
Bij mooi weer schuiven er in de straat geregeld surfplanken, bootjes, opgeblazen 
eenhoorns en ander waterpretbenodigdheden voorbij. Gedragen op de hoofden, of 
onder armen geklemd van vele badgasten, jong en oud, en vaak al in badkledij. Op 
naar het water! Water alom met de Meentstroom, slingerend door de wijk naar het 
Gooimeer met het gezellige strand even verderop. Ook al zijn de huizen en de tuinen 
nog niet allemaal af.  De hele wijk lijkt één groot vakantiepark! 

Riek Hoogeboom- 
Borsen 90 jaar 
door Frans Ruijter
Op vrijdag 6 september 2013 fietste ik 
naar mijn dochter Carolien in Huizen 
om, zoals elke vrijdag, op de kleinkin-
deren te passen. 

Op wat nu ‘Op Caliskamp’ heet, kwam 
ik Riek Hoogeboom-Borsen met haar 
hondje tegen. Omdat het nog heel vroeg 
in de ochtend was zei ik tegen haar: ‘Zo 
Riek, je bent er ook vroeg bij’. Ze ant-
woordde: ‘Jazeker, ik laat snel de hond 
uit, want ik ben vandaag jarig en dan kan 
ik mooi alles klaarzetten voordat de visi-
te op de koffie komt’. Ik feliciteerde haar 
toen met haar 83e verjaardag en vertelde 
dat ik dat niet snel zal vergeten, omdat 
mijn broer Jaap (helaas op 8 maart jl. 

overleden) op dezelfde dag jarig was. 6 
september a.s. wordt Riek 90 jaar, een 
leeftijd om toch even bij stil te staan.

Weer naar Blaricum
Riek werd geboren aan de Langeweg 
15 als jongste in het gezin van Tijmen 
Borsen en Margaretha  Borsen-Vos. Zij 
trouwde op 22 juli 1955 met Jan Hooge-
boom uit Eemnes en ging daar ook wo-
nen. Na het overlijden van haar man Jan, 
op 13 december 2010, verhuisde ze in 
december 2011 weer naar haar geboor-
tedorp. Zij is de laatste van haar broers, 
zusters, neven en nichten Borsen, dus 
de laatste van een hele generatie, en nu 
dus 90 jaar. Ze geniet nog volop van het 
leven. Samen met haar schoonzus Jenny 
gaat ze op vakantie steeds naar hetzelf-
de hotel aan de kust. Ze wordt omringd 
door de goede zorgen van mensen in haar 
omgeving en haar familie. Geweldig om 
zo deze mijlpaal te bereiken. Riek van 
Tijmen van Gijs Borsen, zoals we haar 
in Blaricum noemen, van harte gefelici-
teerd en plak er nog maar een paar jaar 
aan vast in goede gezondheid!

Jaarvergadering 
Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad 
Blaricum (hei & wei) de inwoners van 
Blaricum uit voor de jaarvergadering 
op maandag 7 september om 21.00u in 
Blaercom. U bent van harte welkom!

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

Jeugdtheater Het Blauwe Paleis brengt
met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
kinderen zien hoe geweldig boeken zijn.
De voorstelling is een bewerking van het
gelijknamige kinderboek van Magali de
Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
basisscholen in Laren en Blaricum op 25
januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

Nieuw bij De
Nieuwe Gooische 
De Nieuwe Gooische, makelaars en
taxateurs in het Gooi, bieden nu ook
hun diensten aan als online makelaar. 

Het online pakket is een compleet pakket
voor de verkoop van uw huis, inclusief
professionele fotografie, plattegronden
en de aanmelding op Funda.nl voor een
vaste prijs van € 1.495,-, zonder dat u bij
verkoop nog courtage betaalt.� 

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

De aanleiding om tot deze Blaricumse
NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
vrolijk lachend het water uit komt                                                                                                                                   

Gooimeerzit
In overleg met Iceman Wim Hof,
Mathijs Storm en Health Center FIT in
aan de Meentweg in Blaricum is er in
september een trainingsprogramma
opgezet ter voorbereiding van de
GOOMEERZIT van twee minuten  op
zondag, 4 januari. Henk vertelt over zijn

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

Jeugdtheater Het Blauwe Paleis brengt
met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
kinderen zien hoe geweldig boeken zijn.
De voorstelling is een bewerking van het
gelijknamige kinderboek van Magali de
Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
basisscholen in Laren en Blaricum op 25
januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

Nieuw bij De
Nieuwe Gooische 
De Nieuwe Gooische, makelaars en
taxateurs in het Gooi, bieden nu ook
hun diensten aan als online makelaar. 

Het online pakket is een compleet pakket
voor de verkoop van uw huis, inclusief
professionele fotografie, plattegronden
en de aanmelding op Funda.nl voor een
vaste prijs van € 1.495,-, zonder dat u bij
verkoop nog courtage betaalt.� 

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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De aanleiding om tot deze Blaricumse
NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
vrolijk lachend het water uit komt                                                                                                                                   

Gooimeerzit
In overleg met Iceman Wim Hof,
Mathijs Storm en Health Center FIT in
aan de Meentweg in Blaricum is er in
september een trainingsprogramma
opgezet ter voorbereiding van de
GOOMEERZIT van twee minuten  op
zondag, 4 januari. Henk vertelt over zijn

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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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. 
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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
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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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met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
kinderen zien hoe geweldig boeken zijn.
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Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
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januari. Toegang is gratis, zolang er
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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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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
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Vakantiepark Blaricummermeent 

Dorpshuis Blaercom weer open!
Gelukkig kan Blaercom in de huidige ‘anderhalve meter samenleving’ weer 
van start. Het dorpshuis opende op 3 augustus jl. haar deuren voor het nieuwe 
seizoen.

Activiteiten
Er zijn activiteiten voor jong en oud. 
Naast damesgym, tai chi en yoga en 
bridge, wordt er gestart met kookcursus-
sen (Spaans, Italiaans en Grieks). Voorts 
is vanaf 21 september op een aantal dag-
delen in de week het SeniorWeb er te 
vinden, voor hulp aan 
50- plussers bij gebruik 
van de pc, tablet en 
smartphone. Ook starten 
de zeer succesvolle les-
sen van Warrior Acade-
my (mentale en fysieke 
training voor kinderen) weer op de dins-
dag- en vrijdagmiddag. Op elke derde 
zondag van de maand kunt u het gezelli-
ge Jazz Café bezoeken. Blaercom is alle 
weekdagen geopend van 09.00 tot 00.00 

uur. Kijk voor verdere informatie op  
www.blaercom.nl of bel met de beheer-
ders 035-5314383

Vrijwilligers
Vrijwilligers spelen een belangrijke 
rol bij Blaercom. Voor de start van het 

nieuwe seizoen in sep-
tember worden nog 
mensen gezocht voor 
diverse activiteiten. 
De vacatures zijn te 
vinden op www.blae-
rcom.nl en op de Ver-

sa vrijwilligersbank (zoek: dorpshuis 
Blaercom). Voor informatie of in-
breng van ideeën kunt u contact op-
nemen met Margot Cornelis via mail:  
vrijwilligers@blaercom.nl 
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Werkzaamheden Torenlaan

Op maandag 24 augustus 2020 starten de onderhoudswerkzaamheden op de Torenlaan, tussen de Bussummerweg en de Ver-
bindingsweg. Het werk wordt in één fase uitgevoerd en duurt naar verwachting tot en met vrijdag 11 september 2020. 

Hoe lang de werkzaamheden duren, 
hangt ook af van de weersomstandighe-
den. Aannemer Hendrikse Wegenbouw 
B.V. voert de werkzaamheden uit.

Bereikbaarheid 
Voor het uitvoeren van de werkzaam-
heden is vanaf 24 augustus 2020 de 

Torenlaan afgesloten voor Connexxion 
en het overige gemotoriseerd verkeer. 
Het verkeer wordt omgeleid volgens de 
bekende omleiding die ook tijdens de 
kermis van Blaricum wordt ingesteld. 
De omleiding loopt vanuit Laren via de 
Bussummerweg, Noolseweg, Piepers-
weg en Naarderweg en vice versa. In de 

ochtendspits, t.b.v. de doorstroming van 
Connexxion, staan er verkeersregelaars 
op de hoek Naarderweg/Piepersweg 
en Bussummerweg /Noolseweg tussen 
07.00 en 10.00 uur. Direct omwonenden 
zijn per brief over deze werkzaamheden 
geïnformeerd. 
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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

Vanwege de coronacrisis heeft het college besloten dit jaar geen vrijwilligersavond te organiseren. De vrijwilligersavond is 
verplaatst naar volgend jaar op 29 oktober 2021. Wij hopen de vrijwilligers dan in goede gezondheid te mogen begroeten 
in het Vitusgebouw. 

Prijsuitreiking 
De gemeente Blaricum is erg blij 
met de inzet van vrijwilligers voor 
de Blaricumse gemeenschap. Zeker 
tijdens deze moeilijke periode zijn zij 
onmisbaar in de samenleving en in 
onze gemeente. Om deze waardering 
te tonen, organiseert de gemeente wel 
de uitreiking van ‘de vrijwilliger van het 
jaar’ en de aanmoedigingsprijs (voor 
jongeren onder de vijfentwintig jaar). 
De prijsuitreiking is op 22 oktober 2020 
op het gemeentehuis in klein comité. 
Bij de uitreiking houden wij ons aan de 
coronamaatregelen.

Nomineer uw vrijwilliger van 
het jaar!
Kent u een hulpouder op school of een 
mantelzorger? Een buurman of -vrouw 
die altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? Een 
vrijwilliger van een sportvereniging of 
kerk? Wilt u deze persoon/personen in 
het zonnetje zetten? Dat kan, nomineer 
uw vrijwilliger! Stuur de nominatie 
inclusief een duidelijke motivatie naar 
het vrijwilligerscomité martina.taris@
belcombinatie.nl Doe dit zo snel mo-
gelijk en in ieder geval voor 15 oktober 
2020. Wie weet ontvangt uw vrijwilliger 
dit jaar één van de prijzen. 

DIT JAAR GEEN VRIJWILLIGERSAVOND, WEL PRIJSUITREIKING

Oplichting aan de deur

Soms komen oplichters direct bij inwoners aan de deur. Ze proberen met 
een mooie smoes binnen te komen. Dat heet ook wel een babbeltruc. 

Soms doet een oplichter zich voor als een medewerker van een bedrijf, 
zoals een energieleverancier of onderhoudsbedrijf. Medewerkers van een 
bank, een verzekeringsmaatschappij en zelfs de thuiszorg komen nooit 
onaangekondigd aan de deur. Zij maken altijd vooraf een afspraak. 

Gebruik een deurspion, kierstandhouder en/of intercom bij de deur en 
vraag bij twijfel om een legitimatie of bel ter controle naar het betreffen-
de bedrijf of instantie. Personen die zich niet kunnen of willen legitimeren, 
niet binnen laten. Als u het niet vertrouwt, bel dan direct de politie via 
112. Geef nooit uw bankpas en/of pincode af. Ook niet aan zogenaamde 
medewerkers van de bank of politie. U vindt meer informatie op de web-
site van de politie: www.politie.nl/babbeltruc

Nederlandse 
nationaliteit voor 
Nora Fe Pagaspas 
Madeja 

Op donderdag 23 juli is mevrouw Nora 
Fe Pagaspas Madeja in het gemeentehuis 
van Blaricum genaturaliseerd. Mevrouw 
Madeja komt uit de Filipijnen. In 2015 is ze 
naar Nederland gekomen.

Nederlandse 
nationaliteit voor 
familie Nour Eddin
Op maandag 3 augustus zijn de heer Nour Eddin, 
Adnan en zijn twee kinderen Joudy en Mahmoud 
op het gemeentehuis van Blaricum genaturali-
seerd. Familie Nour Eddin komt uit Syrië. In 2014 is 
de familie naar Nederland gekomen.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

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

•  Kerklaan 16, 1261 JB, plaatsen van een open tent met brandveilig stoffendak, ingekomen 17 juli 
2020

•  Vliegweg 1A, 1261 GK, bouwen van een zwembad, ingekomen 20 juli 2020
•  De Maten 12, 1261 SB, plaatsen van een schuur, ingekomen 21 juli 2020
•  Deltazijde n.t.b., 1261 TA, bouwen van een bedrijfsverzamelpand, ingekomen 15 juli 2020
•  Snip 6, 1261 RW, vellen van 1 boom, ingekomen 3 augustus 2020
•  Carmiggeltlaan 4, 1262 AN, plaatsen van een overkapping in de achtertuin, ingekomen 6 

augustus 2020
•  Venenweg 2, 1261 HX, afgraven, woelen, mengen van grond, ingekomen 10 augustus 2020
•  Enghlaan 8, 1261 CC, bouwen van een woning, ingekomen 13 augustus 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, Zui-
dersingel 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 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.

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

Besloten door de burgemeester: 
•  Het verkrijgen van een Drank- en Horecawetvergunning voor het 

uitoefenen van een horecabedrijf aan Schapendrift 79, 1261 HP, 
verzonden 6 juli 2020

•  Het verkrijgen van een exploitatievergunning voor het exploiteren 
van een restaurant aan Schapendrift 79, 1261 HP, verzonden 6 juli 
2020

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Het wijzigen van de standplaatsvergunning wat betreft het aantal 

standplaatsdagen voor de verkoop van friet en snacks nabij winkel-
centrum de Bijvanck, van 31 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 
alléén op de zaterdag, en van 1 november 2020 tot en met  
30 december 2020 zowel op de vrijdag en de zaterdag

•  Capittenweg 22C, 1261 JM, het toewijzen van een noodkap voor  
1 boom, verzonden 28 juli 2020

•  Verleende vergunning aan Kerk in Actie voor het houden van een 
collecte in week 49 van 29 november tot en met 5 december, Toren-
laan 1, 1261 GA

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

•  Laantje van De Jong 1 t/m 63, 1262 n.t.b., bouwen van 32 huurwoningen, verzonden 20 juli 
2020

•  Jufferlaan 2, 2 K01 t/m 2 K24, 2 K26, 4A, 4B, 4C en 4D, 1262 n.t.b., bouwen van een 
woonzorgvilla en het aanleggen van een uitweg, verzonden 21 juli 2020

•  Vliegweg 9, 1261 GK, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 17 juli 2020
•  De Maten 6, 1261 SB, legaliseren van een tuinhuisje, verzonden 22 juli 2020
•  Noolseweg 67, 1261 EB, bouwen van een woning, verzonden 21 juli 2020
•  Naarderweg 58, 1261 BV, bouwen van een zwembad en het verlengen van de pergola, 

verzonden 21 juli 2020
•  Torenlaan 31, 1261 GB, bouwen van een zwembad, verzonden 28 juli 2020
•  Schapendrift 57, 1261 HM, plaatsen van een elektrische poort en het wijzigen van de 

bestaande uitweg, verzonden 3 augustus 2020
•  De Bongerd 8, 1261 TP, realiseren van een aanbouw, verzonden 3 augustus 2020
•  Roerdomp 2, 1261 RZ, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, verzonden 10 augustus 

2020
•  Oude Huizerweg 8, 1261 BD, realiseren van een inrit, verzonden 5 augustus 2020
•  Stern 4, 1261 RK, bouwen van een schuur met overkapping, verzonden 5 augustus 2020
•  Naarderweg 37A, 1261 BR, plaatsen van een toegangspoort, verzonden 14 augustus 2020
•  Bussummerweg 28, 1261 CA, plaatsen van een erfafscheiding, verzonden 14 augustus 2020
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Werkzaamheden Torenlaan

Op maandag 24 augustus 2020 starten de onderhoudswerkzaamheden op de Torenlaan, tussen de Bussummerweg en de Ver-
bindingsweg. Het werk wordt in één fase uitgevoerd en duurt naar verwachting tot en met vrijdag 11 september 2020. 

Hoe lang de werkzaamheden duren, 
hangt ook af van de weersomstandighe-
den. Aannemer Hendrikse Wegenbouw 
B.V. voert de werkzaamheden uit.

Bereikbaarheid 
Voor het uitvoeren van de werkzaam-
heden is vanaf 24 augustus 2020 de 

Torenlaan afgesloten voor Connexxion 
en het overige gemotoriseerd verkeer. 
Het verkeer wordt omgeleid volgens de 
bekende omleiding die ook tijdens de 
kermis van Blaricum wordt ingesteld. 
De omleiding loopt vanuit Laren via de 
Bussummerweg, Noolseweg, Piepers-
weg en Naarderweg en vice versa. In de 

ochtendspits, t.b.v. de doorstroming van 
Connexxion, staan er verkeersregelaars 
op de hoek Naarderweg/Piepersweg 
en Bussummerweg /Noolseweg tussen 
07.00 en 10.00 uur. Direct omwonenden 
zijn per brief over deze werkzaamheden 
geïnformeerd. 
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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

Vanwege de coronacrisis heeft het college besloten dit jaar geen vrijwilligersavond te organiseren. De vrijwilligersavond is 
verplaatst naar volgend jaar op 29 oktober 2021. Wij hopen de vrijwilligers dan in goede gezondheid te mogen begroeten 
in het Vitusgebouw. 

Prijsuitreiking 
De gemeente Blaricum is erg blij 
met de inzet van vrijwilligers voor 
de Blaricumse gemeenschap. Zeker 
tijdens deze moeilijke periode zijn zij 
onmisbaar in de samenleving en in 
onze gemeente. Om deze waardering 
te tonen, organiseert de gemeente wel 
de uitreiking van ‘de vrijwilliger van het 
jaar’ en de aanmoedigingsprijs (voor 
jongeren onder de vijfentwintig jaar). 
De prijsuitreiking is op 22 oktober 2020 
op het gemeentehuis in klein comité. 
Bij de uitreiking houden wij ons aan de 
coronamaatregelen.

Nomineer uw vrijwilliger van 
het jaar!
Kent u een hulpouder op school of een 
mantelzorger? Een buurman of -vrouw 
die altijd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt? Een 
vrijwilliger van een sportvereniging of 
kerk? Wilt u deze persoon/personen in 
het zonnetje zetten? Dat kan, nomineer 
uw vrijwilliger! Stuur de nominatie 
inclusief een duidelijke motivatie naar 
het vrijwilligerscomité martina.taris@
belcombinatie.nl Doe dit zo snel mo-
gelijk en in ieder geval voor 15 oktober 
2020. Wie weet ontvangt uw vrijwilliger 
dit jaar één van de prijzen. 

DIT JAAR GEEN VRIJWILLIGERSAVOND, WEL PRIJSUITREIKING

Oplichting aan de deur

Soms komen oplichters direct bij inwoners aan de deur. Ze proberen met 
een mooie smoes binnen te komen. Dat heet ook wel een babbeltruc. 

Soms doet een oplichter zich voor als een medewerker van een bedrijf, 
zoals een energieleverancier of onderhoudsbedrijf. Medewerkers van een 
bank, een verzekeringsmaatschappij en zelfs de thuiszorg komen nooit 
onaangekondigd aan de deur. Zij maken altijd vooraf een afspraak. 

Gebruik een deurspion, kierstandhouder en/of intercom bij de deur en 
vraag bij twijfel om een legitimatie of bel ter controle naar het betreffen-
de bedrijf of instantie. Personen die zich niet kunnen of willen legitimeren, 
niet binnen laten. Als u het niet vertrouwt, bel dan direct de politie via 
112. Geef nooit uw bankpas en/of pincode af. Ook niet aan zogenaamde 
medewerkers van de bank of politie. U vindt meer informatie op de web-
site van de politie: www.politie.nl/babbeltruc

Nederlandse 
nationaliteit voor 
Nora Fe Pagaspas 
Madeja 

Op donderdag 23 juli is mevrouw Nora 
Fe Pagaspas Madeja in het gemeentehuis 
van Blaricum genaturaliseerd. Mevrouw 
Madeja komt uit de Filipijnen. In 2015 is ze 
naar Nederland gekomen.

Nederlandse 
nationaliteit voor 
familie Nour Eddin
Op maandag 3 augustus zijn de heer Nour Eddin, 
Adnan en zijn twee kinderen Joudy en Mahmoud 
op het gemeentehuis van Blaricum genaturali-
seerd. Familie Nour Eddin komt uit Syrië. In 2014 is 
de familie naar Nederland gekomen.
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Kerklaan 16, 1261 JB, plaatsen van een open tent met brandveilig stoffendak, ingekomen 17 juli 
2020

•  Vliegweg 1A, 1261 GK, bouwen van een zwembad, ingekomen 20 juli 2020
•  De Maten 12, 1261 SB, plaatsen van een schuur, ingekomen 21 juli 2020
•  Deltazijde n.t.b., 1261 TA, bouwen van een bedrijfsverzamelpand, ingekomen 15 juli 2020
•  Snip 6, 1261 RW, vellen van 1 boom, ingekomen 3 augustus 2020
•  Carmiggeltlaan 4, 1262 AN, plaatsen van een overkapping in de achtertuin, ingekomen 6 

augustus 2020
•  Venenweg 2, 1261 HX, afgraven, woelen, mengen van grond, ingekomen 10 augustus 2020
•  Enghlaan 8, 1261 CC, bouwen van een woning, ingekomen 13 augustus 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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GEMEENTENIEUWS

Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zui-
dersingel 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 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.

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

Besloten door de burgemeester: 
•  Het verkrijgen van een Drank- en Horecawetvergunning voor het 

uitoefenen van een horecabedrijf aan Schapendrift 79, 1261 HP, 
verzonden 6 juli 2020

•  Het verkrijgen van een exploitatievergunning voor het exploiteren 
van een restaurant aan Schapendrift 79, 1261 HP, verzonden 6 juli 
2020

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Het wijzigen van de standplaatsvergunning wat betreft het aantal 

standplaatsdagen voor de verkoop van friet en snacks nabij winkel-
centrum de Bijvanck, van 31 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 
alléén op de zaterdag, en van 1 november 2020 tot en met  
30 december 2020 zowel op de vrijdag en de zaterdag

•  Capittenweg 22C, 1261 JM, het toewijzen van een noodkap voor  
1 boom, verzonden 28 juli 2020

•  Verleende vergunning aan Kerk in Actie voor het houden van een 
collecte in week 49 van 29 november tot en met 5 december, Toren-
laan 1, 1261 GA

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

•  Laantje van De Jong 1 t/m 63, 1262 n.t.b., bouwen van 32 huurwoningen, verzonden 20 juli 
2020

•  Jufferlaan 2, 2 K01 t/m 2 K24, 2 K26, 4A, 4B, 4C en 4D, 1262 n.t.b., bouwen van een 
woonzorgvilla en het aanleggen van een uitweg, verzonden 21 juli 2020

•  Vliegweg 9, 1261 GK, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 17 juli 2020
•  De Maten 6, 1261 SB, legaliseren van een tuinhuisje, verzonden 22 juli 2020
•  Noolseweg 67, 1261 EB, bouwen van een woning, verzonden 21 juli 2020
•  Naarderweg 58, 1261 BV, bouwen van een zwembad en het verlengen van de pergola, 

verzonden 21 juli 2020
•  Torenlaan 31, 1261 GB, bouwen van een zwembad, verzonden 28 juli 2020
•  Schapendrift 57, 1261 HM, plaatsen van een elektrische poort en het wijzigen van de 

bestaande uitweg, verzonden 3 augustus 2020
•  De Bongerd 8, 1261 TP, realiseren van een aanbouw, verzonden 3 augustus 2020
•  Roerdomp 2, 1261 RZ, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, verzonden 10 augustus 

2020
•  Oude Huizerweg 8, 1261 BD, realiseren van een inrit, verzonden 5 augustus 2020
•  Stern 4, 1261 RK, bouwen van een schuur met overkapping, verzonden 5 augustus 2020
•  Naarderweg 37A, 1261 BR, plaatsen van een toegangspoort, verzonden 14 augustus 2020
•  Bussummerweg 28, 1261 CA, plaatsen van een erfafscheiding, verzonden 14 augustus 2020
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door Gerda Jellema
Eind 2018 vertelde kunstenares Bia Maas in hei & wei over haar werk. Toen 
kon zij nog niet bevroeden dat zij de eerste kunstenaar zou zijn die gekozen 
zou worden om in het originele atelier van schilder, tekenaar en etser Bob ten 
Hoope te mogen werken. Dit atelier werd in 2020 aangekocht door de Dooye-
waard Stichting van de stichting Vrienden van Bob ten Hoope. De Dooyewaard 
Stichting heeft nu zes ateliers in Blaricum.

Bia Maas en Barbara Houwers van de 
Dooyewaard Stichting zitten aan tafel in 
het atelier ‘Bob ten Hoope’ (1920-2014) 
waar het altijd een, voor hem georgani-

seerde, chaos was. Barbara, kunstenaar 
en sinds 2003 bestuurslid van de Dooye-
waard Stichting, vertelt dat ze erg blij 
zijn met de aankoop van dit pand mede 
omdat verderop in de straat de drie kolo-
nie ateliers van de stichting staan. Bar-
bara: ‘We noemen het hier al de ‘nieuwe 
kolonie’. 

Bia Maas
Barbara: ‘Het atelier van Bob is bestemd 
voor kunstenaars bij wie talent een twee-
de natuur is, met een serieuze beroeps-
praktijk en die uit de regio komen. Een 
commissie met uit iedere BEL-gemeente 
een commissielid doet de scouting. Voor 
ons was Bia al langer in beeld en nu had-
den we de mogelijkheid om onze waar-
dering te laten blijken.’  Bia: ‘Ik heb geen 

moment gedacht dat dit op mijn pad zou 
komen, maar ik vind het geweldig. Een 
erkenning van iets dat voor mij vanzelf-
sprekend is: tekenen, ik kan me niet her-
inneren het ooit niet gedaan te hebben.’

De plek
Barbara: ‘Aan het atelier mag nog wel 
wat opgeknapt worden, maar we willen, 
net als bij de andere ateliers, de historie in 
takt houden en een stukje kunstgeschie-
denis bewaren en continueren door kun-
stenaars een kans te geven hier een jaar 
te verblijven. In tegenstelling tot de an-
dere ateliers is hier geen mogelijkheid tot 
overnachting.’ Bia: ‘Het is een fraai, ruim 
atelier en ik kan het me helemaal eigen 
maken. Er hing nog een groot naakt van 
Bob, dit heb ik in de keuken gehangen, 
het leek alsof het werk zich te veel met 
mijn werk ging bemoeien. Een van de za-
ken waar ik me op zou richten was een 
creatief educatief program, door corona 
zijn deze plannen gecanceld. Maar aan de 
andere kant triggerde corona om het the-
ma mens en dier, hoe verhouden die zich 
tot elkaar, iets dat me enorm boeit, verder 
uit te werken. Ik merk dat ik hier tot een 
andere creativiteit kom dan in mijn eigen 
atelier. De omgeving doet wat met je.’

Bia en Bob
Bia: ‘Ik kende Bob’s werk, zijn etsen vind 
ik mooi, maar met zijn schilderijen had ik 
niet zoveel. Door hier te zijn ben ik over 
hem gaan lezen en me in hem gaan ver-
diepen. Er hangt hier een bijzondere sfeer, 
mijn kleinkinderen die hier ook af en toe 
komen tekenen, voelen dit ook en vinden 
dit een echt kunstatelier, bij mij thuis zijn 
ze bij oma.’ Toen deze oma nog jong was 
heeft Bob haar gevraagd om voor zijn 
kunst te poseren. En nu is Bia zelf op 
deze plek scheppend bezig, voor haar een 
mooie uitdaging. Zowel Bia, Barbara als 
de kunstenaars van de Dooyewaard Stich-
ting doen mee met de Atelierroute Blari-
cum 2020 op 22 en 23 augustus. Info: 
www.atelierrouteblaricum.nl, 
www.dooyewaardstichting.nl 

Familieberichten
Overleden
18-07-2020 Pieter Crielaers,
 geboren 15-01-1941
23-07-2020 Hendrika Josephina
 Cornelia Theresia (Hennie
 Lanphen-Piël, 
 geboren 20-11-1939
06-08-2020  Olav van Doorn, 
 geboren 18-01-1975

Colofon
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Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl 

o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 5.112

www.heienwei.nl

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Dorpsagenda

Taalcafé Blaricum iedere wo (behalve 
in de schoolvakanties) tussen 10.30 en 
12.00u. Wilt u de Nederlandse taal le-
ren, met elkaar oefenen en kennis ma-
ken met andere culturen? Dan bent u 
van harte welkom in ons Taalcafé in De 
Malbak versawelzijn.nl

BasBEL wo 26 aug 14.00 tot 15.30u. 
Een gezellige middag voor senioren 
met poffertjes van de poffertjeskraam 

uit Laren. Huize Eemnes. Aanmelden 
per mail  secretaris@basbel.nl 

Atelierroute za 22 en zo 23 aug van 
11.00 tot 17.00u. met o.a. in de St. An-
tonius Cardicare Marloes Eerden met 
beelden in brons en steen en Joke Vin-
gerhoed met olieverfschilderijen. Meer 
informatie  atelierrouteblaricum.kun-
stenaarsblaricum.nl

Theaterschool Zone 1380 geeft theater- 
les in Blaricum aan kinderen van 6 t/m 
8 jaar en 9 t/m 12 jaar. Meer informatie 
zone1380.nl/blaricum

Bibliotheek met de BiebApp kunt u 
met uw smartphone boeken, cd’s, dvd’s 
en tijdschriften lenen zonder dat u lid 
hoeft te zijn van de bibliotheek. U be-
taalt per uitlening. De BiebApp is nu 
gratis te downloaden in de App Store en 

Google Play Store. De eerste twee uitle-
ningen zijn gratis. Na registratie kun je 
direct lenen in de vestiging Huizen-La-
ren-Blaricum. De medewerkers van de 
bibliotheek helpen u graag op weg. 

Viore aug geopend van 10.00 tot 
14.00u. Voor iedereen die leeft met kan-
ker en een luisterend oor nodig heeft. 
Meer informatie viore.org Let op: nieu-
we locatie in Hilversum! 

‘MCC is een club met een geweldig, rijk en succesvol verleden’, aldus voor-
zitter Mark Limburg. De ambitie van MCC is om binnen een paar jaar weer 
met de subtop van Nederland te mogen strijden op concoursen. Daarvoor heeft 
MCC een geweldig instructieteam neergezet en zijn ze op zoek naar enthousi-
aste (beginnende) muzikanten. 

De A-band heeft Roel van Raaij als mu-
zikaal leider mogen verwelkomen. Roel 
heeft al heel wat successen behaald met 
meerdere muziekverenigingen en is 
voorzitter van de Nederlandse bond van 
orkestdirigenten. Eindverantwoordelijk 
voor het slagwerk is Xander van der 
Ploeg. Ook Xander is een bekend en zeer 
gewaardeerd instructeur en hij richtte 
Trommelgroep West-Nederland op. 

Christian de Jongh en Karel van Kam-
pen zijn verantwoordelijk voor de mu-
ziekopleidingen van MCC. Om het mu-
zikaliteitsniveau te vergroten worden er 
masterclasses, clinics en bijlessen geor-
ganiseerd. De ervaring leert dat kwaliteit 
en succes een goede basis is voor plezier.

Saxofoons
Vanaf 2020 gaat de A-Band van MCC 
saxofoons verwelkomen. De saxofoon is 
een instrument dat vooral geliefd is bij 
jeugdige (aspirant-) muzikanten. Wil jij 
dit prachtige instrument bij MCC gaan 
bespelen? Of heb je al saxofoonles? Dan 
is MCC misschien wel de volgende stap 
in je muziekcarrière!

Ambities genoeg! Doe je ook mee? 
Drum- & Showband MCC is op zoek 
naar enthousiaste muzikanten die het 
aandurven om op te treden op straat, op 
het plein of op een taptoeterrein. De vas-
te repetitieavond is op maandagavond in 
het Muziekcentrum Schering & Inslag. 
Ga gezellig langs, proef de sfeer en luis-
ter naar hetgeen ze spelen. Meer infor-
matie? Kijk op www.mcclaren.nl.

MCC: Join the band, durf jij?

Bia, Bob, Barbara en de Dooyewaard Stichting

De onderstaande activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de corona-regels.

Bia Maas
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