
Makelaarsstafje
Sjors Nelemans

Oprichter van Van Gooische Huize 
Makelaardij en Nelemans Taxaties in 
Blaricum ontving 2 juli het makelaars-
stafje. 
Dit stafje heeft een historie die teruggaat 
tot 1636. Een makelaar dit bij zich dien-
de te dragen om zich te onderscheiden 
van de beunhazen. Tegenwoordig is het 
een gewaardeerd geschenk dat een be-
edigd makelaar na 25 jaar in ontvangst 
neemt. Sjors is in 1996 beëdigd bij de 
rechtbank in Amsterdam. Sjors: ‘Een 
historisch moment. Makelaar was toen 
nog een titel en beschermd.’ Aan stoppen 
denkt Sjors niet. ‘De 25 jaren zijn omge-
vlogen en een beetje extra kan er nog wel 
bij in ons prachtige vak!’ 

Joost Wester

Vol trots ontving Joost Wester, make-
laar bij Voorma en Walch Makelaars 
het makelaarsstafje tijdens een verras-
singsborrel met het gehele team. 
Op 25 juni, precies 25 jaar geleden werd 
Joost beëdigd als Register Makelaar 
Taxateur.Joost woont al 35 jaar in ons 
dorp. Na zijn bouwkundige studie start-
te hij zijn carrière in Amersfoort, maar 
al snel vestigde hij zich in Blaricum. Na 
diverse makelaarskantoren te hebben 
geleid is hij in 2018 samengegaan met 
Voorma en Walch Makelaars in de nieu-
we vestiging de Garage. In de Garage 
geniet hij nog iedere dag van het mooie 
makelaarsvak. Joost: ‘Het is een voor-
recht om in deze prachtige omgeving het 
vak te kunnen uitoefenen.’ 

En Marije kan ook schrijven. Ze heeft 
een heel leuk boek geschreven: Groep 8 
bijzonder en raar jaar. Groep 8 is voor 
juffen, ouders en zeker voor de leerlin-
gen een memorabel jaar. 
Onder een pseudoniem 
spelen haar eigen kinderen, 
de juffen en mede-klassen-
ouders een rol in het boek. 
Marije schrijft over het 
laatste jaar op de basis-
school en alles komt aan 
bod: Schooladvies, kamp, 
musical, excursies, eind-
feest, het huwelijk van 
de juf en de online les-
sen tijdens de lockdown. 
Maar het boek gaat ook 
over andere thema’s, 

zoals de impact die een excursie naar 
De Hollandse Schouwburg en het Anne 
Frank Huis in Amsterdam op de kinderen 
heeft. Ook dementie komt aan bod. Niet 
vreemd dus dat het eerste exemplaar van 

het boek werd overhan-
digd aan mede-dorpsge-
noot Johnny de Mol, die 
dementie in tv-program-
ma’s veelvuldig onder de 
aandacht brengt. 

Het boek kopen?
Het boek, met prachti-
ge illustraties ook van de 
hand van Marije, is te koop 
bij AH en De Blaricumse 
Boekhandel. 

Blaricum is een schrijfster rijker

door Marjolijn Schat
Dorpsgenoot Marije Boerboom-Oosterman woont samen met haar man, twee 
zonen, dochter en hond in ons dorp. Wie Marije kent, weet dat ze overloopt van 
goede ideeën, kan organiseren als de beste, nooit stil zit en altijd in is voor iets 
leuks. Ook als klassenmoeder bij haar kinderen op de OBB was zij altijd creatief 
en vindingrijk, niets was haar te gek; van feestjes organiseren, helpen bij activi-
teiten op school, rij-ouders regelen, mee met schoolreisjes tot de aankleding op 
school bij traditionele feestdagen en een surprise-huwelijk voor de juf organiseren. 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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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). 
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niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
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gebracht tot 20% van mijn vroegere
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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

Binnendoor 5
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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www.zmaakt.nl

Dorpsstraat 6A, Blaricum 
descholekster.blaricum@gmail.com 

www.descholeksterblaricum.nl

v.l.n.r. Marije’s dochter Julie (Kiki in het boek), Johnny de Mol, Marije en Bibi 
(Jackie in het boek)

Onder een pseudoniem 
spelen haar eigen kinderen, 

ma’s veelvuldig onder de 
aandacht brengt. 

Het boek kopen?
Het boek, met prachti-
ge illustraties ook van de 
hand van Marije, is te koop 
bij AH en De Blaricumse 
Boekhandel. 
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De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in de Bijvanck. De gemeente 
onderzoekt welke verbeteraanpassingen er bij De Malbak nodig zijn. Daarvoor zijn 
de behoeften en wensen van bewoners uit de Bijvanck en De Blaricummermeent in 
beeld gebracht via een online vragenlijst. 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat 42 
procent van de respondenten De Malbak 
niet kent. Een deel van de inwoners 
vraagt om nieuwe activiteiten en geeft 
aan te willen weten wat er in De Malbak 
te doen is. Daarbij is er behoefte aan 
publiciteit over activiteiten, openingstij-
den, et cetera. De respondenten hebben 

verder behoefte aan een gebouw met 
meer uitstraling, dat aantrekkelijker, ge-
zelliger, warmer en uitnodigender is. De 
volledige rapportage van het onderzoek 
is te vinden op: www.blaricum.nl/malbak 

Nu de onderzoeksresultaten binnen zijn, 
zetten we de volgende stap en gaan we 

verder in overleg met bewoners die over 
de verbeteringen willen meepraten. 
Als de coronamaatregelen het mogelijk 
maken, organiseren we een bijeenkomst 
in De Malbak op 13 september. 

Binnenkort volgt er meer informatie 
over. Mocht u mee willen praten, zet 
deze datum alvast in de agenda! 

In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin (op hoofdlijnen) staat in welke volgorde de wijken 
aardgasvrij kunnen worden. Dit heet de Transitievisie Warmte. De gemeente is de visie aan het voorbereiden. 

Op 14 juni jongstleden vond een online 
bijeenkomst plaats over de visie. Voor wie 
de bijeenkomst heeft gemist, het is terug 
te kijken via onze website: www.blaricum.
nl/duurzaam Op de website vindt u ook 
een overzicht van veelgestelde vragen 
van inwoners. 
In mei 2021 is het inwonerspanel van 
Blaricum gevraagd om een mening te 
geven over duurzaamheid en aardgasvrij. 
Er waren 274 respondenten. De respons 
komt daarmee op 61 procent. Goed om 

hierbij te weten is dat de woningen in 
De Blaricummermeent al aardgasvrij zijn 
en dat veel respondenten dat hebben 
aangegeven. Zo geeft 29 procent van de 
respondenten aan niet aardgasvrij te wil-
len wonen en 27 procent geeft aan een 
huis te hebben dat al (bijna) aardgasvrij is. 
Het gehele onderzoeksrapport is te lezen 
op www.inwonerspanelblaricum.nl Op 
deze website kunt u zich ook aanmelden 
om lid te worden van het panel voor toe-
komstige onderzoeken over de gemeente.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Vrijdag 9 juli bezocht burgemeester Joan de Zwart-Bloch het echtpaar Wit-Zwartjes 
voor hun 50-jarig huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd!

Echtpaar Wit-Zwartjes 50 jaar getrouwd

Hieronder vindt u de belangrijkste basisinformatie rondom de coronavaccinaties op een rij:

Iedereen boven de twaalf jaar kan 
zich gratis bij de GGD laten vaccineren. 
Een afspraak inplannen kan via 
www.coronavaccinatie-afspraak.nl 
Bellen kan ook, met 0800 - 7070. 

Vakantie? Houd rekening met circa vijf 
weken tussen uw eerste en tweede 
afspraak.

Vaccinatielocaties
Dichtsbijzijnde priklocaties zijn in 
Naarden, Huizen en Hilversum. 
Via de website krijgt u verschillende 
locatiekeuzes voorgelegd. 

Vervoer nodig naar uw afspraak? 
- Kijk op www.versawelzijn.nl/corona
- Of bel naar 035 - 623 11 00
- Of mail naar info@versawelzijn.nl 

Gevaccineerd en niet fit? 
Wel testen!
Het blijft belangrijk dat u zich laat 
testen als u zich niet fit voelt. Dus óók 
als u al gevaccineerd bent! 

Informatie vaccinatie
Heeft u vragen of twijfels, of wilt u 
meer informatie? 
- Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl
- Bellen kan ook: 0800 – 1351
- Als u vragen of twijfels over het 

coronavaccin heeft, kunt u ook kijken 
op coronavaccinatie-keuzehulp.nl

Vakantie naar het buitenland?
- Gaat u met vakantie naar het 

buitenland? Informeer uzelf dan van 
tevoren goed via www.wijsopreis.nl

- Via www.testenvoorjereis.nl kunt u 
een gratis test inplannen.

GGD Gooi- en Vechtstreek
De GGD in onze regio voorziet 
dagelijks alle inwoners van actuele 
corona-informatie. Kijk hiervoor op 
www.ggdgv.nl

BASISINFORMATIE CORONAVACCINATIES

Visie op aardgasvrij  

Onderzoek wijkcentrum De Malbak
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GEMEENTENIEUWS

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

• Deltazijde n.t.b., gebouw 24, 1261 ZM, bouwen van een bedrijfsverzamelpand en 
realiseren nieuwe inrit, ingekomen 7 juli 2021

• Ekelshoek 22, 1261 TV, realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde, 
 ingekomen 9 juli 2021
• Deltazijde n.t.b., 1261 ZM, bouwen van een bedrijfspand en realiseren nieuwe 

inrit, ingekomen 9 juli 2021
• Fransepad 25, 1261 JD, bouwen van een carport, ingekomen 8 juli 2021
• Bierweg 25, 1261 BK, vellen van 1 boom, ingekomen 9 juli 2021
• Prins Hendriklaan 26, appartement 5, 1261 AJ, veranderen van het raamkozijn 

naar een deurkozijn, ingekomen 12 juli 2021
• Eemnesserweg 39B, 1261 HH, vervangen van de bestaande toegangspoort, 
 ingekomen 14 juli 2021
• Eemnesserweg 47, 1261 HH, vellen van 1 boom, ingekomen 16 juli 2021

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

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

• Schapendrift 18, 1261 HL, vergroten en verhogen van het bijgebouw
• Het Domein 5, 1261 JP, verbouwen en vergroten van de woning
• Zwaluwenweg 26, 1261 GJ, verbouwen van de woning

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

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

• Agter Kampen 9, 1261 RA, vergroten van de woning, verzonden 6 juli 2021
• Schapendrift 37, 1261 HM, ophogen van het terrein, verzonden 1 juli 2021
• Lepelaar 5, 1261 RN, vellen van 1 boom, verzonden 6 juli 2021
• Krijnenlaan 23, 1261 ZB, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, verzonden 
 7 juli 2021
• Bierweg 5, 1261 BJ, vervangen van de toegangspoort door houten poort en 
 kolommen, verzonden 24 juni 2021
• Bussummerweg 15, 1261 BX, vellen van 3 bomen, verzonden 1 juli 2021
• Kerkpad 26, 1261 TJ, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 1 juli 2021
• Ravenlaan 27, 1261 WT, plaatsen van een berging/garage, verzonden 15 juli 2021
• Dokter Catzlaan 20, 1261 CH, bouwen van een erker aan de voorgevel, verzonden 

15 juli 2021

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 
www.blaricum.nl/bezwaarschrift

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.

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

Besloten door burgemeester en wethouders:
• William Singerweg 11, 1261 EH, vellen van 1 boom (noodkap), verzonden 30 juni 2021

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op www.blaricum.nl/bezwaarschrift

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

VOORNEMEN TOT VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING BOUW 
KINDEROPVANG RUETERLAAN 1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum hebben het voornemen de 
gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een nieuw gebouw 
voor kinderopvang aan de Rueterlaan 1.

De omgevingsvergunning voor de bouw van het gebouw voor een kinderopvang kan 
alleen worden verleend met toepassing van de uitgebreide afwijkingsmogelijkheid in 
artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
In artikel 2.27 van de Wabo in combinatie met artikel 6.5 van het Besluit omge-
vingsrecht (Bor) is voorgeschreven dat bij deze procedure een Verklaring Van Geen 
Bedenking (VVGB) van de gemeenteraad noodzakelijk is. Op 6 juli 2021 heeft de raad 
besloten de VVGB af te geven. De uitgebreide uniforme openbare voorbereidings-
procedure in artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
is hier van toepassing. En betekent dat het voorgenomen besluit eerst in concept ter 
inzage moet worden gelegd om een ieder de mogelijkheid te bieden eventuele ziens-
wijzen in te dienen voordat een definitief besluit kan worden genomen.

Procedure
De ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), de ontwerpvergunning en 
overige relevante stukken liggen van 13 juli tot en met 27 augustus 2021 ter inzage 
bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt 
hiervoor een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 14 
035. Of raadpleeg de stukken via www.ruimtelijkeplannen.nl 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen bij 
de gemeente Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘ziens-
wijze nieuwbouw kinderopvang Rueterlaan 1 in Blaricum’. Ook het indienen van een 
mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor maakt u, binnen de termijn van terinzage-
legging, een afspraak met de heer J. van de Geest van de BEL Combinatie, telefoon-
nummer 14 035. Het inplannen van een mondelinge reactie kan tot drie werkdagen 
vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. Het is niet mogelijk telefonisch 
of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

Blaricum, 13 juli 2021

Het Sociaal Wijkteam Blaricum houdt op dinsdag een inloopspreekuur van 
13.00 tot 14.00 uur in de Blaercom. Vanwege de zomervakantie is er geen 
inloopspreekuur van 12 juli tot 9 augustus. 

Heeft u een vraag over wonen, welzijn of mantelzorg? Dan kunt u bellen met 
035 - 750 41 38 of mailen naar sociaalwijkteam@blaricum.nl De beantwoording 
van mails en telefoontjes gaat zoveel mogelijk door. Houd daarbij wel rekening 
met een langere reactietijd. 

INLOOPSPREEKUUR SOCIAAL WIJKTEAM IN DE ZOMER 
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De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in de Bijvanck. De gemeente 
onderzoekt welke verbeteraanpassingen er bij De Malbak nodig zijn. Daarvoor zijn 
de behoeften en wensen van bewoners uit de Bijvanck en De Blaricummermeent in 
beeld gebracht via een online vragenlijst. 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat 42 
procent van de respondenten De Malbak 
niet kent. Een deel van de inwoners 
vraagt om nieuwe activiteiten en geeft 
aan te willen weten wat er in De Malbak 
te doen is. Daarbij is er behoefte aan 
publiciteit over activiteiten, openingstij-
den, et cetera. De respondenten hebben 

verder behoefte aan een gebouw met 
meer uitstraling, dat aantrekkelijker, ge-
zelliger, warmer en uitnodigender is. De 
volledige rapportage van het onderzoek 
is te vinden op: www.blaricum.nl/malbak 

Nu de onderzoeksresultaten binnen zijn, 
zetten we de volgende stap en gaan we 

verder in overleg met bewoners die over 
de verbeteringen willen meepraten. 
Als de coronamaatregelen het mogelijk 
maken, organiseren we een bijeenkomst 
in De Malbak op 13 september. 

Binnenkort volgt er meer informatie 
over. Mocht u mee willen praten, zet 
deze datum alvast in de agenda! 

In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin (op hoofdlijnen) staat in welke volgorde de wijken 
aardgasvrij kunnen worden. Dit heet de Transitievisie Warmte. De gemeente is de visie aan het voorbereiden. 

Op 14 juni jongstleden vond een online 
bijeenkomst plaats over de visie. Voor wie 
de bijeenkomst heeft gemist, het is terug 
te kijken via onze website: www.blaricum.
nl/duurzaam Op de website vindt u ook 
een overzicht van veelgestelde vragen 
van inwoners. 
In mei 2021 is het inwonerspanel van 
Blaricum gevraagd om een mening te 
geven over duurzaamheid en aardgasvrij. 
Er waren 274 respondenten. De respons 
komt daarmee op 61 procent. Goed om 

hierbij te weten is dat de woningen in 
De Blaricummermeent al aardgasvrij zijn 
en dat veel respondenten dat hebben 
aangegeven. Zo geeft 29 procent van de 
respondenten aan niet aardgasvrij te wil-
len wonen en 27 procent geeft aan een 
huis te hebben dat al (bijna) aardgasvrij is. 
Het gehele onderzoeksrapport is te lezen 
op www.inwonerspanelblaricum.nl Op 
deze website kunt u zich ook aanmelden 
om lid te worden van het panel voor toe-
komstige onderzoeken over de gemeente.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Vrijdag 9 juli bezocht burgemeester Joan de Zwart-Bloch het echtpaar Wit-Zwartjes 
voor hun 50-jarig huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd!

Echtpaar Wit-Zwartjes 50 jaar getrouwd

Hieronder vindt u de belangrijkste basisinformatie rondom de coronavaccinaties op een rij:

Iedereen boven de twaalf jaar kan 
zich gratis bij de GGD laten vaccineren. 
Een afspraak inplannen kan via 
www.coronavaccinatie-afspraak.nl 
Bellen kan ook, met 0800 - 7070. 

Vakantie? Houd rekening met circa vijf 
weken tussen uw eerste en tweede 
afspraak.

Vaccinatielocaties
Dichtsbijzijnde priklocaties zijn in 
Naarden, Huizen en Hilversum. 
Via de website krijgt u verschillende 
locatiekeuzes voorgelegd. 

Vervoer nodig naar uw afspraak? 
- Kijk op www.versawelzijn.nl/corona
- Of bel naar 035 - 623 11 00
- Of mail naar info@versawelzijn.nl 

Gevaccineerd en niet fit? 
Wel testen!
Het blijft belangrijk dat u zich laat 
testen als u zich niet fit voelt. Dus óók 
als u al gevaccineerd bent! 

Informatie vaccinatie
Heeft u vragen of twijfels, of wilt u 
meer informatie? 
- Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl
- Bellen kan ook: 0800 – 1351
- Als u vragen of twijfels over het 

coronavaccin heeft, kunt u ook kijken 
op coronavaccinatie-keuzehulp.nl

Vakantie naar het buitenland?
- Gaat u met vakantie naar het 

buitenland? Informeer uzelf dan van 
tevoren goed via www.wijsopreis.nl

- Via www.testenvoorjereis.nl kunt u 
een gratis test inplannen.

GGD Gooi- en Vechtstreek
De GGD in onze regio voorziet 
dagelijks alle inwoners van actuele 
corona-informatie. Kijk hiervoor op 
www.ggdgv.nl

BASISINFORMATIE CORONAVACCINATIES

Visie op aardgasvrij  

Onderzoek wijkcentrum De Malbak
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Deltazijde n.t.b., gebouw 24, 1261 ZM, bouwen van een bedrijfsverzamelpand en 
realiseren nieuwe inrit, ingekomen 7 juli 2021

• Ekelshoek 22, 1261 TV, realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde, 
 ingekomen 9 juli 2021
• Deltazijde n.t.b., 1261 ZM, bouwen van een bedrijfspand en realiseren nieuwe 

inrit, ingekomen 9 juli 2021
• Fransepad 25, 1261 JD, bouwen van een carport, ingekomen 8 juli 2021
• Bierweg 25, 1261 BK, vellen van 1 boom, ingekomen 9 juli 2021
• Prins Hendriklaan 26, appartement 5, 1261 AJ, veranderen van het raamkozijn 

naar een deurkozijn, ingekomen 12 juli 2021
• Eemnesserweg 39B, 1261 HH, vervangen van de bestaande toegangspoort, 
 ingekomen 14 juli 2021
• Eemnesserweg 47, 1261 HH, vellen van 1 boom, ingekomen 16 juli 2021

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

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

• Schapendrift 18, 1261 HL, vergroten en verhogen van het bijgebouw
• Het Domein 5, 1261 JP, verbouwen en vergroten van de woning
• Zwaluwenweg 26, 1261 GJ, verbouwen van de woning

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

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

• Agter Kampen 9, 1261 RA, vergroten van de woning, verzonden 6 juli 2021
• Schapendrift 37, 1261 HM, ophogen van het terrein, verzonden 1 juli 2021
• Lepelaar 5, 1261 RN, vellen van 1 boom, verzonden 6 juli 2021
• Krijnenlaan 23, 1261 ZB, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, verzonden 
 7 juli 2021
• Bierweg 5, 1261 BJ, vervangen van de toegangspoort door houten poort en 
 kolommen, verzonden 24 juni 2021
• Bussummerweg 15, 1261 BX, vellen van 3 bomen, verzonden 1 juli 2021
• Kerkpad 26, 1261 TJ, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 1 juli 2021
• Ravenlaan 27, 1261 WT, plaatsen van een berging/garage, verzonden 15 juli 2021
• Dokter Catzlaan 20, 1261 CH, bouwen van een erker aan de voorgevel, verzonden 

15 juli 2021

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 
www.blaricum.nl/bezwaarschrift

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.

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

Besloten door burgemeester en wethouders:
• William Singerweg 11, 1261 EH, vellen van 1 boom (noodkap), verzonden 30 juni 2021

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op www.blaricum.nl/bezwaarschrift

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

VOORNEMEN TOT VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING BOUW 
KINDEROPVANG RUETERLAAN 1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum hebben het voornemen de 
gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een nieuw gebouw 
voor kinderopvang aan de Rueterlaan 1.

De omgevingsvergunning voor de bouw van het gebouw voor een kinderopvang kan 
alleen worden verleend met toepassing van de uitgebreide afwijkingsmogelijkheid in 
artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
In artikel 2.27 van de Wabo in combinatie met artikel 6.5 van het Besluit omge-
vingsrecht (Bor) is voorgeschreven dat bij deze procedure een Verklaring Van Geen 
Bedenking (VVGB) van de gemeenteraad noodzakelijk is. Op 6 juli 2021 heeft de raad 
besloten de VVGB af te geven. De uitgebreide uniforme openbare voorbereidings-
procedure in artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
is hier van toepassing. En betekent dat het voorgenomen besluit eerst in concept ter 
inzage moet worden gelegd om een ieder de mogelijkheid te bieden eventuele ziens-
wijzen in te dienen voordat een definitief besluit kan worden genomen.

Procedure
De ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), de ontwerpvergunning en 
overige relevante stukken liggen van 13 juli tot en met 27 augustus 2021 ter inzage 
bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt 
hiervoor een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 14 
035. Of raadpleeg de stukken via www.ruimtelijkeplannen.nl 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen bij 
de gemeente Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘ziens-
wijze nieuwbouw kinderopvang Rueterlaan 1 in Blaricum’. Ook het indienen van een 
mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor maakt u, binnen de termijn van terinzage-
legging, een afspraak met de heer J. van de Geest van de BEL Combinatie, telefoon-
nummer 14 035. Het inplannen van een mondelinge reactie kan tot drie werkdagen 
vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. Het is niet mogelijk telefonisch 
of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

Blaricum, 13 juli 2021

Het Sociaal Wijkteam Blaricum houdt op dinsdag een inloopspreekuur van 
13.00 tot 14.00 uur in de Blaercom. Vanwege de zomervakantie is er geen 
inloopspreekuur van 12 juli tot 9 augustus. 

Heeft u een vraag over wonen, welzijn of mantelzorg? Dan kunt u bellen met 
035 - 750 41 38 of mailen naar sociaalwijkteam@blaricum.nl De beantwoording 
van mails en telefoontjes gaat zoveel mogelijk door. Houd daarbij wel rekening 
met een langere reactietijd. 

INLOOPSPREEKUUR SOCIAAL WIJKTEAM IN DE ZOMER 
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Juffen Marike en Sonja nemen afscheid 

door Marjolijn Schat
‘Juffen zijn de eerste ervaring van gekend en geliefd worden buiten het gezin, 
vormend voor de rest van hun leven.’ Dit zijn de mooie en rake woorden van een 
vader die ons attendeerde op het vertrek van twee zeer geliefde juffen bij KBB 
Bernardus.

Honderden Blaricumse kinderen, hele 
generaties, hebben ze in hun klassen ge-
had. Sonja neemt nu na 23 en Marike na 
24 jaar afscheid. Beide zijn direct na de 
pabo op de Bernardus gaan werken en 
altijd gebleven. Heel veel jaren hebben 
ze ook samen voor dezelfde groepen ge-
staan. Nu nemen ze ook samen afscheid. 
Maar alleen van de Bernardus want de 
dames gaan wederom samen aan de slag 
op een andere school. Marike gaat daar-
naast ook twee dagen per week lesge-
ven aan hoogbegaafden. Wel blijven ze 
binnen dezelfde stichting, Alberdingk 
Thijm Scholen, werkzaam. 

‘Wij zijn hier ook groot gegroeid’ 
Sonja en Marike hebben als ‘broekies’ 
destijds veel van hun leermeesters, de in 
Blaricum alom bekende juffen Paulien 
en Ans, heel erg geleerd dat kinderen 
ook een leuke juf verdienen en dat je dit 
vak echt met passie moet uitoefenen. En 
dat hebben zij al die jaren ook gedaan. 
‘Het kind echt zien, daar gaat het immers 
om.’ 

Familieberichten
Overleden
 09-04-2021 Johannes Gerhardus (Jan) 
 Andreae, 
 geboren op 25-04-1946.
28-06-2021  Martha Ella Odilia 
 (Martha) Wiegers-Kok, 
 geboren op 18-02-1932 in 
 Laren,
Geboren 
28-06-2021 Pepijn Heuperman

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:
redactie@heienwei.nl
tel. 06-14180931 
www.facebook.com/heienwei
Eindredactie:
Aafje Boerma, Anneke Martens-van der 
Vlugt
Redactie: 
Ramona Beemsterboer, Gert-Jan den 
Besten, Sybert Blijdenstein, Mayke Boetes, 
Angélique Boezel-Spoor, Marloek de Greeff, 
Gerda Jellema, Ed Lagarde, Frans Ruijter, 
Marjolijn Schat, Mieke Tolhuisen, Greet 
Volkers, Nelliëtte van Wijck
Correctie: Piet Niks
Medewerkers: 
Jan Greven, Dick Jonkers
Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik
Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink-Blickman
E-mail: secretariaat@heienwei.nl
Voor tarieven, adverteren en sponsoring 
zie onze website
Uitgever: 
Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Jacqueline Gesink-Blickman 
Secretariaat: Jacqueline Gesink-Blickman/ 
Tom van Meeuwen
E-mail: voorzitter@heienwei.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Sabine Fijn van Draat
E-mail: peningmeester@heienwei.nl
Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, tel. 5316520

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

Volg ons ook op Facebook, 
Instagram of heienwei.nl

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

Juf Sonja (l) en juf Marike

Tafeltennisvereniging 
Bijmaat
door Peter Struiksma en de eindredactie
De vereniging is opgericht in 1982 en komt voort uit de 
Blaricumse ttv SRB, die werd opgeheven doordat de ge-
meente geen medewerking kon verlenen aan een nieuwe 
locatie voor de afgebroken sporthal De Grenspaal. De 
naam is een combinatie van Bij(vanck) en (Huizer)maat.

De club heeft sindsdien zijn speellocatie in de sportzaal aan 
de Damwand 1 in Huizen. Op de dinsdag- donderdag- en 
vrijdagavond is deze zaal beschikbaar voor tafeltenisactivi-
teiten. De vereniging heeft op dit moment 30 seniorleden en 
20 jeugdleden. 

Gedurende de zomermaanden kun je tot 1 september gratis 
bij de club komen tafeltennissen, vanaf 18.30 uur de jeugd 
vanaf zeven jaar en vanaf 20.00 uur de senioren. Vind je het 
leuk om kennis te maken met de tafeltennissport of wil je 
wellicht direct lid worden, neem dan voor meer informatie 
contact op met Peter Struiksma 06-20019383.

Toernooi KBS De Pionier en OBS De Bijvanck 
Op Koningsdag waren zo’n 50 meisjes en jongens actief op 
het toernooi voor de basisscholen in de Bijvanck. Omdat er 
geen wedstrijden in de zaal konden worden gespeeld, had de 
jeugdcommissie van de club maar liefst zeven tafels buiten 
neergezet. Op vrijdag 18 juni jl. vonden op de stenen tafel op 
het plein voor de Malbak de finales plaats. Op de foto enkele 
prijswinnaars van OBS De Bijvanck. Yara van Amstel, Sherine El Hakim, Jip van de Brink en Noah Hey

Dorpsagenda

PC HelpdeskBEL 
De PC HelpdeskBEL gevestigd in 
Het Brinkhuis in Laren is weer iede-
re werkdag geopend van 10.00-12.00 
uur. Zie ook pchelpdeskbel.nl.

‘t Creatief Atelier 
Samen creatief bezig zijn alleen of 
door lessen te volgen. Zo kunt u el-
kaar stimuleren, inspireren en van 
elkaar leren. Huis van Eemnes 18 
vrijdagen (ochtend of middag) van 
27 augustus t/m 24 december. Meer 
informatie Elise Does doeshi56@
gmail.com 

De Kunststudio 
Deze zomer zijn er 2-daagse cursus-
sen keramiek draaien, theekommen 
snijden en boom schilderen te volgen. 
Ook als u weinig ervaring heeft. 
Kijk voor de data in juli en augustus 
op dekunststudio.nl 

Steun Only Friends
Only Freinds is een sportclub speci-
aal voor kinderen en jongeren met 
een beperking. Op 17 oktober doet 
Hugo Hoogeveen mee aan de Am-
sterdam Marathon. Hij wil zoveel 
mogelijk geld ophalen voor deze fan-
tastische club. Steun Hugo en Only 
Friends via iederemetertelt.nl/actie/
hugo-hoogeveen

Herontdekking
De vraag die de kunstenaars van Kun-
stenaarsvereniging Laren/Blaricum 
zich stelden was, had Covid 19 in-
vloed op ons werken; of had Covid 19 
invloed op ons werk? Heeft het ons 
naar binnen gericht, of trokken we er 
op uit? De verkoopexpositie Heront-
dekking is te zien in Kasteel Groene-
veld t/m 5 september. Meer informa-
tie www.kunstenaarslarenblaricum.
nl/exposities.html

De Malbak 
Wijkcentrum De Malbak is op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers die het be-
staande team vanaf september willen 
versterken. U kunt helpen in het klus-
plein, plein of barteam, als gastvrouw 
of gastheer en met huiswerkbegelei-
ding voor kinderen en tieners. 
Wilt u zich aanmelden als vrijwil-
liger, heeft u een nieuw idee of wilt 
u eens meedraaien met een activiteit 
neem dan contact op met Sabine Ku-
perus skuperus@versawelzijn.nl 

De onderstaande activiteiten worden 
georganiseerd met inachtneming 

van de corona-regels.
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