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Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Nicoline Loggere
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1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl
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Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50
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Happy Kids 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

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d
035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

www.rabobank.nl/noordgooiland

www.dayspamooi.nl

  

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
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

‘Ik ben nog steeds een beetje aan het
vakantie houden,’ was de reactie toen we
hem vroegen of hij tijd had voor een
gesprek over zijn afscheid op 1 juli jl.
Hij heeft het tijdens de vakantiemaanden
druk gehad met de kleinkinderen.
Wouter (15 maanden) is van nu af aan
wekelijks een dag aan zijn zorg en
vreugde toevertrouwd. Samen met z’n
vrouw Willy, die nog parttime werkt,
neemt hij Wouter twee dagen onder zijn
hoede.
Wat gaat hij de komende tijd doen?
Heeft hij samen met Willy de cursus
‘Pensioen in Zicht’, tegenwoordig een
hele week in een conferentieoord, gedaan?
Die cursus hebben ze niet gevolgd. Jaap
had niet het gevoel daar behoefte aan te
hebben. Hij is niet bang om in het beruch-
te gat na pensionering te vallen.
Als klusjesman voor kinderen en familie
kan hij z’n hart ophalen. Zijn oorspron-

kelijke vak was timmerman en dat heeft
hij altijd met veel plezier gedaan. Ook
hand-en-spandiensten bij de brandweer
kunnen zich aandienen. 
Zijn voorkeur gaat uit naar het opleiden
en bijscholen van bedrijfshulpverleners,
die in dienst zijn bij de grotere organisa-
ties en bedrijven, zoals scholen, zorgin-
stellingen en zwembaden. Het overdra-
gen van taken aan zijn opvolger, en
gesprekken over gevoelige zaken die niet
altijd op papier staan, vergen ook nog de
nodige tijd en zorg.
Maar het mooiste zijn natuurlijk de
kleinkinderen. Door z’n baan als opzich-
ter bij de gemeente, met daarnaast per 1
maart 1985 als ondercommandant van
de vrijwillige brandweer en ingaande 1
juni 1991 als commandant, was hij wei-
nig thuis. Zijn vrouw is veel alleen
geweest. Nagenoeg avond aan avond, en
vaak ook nog in weekends, was hij op
pad voor oefeningen, cursussen en oplei-
dingen. Nu een hele dag bezig te kunnen
zijn met kleinkinderen geeft hem een
voldaan gevoel. Een kleine compensatie
voor de tijd dat vrouw en kinderen hem
moesten missen? 
Jaap heeft ook met veel plezier samenge-

’t Harde: de oeverzwaluwenwand

CosmopoliCat
We hebben weer een poes, en wat voor
een! Voor even. Ze is op doorreis. Cat
heet ze. Een beetje mollig, maar een
echte oosterse schoonheid, met een
prachtig zilverglanzend, donkergrijs
vel. Fluweelzacht aanvoelend. En een
gezichtje met een paar ogen, zo uit
‘Duizend en één nacht.’ Ze is aanhan-
kelijk, maar met rust en waardigheid.
Heel wat anders dan wijlen onze rode
kater Vosje. Dat was een echte
Blaricummer. Rusteloos, grote bek en
territoir bewust. Cat is anders, wijs, een
kosmopoliet. Ze komt dan ook uit
Jeruzalem, haar geboorteplaats. Na een
paar jaar reisde ze met mijn dochter en
haar man mee naar New York, woonde
daar een tijdje, en gaat nu met hen naar
Brussel. Heen en weer reizend in een
mandje, op de vliegtuigstoel. Mag. Ze
is rustig en… ze veroorzaakt geen
allergie. Overal voelt ze zich thuis. Een
taalprobleem heeft ze niet. Als ze wat
zegt weten we meteen wat ze bedoelt.
Met niemand maakt ze ruzie. Ze houdt
haar klauwen in. Een voorbeeld voor
haar land van herkomst. Bij ons zit ze
nu uren op de vensterbank en wacht de
dag af dat ze naar buiten mag. Ze tuurt
naar de vogels. Het blijft per slot een
poes. Straks is ze weer weg, in Brussel,
en zijn wij een stukje inzicht rijker: je
hoeft geen taal te spreken om verstaan
te worden. Als je maar wijs bent. En dat
is ze. Ook haar zullen we straks missen.
Net als Vosje. Maar toch anders. 

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

Afscheid Jaap Ruijter (60) 
als brandweercommandant

(Vervolg op  pagina 2)

S.B.

Willy en Jaap Ruijter

M.v.L.

Blaricums Nieuws
Tergooi Ziekenhuizen Blaricum en
Hilversum schrappen 250 banen. De zie-
kenhuizen stevenen in 2010 af op een
tekort van 7 miljoen euro. Oorzaak is ver-
lies aan marktaandeel. In de afgelopen
vier jaar is men tien procent aan zieken-
huiszorg kwijtgeraakt aan andere aanbie-
ders. Ook de bouwplannen gaan de ijskast
in. De spoedseisende hulp blijft voor
Hilversum behouden. Tergooi telt nu
2100 volledige arbeidsplaatsen verdeeld
over 3100 medewerkers. Gedwongen ont-
slagen zijn niet nodig. Er zijn 500
arbeidsplaatsen met een tijdelijk karakter.  

Nieuw traject HOV-lijn. Het omstreden
trajectdeel gepland tussen de Bijvanck
en de Blaricummermeent en langs de
Stichtseweg lijkt van de baan. Het voor-
keurstraject loopt nu van het busstation
Huizen over de Huizermaatweg, langs ’t
Merk en de Randweg Oost naar de car-
poolplaats in Blaricum. Van daar gaat het
over de A27 richting station Hilversum.
Totale reistijd maximaal 18 minuten.
Kosten 93 miljoen euro. Het besluit van
de colleges van B en W van de betrokken
gemeentes moet nog door de raden wor-
den goedgekeurd. 



Wie ons dorp goed kent, weet dat ‘het
paard’ door de jaren heen een grote
plaats in het Blaricums hart heeft
ingenomen. Vroeger waren de boeren
enorm afhankelijk van hun lieve trou-
we dieren voor al het vele zware werk
dat altijd maar weer gedaan moest
worden... Later zou dat voor hen ver-
richt worden door de techniek: trek-
kers, zware machines voor hooibouw
en bietenteelt, aardappeloogst. Het
paard als ‘lastdier’ raakte langzaam
op de achtergrond.

Maar de mensen – vooral ook de jeugd,
de kinderen – bleven hun dieren door de
jaren heen trouw en verzorgden ze goed
en speelden met ze. Nu, zoveel jaren
later, zien we dat nog steeds. Het hele
jaar zie je ze overal, maar vooral ook in
de kermisweek: pony’s en paarden. Er is
dan voor elk wat wils... Ongezadeld ring-
steken voor pony’s en (grote) paarden, en
spannende wedstrijden voor alle catego-
rieën versierde sjezen, die vervolgens
met liefde en enthousiasme kampen om
de bekers, die de Oranje Vereniging sinds
jaar en dag ter bekroning stelt. Maar alle
seizoenen door kan je de liefde voor het
paard zien. Hoefjes krabben, poetsen,
vlechtjes maken, aaien en knuffelen... rij-
den. Enfin, gezellig dorpsvertier en
iedereen heeft het uitgebreid in het laat-
ste deel van augustus zelf kunnen zien.

Emile Welling
Er is echter nog een geheel ander aspect
van de liefde voor onze paarden. Als er
iemand is in ons dorp die daarin een heel
belangrijke plaats inneemt, dan is het wel
Emile Welling. Niet alleen een gerenom-
meerd paardendierenarts, maar meer dan
dat: een grote bekendheid in de wereld
van het Koninklijke Warmbloed Paarden-
stamboek Nederland (KWPN) en de
Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportbond (KNHS). We hebben het nu
niet over lieve kleine pony’tjes, maar over
de 13.000 rijpaardveulens die jaarlijks in
ons land worden geboren. Daarachter staat
een hele wereld van experts, en bovendien
een belangrijke export.
‘Onze’ Emile Welling, die al vanaf 1973
in ons dorp woont, studeerde diergenees-
kunde in Utrecht. ‘Ik had altijd al iets met
dieren...,’ vertelt hij. ‘Maar ik was nog erg
jong en zag een beetje tegen een studie
van zeven jaar op. Dus ben ik eerst naar
Nijenrode gegaan, ben daar afgestudeerd
en toen kwam mijn diensttijd... Ik werd
eerste luitenant der Huzaren van Boreel.
Reed zelfs vele jaren mee als lid van het
Ere-escorte achter de gouden koets op
Prinsjesdag.’ Toen hij klaar was met zijn
veterinaire studie werd hij invaller/waar-
nemer in de praktijk van dokter Van
Wettum, onze Blaricumse dierenarts. Dat
beviel zo goed, dat hij zich associeerde
met Van Wettum.‘Dat was een prachttijd.
Ik kende alle boeren en al hun dieren. Er
waren toen nog zoveel agrariërs in ons

dorp, en er was veel werk. Ik vergeet die
ene kerstnacht nooit waarop ik vijf verlos-
singen had, waarvan drie keizersneden.
En thuisgekomen ging de telefoon
alweer.’ Bijna tien jaar was hij dierenarts
in Blaricum en omliggende dorpen.

Faam door chirurgische vaardigheden
Maar Emile Welling ging verder, veel ver-
der. Hij werd in 1992 ingeschreven in het
Nederlandse Register als Specialist
Chirurgie Paard. Hij werd vervolgens
secretaris van de Specialisatie Commissie
Chirurgie Paard. Als eerste voerde hij in
Nederland kijkoperaties bij paarden uit,
een geweldige stap vooruit. Bovendien is
hij gecertificeerd paardendierenarts en
erkend keuringsdierenarts. Jarenlang was
hij verbonden aan de paardenkliniek
Bosch en Duin, geassocieerd met de die-
renartsen Offereins en Hulshof.
Emile Welling is bescheiden en duidelijk
zeer toegewijd aan zijn vak. Hij praat er
vol enthousiasme over, vol liefde en uiter-
aard vol kennis van zaken. ‘Je rolt er als
liefhebber van het paard in en van het een
komt het ander... het is een heel complexe
wereld, waar eigenlijk alleen de insiders
precies weten hoe het allemaal in elkaar
zit.’
Er wordt buitengewoon veel gehandeld in
het paard als ‘winstgevend handelspro-

duct’. Veel geld gaat er in om, en veel
mensen zijn erbij betrokken. De export
van hooggekwalificeerde rijpaarden heeft
een bijzonder hoge waarde. Prijzen voor
unieke paarden kunnen soms in de mil-
joenen lopen. Nederlandse sportpaarden
zijn in het buitenland zeer populair, ze
worden overal verkocht, zoals binnen heel
Europa, in Amerika, Australië en nu zelfs
in China. Dressuur- en springpaarden zijn
zeer gewild en goed vertegenwoordigd op
grand-prix- en wereldbekerniveaus.

Ademloos
‘Het is mooi, maar zwaar werk,’ vertelt
hij. ‘In de ochtend opereren, ín de mid-
dag keuren, vaak tot laat in de avond,
jaar in jaar uit en dat naast de bijna niet
in één adem te noemen vele
(bestuurs)functies: KWPN (röntgenolo-
gische beoordeling commissie), KNHS
(veterinaire commissie), Nederlands
Team Olympische Spelen in Sidney en
Peking (Hongkong), lid van de veterinai-
re commissie van de FEI (Federation
Equestre International), Team Veterinair
van de Nederlandse Eventing teams,
Senioren, Young Riders en Junioren, en
enkele jaren van de Dressuur Equipe
senioren, en momenteel voorzitter van
de Groep Geneeskunde van het Paard
(GGP) in Nederland... En niet te gelo-
ven, er zijn nóg meer bijzondere functies
die hij vervult.
Hij is wel eens een half jaar voor zijn
werk van huis geweest... maar dat wordt
langzaamaan teveel. Hij wil ook graag
zelf eens lekker rijden, gewoon thuis zijn
in het rustige Blaricum met zijn vele
paardenvoetjes. Hij is een enthousiast
jachtruiter bij de KNJV en geniet dan
van alles wat paard is. Zijn leven is zor-
gen, keuren, inspecteren, genezen, ver-
troetelen en vooral trots zijn op het
paard, het mooiste dier op aarde!
(Hoewel, er zijn ook nog andere heel
mooie diertjes op onze planeet!)

Aty L.S.

    Emile Welling... ademloos

Emile Welling

werkt met de Oranje Vereniging. Voor
de jaarlijkse kermisweek werkte hij de
ideeën uit voor de handicapraces tijdens
de volksspelen. Overigens heeft hij zijn
werk als brandweerman nooit als een
last gezien. Het heeft hem veel voldoe-
ning gegeven.‘Als ik zie wat er allemaal
tot stand is gekomen op het terrein van
regionalisatie, opleiding, huisvesting,
materieel, ben ik blij dat ik daar sturing
aan heb kunnen geven. En bij mijn
afscheid merkte ik dat ook anderen daar
blij mee waren.’
Dienstbaarheid zit ook een beetje in de

familie. Zijn vader was ook bij de vrij-
willige brandweer, en bij hem thuis
kwamen de brandmeldingen binnen. Je
moest altijd klaarstaan.
Brandweerman vindt Jaap het mooiste
vak van de wereld. Mensen ondersteu-
nen in hun ellende en verdriet. Jaap
voelt zich een rijk mens, met een prach-
tig gezin, een grote familie en goeie
vrienden. Hij kijkt heel tevreden terug.
‘Als ik mijn werk nog eens over kon
doen, zou ik het precies doen zoals ik
het gedaan heb.’

Adrie van Zon

(Vervolg pagina 1)

Emile Welling opereert



Gerard van Jaap
van Bart Vos

Vijftig jaar bij één werkgever en dan nog
bij je eigen familie. Dat kunnen niet veel
mensen zeggen, maar Gerard Vos wel.
Bij zijn geboorte op 3 november 1939
was hij zo klein dat hij makkelijk in een
klomp paste, zei zijn vader. Gerard is, na
een kortstondige timmerloopbaan bij
Gerard Loman, in het familiebedrijf
Wed. B. Vos komen werken. Hij is nu al
jaren het gezicht van de benzinepomp.
Wij van hei & wei wensen Gerard nog
vele gezonde jaren toe.

Frans Ruijter

Een kwart eeuw lang was Henk
Korten rentmeester van het Goois
Natuurreservaat, een periode waarin
hij veel voor de natuur heeft betekend.
In mei van dit jaar nam hij afscheid.
Hoe heeft hij zich al die tijd staande
weten te houden als voorvechter van
de natuur?

Z’n Achterhoekse accent is de 64-jarige
Korten, die al heel lang in Soest woont,
nooit kwijtgeraakt. Dat geldt ook voor z’n
humor en relativeringsvermogen. Met zijn
ontwapenende lach heeft hij als rentmees-
ter veel voor de natuur in ’t Gooi voor
elkaar gekregen, met als beroemdste voor-
beeld de natuurbrug Zanderij Crailoo, die
de ecologische verbinding vormt tussen de
Bussumerheide en het Spanderswoud.
Zeven jaar lang heeft hij gestreden voor de
brug, totdat hij iedereen op één lijn had en
het project gefinancierd kon worden.
Korten was letterlijk en figuurlijk een
bruggenbouwer. Het geheim van dat suc-
ces: ‘Nooit zelf gaan twijfelen over de
noodzaak en de haalbaarheid, anders red

je het niet. Geen concessies doen aan de
kwaliteit en geloven in je eigen plan.’ 

Met de natuurbrug kom je meteen op het
grootste thema in Kortens 25-jarige
loopbaan bij het GNR: de versnippering
van de natuur. ‘Begin jaren negentig ont-
dekten we al dat, wanneer we de Gooise
natuur in stand wilden houden, we moes-
ten oppassen dat het niet de kant op zou
gaan van een vlekkenplan met allemaal
buurtparkjes. Dat dreigde het op dat
moment echt te worden. Ik heb toen de
kaart gepakt en een grote pijl erop gete-
kend die van het Gooimeer naar de
Grebbeberg liep, met allemaal dwarsver-
bindingen. Die pijlenkaart is uiteindelijk
de ruggengraat geworden voor de
geloofsbelijdenis van het GNR,’ vertelt
Korten. Het plan Heel de Heuvelrug is er
later uit voortgekomen, het project om
zoveel mogelijk natuurgebieden op die
heuvelrug weer met elkaar te verbinden,
zodat dieren zich weer van het ene ter-
rein naar het andere kunnen verplaatsen.
Daarom is het ook belangrijk dat de vol-
gende schakel er komt, het ecoduct
Laarderhoogt over de A1 en de
Naarderstraat in Laren, vlak langs het
Tergooiziekenhuis. Het vormt de verbin-
ding tussen de Westerheide en de
Noorderheide. ‘Als die brug er niet komt,
dan is het noordelijk deel van de Gooise
natuur definitief afgesloten van de heuvel-
rug. Verder is er nergens meer een moge-
lijkheid om die twee gebieden met elkaar
te verbinden,’ zegt Korten.. ‘Ecologisch is
de komst van dit ecoduct van groot
belang. Alle partijen werken nu wel mee,
maar ik ben pas tevreden op het moment
dat de brug wordt opgeleverd.’ Korten
maakt zich, ondanks het feit dat hij weg is

bij het GNR, nog steeds druk over de toe-
komst van de natuur in ’t Gooi. 

Zou er ook een ecologische verbinding
moeten komen over de A27, van de
Groeve Oostermeent en ’t Harde naar de
polder? ‘Dat zou het mooiste zijn, maar
daar heeft het Goois Natuurreservaat
nauwelijks eigendom, dus die kan het
niet gaan aanleggen.’ Dan komt er even
een persoonlijke kritische noot naar
boven bij Henk Korten: ‘Jullie moeten
wat doen aan al die badkuipen die dienst
doen als drinkbakken voor het vee, in die
weitjes van de Agrarische Stichting,
langs de Blaricummerweg. Dat is toch
geen gezicht, die lelijke dingen die van
de stort komen! Als het aan mij ligt, zou-
den daar allemaal betonnen drinkbakken
komen, die wat kleur betreft veel beter in
het landschap passen.’
Zo’n uitspraak typeert Henk Korten:
iemand die zegt waar het op staat, zonder
dat hij daar persoonlijk belang bij heeft.
‘Alles wat ik in die 25 jaar gedaan heb,
was in het belang van ’t Gooi. Ze vonden
mij vaak maar een vervelend mannetje.’
Korten doelt op de Gooise gemeentebe-
sturen, die vaak vonden dat er ‘nooit wat
mocht’, maar als het hen zo uitkwam
zich graag daarachter verscholen. ‘Mijn
opdracht was het gebied in stand te hou-
den en wanneer een gemeentebestuur
over de schreef dreigde te gaan, trapte ik
op de rem. Kon ik makkelijk doen, ik
was niet afhankelijk van kiezers,’ lacht
Henk Korten. Dan, wat serieuzer: ‘Het
was niet voor niks. Mijn standpunt was
altijd: ik wil geen rozenperkjes, ik wil
dat het natuur blijft. Dat is de enige
garantie voor duurzaamheid.’

Henny Radstaak

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

- Handel in menggranulaat 0-40 met 
  KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

�Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625

Singel 3, 1261 XP  Blaricum

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66

(Graag na telefonische afspraak)
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Het kleinste warenhuisje 
van het Gooi 

midden in Blaricum!

    

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:

Huisbrand

Industrie

Centr. verwarming

Aanmaakmaterialen

Blokken

Stookolie voor

centr. verwarming

en huishaarden

BENZINE

Mengsmering

Motoroliën

 
  
 

  
  
  

Remedial teaching
lezen, rekenen, taal

Torenlaan 5, 1261GA Blaricum
www.lrt.nu

Maud Goedhart
Daniëlle de Wit
Yolande Adriaansens

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907
telefoon 06 26398561

 
  

   

 
  
 

  
  
  

 
  

   

Henk Korten

Foto: Bart Siebelink/GNR

Op dinsdag 19 oktober organiseert de
S.W.O.-BEL een dag voor senior auto-
mobilisten uit Blaricum en Laren. In
de ochtend wordt gedurende het twee uur
durende theoriegedeelte professionele
uitleg gegeven over (nieuwe) verkeerssi-
tuaties en regelgeving in het huidige ver-
keer. In de middag krijgt u een uur indi-
viduele begeleiding van een bevoegd rij-
instructeur. U maakt samen een rit in uw
eigen auto en bespreekt de rit na met de
instructeur. Deelname aan de dag heeft
nooit gevolgen voor het behoud van het

Henk Korten 25 jaar rentmeester GNR

‘Het was niet voor niks’

Gerard aan de pomp

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober wordt
er een kinderkleding- en speelgoedbeurs
georganiseerd op de nieuwe locatie van
buurtcentrum De Malbak. De beurs
wordt twee keer per jaar gehouden, en al
30 jaar georganiseerd door vele vrijwilli-
gers. Deze is altijd een groot succes. Van
de spullen die worden ingebracht gaat
75% van de verkoopprijs naar de klant
en 25% gaat naar de kinderen, waar
ook ter wereld, die het nodig hebben.
Al vele doelen hebben de afgelopen
jaren geld ontvangen en hebben dit goed
kunnen besteden. Ieder jaar is de
opbrengst weer verassend hoog! Het
betreft tweedehands zomerkleding/out-
let/‘maatje meer’, baby/kinderartikelen
en speelgoed. De klanten zijn van harte

welkom de spullen in te komen brengen
op vrijdag 8 oktober tussen 9.15 en
12.00 uur. Indien verhinderd of voor
nadere info, kan er gebeld worden naar
onderstaand telefoonnummer of een
ander tijdstip mogelijk is.
De verkoop van de spullen is op vrijdag
8 oktober tussen 19.30 en 21.30 uur, en
op zaterdag 9 oktober tussen 9.30 en
11.30 uur. Tevens is op zaterdag een
gedeelte van de collectie voor de helft
van de prijs. Iedereen is van harte wel-
kom. Hoe hoger de opbrengst, hoe
meer de kinderen die het nodig heb-
ben financieel gesteund kunnen wor-
den. Het adres van De Malbak: Wetering
122, 1261 NK Blaricum. Voor meer info
tel: 035-5266790 of b.g.g. 06-46213322.

rijbewijs! Plaats: dorpshuis ‘De
Blaercom’, Schoolstraat 3, Blaricum.
Kosten: €  20,- per deelnemer (alles
inbegrepen). 
Aanmelden doet u dit zo snel mogelijk
na verschijning van deze hei & wei,
maar uiterlijk op 6 oktober. Info: S.W.O.-
BEL Blaricum, tel. 5389025 of Laren,
tel 5314514. 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt
door een subsidie vanuit de provincie
Noord-Holland.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs in De Malbak
(ingezonden mededeling)

S.W.O.-BEL organiseert ‘Rij veilig’ dag
(ingezonden mededeling)



Baarn, vergeten

De verlaten oude zwerver,
moe, gelopen door de dag
was gelukkig en tevreden
toen hij op zijn celbrits lag.

Voor o zo’n afgeleefde tobber
is er niet veel medelij.
Want zo’n man betaalt zijn tol niet
aan de grote maatschappij.

In het hok voor arrestanten kreeg hij
gratis nachtverblijf.
Op de koude, harde slaapplaats
strekte hij het moede lijf.

Achttien dagen, achttien nachten
gingen troosteloos voorbij.
Niemand dacht aan deze zwerver,
net als in de maatschappij.

Toen ineens kwam de ontdekking,
doodgehongerd in een hok.
Alles kwam in volle actie,
resultaat van het onderzoek
de agent vergat te kijken
in het officiële boek.

Arme, afgetobde zwerver,
ben je nu niet dankbaar blij,
dat je niets meer hoeft te vragen
aan de grote maatschappij?

Nu ben je in andere oorden
voor een ander onderzoek.
Daar krijg je een beter plaatsje
in het officiële boek.

Herman Rigter

(Noot redactie: Jozef Rigter, die op 92-
jarige leeftijd in 1987 overleed, de vader
van Herman, heeft met zijn verhalen over
de beide broers Gerrit Rigter, de basis
gelegd voor het stuk van Jan Rigter over
hen in hei & wei in 1988, dat ook opge-
nomen werd in Jans boek ‘Dorps-herin-
neringen’ uit 2001. Herman heeft hier
zelf nog het een en ander aan toege-
voegd. Rie Rigter, de weduwe van Jan,
heeft Herman toestemming gegeven dit
stuk, zoals het nu voor ligt te publiceren.) 

Drama in Baarnse politiecel
In hun kennissenkring was ook een
Rigter die een zwervend bestaan leed.
Het schijnt dat hij nog al eens bij de
gebroeders Rigter op bezoek kwam. Hij
kreeg daar dan wat eten en wat geld en
ging dan weer verder. Zo ook op dinsdag
23 maart 1924. Ook die dag moet hij
daar zijn geweest en kreeg hij wat geld
mee. Die middag moet het erg geregend
hebben en toen hij te voet in Baarn was
beland, vroeg en kreeg hij onderdak in de
cel. Het was toen gebruikelijk dat men
vanaf ‘s avonds negen uur bij de politie
onderdak kon krijgen. Maar omdat het
zo regende gaf men dit onderdak eerder
op de dag. Hij moet ook nog brood en
koffie gehad hebben en zijn ingeschre-
ven, en werd die middag om zes uur
opgesloten. Het nachtverblijf moet 20
meter van het toenmalige politiebureau
hebben gestaan. Deze man kwam meer
in Baarn en was er een beetje bekend.
Het was ook iemand die iedereen groet-
te en was daardoor een bekend figuur in

het Gooi. Groot was dan ook de verbijs-
tering toen men 18 dagen later de cel
opende om er iemand in te laten, en
bleek dat hij verhongerd en vergeten
was. In de landelijke dagbladen sprak
men van ‘Het Drama te Baarn,
Hongerdood in de cel.’ De schuldvraag,
de situatie op het politiebureau. Er kwam
een spoedvergadering van de gemeente-
raad van Baarn. Er werden vragen
gesteld in de Tweede Kamer enz. Het
was een geweldige consternatie, niet
alleen in Blaricum en in het Gooi, maar
ook landelijk. Zijn stoffelijk overschot is
ook, mede door toedoen van mijn
oudooms de koddebeiers, in Blaricum op
RK begraafplaats, na een Requiemmis,
ter aarde besteld.

Ter gelegenheid van dit drama maakte
Clinge Doornbos in De Telegraaf het
volgende gedicht:

Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10

1261 ER  Blaricum

Tel. (035) 531 66 33

www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

De koddebeiers Rigter
Herman Rigter vertelt

Witte en Zwarte Gerrit
Tot omstreeks 1948 woonden in het
boerderijtje Meentweg 7 de gebroeders
Rigter en zij heetten, wat hun voorna-
men betreft, allebei Gerrit. Zij werden in
het dorp Witte en Zwarte Gerrit
genoemd. Beiden waren jachtopzieners,
en ook wel koddebeiers genoemd. Dit
waren personen die bepaalde jachtge-
bieden beschermden tegen stropers. Zij
deden dit ook voor mensen die grote
jachtgebieden hadden, o.a. Schlimmer
(die woonde waar Menten en nu John de
Mol woont) en ook voor Langer-
huizen op Crailo, Jiskoot en anderen.
Ook in grote gedeelten van de
eng om Blaricum heen. Vroeger waren
er ook in ons dorp mensen, die er bij
nacht en ontij op uittrokken om een haas
of konijntje te verschalken, hetzij met
strik of lichtbak dan wel met een fret.
Als men daarvoor een fret gebruikte
werden de konijnenholen met netjes
afgesloten. De fret werd in een van de
holen losgelaten in de hoop dat hij de
konijnen in de netjes joeg. Het gebeurde
ook wel eens dat de fret in het hol bleef
en zich zelf tegoed deed aan een konijn.
Dan moest hij uitgegraven worden. Zo
konden de koddebeiers de sporen waar
gestroopt was wel vinden. Het moeten
mensen geweest zijn met groot geduld
(zoals ik), want vroeg of laat werd je
gepakt. Het is eens gebeurd dat ze een
stroper, waar ze lang op geloerd hadden,
grepen op een nieuwjaarsmorgen. Die
haalde net de haas uit de strik en de kod-
debeiers zeiden: ‘We wensen je een
zalig Nieuwjaar, maar je bent er gloei-
end bij.’
Als de stroper later voor de kantonrech-
ter moest verschijnen kon hij praten wat
hij wilde, maar niets hielp, want ook
daar wist men dat als deze mensen een

stroper pakten, zijn schuld zonder meer
vaststond. Door toedoen van de kodde-
beiers hebben er nog wel eens
Blaricummers een paar dagen voor het
stropen moeten brommen.

Angerechten ofwel de Bijvanck
Boven de Oostermeent lagen vroeger de
Gooische Maten. Dit was een grote
strook grasland langs het IJsselmeer,
verdeeld in Huizenmarkt, Bussumer-
maat, Laardermaat, Naardermaat, en de
Hilversumsemaat, dan de Munneke
Kampen en ook nog het land van het
Pater Wijnterfonds. Deze Pater had na
de stadsmoord van de Spanjaarden, op 
1 december 1572, een fonds in het leven
geroepen ter ondersteuning van de
armen van de stad Naarden. Ook werd
deze strook grasland langs het
IJsselmeer aangeduid met de naam
Angerechten ofwel de Bijvanck. Het
was hoofdzakelijk particulier bezit. Ook
de Oud-Katholieke kerk van Hilversum
had hier land liggen. Het was toen nog
niet verkaveld. Had men daar dus land
dan stond het wel in het kadaster, maar
het werd gemeenschappelijk gebruikt.
Behalve in het voorjaar, want dan moest
iedereen zijn stuk uitgezet en opgeme-
ten hebben voor hooiwinning. Ook dit
gebeurde door de gebroeders Rigter. Het
was een precisiewerk en men vertrouw-
de deze mensen in dit werk volkomen.
Ze werden daarom dan ook vaak de
grasbazen genoemd Over dit land wer-
den ook schaarmeesters benoemd, die
daar ook zelf land hadden en tevens de
belangen van de andere eigenaren
behartigden.

Ik heb nog een leuningstoel van mijn
oudooms in bezit met het opschrift:
‘1898-1928 Aan G. Rigter grasbaas van
de scharemeesters Bovenmaten en
Bijvanck.’ De dorpsomroeper maakte
bekend dat op de Gooische Maten het
vee ingeschaard mocht worden. Dat was
de zo genoemde nawei, dus na de hooi-
oogst. Net voor de oorlog is ook dit stuk
weiland verkaveld in wegen, sloten en
had ieder zijn eigen stuk land. Nu is het
weg, een mens moet een huis hebben
waarin hij kan wonen. 
De koddebeiers (Witte en Zwarte Gerrit)
waren beiden ongehuwd. Hun hulp in de
huishouding was Teuntje Terweyden. Zij
is daar 40 jaar in dienst geweest.

De koddebeier-broers Gerrit de Jager

Gelijk hebben
Iedereen heeft wel ooit ervaren dat
gelijk hebben nog niet betekent dat je
gelijk krijgt. Bekend is het grafopschrift
‘Ja maar, ik kwam van rechts.’

Peter Hames

De beide broers met Teuntje



als de smederij die op Brinklaan 8 is
gevestigd. Daar heeft hij van jongs af
aan het ‘smidsvuur’ om zich heen
gezien. Zo leerde hij in feite spelender-
wijs het wereldje van het smeden ken-
nen. Ze noemen het ook wel dat het hem
‘met de paplepel is ingeslagen’.
Daarover later meer. 

Lagere school
Met spelen alleen kom je wel heel ver,
maar nooit ver genoeg om een mooie
carrière op te bouwen. Dus moest Stef er
ook aan geloven en ging hij op vierjarige
leeftijd naar de katholieke kleuterschool
‘Zonneweide’ aan het Kerkpad. Hij liep,
vanuit de achterzijde van het erf van het
ouderlijk huis, via het ‘Vitusweggetje’
(nu wethouder De Klerkhof) naar het
Kerkpad. Daar viel hij in de liefdevolle
handen van zuster Waltera en juffrouw
Pauline van Gils, kleindochter van de
eerste hoofdonderwijzer van de
Bernardusschool, L.A. van Gils. 
Na twee jaar ging hij, zoals dat toen
heette, naar de ‘grote school’, de
Bernardusschool aan de Kerklaan. Daar
zwaaide het hoofd van de lagere school,
meester Gerard Maas, de scepter met
zijn team. Dat team bestond in die jaren
uit onder andere zuster Auxilia, juf Lily,

Stef van den Bergh is de middelste zoon
uit het huwelijk van Bertus van den Bergh
en Riek de Jong (van Henk van Steffen).
Om het verwarrend te maken, het volgen-
de: Bertus en Riek hadden voor zijn
geboorte eigenlijk de naam ‘Paul’
bedacht. Oma de Jong van de Kerklaan
kwam echter langs en drong er toch wel
duidelijk op aan dat zij het heel prettig
zou vinden als hij, mocht het een zoon
zijn, de naam Stef kreeg. Bertus en Riek
kon het niet zoveel schelen en vonden dat
goed. Mocht er daarna nog een jongen
komen, dan konden ze die ‘Paul’ noemen. 
Henk is de oudste broer van Stef. Hij
verkoopt en repareert park- en tuinma-
chines, naast het smeden. Zijn jongere
broer is Paul, die zijn talenten ontplooit
in het aanleggen en onderhouden van
tuinen en in zijn vrije tijd voor dj speelt.
Stef is geboren op 10 november 1965
aan Brinklaan 10. Onder hetzelfde dak

Matthieu Robeerst, Loe Versluis en
Gerard Adema. Hier had Stef het erg
naar zijn zin.

Hij vertelde mij: ‘Het was een super
leuke lichting. We hadden erg veel lol
samen.’ Hij somde de volgende namen
dan ook zo op: Hans van Kees Calis van
de Schapendrift, Peter Veenboer van de
Naarderweg, Richard Tijhuis van de
Rigterskamp, Gerard van Gerrit
Lanphen van de Ludenweg, Corien
Bezuijen van de Naarderweg, Kees van
Frans Puik van de Capittenweg, Lambert
Vos van de ‘Meelmuis’, Edwin van Erik
de Boer van de Molenveenweg, Marcel
van Gert Vos van de Tweede Molenweg,
Jeroen van Henk Puik van de Korte
Molenweg en Gerrit van Wim Lanphen
van de Oude Renbaan. In de tijd dat Stef
op de lagere school zat, werd deze gron-
dig verbouwd. In zijn beleving heeft hij
daar veel aan meegeholpen. Er werd een
nieuwe gymnastiekzaal gebouwd op de
voormalige meisjesspeelplaats. Daarin
kregen ze gym van Coen Langkemper.
Maar slagbal op het schoolplein was
toch altijd veel mooier dan binnenin die
nieuwe gymzaal in de touwen klimmen
en over de bok heen springen. 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum
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Viersloot, ’t Merk, Randweg Oost,
Stichtseweg, en tussen de bebouwing in
de Bijvanck.

De redactie

Portret van Stef van den Bergh

(Vervolg op pagina 6)

Stef, Iris, Manuela en Anton

P.v.R.

In nagenoeg het hele dorp Blaricum
geldt een verbod voor het niet aange-
lijnd laten lopen van honden. In de
Bijvanck is het niet anders. Dat leert
Bijlage 4: Aanwijzingsbesluit honden-
aanlijngebod van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
gemeente Blaricum, vastgesteld op 18
mei 1995.

Met enige regelmaat wordt de redactie
van hei & wei op de hoogte gesteld van
wangedrag van de eigenaren van hon-
den. Wederrechtelijk betreden van tuinen
waar uitwerpselen worden gedeponeerd
en pluimvee dat wordt verminkt dan wel
gedood, vormen de voornaamste klach-
ten. Uit de veelal emotionele ingezonden
stukken die we ontvangen over dit onder-
werp, blijkt dat zelden kan worden
gesproken van begripvolle en welleven-
de communicatie tussen de gedupeer-
de(n) en de eigenaar van het desbetref-
fende huisdier. Hei & wei wenst hierin
geen partij te zijn en verwijst naar de –
bij weinigen bekende – wettelijke bepa-
lingen waaraan de eigenaren van honden
in Blaricum gehouden zijn, en raadt aan
om in voorkomende gevallen aangifte te
doen bij de politie (bureau Huizen).

Vanaf artikel 2.4.14 tot en met 2.4.19
worden in de APV de volgende thema’s
aangesneden: loslopende honden; veront-
reiniging door honden; gevaarlijke hon-
den. Het onderwerp wordt onoverzichte-

lijk behandeld en bevat tegenstrijdighe-
den. Herhaaldelijk wordt gerefereerd aan
specifieker bepalingen door burgemees-
ter en wethouders. Die vindt de lezer ach-
ter de APV, waar hij stuit op een glashel-
dere toelichting die de vaststelling in de
eerste alinea van dit artikel rechtvaardigt.

Alle aangewezen verbodsgebieden
beginnen met de zinsneden ‘het gebied,
dat plaatselijk bekend staat als ... en dat
nader is aangeduid op een bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte
kopie (bijlage I-VI), aan te wijzen als
gebied waar het de eigenaar of houder
van een hond verboden is om gedurende
de hieronder aangegeven periode die
hond aldaar te laten verblijven of te laten
lopen zonder dat die hond aangelijnd is.’

Deze ge- en verbodsgebieden zijn voor
het hele jaar:
De wegen binnen de bebouwde kom
van het Oude Dorp in het gebied lig-
gende tussen de wegen: Bergweg,
Meentzoom, Goyergracht Noord,
Elbertsveen, Schapendrift, Driftlaan,
Verbindingsweg, Achterom en Binnen-
door.
Het gebied van: De Blaricummer Engh
en het bosje van Six (verbod van 1 maart
t/m 31 november).
De wegen binnen de bebouwde kom van
de Bijvanck, uitgezonderd de groen-
voorziening, die plaatselijk bekend-
staat als rand groen, tussen de wegen:

Loslopende honden taboe in nagenoeg het hele dorp

Festival Gooisch
Klassiek 2010

Door het gastvrije aanbod van de eigena-
resse konden op zaterdag 18 september
twee concerten plaatsvinden in de sfeer-
volle boerderij aan het Fransepad 8, in
het hart van Blaricum. Dit evenement,
georganiseerd door Festival Gooisch
Klassiek, belooft een jaarlijkse traditie te
worden in Hilversum, Laren en Blaricum.
Ook het Blaricumse gemeentehuis aan
de Kerklaan had haar deuren hiervoor
opengesteld, zodat op deze ‘Blaricumse
dag’ het publiek, lopend of op de fiets,
van het ene naar het andere optreden kon
gaan. Samen met de muzikale evene-
menten in Laren en Hilversum, een cul-
turele aanwinst voor ’t Gooi! Info:
www.gooischklassiek.nl.

De concertboerderij



Zangtalent
Meester Maas had al snel door dat Stef
zangtalent had. Meester Maas hoorde
snel of iemand vals zong of niet. Degene
die vals zong mocht dan gelijk stoppen,
Stef mocht gewoon doorzingen. Dus dat
zat wel goed. Dat hij jaren later ook een
mooi lied over het Blaricum van het
begin van de 21e eeuw zal schrijven, zal
meester Maas zeker niet hebben kunnen
vermoeden. Daarover later meer. 

Vervolgonderwijs
Na de lagere school ging Stef, zoals
zoveel Blaricummers, naar Laar en Berg
in Laren. Hier deed hij de havo. Deze
vijf jaar zijn, onder andere door de apar-
te manier van lesgeven van geschiede-
nisleraar Auke-Jan Schuurmans en de
integere Verhofstad, omgevlogen.
Daarna ging Stef naar de mts aan de
Vaartweg in Hilversum. Dat een techni-
sche richting door hem gekozen werd
bevreemdde eigenlijk niemand. Samen
met Henk van Gijsbert Koppen fietste
hij daarnaar toe. De richting
Werktuigbouwkunde en Elektrokunde
werd door hem met goed gevolg doorlo-
pen. Hij scoorde voor beide vakken altijd
minimaal een 6. 

Stage lopen
Voor de opleiding op de mts moest er
ook stage worden gelopen bij verschil-
lende bedrijven, het liefst in deze regio.
Voor de eerste stageperiode kon Stef
terecht bij B.N. International in Huizen.
Voor de oude Blaricummers nog gewoon
de Balatum of Balamundi. Het bedrijf
waar nu nog hoofdzakelijk behang en
materiaal gefabriceerd wordt dat voor
het kaften van boeken gebruikt wordt.
De volgende stageplaats was iets verder
van huis, namelijk in De Meern. Bij een
fijnmetaalbedrijf. Dit bedrijf maakte
geweren. Dat paste Stef wel, want door
zijn vader Bertus was hij al ‘besmet’ met

het jachtvirus. Zijn volgende stageplaats
was in Bunschoten, bij Van der Pol. Hier
moest hij op de eerste dag al overwerken
tot elf uur in de avond. Dit bedrijf bouw-
de ovens in onderdelen en deze werden
in het hele land in elkaar gezet. In de
periode dat Stef daar werkte moesten ze
ook helemaal naar Friesland. Ondanks
het overwerken ging de zaak toch failliet.
Ja, goede raad is in de regel niet goed-
koop. Wat moest hij nu? Zijn stageperio-
de was nog niet afgerond en alle plaatsen
waren al vergeven. Maar zoals altijd: als
de nood het hoogst is, is de redding
nabij. Met de school werd overeengeko-
men dat Stef, tegen de regels in, de stage
af mocht maken bij zijn vader Bertus in
de smederij. 

Eerste baas
Nadat alle stages met goed gevolg waren
doorlopen, moest er toch gekeken wor-
den naar wat hij eigenlijk wilde worden.
Zijn hart lag duidelijk bij de paarden, hij
wilde hoefsmid worden. In die tijd was
het echter met het afnemende aantal
werkpaarden bij de boeren, en het nog
niet zo ontwikkelde paardenbestand bij
de particulieren, een hele gok om je daar
alleen op te focussen. Daarom werd er
gekozen om in het Staal Constructie
Bedrijf van ome Jan van den Bergh zich
breder op het werken met ijzer te con-
centreren. Hij kon zich hier vooral
bekwamen in het lassen. In 1987 kwam
hij bij zijn vader in het bedrijf werken,
waar ook zijn broer Henk al werkzaam
was. Naast het lassen kwam hier meer
sleutelwerk aan land- en tuinbouwma-
chines aan de orde. Maar het bloed
kruipt waar het niet gaan kan. De liefde
voor het vak van hoefsmid kon niet meer
onderdrukt worden. Dit had tot gevolg
dat Stef één dag in de week naar Deurne
in Noord-Brabant ging, waar de
Hoefsmidschool gevestigd is. Voor deze
opleiding ging hij stage lopen bij Aart
Schaap uit Huizen. Aart heeft ook vele
jaren bij de Firma Van den Bergh
gewerkt.

Voor zichzelf werken 
De hoefsmidopleiding werd met goed
gevolg doorlopen. In het bedrijf van zijn
vader Bertus was niet voldoende ruimte
om er twee zoons vruchtbaar in te laten
functioneren. Dit was voor Stef het sein
om in 1996 voor zichzelf te beginnen als
ambulante hoefsmid. Hij is van de grond
af aan begonnen, zoals hij het zelf
noemt. Er werd een jeep (Suzuki)
gekocht. Deze jeep had eerst bij de bui-
tendienst van de gemeente Blaricum

Terug in Blaricum 
Zo kon het gebeuren dat Stef en
Manuela, en de op 18 maart 2003 gebo-
ren zoon Anton, weer in Blaricum kwa-
men wonen. Dit gebeurde op 30 april
2005. Niet alleen Stef en zijn gezin
waren blij weer in Blaricum te zijn, maar
de weergoden vonden het ook geweldig
dat de ‘verloren zoon’ weer terug was.
Het was die dag namelijk schitterend
weer. Op 2 juni 2006 werd het gezin Van
den Bergh uitgebreid met een dochter
met de mooie naam Iris. 

Schaatsen
Naast zijn drukke werk heeft Stef nog
een passie: schaatsen, en dan natuurlijk
wel op natuurijs. Zo heeft hij meegedaan
aan de Elfstedentocht in 1985, met onder
andere Tonnie Loman, Lammert Calis en
zijn vader Bertus. In 1994 naar Finland
voor de alternatieve Elfstedentocht, met
Jos Raven, Lammert Calis en zijn vader
Bertus. In datzelfde jaar ging hij met
Lambert Borsen naar Oostenrijk, schaat-
sen op de Weissensee. In 1998 wilde hij
de Elfmerentocht schaatsen. Dit is een
tocht die in het verleden vaak gevolgd
werd door de Elfstedentocht. Daarom
wil iedereen deze graag rijden, als voor-
bereiding op de ‘Tocht der Tochten’.
Maar Stef was echter niet in het bezit van
een geldig startbewijs. 
Een grote groep uit Blaricum en Eemnes
was toch van plan om te gaan, waarvan
er een paar een startbewijs hadden. Deze
werden gekopieerd, ze leken net echt,
dus men ging richting Friesland. De
groep bestond uit Kees Calis, Lambert
Borsen, Wijnand van Wegen, Nico de
Jong, Henk Eggenkamp en Stef van den
Bergh. De hele tocht verliep prima, ze
kwamen zonder problemen door de
meeste controleposten. Totdat ze bij de
finish kwamen, daar keken ze ook naar
de achterkant van de startkaart. Deze
was bij hen blanco, want ze waren verge-
ten om dubbel te kopiëren. Er restte de
mannen niets anders dan snel te maken
dat ze weg kwamen, maar de tocht was
wel volbracht. De Elfstedentocht kwam
er dat jaar niet. 

Tuigpaarden 
Als hoefsmid moet je natuurlijk wel aan-
leg hebben om met paarden om te gaan.
Dat hebben Stef en Manuela wel, vooral
met tuigpaarden. Ze gaan samen naar ver-
schillende concoursen in het land, zoals in
Oldebroek, Nunspeet, Doornspijk en
Houten. Stef kocht in 2001 van de legen-
darische Cor Vos een zwart paard,
Nandro. Hij gaf hem als verjaardagsca-
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dienst gedaan en kon aan zijn derde
leven bij Stef beginnen. ‘Derde leven?’
zult u zich afvragen. Ja, want Tonnie
Loman was de tweede eigenaar. Met
trots vertelt Stef, dat zijn eerste klanten
Bud en Thea de Gooijer en Klaas en Joke
Vos waren en nog steeds zijn.

Zware periode 
Jammer genoeg werd het gezin van
Bertus van den Bergh getroffen door
ziekte. Riek, de vrouw van Bertus, leed
aan reuma. Naast de zorg van de zaak,
kreeg het hele gezin te maken met het
feit dat de ‘spil’ van het gezin niet meer
zo kon functioneren zoals ze dat zo
graag zouden willen. Voor, tijdens en na
het overlijden van Riek konden zij op
veel steun van familie, buren en kennis-
sen rekenen. Zeker mag in dit verband
niet onvermeld blijven dat voornamelijk
Bep en Gonnie Raven hier geweldig
werk hebben verricht. Of zoals Stef het
zo mooi kan zeggen: ‘Tante Gonnie en
ome Bep hebben ons jarenlang van de
hongerdood gered.’ Wat is het toch mooi
dat wij in Blaricum nog dergelijke men-
sen hebben, die onopvallend zoveel en
zo lang goed werk doen. 

Manuela 
Net zoals bij zoveel jongens van die
leeftijd, begonnen de kriebels om verke-
ring te krijgen ook bij Stef zich te roe-
ren. Het kan dan ook geen toeval zijn,
als het al bestaat, dat hij tijdens een
Hengstenkeuring in Zwolle in 1994
Manuela van de Bunt ontmoette.
Manuela was net als Stef bezeten van
paarden. Er werd in de verkeringstijd
druk gezocht naar passende woonruimte
in Blaricum. Deze zoektocht leverde
niet het gewenste resultaat op. Een pand
met wat ruimte om het huis werd wel
gevonden in Amersfoort aan de
Hogeweg. Stef weg uit Blaricum, dat is
bijna hetzelfde als een slager zonder
vlees. Maar in 1997 was dit toch een
feit. Hij hield het meeste werk hier toch
in buurt, vooral in Eemnes heeft hij veel
klanten. Stef en Manuela trouwden in
Blaricum op 8 oktober 1999. Voor de
wet gebeurde dat door Adrie van Zon en
voor de kerk door Cuno Lavaleije. Stef
zei hierover: ‘Dat is hopelijk eens maar
nooit weer.’ Ze woonden daar mooi,
maar het is natuurlijk geen Blaricum...
De zoektocht naar passende woon- en
werkruimte in Blaricum ging daarom
ook onverminderd door. Ineens hoorden
ze dat Martin en Marleen Meier van
Windvang 12 naar de Capittenweg gin-
gen verhuizen. 

(Vervolg pagina 5)

Stef en Frank Vos; Dag v.h. werkpaard

P.v.R.
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deau aan Manuela. Deze sprong een gat
in de lucht, zo blij was ze ermee. Met
Nandro heeft zij vele prijzen gewonnen.
Waar ze ook concours reden in
Nederland, Cor Vos kwam altijd samen
met Bertus kijken. Met trots vertelt Stef
dat vier maal het Wilhelmus voor haar
gespeeld is. Viermaal Nederlands
Kampioen. Twee maal in de open klasse
en twee maal in de damesklasse. Dat is
wel iets om je petje voor af te nemen.
Maar sinds 2008 gaat het wat minder
met Nandro. ‘Voor de kar is hij gewoon
te druk,’ zegt Stef. Het deed Stef dan ook
bijzonder veel plezier dat hij met de
afgelopen kermis, tijdens het ringsteken
met versierde aanspanningen op de
Kerklaan, de ‘Frans Elbersbokaal’ ver-
diende voor het bestgaande paard onder
de ring. In een tweestrijd om die prijs,
samen met Bud de Gooijer, trok Stef aan
het langste eind. 

Volksspelen
De activiteiten van Stef tijdens de
Blaricummer kermis blijven niet beperkt
tot alleen het ringsteken. Op de woens-
dagmiddag deed Stef jaren mee met een
eigen touwtrekploeg, de ‘Natnekken’
genaamd. Daarin zaten maar liefst vier
Vossen, te weten Gerard van Piet van
Wijn, Bart van Bertus van Tijmen, Frank
van Cor van Lammert van Geurt, Henk
van Drikus de ‘Meelmuis’, en Frank
Sluik of Erik (de Gooijer) van Bep van
Aal van Lammert van Dikke Willem en
Stef zelf natuurlijk. Maar sinds de
Vossen trekken met een eigen ploeg, de
‘Poedels’ genaamd, is de ploeg van Stef

uit elkaar gevallen. Dit jaar deed hij weer
mee met een nieuwe ploeg, genaamd
‘Trekken boer het is een bul’. Over de
kermis zegt Stef: ‘Een gruwelijk mooi
feest en dat moet echt zo blijven.’ 

Dag van het werkpaard
Hier laat Stef samen met zijn collega
zien hoe er vroeger gesmeed werd, aan
een groot publiek uit de wijde omgeving.
Op ambachtelijke wijze worden er paar-
den beslagen en ijzeren banden om hou-
ten wielen gelegd. De in het midden op
het Oranjeweitje gesitueerde smidse
trekt altijd veel bekijks. Het oude gezeg-
de ‘Je moet het ijzer smeden, als het heet
is’ blijkt hier ook van toepassing. 

Lied over Blaricum
Een oom van Stef, Geurt van Henk van
Steffen, heeft ooit eens het lied ‘Het
Dorp’ van Wim Sonneveld een beetje
veranderd zodat het op Blaricum sloeg.
Stef vond dat hij niet achter kon blijven
bij zijn oom. Op de avond voor
Koninginnedag 2010 ging Manuela naar
het ‘Oranjebal’ in het Vitus. Stef ‘her-
schreef’ het lied van Tol Hansse ‘Big
City’ tot een mooi lied over zijn en ons
geliefde dorp Blaricum. Op de
Koninginnedag zelf bracht hij het lied
ten gehore op het podium in de
‘Kruiskuil’ voor zijn ouderlijk huis.
Hiernaast leest u de tekst en probeer het
eens te zingen!!!
Inderdaad, wat is het toch een rijkdom
om zulke mensen in je dorp te hebben.
Hier moeten we zuinig op zijn.

Frans Ruijter

Blaricum (op de wijs van Big City van Tol Hansse)

Waar ter wereld ik ook kom, nergens tref ik zo een bende,
als in ’t ouwe Blaricom, welgelegen aan de hei
leven wij hier vrij en blij.
Ronkend in gepoetste blikkies, dure vogels met hun chikkies,
uit hun monden wolken rook, aan hun kont ’n rooie brook,
en een bek met gouwe tanden, geen parkeerplek meer voorhanden.
Dus Range Rovers op de stoep, elke dag ’n hele groep,
ja het zijn er echt genoeg, op de straat en voor de kroeg,
Waar Moeke Spijk z’n biertje hijst, en de jet set vrolijk krijst.
daar staat Oog op Blaricum, is ook altijd in z’n hum,
die maakt foto’s voor z’n website, daar kan iedereen z’n verhaal kwijt.
hij legt vast, het wel en wee, in Blaricom holadiéé!
Blaricom..., Blaaricom...
Bla Blaricom, wat een rijkdom.

Op de Dag van ’t werkpaard, zie je Blarricoms ware aard,
hoe je happy leven kan, zo te zien en volgens mij, 
zijn die boeren gruwelijk blij.
Bij Klaas en Joke op de meent, ben je nooit een vreemde eend,
Bud en Thea met hun paarden, hebben hemel hier op aarde, 
op de Zorgboerderij, wordt elk mens vanzelf blij.
Bij Jan en Liesbeth op de deel staan nog koeien, ja heel veel.
Maar bij Henk van Piet van Wijn, is de veestapel al klein.
De boerenstand zit shocking klem between het nieuwe Blaricum.
Als alle boeren zijn verdwenen, en hoge hagen zijn verschenen, 
zie je echt geen ene fuk, dat interesseert ze toch geen ruk, 
en b & w zit daar niet mee, Blaricom Holadiéé!
Blaricom..., Blaaricom...
Bla Blaricom, wat een rijkdom.

Henny Koot, die schudt z’n knar, ziet ze gaan en ziet ze komen,
Kerremis in Blaricom, iedereen heeft grote dorst, 
die werrekweek, die wordt geschorst.
De brandweer komt d’r an gescheurd, want d’r is weer wat gebeurd,
Jaap en Frans met al hun mannen, en ook vrouwen die dat kannen,
Ja het is een heel bedrijf, ons veiligheid staat buiten kijf.
Koop ’n ijsje bij De Hoop, gruwelijk lekker en goedkoop.
En de buurman Albert Heijn let op groot, maar ook op klein.
voor de broodnodige rust, is die koopzondag geen must.
Een dame als een botoxfee, in een grote BMW,
zie je door ’t dorp racen, ’t zal wel ’n BN’er wezen.
Met één miljoen of twee, Blaricom holadiéé!
Blaricom..., Blaaricom...
Bla Blaricom, wat een rijkdom!

’t Gemeentehuis dat werd verkocht, naar 4 miljoen wordt nog gezocht,
Dan maar naar de Kerklaan, waar meester Maas nog heeft gestaan.
de raad is reeds geïnstalleerd, Bernardusschool is ’m gesmeerd.
Die zitten bij de OBB, en daar valt het ook niet mee, 
die school die was al gauw te klein, en ook die lucht was niet zo fijn.
’t Heb weer ’n paar ton gekost, maar de CO2 is opgelost.
Op de Blaricummermeent, wordt de hele boel versteend,
maar ’t wordt ’n mooie wijk, en nou verder geen gezeik,
want ’t wordt hier pas benauwd, als ál ons groen wordt volgebouwd.
En dan komt magere Hein, die krijgt iedereen hier klein.
Ga je naar ’t kerkhof, dat is ook al weer zo’n sof,
Zelfs begraven valt niet mee, in Blaricom Holadiéé,
Blaricom..., Blaaricom...
Bla Blaricom, WAT EEN RIJKDOM!!! (2x)

Op vrijdag 3 september jl. opende de hei
& wei-adverteerder Schipper Complete
Woninginrichting zijn deuren op een
nieuwe locatie aan de Kerkstraat 14 te
Huizen. Het pand, vlakbij de vorige win-
kel, biedt meer ruimte aan de uitgebrei-
de collectie gordijnen, tapijten, laminaat,
zonwering en meubelstoffen. Nieuw in
het assortiment zijn de realistische lamel
parketvloeren van Solidfloor en de oer-
sterke PVC-vloeren van Mflor in de
meest uiteenlopende dessins.
Het is nu ook mogelijk om het werk van
CustomWood (zie de advertentie) meer
onder de aandacht te brengen. Deze
meubelmakerij, gevestigd in Blaricum,

van Peter Kaasjager en Sjaak Schipper,
maakt prachtige meubels op maat. Van
verschillende houtsoorten maken zij
keukens, tafels, kasten, bureaus etc.,
passend in uw interieur. 

In augustus jl. zijn Schipper en
CustomWood dan ook druk bezig
geweest met het ontwerpen en maken van
de presentatiekasten, het leggen van de
verschillende vloeren en het inrichten van
de nieuwe winkel. Iedereen is altijd van
harte welkom om dit staaltje ambacht van
dichtbij komen te bewonderen. De
komende periode zijn er diverse acties op
lamelparket, gordijnen en tapijten.

Schipper, uw complete 
woninginrichter, is verhuisd!

(ingezonden mededeling)



Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 32 22
info@blaricum

Burgerzaken Blaricum
Maandag t/m vrijdag 
08.30 -  12.30. Dinsdag ook
van 18.00 - 20.00 uur

Kantoor BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 31 11

Het kantoor van de 
BEL Combinatie is voor
publiek geopend van ma. t/m
vr. van 8.30 - 12.30 uur.

Burgerzaken, 
kantoor BEL Combinatie
De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond) 
van 13.30 - 20.00 uur.

De afdeling Vergunning en
Handhaving is ook geopend
op maandagmiddag 
van 13.30 - 15.30 uur.

Afdeling Belastingen:
Tel: 035 - 751 31 28

Meldpunt Openbare
Ruimte:
Tel: 035 - 751 31 31

Vergunningenlijn:
Tel: 035 - 751 31 25
op werkdagen  
van 9.00 - 11.00 uur.

Deze, en overige publicaties 
zijn te bekijken op
www.blaricum.nl

Aanvragen om bouwvergunning
• Middenweg 17, 1261 EZ, het
geheel oprichten van een woon-
boerderij met kantoor, ingekomen
20 september 2010;

• Verloren Engh 5, 1261 CP, het
geheel plaatsen van een toegangs-
poort, ingekomen 21 september
2010;

• Blad 12, 1261 PX, het geheel plaat-
sen van een dakkapel aan de voor-
zijde van een woning, ingekomen
23 september 2010;

• Wetering 115 tot en met 129
(oneven), 1261 NG, het geheel
oprichten van negen eengezins-
woningen, 24 september 2010;

• Matthijssenhoutweg 33b, 1261 CK,
het gedeeltelijk vergroten van een
woning, ingekomen 27 september
2010;

• Angerechtsweg 5, 1261 XG, het
gedeeltelijk vergroten van een
woning, ingekomen 27 september
2010.

Aanvragen om sloopvergunning
• ’t Schaar 25, 1261 MP, het verwij-
deren van asbesthoudende materi-
alen, ingekomen 13 september
2010;

• ’t Schaar 101, 1261 MS, het verwij-
deren van asbesthoudende materi-
alen, ingekomen 13 september
2010;

• Noolseweg 55, 1261 EB, het verwij-
deren van asbesthoudende materi-
alen, ingekomen 23 september
2010.

Aanvragen om kapvergunning
• Buizerd 94, 1261 SV, 1 boom, inge-
komen 13 september 2010;

• Veurhuis 11, 1261 KM, 3 bomen,
ingekomen 14 september 2010;

• Buizerd 118, 1261 SW, 1 boom,
ingekomen 14 september 2010;

• Schouw 31, 1261 LE, 1 boom, inge-
komen 20 september 2010;

• Bij de Berg 9, 1261 XN, 1 boom,
ingekomen 20 september 2010. 

Het is nog niet bekend of deze aan-
vragen in behandeling kunnen wor-
den genomen en/of de vergunnin-
gen worden verleend. De aanvragen
kunnen worden ingezien bij de
Balie Vergunningen. Het indienen
van een bezwaar- of beroepschrift is
pas mogelijk nadat op de aanvraag is
beslist. Deze besluiten worden
onder de rubriek ‘Verleende vergun-
ningen’ bekendgemaakt. 

ONTVANGEN AANVRAGEN

Binnenplanse ontheffing 
Het college heeft het voornemen
ontheffing en een bouwvergunning
te verlenen van het ter plaatse gel-
dende bestemmingsplan op grond
van artikel 3.6 van de Wet op de
ruimtelijke ordening voor de vol-
gende bouwplannen:

• Houtwal 25, 1261 BC, het plaatsen
van twee toegangspoorten;

• Noolseweg 59, 1261 EB, het geheel
oprichten van een toegangspoort.

De ontwerpbesluiten en de relevan-
te stukken liggen vanaf de dag na
datum van deze publicatie geduren-
de zes weken ter inzage bij de Balie
Vergunningen. Gedurende deze ter-
mijn kunnen belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, hun zienswij-
zen over de aanvraag kenbaar
maken bij burgemeester en wethou-
ders.

Voorgenomen buitenplanse
ontheffing 
Het college heeft het voornemen
ontheffing en een bouwvergunning
te verlenen van het ter plaatse gel-
dende bestemmingsplan op grond
van artikel 3.23 van de Wet op de
ruimtelijke ordening juncto artikel
4.1.1. Besluit op de ruimtelijke orde-
ning voor het volgende bouwplan:

• Schapendrift 3, 1261 HK, het bou-
wen van een woonhuis met bijge-
bouw.

Het ontwerpbesluit en de relevante
stukken liggen vanaf de dag na
datum van deze publicatie geduren-
de zes weken ter inzage bij de Balie
Vergunningen. Gedurende deze ter-
mijn kunnen belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze
over de aanvraag kenbaar maken bij
burgemeester en wethouders.

Op 5 oktober 2010 kunnen mantel-
zorgers deelnemen aan een tweetal
cursussen van Versa Mantelzorgon-
dersteuning.

• Cursus Rondom Dementie. In
totaal zijn er zeven bijeenkomsten
waarin verschillende deskundi-
gen informatie geven over rele-
vante onderwerpen: Wat is
dementie, welke gedragsverande-
ringen kun je verwachten en wat
zijn de ondersteuningsmogelijkhe-
den. Deze cursus wordt bij Versa
Mantelzorgondersteuning gege-
ven, Neuweg 31 1211 LV
Hilversum van 13.30 tot 15.30 uur.

• Cursus Rondom Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH). Deze cursus
biedt veel praktische informatie
en tips in het omgaan met iemand
met NAH. Deze cursus bestaat uit
zes bijeenkomsten en wordt even-
eens op de Neuweg gegeven van
14.00 tot 16.00 uur.

U kunt zich voor deze cursussen
aanmelden bij Versa Mantelzorgon-
dersteuning, tel. 035-6970050 (van
9.00-13.00 uur) 

VOORGENOMEN ONTHEFFING 
(AANVRAAG INGEKOMEN NA 01- 07- 2008)

WELSTANDS-
COMMISSIE 

Kleine commissie
Iedere maandag – in de oneven
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Grote commissie
Iedere maandag – in de even
weken – in het gemeentehuis
van de gemeente Wijdemeren,
Rading 1, 1231 KB Loosdrecht. 

Voor beide commissies geldt:
eerst plan inleveren, ‘geen vrije
inloop’. Voor eventuele informa-
tie over de agenda kunt u één
werkdag voor de vergadering
tussen 9.00 en 11.00 uur telefo-
nisch contact opnemen met de
Vergunningenlijn, telefoon (035)
75 13 125.

CURSUSSEN VOOR 
MANTELZORGERS  



Bouwvergunningen
• Dr. Catzlaan 28, 1261 CH, het ver-
groot uitvoeren van een garage,
verzonden 9 september 2010;

• Mondriaanlaan 2 t/m 8 en Pycke
Kochlaan 8 en 10, (voorheen gepu-
bliceerd als: Blaricummermeent
deelplan A1), geheel oprichten van
uitbouwen (kopersoptie), verzon-
den 13 september 2010;

• Vliegweg 14, 1261 GL, het oprich-
ten van een bijgebouw, verzonden
16 september 2010;

• Vliegweg 14, 1261 GL, het verande-
ren en vergroten van de woning,

verzonden 16 september 2010;
• Opzetter 17, 1261 MG, het plaatsen
van een dakkapel, verzonden 21
september 2010;

• Witzand 9, 1261 BM, het oprichten
van een bijgebouw, verzonden 22
september 2010.

Sloopvergunningen
• ’t Schaar 25, 1261 MP, het verwijde-
ren van asbesthoudende materia-
len, verzonden 22 september 2010;

• ’t Schaar 101, 1261 MS, het verwijde-
ren van asbesthoudende materia-
len, verzonden 22 september 2010.

Monumentenvergunning
• Noolseweg 55, 1261 EB, het veran-
deren van het bijgebouw, verzon-
den 9 september 2010.

Kapvergunningen
• Boslaan 6, 1261 CB, 2 zomereiken,
verzonden 16 september 2010;

• Rotondeweg 2, 1261 BG, 10 conife-
ren (herplant), verzonden 16 sep-
tember 2010;

• Driftlaan 1, 1261 JH, 2 fijnsparren,
verzonden 16 september 2010;

• Noolseweg 26, 1261 ED, 1 esdoorn,
verzonden 16 september 2010;

• Torenlaan 50, 1261 GE, 1 valse aca-
cia (noodkap), verzonden 21 sep-
tember 2010.

Overige vergunningen 
door burgemeester
• ontheffing van het sluitingsuur aan
Moeke Spijkstra, gevestigd aan de
Torenlaan 10 op de volgende data,
verzonden 21 september 2010: 
- de nacht van 15 oktober 2010 op
16 oktober 2010 van 01:00 uur 
tot 01:30 uur;

- de nacht van 12 november 2010 
op 13 november 2010 van 01:00 
uur tot 01:30 uur;

- de nacht van 10 december 2010 
op 11 december 2010 van 01:00 
uur tot 01:30 uur. 

door burgemeester en wethouders
• het plaatsen van een afvalcontai-
ner op 2 parkeerplaatsen aan de
Dorpsstraat van 22 oktober 2010 tot

en met 28 oktober 2010, verzonden
16 september 2010.

Hier staan besluiten vermeld, waar-
tegen belanghebbenden op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen
indienen. De besluiten met bijbeho-
rende stukken liggen ter inzage bij de
Balie Vergunningen. Iedereen die
meent door een of meerdere van
bovengenoemde besluiten recht-
streeks in zijn belang te zijn getrof-
fen, kan binnen zes weken na de
bekendmaking van het betreffende
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en
wethouders. De datum van bekendma-
king is de verzenddatum en is per
besluit aangegeven. 

Degene die een bezwaarschrift
indient, kan – als spoedeisende
belangen gelden – een verzoek tot
het treffen van voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank
Amsterdam (Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam). Voor een dergelijk ver-
zoek brengt de rechtbank griffierecht
in rekening.

Van de kapvergunningen mag geen
gebruik worden gemaakt voor het
moment dat de bezwaar- of beroeps-
termijn is verstreken of beslist is op
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

 

Op grond van artikel 1.3.1. van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
maken burgemeester en wethouders
van Blaricum, bekend, dat zij een
bestemmingsplan voor het perceel
Angerechtsweg 12 voorbereiden.

Het plangebied
Het plangebied wordt gevormd door
het perceel Angerechtsweg 12.
Volgens het vigerend bestemmings-
plan Kom 1e herziening is de agrari-
sche bestemming op dit perceel van
toepassing. Er is verzocht om de
bestemming te wijzigen naar de
woonbestemming. Hiervoor is een
herziening van het bestemmingsplan
noodzakelijk.

Procedure
Voor dit voornemen liggen geen stuk-
ken ter inzage en kunnen nog geen

reacties worden ingediend. Wel wordt
een aantal onafhankelijke instanties
in te gelegenheid gesteld advies uit te
brengen over dit voornemen.

Wanneer het ontwerpbestemmings-
plan Angerechtsweg 12 ter inzage
wordt gelegd, wordt een ieder in de
gelegenheid gesteld om zienswijze in
te dienen. De start van deze procedu-
re wordt bekend gemaakt in de
Staatscourant, hei & wei en de websi-
te van de gemeente Blaricum.

Informatie
Voor meer informatie over het toe-
komstig bestemmingsplan Ange-
rechtsweg 12 kan contact worden
opgenomen met team Ruimte van de
afdeling Ruimte en Welzijn van de
BEL Combinatie, telefoon: 035 - 7513
165.

VOORAANKONDIGING OP GROND VAN
ART. 1.3.1. BRO: BESTEMMINGSPLAN
ANGERECHTSWEG 12

Omgevingsvergunning
De Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht gaat in op 1 oktober 2010
in werking. In totaal 25 bestaande
vergunningen worden als één
behandeld. U vraagt per 1 okober
2010 geen kapvergunning meer aan,
maar een omgevingsvergunning
voor de activiteit ‘kappen’. U wilt
een garage bouwen, maar u heeft
daarbij ook een inrit nodig naar uw
garage en er staat ook nog een boom
in de weg? Dan vraagt u geen bouw-,
kap- en inritvergunning aan, maar
één omgevingsvergunning voor de
drie activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’
en ‘inrit’.  

Voordelen van één omgevings-
vergunning
Er komt één loket voor het indienen
van een vergunningaanvraag. Voor
een plan kan een burger of onderne-
mer één aanvraag indienen. De
gemeente behandelt deze in één
procedure en neemt één besluit. Er
is ook nog maar één inspraak- en
beroepsprocedure. De nieuwe ver-
gunningaanvraag kan ook digitaal
worden ingediend. U bent overigens
niet verplicht alles in één keer aan
te vragen. De Wabo biedt ook de
mogelijkheid de aanvraag voor één
project te knippen in meerdere
omgevingsvergunningen, maar hier

zitten wel een aantal spelregels aan
vast. 

Digitale indiening 
Via het omgevingsloket (www.
omgevingsloket.nl) kunt u via een
vragenboom vaststellen of bijvoor-
beeld uw plan vergunningplichtig is
en voor welke onderdelen of activi-
teiten u een vergunning moet aan-
vragen. Op basis van de gegeven
antwoorden, stelt de module het
aanvraagformulier samen. 

Vooroverleg
Omdat per 1 oktober 2010 meerdere
vergunningen tegelijk aangevraagd
kunnen worden is het in bepaalde
gevallen beter eerst vooroverleg met
de gemeente te voeren over uw
voornemen. Het vooroverleg is een
schriftelijk verzoek waarin u aan-
geeft welke onderdelen van uw
plan(nen) u getoetst wilt hebben
voordat u de officiële aanvraag
indient. Het vooroverleg is zeker
aan te raden als bijvoorbeeld uw
plan niet past binnen de voorschrif-
ten van het bestemmingsplan of dat
er voor uw plan verschillende activi-
teiten moeten plaatsvinden. 

(vervolg op volgende pagina)

DE OMGEVINGSVERGUNNING 
VOOR DE BURGER 

RTG 1
Aanvang 19.30 uur tot uiterlijk 21.00
uur   
Beeldvormend
1. Integraal veiligheidsplan 
Blaricum 2011-2015 (40min)

2. 2e bestuurlijke voortgangsrappor-
tage Blaricum 2010 (40min)

Informerend
3. Ruimte voor niet geagendeerde
onderwerpen (10min)

Dit agendapunt is gereserveerd voor
de Blaricumse burger die een niet
geagendeerd onderwerp met de raad
wil bespreken. 

RTG 2
Aansluitend, maar uiterlijk om 21.15
uur tot 22.45 uur   
Informerend
1. On twe rpbe s t emming sp l an
Angerechtsweg 12 (30min)

Beeldvormend
2. Rekenkameronderzoek integriteit-
beleid (45min)

Informerend
3. Rondvraag raadsleden en fractie-
vertegenwoordigers (15min)

Indien u deel wenst te nemen aan de
beeldvormende rondetafelgesprek-
ken wordt u hiervoor van harte uitge-
nodigd en kunt u dit vooraf melden
bij de griffier (griffier@blaricum.nl).

In de rondetafelgesprekken kan niet
gesproken worden over besluiten
waartegen bezwaar of beroep op de
rechter open staat of heeft gestaan,
over benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van per-
sonen, of over een onderwerp waar-
over een klacht ex artikel 9:1 van de
Algemene wet bestuursrecht kan of
kon worden ingediend.

Deze stukken liggen ter inzage in de
hal van het gemeentehuis in
Blaricum. 
Ook kunt u de stukken raadplegen
via de gemeentelijke website
www.blaricum.nl 
(Gemeentehuis – Gemeenteraad –
Agenda + stukken).

AGENDA RONDETAFELGESPREKKEN 
DINSDAG 12 OKTOBER 2010
gemeentehuis, Kerklaan 16 te Blaricum



Het college van B&W van Blaricum
heeft op 14 september jongstleden
ingestemd met het voorkeurstracé
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV) tussen Huizen en Hilversum.
Ook de colleges van de vier andere
gemeenten in het Gooi (Hilversum,
Huizen, Blaricum en Laren) en gede-
puteerde staten van Noord-Holland
hebben met het tracé ingestemd.

Voordat de gemeenteraad over het
voorkeurstracé besluit, vindt er een
informatiebijeenkomst plaats op
dinsdag 5 oktober aanstaande om

20.00 uur in De Malbak, Wetering
122 in Blaricum. Tijdens deze bij-
eenkomst worden het tracé en de
keuze toegelicht, en kunnen belang-
hebbenden en belangstellenden hun
mening laten horen.

Het voorkeurstracé loopt van het
busstation Huizen, over de
Huizermaatweg en langs ’t Merk en
de Randweg-Oost naar de carpool-
plaats in Blaricum. Vanaf hier rijdt
het HOV over de A27 naar
Hilversum, met een halte bij
Eemnes. In Hilversum komt aan de

INFORMATIEBIJEENKOMST HOOGWAARDIG OV 
HUIZEN-HILVERSUM

De gemeente Blaricum heeft per 1
oktober een nieuw handhavingsbe-
leid. De insteek voor het nieuwe
beleid is een integrale - BEL-brede -
aanpak. Dat betekent dat de werk-
processen van Blaricum, Eemnes
en Laren zoveel mogelijk zijn geü-
niformeerd om de BEL Combinatie
zo efficiënt mogelijk te laten func-
tioneren. De drie gemeenten heb-
ben wel de ruimte om zelf te bepa-
len waar de ‘eigen’ prioriteiten 
liggen.

Wethouder Ineke de Joode-Baljet:
“Als gemeente nemen wij onze handha-
vingstaak serieus. Het gaat immers om
de veiligheid van mensen! Of het nu
gaat om controle van een bouwvergun-
ning, een milieu-inspectie of het hand-
haven van een parkeerverbod. Wanneer
we dat samen doen met de andere BEL-
gemeenten kan de uitvoering een stuk
efficiënter en minder versnipperd. Het is
dus absoluut winst om één gezamenlijk
handhavingsbeleid hebben.” 

Prioriteiten
Het handhavingsbeleid beschrijft de
prioriteiten die de gemeente
Blaricum stelt aan handhaving van
de regels op het gebied van onder

andere bouwen, milieu, ruimtelijke
ordening, openbare ruimte, gebruiks-
vergunningen en APV (Algemene
Plaatselijke Verordening). Het is
namelijk niet mogelijk om alle
regels 100% te controleren. Dat is
ook niet wenselijk omdat burgers en
bedrijven ook een eigen verant-
woordelijkheid hebben om te vol-
doen aan de regels. 

De controles op bouwen, brandvei-
ligheid en milieu krijgen hoge prio-
riteit in Blaricum. Overigens geldt
dit ook voor de twee andere BEL-
gemeenten. 
Een hoge prioriteit betekent dat er
intensief gecontroleerd zal worden.
Bij een gemiddelde prioriteit is het
toezicht en handhaving beperkt.
Een lage prioriteit betekent dat er
niet actief wordt gehandhaafd maar
dat er alleen wordt opgetreden op
basis van klachten. 

Een voorbeeld is de controle op de
constructieve veiligheid van een
woning is hoog geprioriteerd. Als
een woning instort is het risico
groot. De spontane naleving door
burgers en bedrijven is wisselend.
Sommige aannemers leveren hoge

kwaliteit, bij anderen is de kans dat
er regels niet worden nageleefd
groot. Actief optreden is dus nodig. 

Brandveiligheid op kleine evene-
menten, zoals een straatfeest, heeft
een gemiddelde prioriteit. Als er iets
gebeurd dan zijn de negatieve effec-
ten vaak gering, omdat de evene-
menten vaak buiten zijn. De sponta-
ne naleving is daarentegen wel
slecht omdat mensen vaak onbe-
kend zijn met de regels. Als de over-
heid niets doet (voorlichting, toe-
zicht en corrigerend optreden) heeft
dat een toename van overtredingen
tot gevolg. Het blijft daarom nodig
om steekproefsgewijs te controleren. 

Een ander voorbeeld is de stand-
plaatsen. Het is verboden zonder
vergunning een standplaats of een
kraam in te nemen. Over het alge-
meen weet een standplaatshouder
dit. Een kaasboer zal niet zomaar op
de hoek van een straat zijn wagen
neerzetten om zijn waar te verko-
pen. Het naleefgedrag van deze
regel is dan ook relatief hoog.
Handhaving heeft daarom een lage
prioriteit. In dit geval wordt er alleen
op basis van klachten opgetreden. 

NIEUW HANDHAVINGSBELEID VOOR BLARICUM 

Er komt één landelijk register kin-
deropvang. Dit vervangt de 430
individuele gemeentelijke regis-
ters. Het register zorgt niet alleen
voor meer professionaliteit, maar
helpt (ook de Belastingdienst) om
misbruik te voorkomen. Ook de
gemeente is druk bezig met het
inschrijven van instellingen in het
register. 

Sinds 1 juli 2010 is het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) voor
iedereen in te zien. In het LRK
worden alle kinderdagverblijven,
organisaties voor buitenschoolse
opvang, gastouderbureaus en gast-
ouders geregistreerd die voldoen

aan de kwaliteitseisen van de Wet
Kinderopvang. Ouders hebben per
2011 alleen recht op kinderopvang-
toeslag als ze gebruikmaken van
kinderopvang die in het LRK geregi-
streerd staat. Per 1 oktober zal het
register volledig gevuld zijn. 

Meer informatie is te vinden op de
website www.landelijkregisterkin-
deropvang.nl. Vanaf 2010 gelden
strengere regels voor gastouderop-
vang. Ouders die gebruikmaken van
gastouderopvang behouden in 2010
recht op kinderopvangtoeslag, ook
als hun gastouder niet aan de nieu-
we deskundigheidseisen voldoet.
Willen de ouders in 2011 dat recht

behouden, dan moet de gastouder
wel aan de nieuwe kwaliteitseisen
voldoen én in het Landelijk
Register Kinderopvang zijn opge-
nomen. Gastouders moeten via
een geregistreerd gastouderbu-
reau dit jaar voor 1 oktober een
aanvraag tot registratie doen bij
de gemeente en voor 31 december
aan de kwaliteitseisen voldoen.
Voor meer informatie kijk ook op
www.implementatiekinderop-
vang2010.nl.

Voor nadere informatie kunt u
terecht bij de heer R. Hendrikx
van de BEL Combinatie 035
7513159.

LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG

zuidkant van het spoor een vrije
HOV-baan naar het NS-station. 
Voor Huizen en Blaricum is sprake
van een fors betere ontsluiting: er
komt een snellere en betrouwbare
busverbinding van en naar
Hilversum met een rijtijdwinst in de
spits tot 18 minuten. De inpassing
van het voorkeurstracé in de stede-
lijke gebieden is zodanig dat het ver-
lies aan groen zo veel mogelijk
wordt voorkomen en gecompen-
seerd. Tevens wordt de inpassing
aangegrepen om de ruimtelijke
kwaliteit te verbeteren.

Op 10 november, de Dag van de
Mantelzorg, openen vestingwerken,
kastelen en musea in de regio hun
deuren voor mantelzorgers. Voor
werkende mantelzorgers en jonge-
ren die zorgen is een avondprogram-
ma samengesteld. Mantelzorgers,
mensen die elkaar vanuit een socia-
le relatie hulp geven, worden deze
dag in het zonnetje gezet. Deze dag
is ook bedoeld om één dag in het
jaar speciaal aandacht voor mantel-
zorg te vragen. 

Dit jaar wordt de Dag van de
Mantelzorg in de regio Gooi en
Vechtstreek groots aangepakt. De
verschillende vestingwerken, kaste-
len/musea openen hun deuren voor
de mantelzorgers, die deze dag gra-
tis worden rondgeleid, verschillende
workshops kunnen volgen en een
lunch of high tea aangeboden krij-
gen. Voor de jongeren zal er ’s
avonds op forteiland Pampus een
speurtocht worden uitgezet met
kampvuur en fakkels. Werkende
mantelzorgers kunnen ’s avonds in
het Filmhuis in Hilversum terecht.
De activiteiten worden ’s ochtends
om 10.00 uur officieel geopend. In
het Muiderslot zal Zijne Hoogheid
Prins Floris van Oranje-Nassau, van
Vollenhoven de openingshande-ling
verrichten. Op de andere locaties
wordt de opening verricht door de
locale wethouder.

Deze gratis dag/avond wordt georga-
niseerd door Versa Welzijn, Amaris
Voor Anker, iZovator, Fortwerk IV,
het Muiderslot, Beeld  & Geluid,
Huizer Museum, Kasteel Sypesteyn,
Vestingmuseum Naarden, Forteiland
Pampus en Filmtheater Hilversum.

Mantelzorgers kunnen zich opgeven
voor deze gezellige dag op telefoon-
nummer 0900 6662222 (lokaal
tarief) of op website www.ridderlij-
keroeping.nl. Op deze site vindt u
ook meer informatie over de ver-
schillende programma’s op de diver-
se locaties. 

MANTELZORGERS IN HET

ZONNETJE OP DAG VAN

DE MANTELZORG 

(vervolg van vorige pagina)

Wat betekent dit?
Totdat de Wabo (Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht) in werking
treedt verandert er niets aan het
aanvragen van een vergunning en
de behandeling door de gemeenten.
Per 1 oktober 2010 geldt bovenge-
noemde werkwijze. 

Heeft u een gerichte vraag over uw
eigen ‘omgevingsplannen’ dan kunt
u contact opnemen met de
Vergunningenlijn (035-75 13 125),
bereikbaar op werkdagen tussen
9.00 uur – 11.00 uur, optie 1. 



Veel kinderen en jongeren die thuis
te maken hebben met een langdurig
zieke of gehandicapte ouder/fami-
lielid verrichten extra taken. Zij
doen dit uit liefde en het gevoel van
verbondenheid en leren hierdoor al
vroeg dat je inzetten voor je naaste
bij het leven hoort. 
Doordat deze jongeren zorgtaken
vervullen, hebben zij verantwoorde-
lijkheden die  volgens onze huidige
maatstaven niet passen bij hun leef-
tijd en ontwikkeling. Ze maken zich
vaak zorgen over andere familiele-
den en maken hun eigen zorgen
hieraan ondergeschikt. Ook nemen
zij  verantwoordelijkheden van hun
ouders over.

De taken en verantwoordelijkheden
van jonge mantelzorgers kunnen
uiteenlopen van huishoudelijk
werk, persoonlijke verzorging van

Burgemeester Joan de Zwart gaf
woensdag 22 september jongstleden
het (lokale) startsein voor het pro-
ject Oktobermaand Kindermaand
door voor te lezen op de Katholieke
Basisschool Bernardus. Doel van dit
project is kinderen op een laag-
drempelige manier kennis te laten
maken met kunst en cultuur. 

Het verhaal dat de burgemeester
voorlas, is speciaal geschreven voor
deze gelegenheid. Schrijver is Dolf
Verroen. Verroen werd bekend als
schrijver van onder ander de vol-
gende kinderboeken: Mijn familie is
een bende, Een juf om op te eten en
Een leeuw met lange tanden.

Cultuur voor kinderen
Het project Oktobermaand

Kindermaand richt zich op kinderen
in de leeftijdsgroep 4 – 12 jaar. De
belangrijkste doelstellingen zijn:
• kinderen kennis laten maken met
kunst en cultuur

• stimuleren van vrijetijdsbezoek
van kinderen met (groot)ouders
aan een culturele instelling.

Oorspronkelijk is het project ontwik-
keld voor de provincie Drenthe, maar
het krijgt inmiddels landelijk steeds
meer navolging. Dit jaar doen onder
ander ook de provincie Groningen en
de Gooi- en Vechtstreek mee. Op de
website www.oktobermaandkinder-
maand.nl staat meer informatie over
onder andere de achtgrond van het
project en het programma voor 2010.

het ziek gezinslid (zoals het helpen
met eten, drinken, aankleden, was-
sen), zorgen voor andere kinderen
in het gezin, zaken buitenshuis rege-
len etc. 
Jongeren die opgroeien met een
psychisch zieke ouder bieden meer
emotionele steun, terwijl jongeren
met een lichamelijk zieke ouder
meer persoonlijke verzorging bieden
en meer zaken buitenshuis regelen. 

Versa Mantelzorgondersteuning biedt
jonge mantelzorgers uit de Gooi en
Vechtstreek en Eemnes leuke activi-
teiten aan. Denk hierbij aan een
bezoek aan een klimhal, film of
samen koken. Ook is het mogelijk
om per mail of in een persoonlijk
gesprek je verhaal te doen of in con-
tact te komen met andere jongeren
die thuis in een zorgsituatie zitten.
Je kunt hiervoor contact opnemen

met mverstijnen@versawelzijn.nl of
bellen met 035 697 00 50.

Op 27 oktober komen we bij elkaar
om met elkaar kennis te maken. In
jongerencentrum My Centre in
Hilversum gaan we muzikaal aan de
slag met verschillende instrumenten.

Op 10 november worden mantelzor-
gers in het zonnetje gezet. Het is
dan de landelijke Dag van de
Mantelzorg. Ook jonge mantelzor-
gers zijn van harte welkom en wel
op forteiland Pampus. Om 19.00 uur
varen we af en op Pampus wacht
een leuk programma op ons met
een fakkeloptocht, spannende ver-
halen en kampvuur met iets lek-
kers. Jongeren die niet alleen willen
komen mogen een introducé mee-
nemen! Kijk voor meer informatie
op: www.ridderlijkeroeping.nl

JONGE MANTELZORGERS 

Het college van Blaricum maakt
bekend dat zij aan de directeur
van de BEL Combinatie bij
besluit van 14 september 2010
mandaat heeft verleend voor de
registratie van kinderopvang.

De directeur van de BEL
Combinatie maakt bekend dat hij
aan de Afdelingsmanager Welzijn
en Ruimte bij besluit van 21 sep-
tember 2010 ondermandaat heeft
verleend ter zake de aan hem
gemandateerde bevoegdheden
voor de registratie van kinderop-
vang. 

De volledige teksten van de
besluiten liggen ter inzage bij de
balie Vergunningen in het kan-
toor van de BEL Combinatie,
Zuidersingel 5 te Eemnes.

Sinds vrijdag 24 september is de rij-
baan van Randweg Oost/’t Merk
richting A27 afgesloten. Verkeer
vanaf het kruispunt met de
Viersloot tot aan het kruispunt met
de Blaricummerweg wordt dan
zoveel mogelijk via de andere rij-
baan geleid. Dat betekent dat er
voor beide rijrichtingen maar één
rijstrook beschikbaar is. 

Helaas is het niet mogelijk de werk-
zaamheden uit te voeren zonder dat
weggebruikers en omwonenden
daar hinder van hebben. Dat geldt
met name voor de ochtend- en de
avondspits. Wij vragen uw begrip
voor de verwachte extra drukte en
langere reistijden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Hieronder vindt u een overzicht van

de tijdelijke verkeersmaatregelen
tijdens de werkzaamheden aan de
Randweg Oost en ’t Merk. 
• De rijbaan vanaf de A27 tot aan
Huizen wordt ingericht voor ver-
keer in twee richtingen. Er is dan
voor beide rijrichtingen één rij-
strook beschikbaar. 

• De verkeerslichten op de kruis-
punten met de Viersloot en de
Blaricummerweg gaan uit; verkeer
wordt langs de werkzaamheden
geleid met behulp van onder ande-
re borden en gele belijning.

• Het kruispunt Randweg Oost -
Randweg Midden wordt afgesloten
voor verkeer.

• Verkeer dat gebruik maakt van de
Randweg Midden wordt omgeleid
via de gemeente Huizen over de
Gooilandweg en de
Gemeenlandslaan.

• Het kruispunt Randweg Oost -
Blaricummerweg blijft open voor
verkeer vanuit Blaricum Dorp;
vanaf de Randweg richting het
oude dorp wordt afgesloten.

• Zowel ter hoogte van het kruis-
punt met de Stichtseweg als bij de
op-/afrit van de A27 komt een
doorsteek door de middenberm.
Op deze manier kan verkeer rich-
ting Almere, Utrecht en de
Blaricumse wijk Bijvanck zich nor-
maal opstellen op de voorsort-
eerstroken.

• De Gooijerweg blijft open voor
verkeer. 

• De bussen van Connexxion gaan
de route Viersloot - De Noord (v.v.)
volgen om de Randweg te ontlas-
ten.

VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS RECONSTRUCTIE RANDWEG
OOST EN ’T MERK MANDATERING

REGISTRATIE 
KINDEROPVANG

jonge mantelzorgers

10 NOV 2010
dag van de mantelzorg

Is er thuis iemand ziek?
Zorg jij voor een familielid? 

Dan ben jij een 
jonge mantelzorger!

Kom ’s avonds naar 
forteiland Pampus.
Deelname is gratis.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN: 
0900 666 2222 (lokaal tarief)   www.ridderlijkeroeping.nl

BURGEMEESTER GEEFT STARTSEIN 
OKTOBERMAAND KINDERMAAND

Behalve de vaste agendapunten
staan de volgende onderwerpen op
de agenda:

• 2e bestuurlijke voortgangsrap-
portage Blaricum 2010

• Integraal veiligheidsplan
Blaricum 2011-2015

• Rekenkameronderzoek integri-
teitbeleid 

• Herbenoemingen leden van de
Rekenkamercommissie en ver-
lengen samenwerkingscontract 

• Voorstel tot benoeming voorzit-
ter rondetafelgesprekken 

• Voorstel tot benoeming van een
fractievertegenwoordiger 

• Beëdiging fractievertegenwoordi-
gers rondetafelgesprekken 

Deze stukken liggen ter inzage in de
hal van het gemeentehuis in
Blaricum. 
Ook kunt u de stukken raadplegen
via de gemeentelijke website
www.blaricum.nl 
(Gemeentehuis – Gemeenteraad –
Agenda + stukken).

AGENDA MENINGVORMENDE- EN 
BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 
DINSDAG 19 OKTOBER 2010
Aanvang 20.00 uur in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 te Eemnes



Zondag 3 oktober 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema
Zondag 10 oktober 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema

Tijdens de kerkdiensten is er een crèche
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De
jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar
komt één maal per veertien dagen bijeen
in de kelderruimte van de Dorpskerk,
behalve tijdens de schoolvakantie.

Zie ook 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Dorpsagenda
19.30-22.00 uur. Niet-leden € 115,-,
leden € 97,50. ‘Uw blaas de Baas’ op
11, 18 oktober, 1, 8, 15, 22 en 29
november van 10.00-12.00 uur. Met 
een theoretisch gedeelte, maar vooral
oefeningen, o.l.v. fysiotherapeute.
Leden € 148,50, niet-leden € 175.-.
‘Geheugentraining’, 8 bijeenkomsten
van 10.00 tot 12.00 uur, start 6 oktober.
Niet-leden € 190,-, leden van het
Servicepakket € 161,50 (inclusief cur-
susboek, koffie en thee). Informeer bij
uw zorgverzekeraar naar tegemoet-
koming in de kosten! Informatie 
en aanmeldingen: tel. 6924495 of
www.vivium.nl of 
www.viviumservices.nl. 
‘MEEdoen’ is de nieuwe vrijetijdskrant
van MEE die tweemaal per jaar uitkomt.
Gratis. De krant brengt het aanbod van
vrijetijdsactiviteiten in beeld voor men-
sen met een handicap, beperking of
chronische ziekte. Het uitgebreide over-
zicht van activiteiten is te vinden in de
digitale vrijetijdsgids op de website
www.mee-ugv.nl of bel 0900-6336363.
S.W.O.-BEL De ouderenadviseur houdt
op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00
uur inloopspreekuur in gezondheidscen-
trum De Balken in de Bijvanck.
Senioren en/of hun mantelzorgers met
vragen op het gebied van wonen, wel-
zijn en zorg zijn van maandag t/m don-
derdag van 10.00 tot 11.15 uur welkom
in dorpshuis ‘De Blaercom’ (eigen
ingang S.W.O.-BEL). Huisbezoek 
door de ouderenadviseur kan 
ook. Informatie: 5389025 en 
www.swobel.org. 
Wilt u eens kennismaken met de activi-
teiten van S.W.O.-BEL, een open les bij-
wonen of wilt u meer informatie? Neemt
u dan contact op met S.W.O.-BEL, (ook
voor de PC Helpdesk) telefoon 035-
5316054, of zie www.swobel.org waar-
op ook alle gegevens over de drie ver-
schillende vestigingen te vinden zijn.
Theosofisch Genootschap: themaoch-
tend, ‘Een andere visie op yoga’ op
zaterdag 9 oktober van 10.30 tot 12.00
uur in De Blaercom. Verder bijeenkom-
sten op 6 november en 4 december ‘Hoe
gaan we om met de steeds sneller veran-
derende tijden?’ en ‘Welke rol speelt het
verbeeldingsvermogen in onze ontwik-
keling als mens?’ Toegang gratis. Info.:
020-4411750 of www.theosofie.net. 

N.B. De ‘LOKALE WEBSITES’ kunt u
onder dezelfde naam vinden op
www.heienwei.nl. Voor de websites van
adverteerders en sponsors zie de adver-
tentieteksten. 

KUNST
Galerie Bianca Landgraaf: 1 oktober
t/m 13 november ‘Het spel van de
natuur’, tekeningen van Jolien Kramer
(1985), schilderijen van Nora
Tholhuysen (1956), beelden van Hans
Rikken (1956). Zomertuin 11,
Hamdorffcomplex. Info: 035-5335987
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: t/m 10 oktober
‘Australian structures’ foto’s en schilde-
rijen van Monica Rotgans. Van 17 okto-
ber t/m 7 november ‘La Dolce Vita III’
met pastelschilderijen van Onno
Boerwinkel, en beelden van Anja
Vosdingh Bessem. Info en openingstij-
den: www.vlierhove.nl. 
Singer Museum, Laren: t/m 16 januari
2011 ‘Dutch Utopia. Amerikaanse kun-
stenaars in Nederland 1880-1914’,
t/m 27 maart 2011 Singer Memorial 
collection, Hoogtepunten uit eigen 
verzameling. Info: 035-5393939 en
www.singerlaren.nl.
BEL-kantoor Zuidersingel 5 in Eemnes:
BEL-Art, tot 11 november expositie
door Elize van der Werff, diverse kunst-
richtingen, waaronder sieraden en schil-
derijen, Hannah Winsemius, schilderij-
en en Jikke Meijhuis, beelden. Op werk-
dagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
Marloes Eerden. In De Malbak: vanaf
5 oktober 10 lessen, kennismaking of
uitbreiding ervaring met schilderen.
Dinsdagochtend van 10.00-12.30 uur of
dinsdagavond van 20.00-22.30 uur.
Informatie en/of aanmelding: 035-
5250807 of docart@worldonline.nl. 

GEZONDHEID / WELZIJN 
Mantelzorgcafé De Lloods. Elke 2e

dinsdagavond van de maand in gezond-
heidscentrum De Lloods aan de
Meentweg 37P in Blaricum, van 19.30-
21.30 uur.
Peuterspeelzaal Blaricum.Voor kinde-
ren van 2 tot 4 jaar. 
Info: www.speelzaalblaricum.nl.
Vivium Services. Diverse cursussen,
o.a. ‘Rust en ruimte in huis en hoofd!’,
op 6 en 13 oktober en 3 november in
Bussum, Landstraat 80 (Wijzer) van

BIBLIOTHEEK HLB 
In Laren en Huizen: Bij mobiliteits-
problemen Bibliotheek-aan-huis!
Vereist: lidmaatschap, info: tel.
5257410. Kinderboekenweek van
woensdag 6 t/m zaterdag 16 oktober.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410:
Geronimo Stilton signeert op vrijdag 8
oktober van 15.30 tot 17.30 uur zijn
boeken. De Kinderboekenweekbus
komt 9 oktober tussen 12.00 en 15.00
uur langs. Het nieuwe inloopseizoen
gaat weer van start. Op elke derde
woensdag van de maand t/m april in de
huiskamer. Game event: met onder
meer een LAN-party, zaterdag 16 okto-
ber van 12.00 tot 17.00 uur. Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612: de biblio-
theek Laren heeft dank zij een flinke
schenking van de Rabobank een kostba-
re mobiele ringleiding kunnen aan-
schaffen. Klanten die slechthorend zijn
kunnen nu ook lezingen, de
Biblioscoop, inloopochtenden en ande-
re programma’s die de bibliotheek orga-
niseert bijwonen. Lezingen etc., entree-
prijzen en kaarten reserveren, zie
www.bibliotheekhlb.nl. 
Warrekam, Kinderopvang Humanitas
Laren, Buurt en Speeltuinvereniging
‘Ons Genoegen’ organiseren samen
met de bibliotheek op woensdag 6 okto-
ber van 14.00 tot 16.00 uur een activi-
teitenmiddag voor kinderen van 4 t/m 9
jaar in de Speeltuin Ons Genoegen.
Cultureel Centrum De Malbak in
samenwerking met de bibliotheek:
woensdag 13 oktober van 14.00 tot
16.00 uur ‘In de hoofdrol bekende per-
sonen uit boeken’. Voor kinderen van 4
t/m 8 jaar bingo, speurtocht, tekenen, en
een quiz. Ga voor meer informatie naar
de website van de eigen bibliotheek of
naar www.gooisebibliotheken.nl.

NIEUWE MAKELAARDIJ 
Gooi & Eemland Makelaardij van
NVM makelaar Ellen de Ruiter; gecer-
tificeerd makelaar-taxateur uit Laren. In
de markt worden vrijwel alle courtages
exclusief btw geoffreerd. De tarieven
van Gooi & Eemland Makelaardij zijn
wel inclusief btw! U leest meer infor-
matie over Gooi & Eemland
Makelaardij op 
www.gooieemlandmakelaardij.nl of
bel 035-5317645.

Kopij 
DEADLINE KOPIJ voor het uitge-
breide novembernr. is 15 okt. a.s. en
verschijnt op 29 en 30 oktober a.s.

Colofon
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Eindredactie (dunne versie): Gerda Jellema
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Tiny de Wit, Adrie van Zon.
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Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
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e-mail: gesink@solcon.nl
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Diensten in het weekend: Zaterdag
17.00 uur en zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en Commu-
nieviering. 
Door de week: Donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.
Zondag 3 oktober 11.00 uur
Gezinsviering; afsluiting van het Bijbel-
leesproject op de R.K. Basisscholen.
Woensdag 6 oktober 10.00 uur 
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije, Kerk-
laan 19, 1261 JA Blaricum. Tel. 035-
5383153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl. Zie
ook de website www.vitusblaricum.nl.

Hei & wei niet
ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezor-
ging, of een beschadigd exemplaar 
ontvangen stuur dan een e-mail naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei bezor-
ging’. U kunt op werkdagen ook bellen
met 035-5316520. Bewaar dit nummer! 

Familieberichten
Geboren
19-08-2010 Lynn VonneBrommer
22-08-2010 Caitlyn Esmay 

van der Hulst
05-09-2010 Yvette Steffie Visser
Overleden
20-08-2010 Willie de Jong-Mulder, 

geboren 28-06-1927 
25-08-2010 Johanna Geertruida 

(Jopie) Vernède-Schulte, 
geb. 09-05-1923

Kerkdiensten
Bijvanck
Evangeliegemeente De Rivier, in de
aula van de Basisschool De Levens-
boom, de Levensboom 12, in de
Bijvanck. Elke zondag een feestelijke
samenkomst, aanvang 10.00 uur. Ook
kinderen zijn welkom. Na afloop geza-
menlijk koffie/thee. Iedereen is uitgeno-
digd. Info tel. 5252804, 
www.evangeliegemeentederivier.nl.

Torenhof
Prot. diensten: elke 1e en 3e woensdag
v.d. maand om 10.00 uur. Kath. dien-
sten: elke 2e en de 4e, en event. 5e

woensdag v.d. maand om 9.30 uur.
Iedereen is welkom!

Inbreng
rommelmarkt 

Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want
u kunt uw goederen weer inbrengen voor
de Rommelmarkt 2011, die traditiege-
trouw plaatsvindt op de Blaricummerie
op Koninginnedag. U kunt uw spullen
brengen naar Rie Rigter, Eemnesserweg
4, Blaricum. Groot meubilair, zitbanken,
koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet
te brengen.


