingekomen 
11 juli

•  Schouw 41, 1261 LE, bouwen van een garage met zorgvoorziening, ingekomen 15 juli 
2020

•  Naarderweg 64, 1261 BV, bouwen van een woning, ingekomen 17 juli 2020
•  Meentweg 42, 1261 XV, plaatsen van een tent zonder zijwanden voor Private Vietnam 

Experience, ingekomen 17 juli 2020

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.
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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 rechts-
geldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de lande-
lijke 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

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken 
na bekendmaking (=verzenddatum) 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 liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan 
(bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

GEWEIGERDE 
OMGEVINGS-
VERGUNNING

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Bussummerweg 38, 1261 CA, 
weigering voor vellen van 1 
boom, verzonden 13 juli 2020

TOESTEMMING 
NOODKAP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Terreinen Goois Natuurreser-
vaat (rondom Mauvezand), 
toestemming noodkap voor 
vellen van 55 bomen, verzon-
den 8 juli 2020

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

•  Onder den Dael 5, 1261 CN, bouwen van een dubbele carport, verzonden 7 juli 2020
•  Matthijssenhoutweg 18, 1261 CL, vellen van 3 bomen (herplantplicht), verzonden 6 juli 

2020
•  Brinklaan 6, 1261 ER, legaliseren van de aan- en uitbouwen, verzonden 7 juli 2020
•  Matthijssenhoutweg 23, 1261 CJ, vellen van 1 boom, verzonden 7 juli 2020
•  Schapendrift 50, 1261 HN, vellen van 5 bomen (herplantplicht), verzonden 8 juli 2020
•  Bierweg 26, 1261 BL, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 8 juli 2020
•  Zwaluwenweg 18, 1261 GJ, vellen van 1 boom, verzonden 8 juli 2020
•  Rueterlaan 3 t/m 17, 1262 n.t.b., oprichten van 8 woningen (onderdeel van 17 wonin-

gen), verzonden 14 juli 2020
•  Jufferlaan 1 t/m 7 en 6 t/m 14, 1262 n.t.b., oprichten van 9 woningen (onderdeel van 17 

woningen), verzonden 14 juli 2020
•  Deltazijde 32A t/m E, 32G, 32H, 32J t/m N, 32P en 32R t/m T, 1262 n.t.b., oprichten van 

een nieuw bedrijfspand, verzonden 15 juli 2020
•  Bierweg 21, 1261 BJ, vellen van 2 bomen (herplantplicht), verzonden 17 juli 2020

GROOTSE 
SPORTINSTUIF

Kinderen van zes tot en met veer-
tien jaar in Blaricum, Eemnes en La-
ren zijn donderdag 30 juli welkom 
bij de ‘Grootse Sportinstuif’ van 
Sportief & Gezond BEL. 

Er wordt uitgepakt met onder ande-
re een grote stormbaan. BN’er Juvat 
Westendorp, ambassadeur Jongeren 
Op Gezond Gewicht (JOGG), opent 
de sportinstuif met een gezamen-
lijke warming-up. Wees dus op 
tijd! Gezien de JOGG #Drinkwater 
campagne krijgen de kinderen fruit 
en water. 

De sportinstuif is op 30 juli van 
15.00 tot 17.00 uur op het terrein 
van SV Eemnes, Noordersingel 6 in 
Eemnes. Aanmelden is niet nodig. 
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Beeld ‘Vrijheid’ opgenomen in gemeentelijke collectie

Kunstenaar Tineke Bot heeft ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid een bronzen 
beeldje ontworpen. Het beeld, met als titel ‘Vrijheid’, is aangekocht door de ge-
meente en opgenomen in de collectie. De Stichting Beheer Kunst Blaricum-Laren 
en de Kunstcommissie Blaricum adviseerden positief over de aankoop en zien het 
als een mooie aanvulling op de bestaande gemeentelijke collectie.

Het kunstwerk staat symbool voor 75 
jaar vrijheid. Mevrouw Bot zou dit jaar 
met haar kunstwerken exposeren in het 
BEL-kantoor in Eemnes. Deze expositie is 

vanwege de coronamaatregelen uitge-
steld. Wanneer de expositie plaatsvindt, 
wordt nog bekendgemaakt. Het beeldje 
zal tijdens die expositie te bezichtigen zijn. 
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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

De wijk Bijvanck wordt de komende jaren opgeknapt. De voorbereidingen hiervoor zijn dit voorjaar gestart. Via een digi-
tale enquête konden bewoners van de Bijvanck hun wensen en voorkeuren voor de wijk doorgeven. De resultaten hiervan 
zijn nu bekend. In het najaar gaat de gemeente opnieuw met de bewoners in gesprek. Alle input wordt waar mogelijk 
verwerkt in de voorontwerpfase. 

Wethouder Liesbeth Boersen: 
“Op de digitale enquête is massaal 
gereageerd. In totaal vulden bijna 
driehonderd bewoners de enquête in. 
Een geweldig aantal. Dat is kenmerkend 
voor bewoners van de Bijvanck: 

ze zijn betrokken en denken graag 
mee. Daarom laten we de wijk ook 
actief en op verschillende manieren 
meedenken over de nieuwe invulling. 
Sámen geven we de wijk vorm.”

Meer informatie
Een samenvatting van de enquête-
resultaten, uitleg over de inhoud van de 
reconstructie en de aankomende ver-
volgstappen vindt u op www.blaricum.nl 
(Projecten > Bijvanck). 

RECONSTRUCTIE BIJVANCK KRIJGT SAMEN MET BEWONERS VORM 

Meld Misdaad Anoniem in 
BEL-gemeenten

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een meldpunt waar iedereen anoniem 
informatie kan geven over criminaliteit en misdaad. Ook Blaricum, Eemnes 
en Laren hebben zich bij M. aangesloten. 

Veilig melden
Criminele activiteiten vinden vaak stiekem plaats en signalen uit de omge-
ving helpen om de activiteiten te ontdekken. Het is belangrijk dat inwoners 
en ondernemers makkelijk en veilig kunnen melden. Via M. kan er 
24/7 online gemeld worden in een beveiligde omgeving via 
www.meldmisdaadanoniem.nl Ook kan M. in een beveiligde omgeving 
gebeld worden via 0800 - 7000. Anonimiteit staat centraal. 

Signalen
Criminaliteit die niet zichtbaar is, wordt ondermijning genoemd. Het komt 
in veel vormen voor. Ondermijning is te herkennen aan signalen als: een 

winkel waar nooit klanten ko-
men, een kapper waar je nooit 
terechtkunt voor een afspraak 
of die alleen contant geld 
aanneemt, een autobedrijf dat 
overdag gesloten is, een kennis 
met een hele dure auto en een 
laag inkomen. 
Meer hierover weten? Kijk op 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Wat mag wel en 
niet in het riool?

Als we het riool verkeerd gebruiken, 
gaan er dingen mis. Het riool raakt dan 
verstopt. Het is goed om te weten wat u 
wel en niet mag doorspoelen in de wc, 
gootsteen of het afvoerputje. 

Eigenlijk is het heel simpel. Alleen de 
drie p’s mogen in het toilet: plas, 
poep en wc-papier. Vochtig toiletpapier 
mag worden doorgespoeld, maar andere 
vochtige wegwerpdoekjes (zoals baby- en 
huidverzorgingsdoekjes) niet. Maandver-
band hoort in een afvalemmertje naast 
het toilet. Oude medicijnen? Lever ze 
in bij de apotheek. Verf of gebruikte 
kwasten? Lever dit in als klein chemisch 
afval (kca). Spoel olie en vet nooit 
door het riool. Kijk voor meer tips op 
riool.info

Handschoenen en mondkapjes
In deze coronaperiode worden meer per-
soonlijke beschermingsmiddelen (zoals 
handschoenen en mondkapjes) gebruikt. 
Deze horen bij het restafval. 

Buurtbemiddelaars 
gezocht!

Voor de BEL-gemeenten zoeken we buurt-
bemiddelaars (vrijwilligers). 

Als buurtbemiddelaar bent u neutraal en kiest u 
geen partij in een conflict. U brengt mensen in 
contact en zorgt dat de bestaande problemen 
bespreekbaar worden. U leidt het gesprek in 
goede banen en uiteindelijk zijn het de buren 
zelf die het probleem oplossen. 

Kunt u goed luisteren, staat u open voor mensen 
uit verschillende culturen, heeft u een neutrale 
houding en een positieve benadering van men-
sen? Meld u dan aan! U krijgt een driedaagse 
basistraining, u werkt samen met gemotiveerde 
buurtbemiddelaars (u gaat altijd met z’n tweeën 
op pad), u krijgt een jaarlijkse deskundigheids-
bevordering en het is natuurlijk een zinvolle 
aanvulling op uw cv. 

Enthousiast? Stuur uw cv met korte motivatie 
naar buurtbemiddeling@welzin.nl t.a.v. Alexandra 
Robbe (coördinator). Voor meer informatie kijk 
op www.problemenmetjeburen.nl of bel 
033 - 469 24 20. 

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  De Bongerd 8, 1261 TP, realiseren van een aanbouw, ingekomen 14 juli 2020
•  Roerdomp 2, 1261 RZ, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, ingekomen 14 

juli 2020
•  Rectificatie: in de publicatie van 10 juli 2020 nummer 176479 is ten onrechte opgeno-

men dat er een besluit tot verlenging beslistermijn omgevingsvergunning genomen 
is voor het legaliseren van een reeds bestaand tuinhuis op De Maten 6. De publicatie 
betreft: aangevraagde omgevingsvergunning De Maten 6, 1261 SB, legaliseren van een 
reeds bestaand tuinhuis, ingekomen 6 juli 2020

•  Bierweg 17, 1261 BJ, bouwen van een woning en maken van een uitweg, ingekomen 
11 juli

•  Schouw 41, 1261 LE, bouwen van een garage met zorgvoorziening, ingekomen 15 juli 
2020

•  Naarderweg 64, 1261 BV, bouwen van een woning, ingekomen 17 juli 2020
•  Meentweg 42, 1261 XV, plaatsen van een tent zonder zijwanden voor Private Vietnam 

Experience, ingekomen 17 juli 2020

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.
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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 rechts-
geldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de lande-
lijke 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

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken 
na bekendmaking (=verzenddatum) 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 liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan 
(bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

GEWEIGERDE 
OMGEVINGS-
VERGUNNING

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Bussummerweg 38, 1261 CA, 
weigering voor vellen van 1 
boom, verzonden 13 juli 2020

TOESTEMMING 
NOODKAP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Terreinen Goois Natuurreser-
vaat (rondom Mauvezand), 
toestemming noodkap voor 
vellen van 55 bomen, verzon-
den 8 juli 2020

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

•  Onder den Dael 5, 1261 CN, bouwen van een dubbele carport, verzonden 7 juli 2020
•  Matthijssenhoutweg 18, 1261 CL, vellen van 3 bomen (herplantplicht), verzonden 6 juli 

2020
•  Brinklaan 6, 1261 ER, legaliseren van de aan- en uitbouwen, verzonden 7 juli 2020
•  Matthijssenhoutweg 23, 1261 CJ, vellen van 1 boom, verzonden 7 juli 2020
•  Schapendrift 50, 1261 HN, vellen van 5 bomen (herplantplicht), verzonden 8 juli 2020
•  Bierweg 26, 1261 BL, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 8 juli 2020
•  Zwaluwenweg 18, 1261 GJ, vellen van 1 boom, verzonden 8 juli 2020
•  Rueterlaan 3 t/m 17, 1262 n.t.b., oprichten van 8 woningen (onderdeel van 17 wonin-

gen), verzonden 14 juli 2020
•  Jufferlaan 1 t/m 7 en 6 t/m 14, 1262 n.t.b., oprichten van 9 woningen (onderdeel van 17 

woningen), verzonden 14 juli 2020
•  Deltazijde 32A t/m E, 32G, 32H, 32J t/m N, 32P en 32R t/m T, 1262 n.t.b., oprichten van 

een nieuw bedrijfspand, verzonden 15 juli 2020
•  Bierweg 21, 1261 BJ, vellen van 2 bomen (herplantplicht), verzonden 17 juli 2020

GROOTSE 
SPORTINSTUIF

Kinderen van zes tot en met veer-
tien jaar in Blaricum, Eemnes en La-
ren zijn donderdag 30 juli welkom 
bij de ‘Grootse Sportinstuif’ van 
Sportief & Gezond BEL. 

Er wordt uitgepakt met onder ande-
re een grote stormbaan. BN’er Juvat 
Westendorp, ambassadeur Jongeren 
Op Gezond Gewicht (JOGG), opent 
de sportinstuif met een gezamen-
lijke warming-up. Wees dus op 
tijd! Gezien de JOGG #Drinkwater 
campagne krijgen de kinderen fruit 
en water. 

De sportinstuif is op 30 juli van 
15.00 tot 17.00 uur op het terrein 
van SV Eemnes, Noordersingel 6 in 
Eemnes. Aanmelden is niet nodig. 
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Familieberichten
Overleden
24-06-2020  Adriaan Johannes  

(Adrie) Jansen,  
geboren 13-09-1936

Geboren
29-04-2020 Josh Lucas Meijer
07-06-2020  Charlotte Jevgenia 

Mathilde de Graaf
11-06-2020 Friso Balthazar Talsma
13-06-2020  Daniëlla Nina Maria  

ter Weijden
17-06-2020 Pippa Quirine Vagevuur
22-06-2020 Céleste Hanemaaijer

Gehuwd/Partnerschap
12-06-2020  Maarten Hans Vos en  

Jade Léa Rose Labouze

Colofon
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Dorpsagenda

WELZIJN/ CULTUUR
Bibliotheek in de zomer elke vrijdag 
van 11.00u tot 11.30u voorlezen voor 
peuters. Bibliotheek Laren. 
bibliotheekhlb.nl
Bibliotheek Di 28 juli 9.45u work-
shop voor kinderen. Creëer een eigen  
kunstwerk door net als kunstenaar  
Alexander Calder draad te buigen, 

vouwen, krullen en knijpen. 
bibliotheekhlb.nl
Sportinstuif Blaricummermeent voor 
kinderen, elke dinsdag in de zomer-
vakantie van 10.00u tot 11.30u. Neem 
vrienden en vriendinnen mee! En-
tree gratis, aanmelden niet verplicht  
sportiefengezondbel.nl/
sportinstuif-blaricummermeent/

Singer Laren elke dag in de zomer van 
9.30u tot 11.00u workshop voor kinde-
ren van 6 t/m 12 jaar. singerlaren.nl 
MS collecteweek collectanten gezocht 
voor 16-21 november 2020 in Blari-
cum. Helpt u mee in de strijd tegen 
multiple sclerose? Meer informatie of 
aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

De Zoete Zondaar
Belgische wafels uit Blaricum 
door Marjolijn Schat
De Belgisch Blaricumse Andrea bakt de meest heerlijke wafels. Waarom 
wafels? Ze stamt niet van een bakkersgeslacht, is geen kok maar komt wel uit 
het bourgondische België. ‘En wafels zitten in onze genen.’ Ze werkt vanuit 
haar foodtrailer ‘De Zoete Zondaar’ waarmee ze op de woensdagen in de 
oneven weken in de Bijvanck tegenover het winkelcentrum staat. 

Haar verhaal. Andrea Rogiers kwam 
ooit 36 jaar geleden voor de liefde naar 
ons dorp. De liefde ging over maar 
Andrea bleef. En zat niet stil. Andrea, 
in België opgeleid in de theatersector, 
ging zich hier naast acteerwerk ook 
bezighouden met de ‘achterkant’ van het 
theaterwerk zoals het zakelijk leiden van 
theatergezelschappen en had een tijd haar 
eigen theaterimpresariaat. Ondernemen 
zit haar in het bloed -‘cadeautje van 
mijn vader’-  en ze startte negen jaar 
geleden een, nog steeds goedlopende, 
hondenuitlaatservice. Ook werkte ze als 
jongerenwerker in De Malbak.

Wafels
Haar liefde voor eten en passie voor 
theater combineerde ze, op zoek naar 
weer een volgende uitdaging, in een 
foodtrailer met of zonder entertainment. 
Ze leerde de heerlijkste wafels bakken, 
ontwierp zelf een passende foodtrailer 
en wist voor dit seizoen haar agenda vol 
te krijgen met allerlei foodfestivals, pop- 
en theaterevenementen. Maar… op de 
dag dat haar foodtrailer opgehaald kon 
worden, ging Nederland in lockdown. 
Weg alle mooie plannen en de wafels 
aan de wilgen? Nee hoor, Andrea klopte 
bij verschillende gemeenten aan voor 
een standplaats en zo staat ze nu met ‘De 
Zoete Zondaar’ in Loenen aan de Vecht, 
Soest en in haar eigen wijk de Bijvanck. 

Foodtruck Gezocht
Andrea heeft meegedaan aan het 
nieuwe televisieprogramma ‘Foodtruck 
Gezocht’. In dit programma worden 
mensen gevolgd die aan het begin van 
een foodtruckavontuur staan; van het 

zoeken naar een geschikte bus of truck, 
tot de verbouwing, het doen van inkopen 
en voorbereidingen tot voor de eerste 
keer op een foodtruckfestival staan. 
Een festival kon het dus helaas niet 
worden en Andrea’s ‘eerste keer’ werd 
haar eerste dag op haar standplaats in 
de Bijvanck en het was een daverend 
succes. In de aflevering van 15 juli jl. bij 
de AVROTROS op NPO 1, was te zien 
hoe Andrea haar wafels met zangkunsten 
aan de man wist te brengen. Wilt u de 
uitzending terugzien, ga dan naar NPO 
Start.

De Zoete Zondaar is nu te vinden in 
de Bijvanck, hopelijk straks ook weer 
op festivals en evenementen, maar 
kan ook ingehuurd worden door u.  
www.dezoetezondaar.nl  

Blaricum Music 
Festival
door Greet Volkers
27 en 28 juni jl. vond het Blaricum 
Music Festival plaats. Ondanks 
corona toch een klein maar oh zo mooi 
muziekfeestje in de dorpskerk. 

Een zestal concerten van ongeveer een 
uur, drie per dag, voor dertig mensen. 
Het klinkt karig, maar de musici en het 
publiek waren enthousiast. Wat een 
zeldzaam bijzondere ervaring. Zaterdag 
viool en zondag viool en cello. Ik was er 
zondag. Magisch, de stukken waren van 
lichtvoetig tot redelijk zwaar en een enkele 
van een wat minder bekende, modernere 
componist. Alles overgoten met vuur en 
elan. Zelfs een wiegenliedje, de celliste 
is in verwachting, het klonk zo liefdevol. 
Wat een feest. Maar ja, liever een groter 
publiek. Ik hoop dat we volgend jaar, met 
ook weer geweldige musici, dit prachtige 
festival op volle toeren mee mogen 
maken. Wat een aanwinst voor ons dorp. 
Dank je Peter Santa.

’t Creatieve 
Atelier in het 
Huis van Eemnes
Wilt u creatief aan het werk? Dan heeft 
u de mogelijkheid om in de atelierruimte 
van het Huis van Eemnes op 
vrijdagochtenden van 09.30-12.30 uur 
in groepsverband te komen schilderen, 
tekenen, boetseren en beeldhouwen met 
was, klei, plasticine en speksteen.

Initiatiefneemster Elise Does wil op 
deze wijze graag het samen creëren van 
kunst stimuleren en begeleiden. Ervaring 
is niet vereist. Tevens kan er gebruik 
worden gemaakt van een keramiekoven 
en kunnen de werken en materialen 
in een kast worden opgeslagen. De 
mogelijkheid bestaat ook, om een 
docent of kunstenaar uit te nodigen 
voor het geven van een workshop. U 
kunt zich vanaf nu inschrijven voor de 
herfstperiode van 21 augustus tot en met 
18 december 2020, de kosten bedragen 
€ 75,- per kwartaal. Aanmelden via 
m.elisedoes@gmail.com of Elise Does 
06-41400323.

Hei&wei_nr535.indd   4Hei&wei_nr535.indd   4 21-07-20   09:3721-07-20   09:37


