
Septemberdiner 
Dit jaar geen asperges of mosselen, 
maar er worden heerlijke zomerse ge-
rechten geserveerd. 

Iedere gast moet een coronatoegangsbe-
wijs tonen. Dit bewijs maakt u met een 
negatieve testuitslag, een vaccinatiebe-
wijs of een bewijs dat u hersteld bent van 
corona. Er hoeft dan geen anderhalve 
meter afstand gehouden te worden. 

Zo 12-09 Familielunch 
De plek om te lunchen met familie of 
vrienden. Terwijl de kinderen zich ver-
maken op het springkussen of aan de 
knutseltafel, kunnen de ouders genieten 
van een heerlijke lunch. Voor de kinde-
ren is er een kindermenu.

Ma 13-09 Blaricumsche Avond
Aanschuiven aan lange tafels met uw bu-
ren of andere dorpsgenoten. Vrienden en 
familie zijn als introducé ook van harte 
welkom.

Za 18-09 en zo 19-09 Muziekavonden 
Geen rustige avond om bij te kletsen, 
maar genieten van optredens van loka-
le talentvolle zangers, zangeressen en  
muzikanten. Tijdens de live-optredens 
worden de zomerse gerechten geser-
veerd.   

Meer informatie hetaspergediner.nl 

Repair Café 
U kunt met al uw kapotte huishoude-
lijke apparaten en kleding weer bij 
een enthousiast team van reparateurs 
terecht. 

Bezoekers kunnen tussen 10.00 en 11.15 
uur hun spullen aanleveren. Samen met 
de reparateur wordt dan bekeken wat de 
mogelijkheden zijn, waarna het al dan 
niet gerepareerde voorwerp of kleding-
stuk tussen 12.30 en 13.00 uur weer kan 
worden opgehaald. 

Vanaf 4 september elke eerste zaterdag 
van de maand in De Malbak. Voor nadere 
info zie repaircafesbel.nl

De Atelierroute Blaricum 2021 wordt sinds 2005 jaarlijks georganiseerd 
door de Stichting kunst en cultuur Blaricum en mogelijk gemaakt 
dankzij de enthousiaste inzet van de kunstenaars. Deelnemers zijn zowel 
professionele als amateur kunstenaars uit Blaricum. Bezoekers komen niet 
alleen uit ons dorp, het event trekt vele mensen uit verschillende delen van het 
land. 

Dit jaar vindt de atelierroute plaats op 
zaterdag 28 en zondag 29 augustus. 
De expositieruimtes zijn van 11.00 tot 
17.00 uur open 
en herkenbaar 
aan de blauwe 
vlag met het 
gekleurde logo 
van de Atelier-
route Blaricum.

Samenwerking 
Ook dit jaar 
nemen de kun-
stenaars van 
de Dooye-
waard Stich- 
ting deel aan de Atelierroute. Kunste-
naars exposeren in het dorp, de Bijvanck 
en voor het eerst ook in de Blaricummer-
meent. Bezoekers krijgen zo de gelegen-
heid om Blaricumse kunst te bewonde-
ren en ons mooie dorp te verkennen. 

Expositieruimtes
De kunst is niet alleen te bekijken in de 
ateliers van de kunstenaars zelf, maar de 

volgende locaties hebben 
belangeloos hun ruimtes 
als expositieruimte ter be-
schikking gesteld: 
Willem van den Hazel, of-
tewel de ‘Oerboer’, boer-
derij Vos, de Historische 
Kring Blaricum, hotel-res-
taurant Bellevue, de Lloods 
en Tandheelkunde Kliniek 
Blaricum. De organisatie 
wil hen via deze weg harte-
lijk bedanken hiervoor. 

De folder over de atelierroute wordt in 
Blaricum en omgeving verspreid. Wij 
wensen de bezoekers, kunstenaars en 
overigen heel veel plezier met dit week-
end vol kunst in ons dorp! Voor meer in-
formatie atelierrouteblaricum.nl

Atelierroute Blaricum 2021
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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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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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Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

Dorpsstraat 9 b-c  1261 ES  Blaricum
t: 035 - 640 94 32

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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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.� 
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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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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Verhuisplannen?

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

 

Verhuisplannen?

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl
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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
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Werk van Gerda Jellema. Zij is een van de 29 Blaricumse kunstenaars die deelnemen 
aan de atelierroute.



Vanaf eind augustus tot oktober 2021 vindt er in de gemeente onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte. Energie 
Beheer Nederland (EBN) voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het vindt 
onder andere plaats op het grondgebied van Blaricum en Laren. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van 
de werkzaamheden ontvangen hierover een brief van EBN.

De werkzaamheden zijn onderdeel van 
landelijk onderzoek om de Nederlandse 
ondergrond in beeld te brengen, de 
zogenaamde Seismische Campagne 
Aardwarmte Nederland (SCAN). Doel 
van het onderzoek is om nauwkeuriger 
te kunnen inschatten waar de inzet van 
aardwarmte als duurzame energiebron 
wellicht haalbaar is. Het is een verken-

ning, het winnen van aardwarmte maakt 
er geen onderdeel van uit. 

Bij seismisch onderzoek worden geluids-
golven de ondergrond ingestuurd om zo 
de dikte en ligging van de onderliggende 
aardlagen in kaart te brengen. De geluids-
golven worden opgewekt door gecontro-
leerd kleine seismische ladingen te laten 

ontploffen op twintig meter diepte. 
Hierbij werkt EBN volgens strikte 
voorwaarden, zoals vastgesteld in 
de vergunning.

Kijk voor meer informatie op 
www.scanaardwarmte.nl of op 
www.blaricum.nl/scan
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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

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE!

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Herstelplatform 
Donderdagavond 24 juni vond de eerste 
bijeenkomst plaats van het Herstelplatform. 
Dit Herstelplatform is opgericht om samen 
naar de corona-impact in de Blaricumse 
samenleving te kijken, en te kijken hoe de 
gemeenschap de komende tijd weer een 
doorstart kan gaan maken. Het Herstel-
platform bestaat uit een brede groep van 
vertegenwoordigers uit alle geledingen van 
de  gemeente. 
Circa twintig mensen waren donderdag-
avond 24 juni online aanwezig om met 
elkaar van gedachten te wisselen en ideeën 
te delen. Het was een vruchtbare avond 
waarvan de opbrengsten na de zomer bre-
der zullen worden gedeeld. 
Het gemeentebestuur blijft u allen (inwo-
ners, ondernemers, sociaal-maatschappelij-
ke en culturele instellingen en verenigingen) 
oproepen ervaringen, wensen en behoeften 
te delen. Mogelijk heeft u een creatief idee 
dat helpt om gezamenlijk als gemeenschap 
beter uit de coronacrisis te komen? Mail ons 
via  verdernacorona@blaricum.nl
Meer informatie via www.blaricum.nl/
verdernacorona

De gemeenteraden, Provinciale Staten 
en het waterschap hebben de Regiona-
le Energiestrategie (RES) voor de Gooi 
en Vechtstreek vastgesteld. De RES is te 
vinden op de website van Noord Hol-
landse Energie Regio: 
www.energieregionhz.nl

De RES is één van de resultaten van het 
landelijk Klimaatakkoord van 2019. Hierin 
staat hoe de regio duurzame energie 
in 2030 wil opwekken. In de afgelopen 
twee jaar is samen met betrokkenen 
onderzocht waar en hoe het beste groot-

schalige duurzame elektriciteit op land 
(wind en zon) opgewekt kan worden. Dat 
gebeurde via bijeenkomsten en werkate-
liers. Ook is bekeken welke mogelijkhe-
den er zijn om van het aardgas af te gaan.

In de RES van de Gooi en Vechtstreek 
ligt de focus op zonnepanelen op grote 
daken, boven parkeerterreinen, op ge-
luidsschermen en in wegbermen. Er zijn 
geen concrete plannen voor windturbi-
nes. Bij de vaststelling hebben de raden 
een aantal moties en/of amendementen 
ingediend. 

Na de zomerperiode wordt een 
uitvoeringsplan voor de RES 
opgesteld en kunnen de plan-
nen in de komende jaren worden 
uitgewerkt naar concrete ener-
gieprojecten. Voor Blaricum zal 
het geluidsscherm langs de A27 
en de grote daken van bedrijven 
in aanmerking komen voor de 
zonne-energieprojecten. De RES 
wordt elke twee jaar geactua-
liseerd, rekening houdend met 
nieuwe inzichten en innovatieve 
ontwikkelingen.

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 
vastgesteld

De vakantieperiode loopt ten einde, 
hopelijk heeft u een fijne tijd gehad.

Corona houdt ons nog steeds bezig. 
Maandag 23 augustus starten de scho-
len weer, en dan gaan we elkaar weer 
meer zien. 
Het kabinet heeft besloten om stap 
voor stap de 1,5 meter los te laten. 
Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter 
afstand niet meer in mbo, hbo en op de 
universiteit. Alle andere maatregelen 
zijn verlengd tot en met 19 september. 
In de horeca blijft een vaste zitplaats 
verplicht en de sluitingstijd blijft 
middernacht. Het kabinet heeft zich 

voorgenomen om vanaf 20 september 
de 1,5 meter afstand ook in de rest van 
de samenleving los te laten, maar dat 
is natuurlijk afhankelijk van de ontwik-
kelingen.

Gelukkig hebben velen zich, ook in 
Blaricum, laten vaccineren. Maar vac-
cinatie betekent niet dat u geen corona 
kunt krijgen. Het blijft daarom belang-
rijk dat u zich laat testen als u zich niet 
fit voelt. Dus óók als u al gevaccineerd 
bent. Voorzichtigheid blijft geboden!
Via www.zelftestenbestellen.nl kan 
elk huishouden twee gratis zelftesten 
bestellen. 

Als u terugkomt van vakantie is het 
belangrijk te weten of u corona heeft 
opgelopen ja of nee. Iedereen wordt 
daarom gevraagd zich preventief te 
testen. Hiervoor kunt u de zelftest 
gebruiken, of een afspraak maken via 
de GGD.

Daarnaast is vaccineren belangrijk om 
het virus in te dammen. Dat kan nu 
ook zonder afspraak dus zonder lange 
wachttijden. De dichtstbijzijnde locatie 
voor Blaricum is Hilversum. 

Kijk voor meer informatie op 
www.prikkenzonderafspraak.nl 
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Zwaluwenweg 24 B, 1261 GJ, verbouwen van de woning, ingekomen 19 juli 2021
•  Bierweg 34, 1261 BL, aanleggen van een zwembad en realiseren technische ruimte voor 

zwembad, ingekomen 19 juli 2021
•  Singel 6, 1261 XP, vervangen van de dakpannen voor een rieten kap, ingekomen 15 juli 

2021
•  Langeweg 2 B, 1261 EL, vellen van 1 boom, ingekomen 20 juli 2021
•  Laantje van Calis 6, 1261 WD, realiseren van een tuinkamer aan de linker zijgevel, 

ingekomen 19 juli 2021
•  A.M. de Jonglaan 4, 1261 DB, wijzigen van de voorgevel en plaatsen dakkapellen, 

ingekomen 21 juli 2021
•  Binnendelta 3 D, 1261 WZ, plaatsen van een nieuwe roldeur, ingekomen 22 juli 2021
•  Schapendrift 76, 1261 HR, verbouwen van woonhuis, ingekomen 22 juli 2021
•  Smedenweg 12, 1261 BH, plaatsen van een zwembad in de tuin, ingekomen 23 juli 2021
•  Blei 8, 1261 PH, bouwen van een carport, ingekomen 27 juli 2021
•  Blei 10, 1261 PH, bouwen van een carport, ingekomen 27 juli 2021
•  Het Domein 5, 1261 JP, vellen van 3 bomen, ingekomen 27 juli 2021
•  Bloemlandseweg 10, 1261 BA, verbouwen van de woning, ingekomen 28 juli 2021
•  Bierweg 5, 1261 BJ, vergroten de dakkapel aan de voorgevel, ingekomen 29 juli 2021
•  Meentweg 8, 1261 XT, verplaatsen van de lantaarnpaal en realiseren looppoort, 

ingekomen 31 juli 2021
•  Boissevainweg kadastraal nummer 1879 (naast nummer 1), 1261 AK, realiseren van een 

nieuwe inrit, ingekomen 3 augustus 2021
•  Meentweg 8, 1261 XT, bouwen van een hekwerk, ingekomen 3 augustus 2021
•  Matthijssenhoutweg 4 A, 1261 CL, verbouwen van de woning, ingekomen 6 augustus 2021
•  Onder den Dael 3, 1261 CN, vergroten van 2 koekoeken en realiseren toegang tot de 

kelder, ingekomen 6 augustus 2021
•  Zuiderzeedreef 9, 1262 AE, realiseren van een rookkanaal aan de buitenzijde, ingekomen  

6 augustus 2021
•  Schapendrift 50, 1261 HN, realiseren van een zwembad, ingekomen 11 augustus 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.

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 OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Torenlaan 63, 1261 GC, bouwen van een woning, verzonden 22 juli 2021
•  Meentweg 55, 1261 XS, plaatsen van een rietendakbedekking en 

dakkapellen, verzonden 22 juli 2021
•  Eemnesserweg 30 A, 1261 HJ, realiseren van een inrit, verzonden 22 juli 

2021
•  Brinklaan 8 en 10, 1261 ER, vervangen en isoleren van rieten schroefdak, 

plaatsen van 2 dakkapellen en 2 dakramen op het dakvlak van het pand, 
verzonden 26 juli 2021

•  Naarderweg 37, 1261 BR, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 19 
juli 2021

•  Geelgors 13, 1261 SE, bouwen van een veranda in de achtertuin, verzonden 
27 juli 2021

•  Prins Hendriklaan 26, 1261 AJ, veranderen van een raamkozijn naar een 
deur, verzonden 29 juli 2021

•  Boslaan 8, 1261 CB, bouwen van een woning, verzonden 29 juli 2021
•  Schapendrift 2 D, 1261 HL, plaatsen van een dakopbouw, verzonden 29 juli 

2021
•  Blei 8, 1261 PH, bouwen van een carport, verzonden 5 augustus 2021
•  Blei 10, 1261 PH, bouwen van een carport, verzonden 5 augustus 2021
•  Bierweg 5, 1261 BJ, vergroten van de dakkapel aan de voorgevel, 

verzonden 11 augustus 2021
•  De Graaflaan 12, 1261 WR, plaatsen van een schuur, verzonden 11 

augustus 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.

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

Besloten door de burgemeester: 
•  Vergunning voor het innemen van een standplaats nabij winkelcentrum de 

Bijvanck aan de Uilebord te Blaricum vanaf 2 oktober 2021 voor de verkoop 
van vlees gerelateerde en traiteurproducten op de zaterdagochtend van 
08.30 uur tot 13.30 uur in het jaar 2021.

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=ver-
zenddatum) van het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaarproce-
dure kunt u vinden op www.blaricum.nl/bezwaarschrift

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

Op 2 augustus 2021 is het nieuwe model van de Nederlandse identi-
teitskaart geïntroduceerd. Door de toevoeging van de vingerafdrukken, 
is het tarief voor een Nederlandse ID-kaart verhoogd met € 3,55. 
De actuele tarieven zijn op onze website te vinden.

VERHOGING TARIEF NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART 
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kelder, ingekomen 6 augustus 2021
•  Zuiderzeedreef 9, 1262 AE, realiseren van een rookkanaal aan de buitenzijde, ingekomen  

6 augustus 2021
•  Schapendrift 50, 1261 HN, realiseren van een zwembad, ingekomen 11 augustus 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.

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 OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Torenlaan 63, 1261 GC, bouwen van een woning, verzonden 22 juli 2021
•  Meentweg 55, 1261 XS, plaatsen van een rietendakbedekking en 

dakkapellen, verzonden 22 juli 2021
•  Eemnesserweg 30 A, 1261 HJ, realiseren van een inrit, verzonden 22 juli 

2021
•  Brinklaan 8 en 10, 1261 ER, vervangen en isoleren van rieten schroefdak, 

plaatsen van 2 dakkapellen en 2 dakramen op het dakvlak van het pand, 
verzonden 26 juli 2021

•  Naarderweg 37, 1261 BR, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 19 
juli 2021

•  Geelgors 13, 1261 SE, bouwen van een veranda in de achtertuin, verzonden 
27 juli 2021

•  Prins Hendriklaan 26, 1261 AJ, veranderen van een raamkozijn naar een 
deur, verzonden 29 juli 2021

•  Boslaan 8, 1261 CB, bouwen van een woning, verzonden 29 juli 2021
•  Schapendrift 2 D, 1261 HL, plaatsen van een dakopbouw, verzonden 29 juli 

2021
•  Blei 8, 1261 PH, bouwen van een carport, verzonden 5 augustus 2021
•  Blei 10, 1261 PH, bouwen van een carport, verzonden 5 augustus 2021
•  Bierweg 5, 1261 BJ, vergroten van de dakkapel aan de voorgevel, 

verzonden 11 augustus 2021
•  De Graaflaan 12, 1261 WR, plaatsen van een schuur, verzonden 11 

augustus 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.

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

Besloten door de burgemeester: 
•  Vergunning voor het innemen van een standplaats nabij winkelcentrum de 

Bijvanck aan de Uilebord te Blaricum vanaf 2 oktober 2021 voor de verkoop 
van vlees gerelateerde en traiteurproducten op de zaterdagochtend van 
08.30 uur tot 13.30 uur in het jaar 2021.

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=ver-
zenddatum) van het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaarproce-
dure kunt u vinden op www.blaricum.nl/bezwaarschrift

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

Op 2 augustus 2021 is het nieuwe model van de Nederlandse identi-
teitskaart geïntroduceerd. Door de toevoeging van de vingerafdrukken, 
is het tarief voor een Nederlandse ID-kaart verhoogd met € 3,55. 
De actuele tarieven zijn op onze website te vinden.

VERHOGING TARIEF NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART 



Van Erf tot Meent Fietstocht 
door Hans Mohrmann
Een bijzonder leuk initiatief: De allereerste van Erf tot Meent Fietstocht dwars 
door Blaricum-dorp, de Kampen, de Bijvanck en de Blaricummermeent, geor-
ganiseerd door de werkgroep eten van Blaricumse bodem. 

Nee geen puzzel, race of rally, gewoon 
gezellig vooral langzaam doortrappen 
door het dorp.

Een avondje Blaercom
Twee jaar geleden werd onder de titel eten 
van Blaricumse bodem een heel gezelli-
ge Blaercomavond georganiseerd. Zoiets 
blijft niet zonder gevolgen want op deze 
vruchtbare avond sloeg een aantal Bla-
ricumse inwoners en Blaricumse boeren 
de handen ineen en richtte spontaan de 
werkgroep eten van Blaricumse bodem 
op. Want, tuurlijk, iedereen in het dorp 
wil dat onze next generation boeren toe-
komstbestendig worden en wij, inwoners, 
helpen ze graag met deze lastige puzzel. 

Van boerenmarkt tot fietstocht
Helaas moet het prachtplan van de boe-
renmarkt door corona nog even wachten, 
maar laat vindingrijkheid en de drang tot 
daden van deze werkgroep groot zijn! 
‘Nee, we laten ons niet kisten.’ Met het 
initiatief van een 20km fietstocht door 
onze dorpskernen gaan ze aan alle in-
woners oude, soms verborgen, nieuwe 
en mooie plekken in ons dorp laten zien. 
Het wordt een ontdekkingstocht van  
plaatjes, snoeven en proeven. 

Zondag 5 september 
De boeren, Imkers Gooi en Eemland 
en de Historische Kring zullen zondag 
5 september een aantal locaties voor de 
tochtfietsers openstellen van 11.00 tot 
16.00 uur. Er zal er een hapje, een drank-
je en wat toelichting op de verschillende 
locaties te vinden zijn. 

Route
Op verschillende plekken is het route-
boekje af te halen, onder andere bij zorg-
boerderij ’t Werckpaert, BoerenBlij, Al-
bert Heijn, de Blaricumse Boekhandel, 
Bruis, de Coop en De Malbak. Graag op-
stappen op de verschillende plekken die 
op de routekaart staan aangegeven, zodat 
een goede spreiding van de deelnemers 
plaatsvindt. 

Deelname 
De fietstocht wordt georganiseerd met 
inachtneming van de coronaregels. U 
kunt daarbij helpen. Houd afstand, rijd 
uitsluitend met uw eigen familiecluster, 
houd u aan de regels en fiets de route 
verspreid over de dag. Iedereen is van 
harte welkom. Deelnemen is kosteloos. 
Namens eten van Blaricumse bodem, 
Joep de Jong en Marga Haarsma, tot  
5 september!

Lyndsay Bekouw

door Angélique Boezel-Spoor
Wie het atelier van Lyndsay Bekouw 
binnengaat, stapt meteen een hele 
andere wereld binnen. Om je heen 
hangen schilderijen in diverse forma-
ten, die je meteen de adem ontnemen. 
Zelfs de meest grote cultuurbarbaar 
kan niet ontkennen dat hij gepakt 
wordt door de portretten die een bi-
zar echte en levende uitstraling afge-
ven.

En dat is niet voor niets. Lyndsay heeft 
een eigen methode ontwikkeld waarbij 
haar onderwerpen worden uitgelicht en 
ondersteund door een bijzondere achter-
grond. Niets is waar het in eerste instantie 
op lijkt. Het is een collagetechniek waar-
bij gebruik wordt gemaakt van diverse 
elementen, materialen en kleuren, die het 
eigenlijke onderwerp naar een grotere 
hoogte duwen. De combinatie van blad-
goud en aluminium brengt het geheel tot 
een bijna bovenaardse schoonheid die 
de kijker gewoon naar binnen zuigt (zo 
meldt ondergetekende uit ervaring!).

Een roeping 
Het CV van Lyndsay is indrukwekkend. 
Na een kunstopleiding in Utrecht ging 
zij van het ontwerpen van modecollec-
ties over op het illustreren voor diverse 
tijdschriften. Ook het creëren van wens-
kaarten en agenda’s kan zij op haar con-
to schrijven. Zelfs complete serviezen 
kwamen van haar hand voor concerns als 
Blokker en Douwe Egberts. Tussen de 

bedrijven door bleef het schilderijen van 
mensen als een rode draad door haar le-
ven lopen. Dat was en is tóch haar grote 
liefde, een roeping zeg maar. Het contact 
met mensen, de uitdaging om een per-
soon zo écht mogelijk op het doek over 
te kunnen brengen, is voor haar de groot-
ste uitdaging en vormt tegelijkertijd het 
ultieme geluk.

Unieke schilderijen
Was zij eerder al landelijk bekend met 
haar eerdergenoemde activiteiten; met 
haar unieke schilderkwaliteiten heeft zij 
niet alleen veel klanten in Blaricum en 
omstreken (haar werk is ook tentoon-
gesteld geweest in het Singer in Laren), 
maar ook in de rest van Nederland. Ook 
vanuit het buitenland wordt zij veelvul-
dig benaderd door potentiële cliënten.
Ons dorp staat sowieso al bol van de 

getalenteerde bewoners van diverse 
pluimage en nu is daar dus ook deze 
prachtige nieuwe aanvulling voor de 
buurt bijgekomen in de vorm van  
Lyndsay’s atelier aan de Langeweg 2C. 
Zij ziet reikhalzend uit naar de komende 
Atelierroute (zie voorpagina), waaraan 
zij deelneemt. Zij verheugt zich op de 
mensen die eindelijk kunnen langsko-
men. Dit was eerder niet mogelijk door 
de gezondheidsrestricties. 

Het wordt een memorabele ervaring om 
de deuren te kunnen openen, iedereen 
eens beter te leren kennen en inspire-
rende gesprekken te kunnen voeren.  
En vooral om haar portretten in het echt 
te kunnen bekijken, zodat eenieder kan 
zien hoezeer haar portretten tot leven ko-
men door de variëteit aan gebruikt ma-
teriaal.
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Familieberichten
Overleden
28-04-2021  Werner Th. van Rossum, 

geboren op 30-05-1947 
10-07-2021   Willem Cornelis Vos, 

geboren op 19-08-1929
16-07-2021    Bernard van de Kamp, 

geboren op 09-10-1962
27-07-2021    Johanna Maria (Jo) Kuijer-

Heerschop, geboren op 
11-01-1926

Geboorten
19-05-2021 Judith Amélie Jolie Klerks
10-06-2021 Fiene Rosa Buijks
14-07-2021  Claire Pauline van den 

Bovenkamp
22-07-2021 Elin Nadia Segers
26-07-2021 Maurits Micas Heldens

Huwelijken/partnerschap 
14-06-2021  Jonathan Xander Joeng-

Jong Chine Sue en Felicia 
Valentina Marguérite Smits

09-07-2021  Jacobus Philippus 
Kirchjünger en Kristel 
Renate Kos

09-07-2021  Jacobus Glerum en Aaltje 
Buijs

02-08-2021  Quiten Rémon Ronald van 
Solt en Jacqueline Tunc

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

Volg ons ook op Facebook, 
Instagram of heienwei.nl

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

Jaarvergadering 
hei & wei 
Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad 
Blaricum (hei & wei) de inwoners uit 
voor de jaarvergadering op 13 september 
om 21.00 uur in Blaercom. 

U bent van harte welkom. 

Paardenweekend 

Op 3 en 4 september organiseert Stad 
en Lande Ruiters het KNHS Menkam-
pioenschap en op 5 september de wel-
bekende Tuigpaardendag. 

Beide evenementen vinden plaats op  
’t Harde. Voor bezoekers is er gratis toe-
gang op beide dagen. Parkeren kan op 
het ziekenweitje. Er is een uitgebreide 
catering aanwezig en voor de kinderen is 
er een springkussen en een kidsclub.


