
Alzheimer Café  
Heeft u of een van uw naas-
ten te maken met Alzhei-
mer? Elke derde donder-
dag van de maand bent u 

van harte welkom in het Alzheimer 
Café, De Brasserhoeve te Huizen. 
De avond start om 19.30 uur, inloop 
vanaf 19.00 uur. Er is een afwisselend 
programma, informatief, cultureel maar 
vooral gezellig. Meer info: 06-30131414. 
Een op de vijf mensen krijgt een vorm 
van dementie. Wilt u helpen aan een 
toekomst zonder dementie? Doneer via  
alzheimer-nederland.nl 

Dubbel feest 

Naast het  100-jarig jubileum van de KBS 
Bernardus ook feest voor directeur Guus 
Braakhuis. Hij is 40 jaar in het onder-
wijs actief. Van harte!

Bistro Adama 
In juli is het tijd voor het jaarlijkse 
straatfeest van de Adama van Schelte-
malaan in de Blaricummermeent. Dit 
jaar op chique: Bistro Adama met een 
culinair menu, verzorgd door enkele 
bbq-masters uit de straat. 
Aan de opbouw, organisatie en de spel-
len voor jong en oud heeft de hele straat 
meegewerkt, echt een voorbeeld van ver-
binding en betrokkenheid. Bijna vijftig 
bewoners hebben gesmuld van een drie-
gangendiner en amuses aan lange, prach-
tig gedekte tafels. De bloemen kwamen 
van de pluktuin in de wijk en een deel 
van het diner en de wijn was gesponsord 
door ondernemers uit het dorp. De bewo-
ners lieten na het diner de straat niet los 
en de echte feestbeesten gingen tot in de 
vroege uurtjes door. 

 Boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet

KNRM Helpt! App 
door de eindredactie  
Waterplanten en onervaren watersporters zorgen voor veel incidenten waarvan 
een deel te voorkomen is. Goed voorbereid het water op is daarbij essentieel. 
KNRM Helpt, de officiële app van de Koninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij (KNRM), ondersteunt u met veel handige functies bij het plannen van 
uw vaartocht en tijdens uw trip zelf.

Het reddingsstation Blaricum, gevestigd 
aan de Stichtseweg 99, is 24 uur per dag 
oproepbaar voor het helpen en redden 
van mensen op het water. De app KNRM 
Helpt is vooral bedoeld voor de Noord-
zee en de ruime binnenwateren, zoals het 
IJsselmeer, het Markermeer,  de Rand-
meren, de Waddenzee en de Zeeuwse 
wateren, waar de 45 KNRM reddingsta-
tions gevestigd zijn. Maar de app kan 
ook in het buitenland gebruikt worden. 
De app Hulpverlening door de KNRM 
wordt kosteloos uitgevoerd door vrij-
willigers. Met dank aan donateurs wordt 
de KNRM al sinds 1824 door vrijwilli-
ge bijdragen in stand gehouden. Wilt u 
KNRM steunen? Als Redder aan de wal 
steunt u de KNRM met een vast bedrag 
per maand, kwartaal, half of heel jaar of 
eenmalig. Er is geen minimumbijdrage, 
ieder bedrag is welkom. 
Meer info knrm.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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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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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
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Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
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adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
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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
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www.nieuwegooische.nl of 
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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

 

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Achterom 7
Blaricum

035-2031035

Dé Value Belegger
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Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum

www.zmaakt.nl

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

www.descholeksterblaricum.nl

Boerenprotest Stichtse Brug 

www.dressyourparents.com
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DE  EREGALERIJ VAN 
HOOFDSPONSORS EN  SPONSORS

hei & wei
met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum

Op 1 juli zonk een open zeilboot op het 
Gooimeer met vijf personen aan boord. 
De bemanning van de KNRM heeft hen 
gered. De opvarenden waren ongedeerd 
en de boot werd geborgen

Hei&wei_nr561.indd   1Hei&wei_nr561.indd   1 26-09-2022   08:5426-09-2022   08:54



BEL-gemeenten 
huldigen 
Nijmeegse 
Vierdaagse lopers
Een aantal inwoners van Blaricum, Eemnes 
en Laren loopt de Nijmeegse Vierdaagse 
mee. De BEL-gemeenten zijn trots op deze 
sportieve inwoners en gaan hen daarom 
huldigen. 

De huldiging, door de wethouders uit de 
BEL-gemeenten, is op woensdag 3 augus-
tus om 15.30 uur in het Brinkhuis in Laren, 
inloop vanaf 15.00 uur. Deelnemers die in 
aanmerking komen voor de huldiging kun-
nen zich aanmelden bij Vincent Hilhorst: 
vincenthilhorst88@gmail.com Dit kan nog 
tot en met maandag 1 augustus.
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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

Kind op zwemles? Maar niet genoeg geld? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt!

Ieder kind moet zijn zwemdiploma 
kunnen halen, zodat ieder kind 
veilig kan leren zwemmen. Ook als 
de ouders/verzorgers hier zelf niet 
voldoende financiële middelen voor 
hebben. Voor deze kinderen betaalt 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur de 
zwemles. 

Kortom, heeft u (of kent u) een kind 
dat door financiële omstandigheden 
niet op zwemles kan of heeft moe-
ten stoppen met zwemles? Doe een 
aanvraag bij het Jeugdfonds of laat 

ouders weten dat zij kunnen helpen. 
Lees op de website van het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur hoe dit kan: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl  
 

Zorgen om dieren?
Als u zich zorgen maakt over dieren of over aantasting van de natuur dan kunt u dit melden bij de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord (OD NHN). De toezichthouders gaan na of het om een overtreding gaat, en treden in dat geval handhavend op. 
Op de website www.odnhn.nl vindt u meer informatie en contactgegevens. 

Dier in acute nood?
Ziet u een dier in nood? U meldt dieren-
mishandeling of verwaarlozing bij meld-
punt 144 Red een dier, via telefoonnum-
mer 144. De Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming (LID), Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en 
de politie behandelen de melding. Zij 
treden op tegen dierenmishandeling.

Dode dieren melden
Treft u dode dieren in de gemeente aan 
dan kunt u dit melden via telefoonnum-
mer 14 035 of via een melding op www.
blaricum.nl (klik op de icoon ‘Melding’). 

Commissaris van de Koning op bezoek in Blaricum 
De commissaris van de Koning, Arthur 
van Dijk, bracht woensdagmiddag 6 juli 
een bezoek aan Blaricum. De gemeente 
stelde een veelzijdig programma op om 
de commissaris een aantal bijzondere 
plekjes van Blaricum te laten zien. Ook 
werd tijdens een extra raadsvergadering 
de profielschets van de nieuwe burge-
meester vastgesteld. 

Ontvangst en (besloten) 
gesprek met college
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
ontving de commissaris op het gemeen-
tehuis voor een gesprek met het college. 

Gesprek met jongeren
Daarna ging de commissaris naar De 
Malbak om te spreken met jongeren, 
jongerenwerkers, buurtsportcoach en 
Versa Welzijn. Dit was een mooi gesprek 
over onder andere de impact van de co-
ronatijd op de jongeren. Maar ook over 

welke activiteiten er voor jongeren zijn 
en wat de nieuwe ontwikkelingen in het 
jongerenwerk zijn.

Rondwandeling De Blaricum-
mermeent
Hierop volgend maakte de commissaris 
een rondrit en wandeling door De Blari-
cummermeent. 

Veteranenplantsoen
Voor de Blaricumse veteranen is vlakbij 
het herdenkingsmonument in het bur-
gemeester Klarenbeekpark een wit an-
jerperkje aangelegd. Dit op initiatief van 
voormalig raadslid Rob Bruintjes (DAB). 
In het bijzijn van Blaricumse veteranen, 
het 4 en 5 mei comité, het college van 
B&W, de raad en Rob Bruintjes onthulde 
de commissaris het Veteranenplantsoen.

Gesprek met de gemeenteraad
Vervolgens vond een (informeel) open 

gesprek met de gemeenteraad plaats 
over bestuurscultuur, integriteit, duur-
zaamheid en regionale samenwerking.

Profielschets
Het bezoek werd afgesloten met een 
openbare raadsvergadering waarin de 
profielschets van de nieuwe burgemees-
ter werd besproken en door de raad 
werd vastgesteld. De commissaris stelde 
diverse vragen over het profiel van de 
nieuwe burgemeester. Waar moet de 
nieuwe burgemeester van Blaricum 
volgens de raad aan voldoen? Benader-
baar, stevig, goed kunnen samenwerken 
en zichtbaarheid zijn een aantal wensen 
die door raadsleden werden toegelicht. 
De raadsvergaderingen zijn terug te 
luisteren op blaricum.notubiz.nl

Vacature
Van 25 augustus tot 15 september kun-
nen geïnteresseerden reageren op de 

vacature. Vervolgens maakt de commis-
saris van de Koning een voorselectie van 
de kandidaten die hij benoembaar acht. 
De vertrouwenscommissie van de raad 
beoordeelt deze voorselectie. Hieruit 
komt uiteindelijk een voorkeurskan-
didaat naar voren die op 7 december 
wordt bekendgemaakt. Tot slot beëdigt 
de commissaris van de Koning in februari 
2023 de nieuwe burgemeester in een 
openbare raadsvergadering.

GEMEENTENIEUWS
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Hoofdweg 30, 1261 RH, vellen 3 bomen, ingekomen 29 juni 2022
• Huizerweg 77, 1261 AV, plaatsen erfafscheiding, ingekomen 4 juli 2022
• Onder den Dael 23, 1261 CN, vellen 1 boom, ingekomen 4 juli 2022
• Matthijssenhoutweg 31, 1261 CK, vellen 1 boom, ingekomen 5 juli 2022
• Noolseweg 67, 1261 EB, plaatsen erfafscheiding, ingekomen 6 juli 2022
• Professor van Reeslaan 12, 1261 CT, realiseren nieuwe inrit, ingekomen 7 juli 2022
• Oude Huizerweg 1, 1261 BD, isoleren dak buitenzijde, ingekomen 8 juli 2022
• Rectificatie: Matthijssenhoutweg 41, 1261 CL, vellen 6 bomen, ingekomen 27 juni 2022 

moet zijn: Matthijssenhoutweg 4A
• Heideweg 7, 1261 GP, verbouwen woonhuis, ingekomen 12 juli 2022
• Bart van der Lecklaan 12A, 1261 ZT, vergroten bestaande zijaanbouw, ingekomen 14 juli 

2022
• Bergweg 16, 1261 XX, vellen 1 boom, ingekomen 15 juli 2022
• Koningin Emmalaan 1, 1261 AE, vellen 5 bomen, ingekomen 17 juli 2022
• Piepersweg 4, 1261 DC, vellen 1 boom, ingekomen 16 juli 2022

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

• Wetering 28-32, verbouwen bedrijfsruimten tot appartementen, verzonden 10 juli 2022
• Naarderweg 54, 1261 BV, plaatsen erfafscheiding en aanleggen rijweg op kavel, verzonden 

12 juli 2022
• Schapendrift 49, 1261 HM, bouwen woning, verzonden 14 juli 2022
• Schapendrift 81, 1261 HP, verbouwen bestaande bijgebouw, verzonden 15 juli 2022

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

• Witzand 13, 1261 BM, vellen 3 bomen, verzonden 30 juni 2022
• Meentzoom 59, 1261 XA, vellen 3 bomen, 7 juli 2022
• Koggewagen 15, 1261 KA, plaatsen 1 dakraam, verzonden 12 juli 2022
• Blei 27, 1261 PG, plaatsen 1 dakkapel in zijdakvlak, verzonden 12 juli 2022
• Raadhuisstraat 9, 1261 EW, vellen 1 boom (herplantplicht), verzonden 30 juni 2022
• Smedenweg 2, 1261 BH, vellen 1 boom (herplantplicht), verzonden 1 juli 2022
• Stobbe 2, 1261 PP, vervangen garagedeuren voor deur met raam, verzonden 14 juli 2022
• Laantje van Bakker 12, 1261 WC, realiseren aanbouw, verzonden 14 juli 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betreffende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure vindt u 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 bekijkt u 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 OMGEVINGSVERGUNNING 
UITGEBREIDE PROCEDURE  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Rueterlaan 1, 1262 BA, brandveilig in gebruik nemen van het gebouw

Het besluit met bijbehorende stukken ligt sinds 8 juli 2022 gedurende zes we-
ken ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 
5 in Eemnes. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 035. 
 
Een beroepschrift kan binnen zes weken, vanaf de dag na terinzagelegging, 
worden ingediend door belanghebbenden:
a. die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. die bezwaar hebben tegen wijzigingen die in het besluit zijn aangebracht 

ten opzichte van het ontwerp van het besluit;
c. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te heb-

ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Richt het beroepschrift aan Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling be-
stuursrecht, o.v.v. bodemzaken. Degene die een beroepschrift indient kan 
– als spoedeisende belangen gelden – een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

VASTSTELLEN GELUIDBELASTINGKAART
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Op 21 juni 2022 stelde het college van burgemeester en wethouders de 
geluidbelastingkaart van de gemeente Blaricum vast. Deze kaart geeft de 
geluidsituatie in de gemeente Blaricum in 2021 weer. Het gaat om de geluid-
belasting, geluidhinder en slaapverstoring als gevolg van verkeerslawaai.

Interactieve website
De geluidbelastingkaart bekijkt u via de interactieve website van geluid-
register: bit.ly/geluidblc Met navigatiemogelijkheden (verplaatsen, in- en 
uitzoomen en zoeken op adresniveau) bekijkt u hier de geluidsituatie. 

De rapportage behorende bij de geluidbelastingkaart ligt gedurende een 
periode van zes weken voor een ieder ter inzage bij de balie Vergunningen 
in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier 
uitsluitend terecht op afspraak, telefoonnummer 14 035.

Wet milieubeheer
Met het vaststellen van de geluidbelastingkaart geeft de gemeente invul-
ling aan de eisen uit de Wet milieubeheer. Deze eisen komen voort uit de 
Europese Richtlijn omgevingslawaai. 

Vervolgstappen
De volgende stap is het opstellen van een actieplan om de geluidknelpunten 
aan te pakken. Dit plan stelt het college in 2024 vast. In het actieplan gaat 
de gemeente in op de mogelijkheden om de knelpunten aan te pakken.

MILIEUJAARVERSLAG EN JAARRAPPORTAGE OMGEVINGS-
DIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend 
dat het Milieujaarverslag 2021 en de jaarrapportage 2021 van de Omge-
vingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op 31 mei 2022 zijn vastge-
steld. Hierin wordt gerapporteerd over de activiteiten en projecten die in 
2021 zijn uitgevoerd. 

Beide stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van 
de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht 
op afspraak, telefoonnummer 14 035. Daarnaast kunt u ze digitaal opvragen.
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BEL-gemeenten 
huldigen 
Nijmeegse 
Vierdaagse lopers
Een aantal inwoners van Blaricum, Eemnes 
en Laren loopt de Nijmeegse Vierdaagse 
mee. De BEL-gemeenten zijn trots op deze 
sportieve inwoners en gaan hen daarom 
huldigen. 

De huldiging, door de wethouders uit de 
BEL-gemeenten, is op woensdag 3 augus-
tus om 15.30 uur in het Brinkhuis in Laren, 
inloop vanaf 15.00 uur. Deelnemers die in 
aanmerking komen voor de huldiging kun-
nen zich aanmelden bij Vincent Hilhorst: 
vincenthilhorst88@gmail.com Dit kan nog 
tot en met maandag 1 augustus.
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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

Kind op zwemles? Maar niet genoeg geld? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt!

Ieder kind moet zijn zwemdiploma 
kunnen halen, zodat ieder kind 
veilig kan leren zwemmen. Ook als 
de ouders/verzorgers hier zelf niet 
voldoende financiële middelen voor 
hebben. Voor deze kinderen betaalt 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur de 
zwemles. 

Kortom, heeft u (of kent u) een kind 
dat door financiële omstandigheden 
niet op zwemles kan of heeft moe-
ten stoppen met zwemles? Doe een 
aanvraag bij het Jeugdfonds of laat 

ouders weten dat zij kunnen helpen. 
Lees op de website van het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur hoe dit kan: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl  
 

Zorgen om dieren?
Als u zich zorgen maakt over dieren of over aantasting van de natuur dan kunt u dit melden bij de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord (OD NHN). De toezichthouders gaan na of het om een overtreding gaat, en treden in dat geval handhavend op. 
Op de website www.odnhn.nl vindt u meer informatie en contactgegevens. 

Dier in acute nood?
Ziet u een dier in nood? U meldt dieren-
mishandeling of verwaarlozing bij meld-
punt 144 Red een dier, via telefoonnum-
mer 144. De Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming (LID), Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en 
de politie behandelen de melding. Zij 
treden op tegen dierenmishandeling.

Dode dieren melden
Treft u dode dieren in de gemeente aan 
dan kunt u dit melden via telefoonnum-
mer 14 035 of via een melding op www.
blaricum.nl (klik op de icoon ‘Melding’). 

Commissaris van de Koning op bezoek in Blaricum 
De commissaris van de Koning, Arthur 
van Dijk, bracht woensdagmiddag 6 juli 
een bezoek aan Blaricum. De gemeente 
stelde een veelzijdig programma op om 
de commissaris een aantal bijzondere 
plekjes van Blaricum te laten zien. Ook 
werd tijdens een extra raadsvergadering 
de profielschets van de nieuwe burge-
meester vastgesteld. 

Ontvangst en (besloten) 
gesprek met college
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
ontving de commissaris op het gemeen-
tehuis voor een gesprek met het college. 

Gesprek met jongeren
Daarna ging de commissaris naar De 
Malbak om te spreken met jongeren, 
jongerenwerkers, buurtsportcoach en 
Versa Welzijn. Dit was een mooi gesprek 
over onder andere de impact van de co-
ronatijd op de jongeren. Maar ook over 

welke activiteiten er voor jongeren zijn 
en wat de nieuwe ontwikkelingen in het 
jongerenwerk zijn.

Rondwandeling De Blaricum-
mermeent
Hierop volgend maakte de commissaris 
een rondrit en wandeling door De Blari-
cummermeent. 

Veteranenplantsoen
Voor de Blaricumse veteranen is vlakbij 
het herdenkingsmonument in het bur-
gemeester Klarenbeekpark een wit an-
jerperkje aangelegd. Dit op initiatief van 
voormalig raadslid Rob Bruintjes (DAB). 
In het bijzijn van Blaricumse veteranen, 
het 4 en 5 mei comité, het college van 
B&W, de raad en Rob Bruintjes onthulde 
de commissaris het Veteranenplantsoen.

Gesprek met de gemeenteraad
Vervolgens vond een (informeel) open 

gesprek met de gemeenteraad plaats 
over bestuurscultuur, integriteit, duur-
zaamheid en regionale samenwerking.

Profielschets
Het bezoek werd afgesloten met een 
openbare raadsvergadering waarin de 
profielschets van de nieuwe burgemees-
ter werd besproken en door de raad 
werd vastgesteld. De commissaris stelde 
diverse vragen over het profiel van de 
nieuwe burgemeester. Waar moet de 
nieuwe burgemeester van Blaricum 
volgens de raad aan voldoen? Benader-
baar, stevig, goed kunnen samenwerken 
en zichtbaarheid zijn een aantal wensen 
die door raadsleden werden toegelicht. 
De raadsvergaderingen zijn terug te 
luisteren op blaricum.notubiz.nl

Vacature
Van 25 augustus tot 15 september kun-
nen geïnteresseerden reageren op de 

vacature. Vervolgens maakt de commis-
saris van de Koning een voorselectie van 
de kandidaten die hij benoembaar acht. 
De vertrouwenscommissie van de raad 
beoordeelt deze voorselectie. Hieruit 
komt uiteindelijk een voorkeurskan-
didaat naar voren die op 7 december 
wordt bekendgemaakt. Tot slot beëdigt 
de commissaris van de Koning in februari 
2023 de nieuwe burgemeester in een 
openbare raadsvergadering.
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Hoofdweg 30, 1261 RH, vellen 3 bomen, ingekomen 29 juni 2022
• Huizerweg 77, 1261 AV, plaatsen erfafscheiding, ingekomen 4 juli 2022
• Onder den Dael 23, 1261 CN, vellen 1 boom, ingekomen 4 juli 2022
• Matthijssenhoutweg 31, 1261 CK, vellen 1 boom, ingekomen 5 juli 2022
• Noolseweg 67, 1261 EB, plaatsen erfafscheiding, ingekomen 6 juli 2022
• Professor van Reeslaan 12, 1261 CT, realiseren nieuwe inrit, ingekomen 7 juli 2022
• Oude Huizerweg 1, 1261 BD, isoleren dak buitenzijde, ingekomen 8 juli 2022
• Rectificatie: Matthijssenhoutweg 41, 1261 CL, vellen 6 bomen, ingekomen 27 juni 2022 

moet zijn: Matthijssenhoutweg 4A
• Heideweg 7, 1261 GP, verbouwen woonhuis, ingekomen 12 juli 2022
• Bart van der Lecklaan 12A, 1261 ZT, vergroten bestaande zijaanbouw, ingekomen 14 juli 

2022
• Bergweg 16, 1261 XX, vellen 1 boom, ingekomen 15 juli 2022
• Koningin Emmalaan 1, 1261 AE, vellen 5 bomen, ingekomen 17 juli 2022
• Piepersweg 4, 1261 DC, vellen 1 boom, ingekomen 16 juli 2022

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

• Wetering 28-32, verbouwen bedrijfsruimten tot appartementen, verzonden 10 juli 2022
• Naarderweg 54, 1261 BV, plaatsen erfafscheiding en aanleggen rijweg op kavel, verzonden 

12 juli 2022
• Schapendrift 49, 1261 HM, bouwen woning, verzonden 14 juli 2022
• Schapendrift 81, 1261 HP, verbouwen bestaande bijgebouw, verzonden 15 juli 2022

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

• Witzand 13, 1261 BM, vellen 3 bomen, verzonden 30 juni 2022
• Meentzoom 59, 1261 XA, vellen 3 bomen, 7 juli 2022
• Koggewagen 15, 1261 KA, plaatsen 1 dakraam, verzonden 12 juli 2022
• Blei 27, 1261 PG, plaatsen 1 dakkapel in zijdakvlak, verzonden 12 juli 2022
• Raadhuisstraat 9, 1261 EW, vellen 1 boom (herplantplicht), verzonden 30 juni 2022
• Smedenweg 2, 1261 BH, vellen 1 boom (herplantplicht), verzonden 1 juli 2022
• Stobbe 2, 1261 PP, vervangen garagedeuren voor deur met raam, verzonden 14 juli 2022
• Laantje van Bakker 12, 1261 WC, realiseren aanbouw, verzonden 14 juli 2022

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betreffende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure vindt u 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 bekijkt u 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 OMGEVINGSVERGUNNING 
UITGEBREIDE PROCEDURE  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Rueterlaan 1, 1262 BA, brandveilig in gebruik nemen van het gebouw

Het besluit met bijbehorende stukken ligt sinds 8 juli 2022 gedurende zes we-
ken ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 
5 in Eemnes. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 035. 
 
Een beroepschrift kan binnen zes weken, vanaf de dag na terinzagelegging, 
worden ingediend door belanghebbenden:
a. die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. die bezwaar hebben tegen wijzigingen die in het besluit zijn aangebracht 

ten opzichte van het ontwerp van het besluit;
c. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te heb-

ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Richt het beroepschrift aan Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling be-
stuursrecht, o.v.v. bodemzaken. Degene die een beroepschrift indient kan 
– als spoedeisende belangen gelden – een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

VASTSTELLEN GELUIDBELASTINGKAART
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Op 21 juni 2022 stelde het college van burgemeester en wethouders de 
geluidbelastingkaart van de gemeente Blaricum vast. Deze kaart geeft de 
geluidsituatie in de gemeente Blaricum in 2021 weer. Het gaat om de geluid-
belasting, geluidhinder en slaapverstoring als gevolg van verkeerslawaai.

Interactieve website
De geluidbelastingkaart bekijkt u via de interactieve website van geluid-
register: bit.ly/geluidblc Met navigatiemogelijkheden (verplaatsen, in- en 
uitzoomen en zoeken op adresniveau) bekijkt u hier de geluidsituatie. 

De rapportage behorende bij de geluidbelastingkaart ligt gedurende een 
periode van zes weken voor een ieder ter inzage bij de balie Vergunningen 
in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier 
uitsluitend terecht op afspraak, telefoonnummer 14 035.

Wet milieubeheer
Met het vaststellen van de geluidbelastingkaart geeft de gemeente invul-
ling aan de eisen uit de Wet milieubeheer. Deze eisen komen voort uit de 
Europese Richtlijn omgevingslawaai. 

Vervolgstappen
De volgende stap is het opstellen van een actieplan om de geluidknelpunten 
aan te pakken. Dit plan stelt het college in 2024 vast. In het actieplan gaat 
de gemeente in op de mogelijkheden om de knelpunten aan te pakken.

MILIEUJAARVERSLAG EN JAARRAPPORTAGE OMGEVINGS-
DIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend 
dat het Milieujaarverslag 2021 en de jaarrapportage 2021 van de Omge-
vingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op 31 mei 2022 zijn vastge-
steld. Hierin wordt gerapporteerd over de activiteiten en projecten die in 
2021 zijn uitgevoerd. 

Beide stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van 
de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht 
op afspraak, telefoonnummer 14 035. Daarnaast kunt u ze digitaal opvragen.
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door Marjolijn Schat
Ladies’ Circle (LC) is een serviceclub, een vereniging voor actieve en betrok-
ken vrouwen tot en met 45 jaar. Onder het motto van Vriendschap en Service 
zetten zij zich in voor diverse landelijke en regionale doelen. In Nederland zijn 
er in totaal 74 Circles actief met bijna 1000 leden. En ook hier hebben we een 
Circle. 

LC ‘t Gooi is een groep van twintig 
vrouwen uit ‘t Gooi,  met verschillende 
beroepen en achtergronden. Maandelijks 
komen ze bij elkaar om te borrelen, bij-
kletsen en eten en vervolgens vergaderen 
over hun serviceprojecten, acties of ze 
doen een activiteit. Aafje Boerma-Uit-
hoof, uit onze hei & wei-gelederen, is 
na een periode van twee jaar bestuur als 
voorzitter afgetreden. Nieuwe voorzitter 
is Martine Olijslagers-Kuip. 
Aafje: ‘Het maakt mij supertrots wat we 
onder het mom van gezelligheid met el-
kaar bereiken. Naast de drukke agenda’s 
en de succesvolle carrières maken we tijd 
voor elkaar en zijn wij echte vriendinnen 
geworden. Zo zijn wij onlangs voor ons 
lustrum een weekend naar Madrid ge-
weest. Ik heb destijds voor de LC ’t Gooi 
gekozen omdat ik mijn netwerk wilde 
verbreden. Ik kwam net uit Amsterdam 
en vond het leuk om mij met deze groep 
vrouwen gezamelijk in te zetten voor 
verschillende maatschappelijke doelen.’

Stichting Metakids
Iedere twee jaar wordt er een nieuw lan-
delijk doel gekozen voor het nationale 
serviceproject van LC Nederland waar-
voor alle Circles in Nederland zich ge-
zamenlijk inzetten. In de periode 2020-
2022 was dat doel Stichting Metakids, 

ditmaal aangedragen door LC ‘t Gooi. 
Om geld in te zamelen hebben zij lokaal 
onder andere een Cameretten festival in 
het Singer georganiseerd, een jaren-20 
feest in de Spot in Bussum en tijdens co-
rona hebben ze een online pubquiz geor-
ganiseerd en wijn en chocolade verkocht.  
In totaal heeft dit € 26.465,- opgebracht. 
Afgelopen maand mocht LC ’t Gooi een 
cheque ter waarde van € 265.654,-, de 
opbrengst van alle Circles, uitreiken aan 
Stichting Metakids. Dit bedrag is daarna 
nog opgelopen tot € 311.913,-. Stichting 
Metakids zet zich in voor alle kinderen 
met een metabole ziekte, ook wel stof-
wisselingsziekte genoemd, door weten-
schappelijk onderzoek te financieren en 
deze slopende ziekten bekend te maken. 

Voor de periode 2022-2024 is de ver-
eniging van Huntington, een erfelijke 
neurodegeneratieve ziekte, als nieuw 
landelijk servicedoel aangewezen en 
zullen alle Circles zich hier de komende 
twee jaar voor inzetten. 
Heb je interesse hebben in Ladies’ 
Circle ’t Gooi en ben je onder de 
40 jaar? Stuur dan een mailtje naar  
lc18.ladiescircle.nl of kijk op  
ladiescircle.nl

Midzomerfeest 
Het Midzomerfeest van Rotary 
Blaricum Centaurea  en Blaricumsche 
Ondernemers Vereniging (BOV) voor 
Stichting Anne-Bo is mede mogelijk 
gemaakt door: 

Moeke Spijkstra, Moulijn Netwerk 
Notarissen, Albert Heijn Blaricum, 
The Red Sun, Voorma & Walch - 
makelaars in het Gooi, Blaricumsche 
IJzerhandel, Blushing, Bouvy Advies 
hypotheken & verzekeringen, Fritz 
Hörl, Grafisch Atelier Blaricum, Yon 
Vormgeefwerk, Kantin Blaricum, 
Art of Living - makelaars Gooi & 
Vechtstreek, De Hoop, Country Deli, 
SOOFS Kitchen, Het Vitus, Bloemen 
uit het Gooi, Da Bruno, AE Jewelry, 
Blinx, Daily Business, De Scholekster, 
Historische Kring Blaricum, Jenest, 
Jolijn Voorink, Kruidvat, Le Moi,  
Lins Amsterdam, Mooi, Seconda, 
Sisters Bakery and Kitchen, Vivi 
Christin, Wilma Barneveld, Wonen 
en Spelen, Gooise Ballonen, Oranje 
Vereniging Blaricum, Scouting groep 
Tymen de Sayer, DJ Mats Westbroek en 
BOV.

De Bridge 
Gooiers 70 jaar!
door Nelliëtte van Wijck
Begin september bestaat bridgevereni-
ging De Bridge Gooiers 70 jaar. In mei 
1952 werd door een groepje enthou-
siaste bridgers het initiatief genomen 
tot de oprichting van een echte bridge-
club. Belangrijkste initiatiefnemer  
was de heer Jo van Baren, die tevens 
de eerste voorzitter van de vereniging 
werd. 

Op 5 september van dat jaar werd de 
openingsdrive gehouden in hotel ’t Oude 
Raedthuijs van de familie Vos. 
De club kende in de loop der jaren 
een gestage groei van het ledenaantal 
waardoor verhuizingen naar grotere 
locaties nodig waren, onder andere naar 
het toen nog bestaande Hotel Hamdorff 
te Laren. Na opening van dorpshuis 
Blaercom, zo’n 45 jaar geleden, vond de 
laatste verhuizing plaats, waar vanaf die 
tijd elke donderdagavond een sportieve 
bridgestrijd wordt geleverd. Momenteel 
bestaat de bridgevereniging uit 90 leden. 
En nieuwe leden zijn van harte welkom!
Het 70-jarig lustrumfeest zal met alle 
leden weer groots gevierd gaan worden. 

Op naar de 100 jaar!
Meer info 24025.bridge.nl
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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: 5.642

Volg ons ook op Facebook, 
Instagram of heienwei.nl

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders
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Varen op de Loosdrechtse Plassen 

Ladies’ Circle ‘t Gooi

Vanaf links Suzan (Metakids), Chantal, 
Nathaly (Metakids), Alexandra (Metaki-
ds), Susanne en Caroline. 

Nieuwe site 
heienwei.nl
Heeft u onze nieuwe web-
site al gezien? De afgelopen 
maanden zijn wij druk ge-
weest met het vernieuwen van  
heienwei.nl. Zo kunt u nu gemak-
kelijk artikelen zoeken en lezen. 

Daarnaast kunt u dit direct delen 
via social media. De oude nummers 
zijn terug te lezen in pdf-vorm in 
ons archief. Wij zijn er erg blij mee, 
hopelijk u ook!  

Op excursie in Nederland 
Op dinsdag 9 augustus organiseert Seniorenvereniging BasBEL een excursie in 
de West-Friese driehoek. Met een boottochtje en een ritje op de stoomtram, en  
met koffie, gebak en lunch. De kleinkinderen mogen ook mee. Vertrek vanuit 
Blaricum.

In Enkhuizen stapt het gezelschap op de 
boot, De Friesland. Binnen op het be-
nedendek is er koffie met appeltaart, op 
het bovendek uitzicht op de West-Frie-
se kust en op het land van Stavoren. 
Als u in Medemblik van boord gaat, 
krijgt u een schipperslunch mee. Wie 
wil kan even naar het bakkersmuseum, 
waar kinderen hun eigen koek mogen 
versieren. Vanaf het perron naast de 

haven vertrekt de oude stoomtram. De 
lijn Medemblik-Hoorn is 20 kilometer 
en loopt door weilanden en oude plaat-
sen. Inschrijven  tot 1 augustus per mail  
secretaris@basbel.nl of telefonisch 035-
5316079. 
Kosten € 48,00 voor leden, € 38,00 
voor leden met museumpas, € 19,00 
voor kinderen tot 12 jaar, € 58,00 voor 
introducés. 
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