
Atelierroute Blaricum 
De Atelierroute wordt 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 ons dorp. 

Ook dit jaar nemen de kunstenaars van 
de Dooyewaard Stichting deel aan de 
Atelierroute. Kunstenaars exposeren in 
Blaricum-Dorp en Bijvanck. Bezoekers 
krijgen zo de gelegenheid om Blaricum-
se kunst te bewonderen en ons mooie 
dorp te verkennen.

Met dank aan diegenen die belangeloos 
hun ruimtes als expositieruimte ter 
beschikking hebben gesteld: Willem 
van den Hazel, ofwel de ‘oerboer’, de 
Historische Kring Blaricum, hotel-
restaurant Bellevue, de Lloods en 
Tandheelkunde Kliniek Blaricum. We 
hopen dat bezoekers, kunstenaars en 
overigen plezier zullen beleven aan dit 
weekend kunst.

De expositieruimtes zijn op zaterdag 
27 en zondag 28 augustus van 11.00 tot 
17.00 uur open en herkenbaar aan de 
blauwe vlag met het gekleurde logo van 
de Atelierroute Blaricum.

Blaricumse 
kermisweek 
door Frans Ruijter
Gelijktijdig met de vorige editie van 
hei & wei werd de kermiskrant van 
de Oranje Vereniging Blaricum op 
alle adressen in ons dorp bezorgd. De 
Blaricumse kermis wordt traditioneel 
gehouden op de eerste maandag na 
15 augustus (Maria Hemelvaart) en 
het weekend ervoor. Dit jaar is er dus 
sprake van een late kermis. Mocht u 
deze kermiskrant gemist hebben, kijk 
dan op  oranjeverenigingblaricum.nl. 

Bij alle activiteiten van 
de Oranjevereniging 
is het gebruik van 
glaswerk en metalen 
bestek niet toegestaan. 
De Oranjevereniging 
is verplicht hierop 
toe te zien. Bij alle 

locaties waar de Oranjevereniging 
activiteiten organiseert staat een bar. Hier 
worden consumpties in plastic bekers 
geschonken. Daarvoor zijn speciaal 
overal oranje afvalcontainers geplaatst. 
De Oranjevereniging vertrouwt op uw 
medewerking. 

Mooie, gezellige, maar vooral veilige 
Blaricumse kermisdagen gewenst!

Kermisweek 
zaterdag 20 augustus  
• Ringsteken op ongezadelde pony’s 
•  Ringsteken op ongezadelde 

paarden 
• Kermisvoetbaltoernooi
• Lampionnenoptocht
• Optreden live-band Rust Wat
•  Vuurwerk Rust Wat

zondag 21 augustus  
• Vossenjacht solexen
• Versierde kinderfietsjes

maandag 22 augustus  
• Start kermis
•  Keuring versierde Jeugd-

aanspanningen
• Ringsteken Jeugd-aanspanningen
•  Ringsteken bak- en transportfietsen
•  Keuring versierde Senior-

aanspanningen
•  Ringsteken Senior-aanspanningen
 
dinsdag 23 augustus  
• Kermis
•   Ontmoetingsmiddag in Het Vitus
 
woensdag 24 augustus  
• Kermis
• Handicaprace
• Touwtrekken
• Kinder-touwtrekken

 Blaricumse kermisweek 2019 

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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Uw warenhuis in
Bussum
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Website 
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Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner
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T. 020-4707521
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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
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met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
kinderen zien hoe geweldig boeken zijn.
De voorstelling is een bewerking van het
gelijknamige kinderboek van Magali de
Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
basisscholen in Laren en Blaricum op 25
januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

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

Het online pakket is een compleet pakket
voor de verkoop van uw huis, inclusief
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en de aanmelding op Funda.nl voor een
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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-
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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

 

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

Fijne week en veel plezier! 

www.dressyourparents.com

FO
TO

 G
ER

R
IT

 R
O

O
D

H
AR

T 

45e jaargang
nr. 562

 19 augustus 2022

DE  EREGALERIJ VAN 
HOOFDSPONSORS EN  SPONSORS

hei & wei
met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum

LA
U

R
A 

N
O

TA
R

I

Hei&wei_nr562.indd   1Hei&wei_nr562.indd   1 16-08-2022   09:3816-08-2022   09:38



Project Bijvanck van start
Op donderdag 28 juli vond de starthan-
deling voor het project Bijvanck plaats. 
Om de start te markeren, onthulde 
wethouder Anne-Marie Kennis het pro-
jectbord. Daarna werd de bouwteamo-
vereenkomst ondertekend.

De gemeente is met aannemer Roelofs 
een bouwteamsamenwerking aange-
gaan. In het bouwteam gaat de aan-
nemer aan de slag om het voorlopig 
ontwerp uit te werken tot een uitvoe-
ringsontwerp waarbij de bewoners 
steeds nauw betrokken worden. Op 28 
juli ondertekende de interim-directeur 
van de BEL Combinatie (R. Van Eijck) 
en de directeur van aannemer Roelofs 
(G. Hoiting) de overeenkomst voor het 
bouwteam. 

Werkruimte
De voorbereidende werkzaamheden 
starten na de zomervakantie. Het 

voormalig terrein van de gemeentewerf 
(Levensboom 12 B) wordt gebruikt 
als werkruimte (ketenpark) voor het 
bouwteam. Als de werkruimte in gebruik 
is genomen, kunnen bewoners hier ook 
terecht met vragen. Informatie hierover 
volgt nog op een later moment. 

BouwApp
Tijdens het project maakt de aannemer 
gebruik van de BouwApp. Via deze app 
worden geïnteresseerden op de hoogte 
gehouden van de laatste ontwikkelingen. 
Ook kan via de app makkelijk contact 
opgenomen worden met de aannemer.
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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
NIJMEEGSE VIERDAAGSE 
LOPERS GEHULDIGD
Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse uit Bla-
ricum, Eemnes en Laren zijn woensdag 3 augustus 
gehuldigd door wethouders Joke Lanphen en Flip de 
Groot. De BEL-gemeenten zijn trots op deze spor-
tieve inwoners en hebben hen daarom gehuldigd. De 
huldiging vond plaats bij het Brinkhuis in Laren. Hier 
haalden de lopers samen herinneringen op. 

Blaricumse kermis: drie dagen feest! 

Na twee jaar zonder kermis (vanwege corona) mag het feest dan nu eindelijk 
weer doorgaan. We vieren de Blaricumse kermis tijdens drie feestdagen: 
maandag 22 t/m woensdag 24 augustus. 

In het weekend zijn er leuke activiteiten 
zoals ringsteken, een lampionnenop-
tocht, een kermisvoetbaltoernooi en na-
tuurlijk het vuurwerk van de Oranjever-
eniging. Voor de horeca geldt dat er op 
zaterdag buiten geen extra activiteiten 
zijn, zoals verkoop op straat. Alcoholcon-
sumptie op straat is dan niet toegestaan. 
Let op: binnen in de horeca is het snel 
druk en vol is vol. 

Samengevat is de horeca:
1.  op zaterdag tot 01.30 uur geopend 

(laatste ronde). Tot 01.00 uur is er 
versterkt/live muziek.

2.   Moeke Spijkstra is op zondag ook 
geopend tot 00.00 uur (laatste ronde). 
Tot 23.30 uur is er versterkt/live 
muziek.

3.  op maandag, dinsdag en woensdag 
tot 01.30 uur geopend (laatste ronde) 
met versterkt/live muziek.   
(live muziek is alleen binnen)

We wensen iedereen een veilige en 
feestelijke kermis toe! Kijk voor meer 
informatie op www.kermis-blaricum.nl

BEL-Veteranendag 

De BEL-Veteranendag vindt dit jaar 
plaats in Eemnes op woensdag 14 
september 2022. 

In Nederland leven wij al 77 jaar in 
vrijheid. Wij zijn trots op onze veteranen 
en hun grote bijdrage aan vrede en 
veiligheid. Tijdens deze bijzondere dag 
voor de BEL-dorpen gedenken en vieren 
we dit elk jaar weer.

Programma BEL-Veteranendag 
We starten met een muzikaal middag-
programma om daarna samen te 
genieten van een traditioneel Indische 
maaltijd (vanaf 14.15 uur tot ongeveer 
18.30 uur). 

Vrijwilligersavond

Save the date: de vrijwilligersavond vindt 
dit jaar plaats op 27 oktober 2022 in het 
Vitusgebouw aan de Kerklaan 10. Tijdens 
deze avond vindt de uitreiking plaats van 
de vrijwilliger van het jaar en de aanmoe-
digingsprijs (voor jonge vrijwilligers onder 
de vijfentwintig jaar).

Nomineer uw vrijwilliger!
Alle inwoners van Blaricum kunnen een 
vrijwilliger nomineren. Kent u een hulpou-
der op school of een mantelzorger? Een 
buurman of -vrouw die altijd klaarstaat 
voor een oudere of hulpbehoevende bij u 
in de buurt? Een vrijwilliger van een sport-
vereniging of kerk? Wilt u deze persoon/
personen in het zonnetje zetten? 
Dat kan, nomineer uw vrijwilliger! Stuur 
de naam/namen inclusief een duidelijke 
motivatie naar het vrijwilligerscomité 
m.taris@belcombinatie.nl Doe dit zo snel 
mogelijk en in ieder geval voor 14 oktober 
2022. Mocht u na drie werkdagen geen 
bevestiging ontvangen, neem dan contact 
op met de gemeente (telefoonnummer 
14 035). 

GEMEENTENIEUWS
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AANGEVRAAGDE  

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

•  Krijnenlaan 21, 1261 ZB, plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 15 april 2022 

•  Floris V Dreef 6, 1261 ZH, vervangen van 
de toegangspoort, ingekomen 15 juli 2022 

•  Koningin Wilhelminalaan 2, 1261 AG, 
uitbreiden woning, onderkelderen en 
realiseren nieuwe kap, ingekomen 16 juli 
2022 

•  Bloemlandseweg 10 1261 BA, dempen 
vijver en aanleggen zwemvijver, ingeko-
men 18 juli 2022 

•  Jufferlaan 10, 1262 BB, realiseren van een 
overkapping met schuur, ingekomen 18 
juli 2022 

•  Jufferlaan 10, 1262 BB, plaatsen van een 
erfafscheiding, ingekomen 18 juli 2022 

•  Atelierweg 3, 1261 AP, vellen van 2 bo-
men, ingekomen 20 juli 2022 

•  Laantje van Rigter 2, 1261 WB, realiseren 
van een doorbraak van huis naar garage, 
ingekomen 25 juli 2022 

•  Holleweg 7, 1261 BW, bouwen van een 
woning, ingekomen 26 juli 2022 

•  Stichtseweg n.t.b., 1261 TA, vellen van 49 

bomen t.b.v. HOV Blaricum, ingekomen 
14 juli 2022 

•  Binnendelta 9 R, 1261 WZ, vervangen van 
de roldeur voor houten kozijn, ingekomen 
12 juli 2022

•  Dokter Catzlaan 12, 1261 CH, plaatsen 
van een erfafscheiding en realiseren van 
een inrit, ingekomen 26 juli 2022 

•  Kerkpad nabij 4, 1261 TJ, bouwen van 1 
vrijstaande woning en realiseren van een 
inrit, ingekomen 26 juli 2022 

•  Capittenweg 59 A, 1261 JL, oprichten van 
een kleinschalig opleidingscentrum voor 
paarden, ingekomen 3 augustus 2022 

•  Sint Vitusweg 2, 1261 TK, legaliseren van 
een uitrit met toegangspoort, ingekomen 
12 augustus 2022

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

•  Holleweg tussen 1 en 5, 1261 BW, het 
bouwen van een woning en het vellen van 
6 bomen, verzonden 4 augustus 2022

•  Het Domein 7, 1261 JP, het realiseren van 
een koekoek en een deursparing in de kel-
derwand, verzonden 4 augustus 2022

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

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens
In de Basisregistratie Personen, de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkings-
administratie, zijn alle persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij niet alleen om 
uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk of geregistreerd 
partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Sommige instanties krijgen uw persoons-
gegevens automatisch. Andere instan-
ties moeten daarvoor eerst een verzoek 
indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij 
uw gegevens niet krijgen? Dan kunt u ons 
vragen om verstrekkingsbeperking van uw 
persoonsgegevens.

Automatische verstrekking
Uw gegevens worden vaak automatisch 
verstrekt aan overheidsinstellingen als de 
Belastingdienst en de Sociale Verzekerings-
bank (SVB). Ook bijzondere maatschap-
pelijke instellingen zoals pensioenfondsen 
krijgen uw gegevens wanneer dit noodzake-
lijk is voor de uitvoering van hun wettelijke 
taken. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke 
informatie aan deze instanties wordt ver-

strekt. U kunt de verstrekking van gegevens 
aan deze instanties niet voorkomen, omdat 
dat wettelijk is bepaald.

Gegevensverstrekking aan 
andere instanties beperken
Curatoren, advocaten, niet-commerciële 
instellingen als sport- en muziekverenigin-
gen en Stichting Interkerkelijke Ledenad-
ministratie (SILA) krijgen uw gegevens niet 
automatisch. Zij moeten daarvoor een ver-
zoek indienen bij de gemeente. Voor deze 
verzoeken kunt u verstrekkingsbeperking 
van uw gegevens vragen. Hiervoor moet 
u een schriftelijk verzoek bij ons indienen 
met daarbij een kopie van uw legitimatie-
bewijs. Als wij uw verzoek hebben ver-
werkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke 
bevestiging.

VERLEENDE 
OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Torenlaan 66 A, 1261 GG, vellen van 
1 boom (herplantplicht), verzonden 
19 juli 2022 

•  Kuijerpad 18, 1261 HZ, vergroten 
van het kozijn aan de linker zijgevel 
aan de woning, verzonden 19 juli 
2022

•  Eemnesserweg 24 A, 1261 HG, ver-
bouwen van de woning, verzonden 
14 juli 2022

•  Veurhuis 15, 1261 KM, vellen van 1 
boom, verzonden 28 juli 2022

•  Koggewagen 25, 1261 KA, vellen 
van 1 boom, verzonden 28 juli 2022

•  Prins Hendriklaan, 1261 AH, vellen 
van 5 bomen aan de N526 (her-
plantplicht), verzonden 28 juli 2022

•  Oranje Nassaulaan, 1261 AB, vellen 

van 2 bomen aan de N527 (her-
plantplicht), verzonden 28 juli 2022

•  Schapendrift 64, 1261 HR, vellen 
van 6 bomen (herplantplicht), ver-
zonden 19 juli 2022

•  Torenlaan 67, 1261 GC, vellen van 3 
bomen (herplantplicht), verzonden 
9 augustus 2022

•  Hoofdweg 30, 1261 RH, vellen van 3 
bomen (herplantplicht), verzonden 
11 augustus 2022

•  Witzand 7, 1261 BM, vellen van 2 
bomen (herplantplicht), verzonden 
9 augustus 2022

GEWEIGERDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•   Koning Willem III-laan 1 A, 1261 AC, 
de vergunningaanvraag voor het 
vellen van 3 bomen is geweigerd, 
verzonden 5 augustus 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.

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) 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 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.

EVEN VOORSTELLEN: 
WIJKAGENT HANS POST

Mijn naam is Hans Post. Ik ben zestig jaar en sinds 
kort als wijkagent in Blaricum. Graag stel ik mij via 
dit artikel aan u voor. 

Politieloopbaan
De omgeving Blaricum en Laren is mij goed bekend. In 1983 ben ik mijn 
politieloopbaan begonnen bij de toenmalige gemeentepolitie Laren. 
Begin jaren negentig gingen we deel uitmaken van de regio Gooi en 
Vechtstreek en verhuisden we naar het bureau in Huizen. Daarna heb ik 
van oktober 2000 tot november 2016 gewerkt in Bussum. 

Weer terug 
Toen er een plek vrijkwam in Laren, leek het mij erg leuk om op het 
oude nest terug te keren en heb daar dan ook met heel veel plezier ge-
werkt. Nu heb ik de switch naar Blaricum gemaakt en ben ik samen met 
mijn collega Samil Yalcin werkzaam als wijkagent in Blaricum.

Contact?
De wijkagent is de schakel tussen de inwoners en de politieorganisatie. 
Als u mij wilt spreken, kunt u bellen naar 0900 - 8844 voor het maken 
van een afspraak. Wij maken deel uit van het basisteam Gooi - Noord 
(bureau Naarden), maar verrichten onze werkzaamheden vooral vanuit 
de politiepost in Laren bij de brandweerkazerne.
Wilt u direct met de politie spreken dan kan dit ook via 0900 - 8844. Bel 
bij spoed altijd 112.
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Project Bijvanck van start
Op donderdag 28 juli vond de starthan-
deling voor het project Bijvanck plaats. 
Om de start te markeren, onthulde 
wethouder Anne-Marie Kennis het pro-
jectbord. Daarna werd de bouwteamo-
vereenkomst ondertekend.

De gemeente is met aannemer Roelofs 
een bouwteamsamenwerking aange-
gaan. In het bouwteam gaat de aan-
nemer aan de slag om het voorlopig 
ontwerp uit te werken tot een uitvoe-
ringsontwerp waarbij de bewoners 
steeds nauw betrokken worden. Op 28 
juli ondertekende de interim-directeur 
van de BEL Combinatie (R. Van Eijck) 
en de directeur van aannemer Roelofs 
(G. Hoiting) de overeenkomst voor het 
bouwteam. 

Werkruimte
De voorbereidende werkzaamheden 
starten na de zomervakantie. Het 

voormalig terrein van de gemeentewerf 
(Levensboom 12 B) wordt gebruikt 
als werkruimte (ketenpark) voor het 
bouwteam. Als de werkruimte in gebruik 
is genomen, kunnen bewoners hier ook 
terecht met vragen. Informatie hierover 
volgt nog op een later moment. 

BouwApp
Tijdens het project maakt de aannemer 
gebruik van de BouwApp. Via deze app 
worden geïnteresseerden op de hoogte 
gehouden van de laatste ontwikkelingen. 
Ook kan via de app makkelijk contact 
opgenomen worden met de aannemer.
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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
NIJMEEGSE VIERDAAGSE 
LOPERS GEHULDIGD
Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse uit Bla-
ricum, Eemnes en Laren zijn woensdag 3 augustus 
gehuldigd door wethouders Joke Lanphen en Flip de 
Groot. De BEL-gemeenten zijn trots op deze spor-
tieve inwoners en hebben hen daarom gehuldigd. De 
huldiging vond plaats bij het Brinkhuis in Laren. Hier 
haalden de lopers samen herinneringen op. 

Blaricumse kermis: drie dagen feest! 

Na twee jaar zonder kermis (vanwege corona) mag het feest dan nu eindelijk 
weer doorgaan. We vieren de Blaricumse kermis tijdens drie feestdagen: 
maandag 22 t/m woensdag 24 augustus. 

In het weekend zijn er leuke activiteiten 
zoals ringsteken, een lampionnenop-
tocht, een kermisvoetbaltoernooi en na-
tuurlijk het vuurwerk van de Oranjever-
eniging. Voor de horeca geldt dat er op 
zaterdag buiten geen extra activiteiten 
zijn, zoals verkoop op straat. Alcoholcon-
sumptie op straat is dan niet toegestaan. 
Let op: binnen in de horeca is het snel 
druk en vol is vol. 

Samengevat is de horeca:
1.  op zaterdag tot 01.30 uur geopend 

(laatste ronde). Tot 01.00 uur is er 
versterkt/live muziek.

2.   Moeke Spijkstra is op zondag ook 
geopend tot 00.00 uur (laatste ronde). 
Tot 23.30 uur is er versterkt/live 
muziek.

3.  op maandag, dinsdag en woensdag 
tot 01.30 uur geopend (laatste ronde) 
met versterkt/live muziek.   
(live muziek is alleen binnen)

We wensen iedereen een veilige en 
feestelijke kermis toe! Kijk voor meer 
informatie op www.kermis-blaricum.nl

BEL-Veteranendag 

De BEL-Veteranendag vindt dit jaar 
plaats in Eemnes op woensdag 14 
september 2022. 

In Nederland leven wij al 77 jaar in 
vrijheid. Wij zijn trots op onze veteranen 
en hun grote bijdrage aan vrede en 
veiligheid. Tijdens deze bijzondere dag 
voor de BEL-dorpen gedenken en vieren 
we dit elk jaar weer.

Programma BEL-Veteranendag 
We starten met een muzikaal middag-
programma om daarna samen te 
genieten van een traditioneel Indische 
maaltijd (vanaf 14.15 uur tot ongeveer 
18.30 uur). 

Vrijwilligersavond

Save the date: de vrijwilligersavond vindt 
dit jaar plaats op 27 oktober 2022 in het 
Vitusgebouw aan de Kerklaan 10. Tijdens 
deze avond vindt de uitreiking plaats van 
de vrijwilliger van het jaar en de aanmoe-
digingsprijs (voor jonge vrijwilligers onder 
de vijfentwintig jaar).

Nomineer uw vrijwilliger!
Alle inwoners van Blaricum kunnen een 
vrijwilliger nomineren. Kent u een hulpou-
der op school of een mantelzorger? Een 
buurman of -vrouw die altijd klaarstaat 
voor een oudere of hulpbehoevende bij u 
in de buurt? Een vrijwilliger van een sport-
vereniging of kerk? Wilt u deze persoon/
personen in het zonnetje zetten? 
Dat kan, nomineer uw vrijwilliger! Stuur 
de naam/namen inclusief een duidelijke 
motivatie naar het vrijwilligerscomité 
m.taris@belcombinatie.nl Doe dit zo snel 
mogelijk en in ieder geval voor 14 oktober 
2022. Mocht u na drie werkdagen geen 
bevestiging ontvangen, neem dan contact 
op met de gemeente (telefoonnummer 
14 035). 
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AANGEVRAAGDE  

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

•  Krijnenlaan 21, 1261 ZB, plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 15 april 2022 

•  Floris V Dreef 6, 1261 ZH, vervangen van 
de toegangspoort, ingekomen 15 juli 2022 

•  Koningin Wilhelminalaan 2, 1261 AG, 
uitbreiden woning, onderkelderen en 
realiseren nieuwe kap, ingekomen 16 juli 
2022 

•  Bloemlandseweg 10 1261 BA, dempen 
vijver en aanleggen zwemvijver, ingeko-
men 18 juli 2022 

•  Jufferlaan 10, 1262 BB, realiseren van een 
overkapping met schuur, ingekomen 18 
juli 2022 

•  Jufferlaan 10, 1262 BB, plaatsen van een 
erfafscheiding, ingekomen 18 juli 2022 

•  Atelierweg 3, 1261 AP, vellen van 2 bo-
men, ingekomen 20 juli 2022 

•  Laantje van Rigter 2, 1261 WB, realiseren 
van een doorbraak van huis naar garage, 
ingekomen 25 juli 2022 

•  Holleweg 7, 1261 BW, bouwen van een 
woning, ingekomen 26 juli 2022 

•  Stichtseweg n.t.b., 1261 TA, vellen van 49 

bomen t.b.v. HOV Blaricum, ingekomen 
14 juli 2022 

•  Binnendelta 9 R, 1261 WZ, vervangen van 
de roldeur voor houten kozijn, ingekomen 
12 juli 2022

•  Dokter Catzlaan 12, 1261 CH, plaatsen 
van een erfafscheiding en realiseren van 
een inrit, ingekomen 26 juli 2022 

•  Kerkpad nabij 4, 1261 TJ, bouwen van 1 
vrijstaande woning en realiseren van een 
inrit, ingekomen 26 juli 2022 

•  Capittenweg 59 A, 1261 JL, oprichten van 
een kleinschalig opleidingscentrum voor 
paarden, ingekomen 3 augustus 2022 

•  Sint Vitusweg 2, 1261 TK, legaliseren van 
een uitrit met toegangspoort, ingekomen 
12 augustus 2022

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

•  Holleweg tussen 1 en 5, 1261 BW, het 
bouwen van een woning en het vellen van 
6 bomen, verzonden 4 augustus 2022

•  Het Domein 7, 1261 JP, het realiseren van 
een koekoek en een deursparing in de kel-
derwand, verzonden 4 augustus 2022

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

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens
In de Basisregistratie Personen, de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkings-
administratie, zijn alle persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij niet alleen om 
uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk of geregistreerd 
partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Sommige instanties krijgen uw persoons-
gegevens automatisch. Andere instan-
ties moeten daarvoor eerst een verzoek 
indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij 
uw gegevens niet krijgen? Dan kunt u ons 
vragen om verstrekkingsbeperking van uw 
persoonsgegevens.

Automatische verstrekking
Uw gegevens worden vaak automatisch 
verstrekt aan overheidsinstellingen als de 
Belastingdienst en de Sociale Verzekerings-
bank (SVB). Ook bijzondere maatschap-
pelijke instellingen zoals pensioenfondsen 
krijgen uw gegevens wanneer dit noodzake-
lijk is voor de uitvoering van hun wettelijke 
taken. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke 
informatie aan deze instanties wordt ver-

strekt. U kunt de verstrekking van gegevens 
aan deze instanties niet voorkomen, omdat 
dat wettelijk is bepaald.

Gegevensverstrekking aan 
andere instanties beperken
Curatoren, advocaten, niet-commerciële 
instellingen als sport- en muziekverenigin-
gen en Stichting Interkerkelijke Ledenad-
ministratie (SILA) krijgen uw gegevens niet 
automatisch. Zij moeten daarvoor een ver-
zoek indienen bij de gemeente. Voor deze 
verzoeken kunt u verstrekkingsbeperking 
van uw gegevens vragen. Hiervoor moet 
u een schriftelijk verzoek bij ons indienen 
met daarbij een kopie van uw legitimatie-
bewijs. Als wij uw verzoek hebben ver-
werkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke 
bevestiging.

VERLEENDE 
OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Torenlaan 66 A, 1261 GG, vellen van 
1 boom (herplantplicht), verzonden 
19 juli 2022 

•  Kuijerpad 18, 1261 HZ, vergroten 
van het kozijn aan de linker zijgevel 
aan de woning, verzonden 19 juli 
2022

•  Eemnesserweg 24 A, 1261 HG, ver-
bouwen van de woning, verzonden 
14 juli 2022

•  Veurhuis 15, 1261 KM, vellen van 1 
boom, verzonden 28 juli 2022

•  Koggewagen 25, 1261 KA, vellen 
van 1 boom, verzonden 28 juli 2022

•  Prins Hendriklaan, 1261 AH, vellen 
van 5 bomen aan de N526 (her-
plantplicht), verzonden 28 juli 2022

•  Oranje Nassaulaan, 1261 AB, vellen 

van 2 bomen aan de N527 (her-
plantplicht), verzonden 28 juli 2022

•  Schapendrift 64, 1261 HR, vellen 
van 6 bomen (herplantplicht), ver-
zonden 19 juli 2022

•  Torenlaan 67, 1261 GC, vellen van 3 
bomen (herplantplicht), verzonden 
9 augustus 2022

•  Hoofdweg 30, 1261 RH, vellen van 3 
bomen (herplantplicht), verzonden 
11 augustus 2022

•  Witzand 7, 1261 BM, vellen van 2 
bomen (herplantplicht), verzonden 
9 augustus 2022

GEWEIGERDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•   Koning Willem III-laan 1 A, 1261 AC, 
de vergunningaanvraag voor het 
vellen van 3 bomen is geweigerd, 
verzonden 5 augustus 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.

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) 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 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.

EVEN VOORSTELLEN: 
WIJKAGENT HANS POST

Mijn naam is Hans Post. Ik ben zestig jaar en sinds 
kort als wijkagent in Blaricum. Graag stel ik mij via 
dit artikel aan u voor. 

Politieloopbaan
De omgeving Blaricum en Laren is mij goed bekend. In 1983 ben ik mijn 
politieloopbaan begonnen bij de toenmalige gemeentepolitie Laren. 
Begin jaren negentig gingen we deel uitmaken van de regio Gooi en 
Vechtstreek en verhuisden we naar het bureau in Huizen. Daarna heb ik 
van oktober 2000 tot november 2016 gewerkt in Bussum. 

Weer terug 
Toen er een plek vrijkwam in Laren, leek het mij erg leuk om op het 
oude nest terug te keren en heb daar dan ook met heel veel plezier ge-
werkt. Nu heb ik de switch naar Blaricum gemaakt en ben ik samen met 
mijn collega Samil Yalcin werkzaam als wijkagent in Blaricum.

Contact?
De wijkagent is de schakel tussen de inwoners en de politieorganisatie. 
Als u mij wilt spreken, kunt u bellen naar 0900 - 8844 voor het maken 
van een afspraak. Wij maken deel uit van het basisteam Gooi - Noord 
(bureau Naarden), maar verrichten onze werkzaamheden vooral vanuit 
de politiepost in Laren bij de brandweerkazerne.
Wilt u direct met de politie spreken dan kan dit ook via 0900 - 8844. Bel 
bij spoed altijd 112.
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Nabestaanden groep
Als je je partner hebt verloren, door ziekte of door een andere oorzaak, 
kan het prettig zijn om in contact te komen met mensen die een vergelijkbare 
ervaring hebben.

De nabestaanden groep is bedoeld voor 
mensen van wie de partner is overleden 
(niet langer dan ongeveer drie jaar gele-
den) en die graag in contact komen met 

anderen die dit ook hebben meegemaakt. 
Viore biedt acht bijeenkomsten aan, van-
af 27 oktober 14.00 tot 16.00 uur, onge-
veer eens in de twee weken. Tijdens deze 

bijeenkomsten worden er diverse activi-
teiten georganiseerd rondom het thema 
verlies en rouw. Zo wordt er gewandeld, 
gekookt en gepraat. Meer info viore.org

Op zondag 11 september organiseert de Lions Club Blaricum Laren alweer 
voor de 21e keer het populaire Old Timer Festival.

Ook deze editie belooft een sportieve 
en uitdagende rally voor automobiel en 
equipe te worden. Meer dan 100 equi-
pes zullen in twee verschillende klassen 
(Sport en Tour) een spannende strijd 
voeren om de juiste routes en controle-
punten te vinden. De start en finish vindt 
plaats in Blaricum-Dorp. 

KNMR station Blaricum
Dit jaar is het goede doel het KNRM 
(De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij) station Blaricum. ‘Dank-
zij onze trouwe deelnemers, sponsors en 
bezoekers, zijn wij als Lions Club Blari-
cum Laren al jaren in staat dit evenement 
voor het goede doel te organiseren,’ laat 

Michel Coenen namens de organisatie 
weten. De KNMR helpt en redt mensen 
(kosteloos) in nood op het water. 

Informatie
De Lions Club Blaricum Laren kijkt er-
naar uit om weer veel deelnemers en be-
zoekers te mogen ontvangen. 
Voor meer informatie over het Old Ti-
mer Festival, deelname, sponsoring en 
het goede doel, zie www.lions-otf.nl of 
www.gooischerally.nl. De inschrijving 
is inmiddels geopend. Schrijf je in als 
deelnemer of sponsor via de OTF-web-
site www.lions-otf.nl en vol = vol! Be-
zoekers zijn van harte welkom op het 
festival en de toegang is gratis. 

Een lunch met Fritz Hörl
door Hans Mohrmann
Fritz zit al aan het raam van Bellevue als ik de straat oversteek. Even is het 
elkaar aftasten en zien hoe het gesprek op gang komt. Dan steekt Fritz van wal: 
‘Gisteren was het 6 juni 2022, op de kop af dertig jaar geleden dat ik neer-
streek in Blaricum. Ik zocht iets in ‘t Gooi, want ook al ben ik als Oostenrijker 
in Salzburg geboren, ik ben als een Hollander opgegroeid in Bussum waar ik 
nog steeds woon. Het wordt echter tijd om de bakens te verzetten en van een 
verdiend pensioen te gaan genieten. Graag zou ik met een camper heel Europa 
willen verkennen, van Scandinavië tot aan de Middellandse Zee, er is zoveel 
moois te zien, zoveel in te halen. Komen en gaan wanneer je zin hebt, gewoon 
de vrijheid omarmend. Heerlijk!’

Fritz wilde altijd al iets met zijn handen 
doen. Vanaf zijn zeventiende doorliep 
hij de vakschool Goud- en Zilversme-
den in Schoonhoven. In een kraakpand 
in Den Haag combineerde hij zijn stage 
met een ontluikend ondernemerschap 
en verkocht er, als handige jongen met 
lang haar, op kunstmarkten zijn eerste 
sieraden. Een oud fietsenmakers pand in 
Scheveningen bood een beter onderko-
men en tien jaar lang woonde hij geluk-
kig aan zee. En toch, het avontuur trok: 
Hij nam lessen in Portugees en was van 
plan naar Lissabon te verhuizen. Echter 
het leven loopt vaak anders dan je denkt. 
Gelukkig voor ons, Blaricummers, gaf 
zijn zusje de tip dat er iets te huur was in 
ons dorp. Het bleek het pand te zijn waar 
thans Bruno zit. Niet Fritz maar Siegers 
met zijn kunst- en antiekzaak mocht 
toen dat pand huren. Fritz was er als de 
kippen bij om de vorige winkel van Sie-

gers, Dorpsstraat 8, over te nemen. Een 
gelukje want hij kon een paar jaar later, 
na positieve interventie van Burgemees-
ter De Winter, het pand tegen een mooi 
prijsje overnemen van de gemeente. Zo 
zie je maar weer: C’est la vie, soms zit 
het tegen en soms zit het mee. Een beet-
je mazzel mag je best hebben, dat maakt 
het leven aangenaam.

45 jaar 
Fritz kijkt dankbaar terug op zijn goede 
gezondheid, 45 jaar in het vak en nog 
steeds plezier in het maken van mooie 
sieraden. Hij geniet ervan om elke keer te 
zien wat er tussen je vingers ontstaat. Het 
wordt steeds gezelliger in het winkelrijtje. 
Met mooi weer samen buiten lunchen en 
zo nu en dan op zaterdag een babbel en 
glas wijn na sluitingstijd. Zo trekt het rij-
tje van Fritz, De Sisters, de Scholekster, 
Blinx en Wilma steeds meer publiek. 

Sociale leven 
Fritz voelt zich als een haan tussen de 
kippen en toch dringt de tijd: ‘Ik wil 
meer tijd nemen voor mijn sociale leven. 
Als je ouder wordt, kun je niet meer tot 
’s avonds laat doorwerken en wordt het 
runnen van een winkel in je eentje steeds 
zwaarder. Het zou mooi zijn als een jong 
stel dit prachtbedrijf zou willen voortzet-
ten’, zegt hij. Maar zaken lopen zoals ze 
lopen, je hebt het niet in de hand. ‘Ach’, 
zegt Fritz, ‘als je ouder wordt en eenmaal 
meer kennis van leven hebt, ga je meer 
relativeren. Mijn grootste ontdekking of 
inzicht is dat ik niets in de hand heb en 
dat maakt mij vrij. Het leven leeft zich-
zelf, is het niet wonderbaarlijk!’

Familieberichten
Overleden
09-09-2021   Sebastiaan Ebel Alexander 

Bos,  
geboren op 26-08-2002

29-06-2022   Adriana Maria (Ariane) 
Schouwenaar-van Loo, 
geboren op 12-06-1941

30-06-2022   Tineke van de Kamp-van 
Ruijven,  
geboren op 23-11-1928

14-07-2022   Hans Baarda, geboren op 
09-11-1941

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: 5.642

Volg ons ook op Facebook, 
Instagram of heienwei.nl

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

Start your Engines
Lions Old Timer Festival 
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Back to Balance
Op 12 september start weer de com-
binatieles pilates en yoga bij Amazone 
Body and Mind in Blaercom.

De klassieke bewegingsvormen worden 
in een moderne uitvoering gegeven. Wer-
ken aan sterke spieren, figuurverbetering 
en ontspanning moet vooral leuk zijn! 
Er wordt les gegeven in kleine groepen, 
met voldoende aandacht, afwisseling en 
uitdaging voor iedereen. Ervaar zelf hoe 
u met plezier kunt bewegen en in balans 
komt. U bent van harte welkom voor een 
proefles. 

Meer info amazonebodyandmind.nl

Kledingbank
Door corona is het een tijdje stil geweest rond de Kledingbank Blaricum, 
maar inmiddels is de bank weer volop in bedrijf! 

Mensen met een doorverwijzing van het 
WMO, een voedselbankkaart en/of een 
bijstandsuitkering (of net daarboven) 
zijn van harte welkom. Ook Oekraïense 
vluchtelingen kunnen bij de bank terecht. 
Openingstijden: ma 11.00 tot 15.00 uur, 

do 12.00 tot 16.00 uur en elke eerste za-
terdag van de maand van 12.00 tot 16.00 
uur. Op deze dagen kunt u ook kleding 
inbrengen. Locatie: Hendrik Smitlaantje 
2 (naast de voetbalvelden) 
Meer info natasp@live.nl

Vos & Caaf 

Op zat 17 sept is de ‘Vos & Caaf in 
Blaricum fietstocht’ om (groot) ou-
ders, volwassenen en kinderen op een 
gezonde manier kennis te laten maken 
met alle delen van het unieke Blari-
cum.

De fietstocht duurt anderhalf uur en gaat 
langs alle delen van Blaricum en de plek-
ken die voorkomen in het boek Vos & 
Caaf in Blaricum. Je ontmoet de mensen 
en dieren die in het prentenboek voor-
komen, aai de cavia’s bij de kinderboer-
derij, beklim de Tafelberg en neem een 
kijkje in het huis waar Vos & Caaf gaan 
wonen! Onderweg zijn er stempelposten, 
ontdek de slagzin! 

De start is tussen 14.00-15.30 uur bij 
de sluis in de Blaricummermeent. Daar 
koop je een routebeschrijving en stem-
pelkaart voor € 5,-. De opbrengst is voor 
boeken voor taalzwakke en dyslectische 
kinderen op scholen. Eindpunt is IJssa-
lon de Hoop.  
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