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Beste Korenbloemlezers,

Deze Korenbloem staat voornamelijk in het teken van de uitreiking van de Koninklijke
onderscheidingen zoals deze op dinsdag 26 april in het gemeentehuis zijn uitgereikt door
onze burgemeester Joan de Zwart-Bloch.
De Blaricumse Partij feliciteert hierbij alle gedecoreerde Blaricummers met hun
onderscheidingen.
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Extra sociale huurwoningen …
• Het heeft de Koning behaagd …
• Van onze wethouder: Nieuwe interactieve speelplaats …
Kijkt u voor het overige nieuws op onze site: www.deblaricumsepartij.nl
redactie van ‘DE KORENBLOEM’
Wilt u ‘De Korenbloem’ automatisch en gratis digitaal ontvangen, stuurt u dan een eenvoudig verzoekje via de
E-mail naar: info@deblaricumsepartij.nl . Opzeggen kan altijd op dezelfde manier.

Verruiming aantal sociale huurwoningen
Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken ontwikkelt negen extra sociale
huurwoningen in de Blaricummermeent.
De Blaricumse Partij vindt het een goed plan dat er in de Blaricummermeent negen extra
sociale huurwoningen gebouwd mogen worden door de Stichting Woningcorporatie Het Gooi
en Omstreken bovenop de reeds contractueel vastgelegde hoeveelheid.
Door deze toevoeging van 9 woningen aan de bestaande voorraad sociale huurwoningen
kan de gemeente Blaricum uitvoering geven aan de verplichte huisvesting van
statushouders zonder dat dit consequenties heeft voor de wachtlijst van woningzoekenden.
Ineke Breet

De Blaricummermeent ‘in progress’

Hans Breet
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Onze Fractievoorzitter onderscheiden!
Persbericht (gedeeltelijk):
Mevrouw G.R. KukupessyRokebrand (1951)

Hans Breet

In 2012 richtte mevrouw
Kukupessy de kledingbank
op voor mensen die van
een bijstandsuitkering
leven en/of voor mensen
die wekelijks bij de
voedselbank komen.
Tweemaal per jaar is er
een kledinguitgifte en
worden meer dan 1000
kledingstukken van
eigenaar verwisseld.
Daarnaast is mevrouw
Kukupessy sinds 1994 als
vrijwilliger bij SWB/Versa
Welzijn bij vele activiteiten
betrokken zoals
bijvoorbeeld De Trefbak en
Trefpop. Op haar initiatief
is de ‘geef en neem’ tafel
gestart.

Vanaf 1999 is mevrouw Kukupessy ook raadslid in Blaricum. Zij is vertegenwoordiger van
De Blaricumse Partij. Deze partij is ontstaan nadat in 2010 het Blaricums belang, waar
mevrouw Kukupessy eerst voor uit kwam, is samengegaan met De Nieuwe Blaricumse
Partij.
Buiten haar werkzaamheden als raadslid is mevrouw Kukupessy een actief persoon die
zeer betrokken is bij diverse activiteiten in het dorp. Zo is zij al sinds 1995 vrijwilliger bij de
Oranjevereniging Blaricum en sinds 2000 vrijwilliger bij de Dag van het Werkpaard.
Natuurlijk krijgt zij de felicitaties van haar mederaadsleden Ineke Breet en René
Kemperman, de fractievertegenwoordigers Lyoba Kukupessy en Janny van Dijk, de
steunfractieleden Co Vos en Hans Breet en onze wethouder Liesbeth Boersen.
Namens het bestuur van De Blaricumse Partij,
René Kemperman
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De Burgemeester

Mevrouw N.J. Kunst-Froger

Mevrouw J.C.M. van den Brink

De heer J.C.M.A. Gillis

Mevrouw G.R. Kukupessy-Rokebrand en mevrouw J. de Zwart-Bloch

De heer L.J.M. Janssen kon
niet aanwezig zijn, maar is
telefonisch op de hoogte
gebracht van zijn ‘prijs’
De fraaie cadeauverpakking

Alle foto’s zijn gemaakt
door Hans Breet
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Van onze Wethouder:

SPEELPLAATSEN GERENOVEERD
Als wethouder openbare ruimte, heb ik woensdag 20 april jl. drie volledig nieuw ingerichte
speelplaatsen in de Bijvanck geopend. Het betreft de locaties Schans, Opzetter en
Loverpad/Reigerpad. De officiële handeling vond op de laatst genoemde locatie plaats. Hier
is naast de gebruikelijke gangbare speeltoestellen, als glijbaan schommels en een
draaimolentje, een uiterst modern interactief speeltoestel geplaatst. Ik ben er als wethouder
trots op dat het ‘kleine’ Blaricum als een van de eerste gemeenten zo'n toestel binnen zijn
gemeentegrenzen heeft.
Hieronder volgt een beschrijving:
Het speeltoestel heet MEMO. Dit is de afkorting van ME=Memory en MO=Movement.
Het is een dus een combinatie van geheugen/intelligentie met beweging. Spelenderwijs
leren kinderen ongemerkt rekenen en taal en doen algemene kennis op.
MEMO bestaat uit 7 spelpilaren op een ronde speelvloer. De bediening van de MEMO
spelpilaren is vergelijkbaar met de bediening van een smartphone of tablet. Door het scherm
aan de raken en door over het scherm te vegen (‘swipen’) worden er spelletjes gespeeld. Er
zijn meerdere spelletjes mogelijk.
Leuke bijkomstigheid is dat een van de ontwikkelaars van MEMO, Thomas Hartong, van
Blaricumse komaf is. Zijn vader, de Blaricummer Ton Hartong, was bij de openingshandeling
aanwezig.
De renovatie van deze drie speelplaatsen werd financieel mogelijk gemaakt doordat er naast
de gemeentelijke bijdrage hiervoor een provinciale subsidie is verstrekt.
Liesbeth Boersen

Foto’s: Albert van der Linden
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Foto’s:
Albert van der Linden

Speelplaats aan de Schans

Hans Breet

Speelplaats aan de Opzetter

Foto’s: Hans Breet
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