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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

P        

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
www.rabobank.nl/noordgooiland

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

Huizenmarkt
Zoals we allemaal in de krant hebben
kunnen lezen staan de duurste huizen
van Nederland nog steeds in
Blaricum. 

Huizenkopers betaalden hier vorig jaar
gemiddeld bijna 8 ton.
Dat betekent een stijging van 12 procent,
volgens de website Woningmarktcijfers
op basis van cijfers van het Kadaster.
Volgens het coalitieprogramma zal in
deze raadsperiode de OZB niet verhoogd
worden, met een gestegen WOZ-waarde
zullen de tarieven dalen.

Kunstcafé 
De Blaercom
Het Kunstcafé de Blaercom 
organiseert een keer per maand een
avondje cultuur. Lezingen, kunste-
naars, muzikanten, passeren de revue. 

Kees Bakker van de Imkervereniging
Blaricum houdt een lezing over het bij-
enhouden (zie elders in deze hei & wei).
Kees heeft in november vorig jaar, voor
de tweede maal achter elkaar, de jaarlijk-
se honingkeuring gewonnen met zijn bij-
zonder lekkere Blaricumse Lindehoning,
die geproefd mag worden.

De koe in de schilderkunst
Ruud Spil vertelt met een korte lezing
over de koe in de schilderkunst: ‘Van
Paulus Potter tot heden.’ In 2007 is hij
door de Dooyewaard Stichting uitgeko-
zen om voor een periode van vijf jaar te
wonen en werken in Blaricum. 

Documentairemaker
Pelle Koornstra is een bevlogen super8
documentairemaker. Hij heeft Ruud Spil
gedurende anderhalf jaar gevolgd. Het
resultaat is een sfeervolle impressie van
een kunstenaar en zijn passie. De docu-
mentaire zal worden ingezonden naar
super8 documentaire-festivals in San
Francisco, Hamburg en Utrecht. 

Oldtime countrymuziek
The Oldtime Stringband bestaat uit Ton
Knol (gitaar), Nico Keereweer (fiddle)
en Ruud Spil (banjo). Zij spelen een
mengeling van Oldtime countrymuziek
uit Amerika van begin jaren twintig tot
en met de voorlopers van de Bluegrass.

Kunstcafé De Blaercom 4 maart,
20.00 uur. Toegang gratis.

Nieuwe seniorenappartementen 
in de Wingerd

Zijn oog viel op een strook bouwland
tussen het Kerkpad en de Molenveen-
weg. En niet onbelangrijk, dicht bij de
kerk. Er mochten namelijk eerst alleen
katholieken in gehuisvest worden. Zo
ging dat toen in verzuild Blaricum. 

Geld 
Als er plannen zijn, dan moeten ze nog
uitgevoerd worden. Dat daar geld voor
nodig is weten we allemaal. Pastoor B.
Jongerius was een meester in het verwer-
ven van fondsen. De daarvoor opgerichte
stichting stond onder lei-
ding van T. Dreumer. Het
secretariaat was in goede
handen bij de toenmalige
gemeentesecretaris J.L.
Tijdink. 
Architectenbureau Van
Balen uit Arnhem ont-
wierp het gebouw.
Aannemer De Koning uit
Opmeer was de bouwer.
Het Larense bedrijf Cornelisse verzorgde
de elektrische installatie. Totale bouwkos-
ten bedroegen 1,7 miljoen oude Hollandse
guldens. Pastoor B. Jongerius overleed in
1961. Zes jaar later was zijn geesteskind
gerealiseerd.

Naam 
Een dergelijk gebouw moet natuurlijk
ook een naam hebben. Pastoor B.
Jongerius kwam van oorsprong uit een
tuindergeslacht. Zijn liefde daarvoor stak
hij ook nooit onder stoelen en (kerk)ban-
ken. Grote passie had hij voor de druiven
die hij zelf verbouwde in de kas die mid-
den in de pastorietuin stond. Het was
daarom zeker niet toevallig dat de naam
‘de Wingerd’ werd bedacht door de heer
A. van Woerkom. Het betekent: ‘de wijn-
rank die opklimt’. 

Eerste bewoners 
De bewoners die als eerste in het gebouw
kwamen, vonden het een ‘hotel’. Zo
goed als ze het daar kregen, hadden ze

www.dayspamooi.nl
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Pastoor B. Jongerius van de St. Vituskerk kwam aan het eind van de jaren
vijftig op het idee om een tehuis te laten bouwen waar, zoals ze toen genoemd
werden, ‘Ouden van Dagen’ in gehuisvest zouden worden, met de nodige zorg
en hulp. Op deze wijze konden ze dan genieten van een onbezorgde oude dag,
na een leven van hard werken. 

vervolg op pagina 2

De oude Wingerd



In de nacht van 17 op 18 januari is op
hoogbejaarde leeftijd de lieve, eigen-
wijze Chester overleden. De koek was
na 42 jaar nu toch echt op en Joop en
Wil Engel hebben hem rustig in laten
slapen door de veearts. 

De laatste jaren was de zorg zeer inten-
sief geworden, o.a. vanwege het feit dat
Chester geen tanden meer had met als
gevolg dat hij bijgevoerd moest worden
met speciaal voer. Vele dorpsbewoners
hebben de laatste jaren regelmatig inte-
resse getoond in het wel en wee van de
oude man; hij was inmiddels een echte
BB-er (Bekende Blaricummer ;-) )
geworden. Chester heeft een mooi en
lang, heel lang leven gehad onder de lief-

devolle, goede zorgen van de familie
Engel; zomers in het weiland en in de
winter heerlijk warm op stal samen met
z’n twee stalgenootjes. 
Het is goed zo...

Kristel Kos

    

het nog nooit gehad. De ouderenzorg
stond ook in Blaricum nog maar in de
kinderschoenen. Vele Blaricummers, en
daarna ook mensen van buiten het dorp,
hebben daar nog een heel plezierige
oude dag gekend. Intussen heetten deze
mensen geen ‘Ouden van Dagen’ meer,
maar werden ze al ‘bejaarden’ genoemd.
Zr. Bartman was de eerste directrice. Het
huishoudelijk deel stond onder leiding
van mevrouw Oostrum. Men kon ook
wandelen in de mooie aangelegde tuin
om het gebouw. Dit was een ont-
werp van de Blaricumse tuinar-
chitect E. Haaxman.

Voortschrijdend inzicht
Omdat de Beukelaar aan de
Torenlaan en de Wingerd ‘geda-
teerd’ bevonden werden, werd er
eind jaren negentig onderzocht
of gezamenlijk tot één gebouw
met seniorenappartementen ge-
komen kon worden. Ja, zo waren
we hen intussen gaan noemen:
‘senioren’. Eind 2001 was het
zover. Men verhuisde van het
Kerkpad naar de Torenhof aan de
Torenlaan. Het was wel de
bedoeling dat het gebouw de Wingerd,
direct gesloopt zou worden. Op die
plaats was huisvesting voor senioren
gepland met zorg in de buurt. 

Niet zo snel
Dat er veel zaken zijn in Blaricum die
niet altijd even voortvarend verlopen, is
geen geheim. Maar dat het bijna tien jaar
heeft geduurd voordat we eindelijk de
nieuwe Wingerd mochten aanschouwen,
kun je wel een record noemen, waar we
niet trots op willen en mogen zijn. Er
was zelfs nog tijd om er een korte perio-
de een noodschool neer te zetten. Dit
was nodig omdat de school aan de
Eemnesserweg een grondige verbou-
wing moest ondergaan. 

Doelgroep
In Blaricum is een grote behoefte aan
dit soort woningen voor senioren. Voor

Duurzame dieren 

Daar komt het beestje weer. Sierlijk
hoppend over het pad. Klimt rap
omhoog langs een oude bezem. Dan zit
het op het plankje van zijn voederkastje,
met kijkraampje. Buiten aan de muur,
op het terras. Kijkt even waakzaam
rond. Is druk, heel druk, alsof hij de
trein moet halen. Duwt het klepje van
het kastje omhoog en duikt er met zijn
bovenlijfje in. Eén achterpootje op het
plankje, de andere op de rand van het
raampje. Wijdbeens. Net een mens. De
volle wollige staart en het glanzende
lijfje zijn alleen te zien.
Zijn doel: de walnoten, de pinda’s en de
hazelnoten. Het is precies in zijn volg-
orde van eten. Kopje uit het kastje, met
een pinda. Tussen zijn klauwtjes. Net
handjes. Gaat er even voor zitten.
Knabbelt razendsnel. Kijkt met een
waakzaam oog rond. Duikt dan het
kastje weer in. Heeft nu een walnoot. In
zijn bek. Schiet omlaag. Hopt door de
border. Vindt een plekje. Even graven.
Noot erin. Blad erover. Komt weer
terug. Pakt een andere walnoot en gaat
die ook begraven. Maar hij zoekt en
zoekt. Kan de eerste plek niet meer vin-
den. Dan maar een nieuw gat. Weer een
noot de grond in. Weer blad er over.
Elke dag hetzelfde. Tientallen noten
gaan zo de grond in. Zijn voorraadka-
mer. Maar... hij weet niet meer waar ze
liggen.

Kennen wij dat ook niet? Potjes of blik-
ken met eten nodig? Kopen en goed
opbergen. Voorraad..., als je het nodig
hebt, kun je het niet meer vinden. Of
erger nog, je weet je niet meer dat je het
hebt. En dan jaren later er bij toeval op
stuiten. Inmiddels verlopen. Dan maar
de afvalemmer in. Uit de vergeten wal-
noten groeien tenminste nog boompjes.
Een eekhoorn is ongewild tenminste
duurzaam ingesteld. Wij niet. De inhoud
van een vergeten blikje of potje vergaat.
Kun je niks meer mee.
Terwijl ik dit schrijf, strijkt net een sper-
wer neer op het gras en begint een hout-
duif uit elkaar te trekken. Zachtjes open
ik het raam en neem mijn verrekijker. De
roofvogel houdt stil. Hij kijkt op. Ziet
mij. Ik sta ook stil, doodstil. Niet stil
genoeg. Opeens, met zijn buit in zijn
klauwen, vliegt hij op. Weg. Sierlijk wie-
kend. Hij is slimmer dan een eekhoorn.
Hij eet zijn buit meteen op...

Sybert Blijdenstein
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deze groep heeft aannemer Vink uit
Nieuwkoop het ontwerp van architecten-
bureau Inbo uit Drachten in iets meer
dan een jaar uitgevoerd. De Alliantie
Gooi en Vechtstreek is de opdrachtgever,
en deze werkt nauw samen met de
Vivium Zorggroep. Zij geven een 24-
uurs zorggarantie. Het is ook de bedoe-
ling dat het gebouw een buurtfunctie
krijgt. Senioren die niet in de Wingerd
wonen kunnen ook van de algemene
ruimte gebruikmaken. Op die manier

krijgen senioren meer mogelijkheden
elkaar te ontmoeten. 

Naamsbehoud
Ook aan de nostalgische kant is gedacht;
het gebouw heet namelijk weer de
Wingerd. Laten we hopen dat de men-
sen, die er nu in zijn gekomen, daar met
veel plezier mogen en kunnen wonen.
Het ligt in mijn bedoeling om, wanneer
de bewoners daar helemaal gesetteld
zijn, er met verschillende van hen eens
wat verhalen op te halen, hoe zij
Blaricum vroeger hebben beleefd en hoe
ze er nu naar kijken. Ik ben er vast van
overtuigd dat het heel mooie en boeien-
de verhalen oplevert. Wij van hei & wei
wensen alle bewoners van de Wingerd
veel woongenot in goede gezondheid
toe. 

Frans Ruijter

Foto: Peter van Rietschoten

Foto: Kristel Kos
Chester, het is goed zo...



In deze tijd van het jaar zijn de bijen in
rust, maar een beetje imker zit nooit stil.
Kees is net klaar met het maken van raten,
voor het komend seizoen. De raten maakt
hij zelf, in zijn hobbyruimte achter het
woonhuis aan de Capittenweg. Hij herge-
bruikt de was door het te smelten, waarna
het bekende honingraatpatroon erin wordt
gedrukt. ‘Het puntje van de raat moet naar
beneden wijzen,’ zegt Bakker. ‘De archi-
tect van het gebouw van de Bijenkorf in
Rotterdam heeft het dus verkeerd gedaan,’
lacht ie. ‘We zijn zelf gaan kijken bij de
gevel van de winkel en de stenen in de
gevel die de raten moeten voorstellen zijn
daar met de platte kant naar beneden
geplaatst.’

Wit stuifmeel witte bijen
Zelf heeft Bakker vier bijenkasten staan in
de Bijenschans Steegland, naast de
Algemene Begraafplaats; bij de kerstbo-
men op de Naarderweg staan er nog eens
zeven. ‘Maar we brengen de kasten ook

wel eens naar een andere plek. Vorig jaar
hebben we met de vereniging wat kasten
een paar weken in De Biesbosch gezet.
Daar bleken de bijen succesvol op spring-
balsemien te vliegen. We wisten niet wat
we zagen toen we een week later de kasten
openmaakten: allemaal witte bijen! Wit
van het stuifmeel van springbalsemien, we
dansten als kleine jongens rond de kasten.
Uiteindelijk hebben we er emmers vol
honing vandaan meegenomen.’

Verdwijningsziekte
De bijenstand gaat wereldwijd hard ach-
teruit. Als belangrijkste oorzaken worden
de varroamijt genoemd (een parasiet die
zich voortplant op het broed van honing-
bijen) en de zogenaamde verdwijnings-
ziekte. Die ziekte wordt toegeschreven aan
het toenemende gebruik van bestrijdings-

middelen in de landbouw. ‘Daar lijken de
bijen hier weinig last van te hebben,’ zegt
Kees Bakker. ‘Hier rondom Blaricum
wordt nauwelijks gif gebruikt. Maar we
hebben in de vereniging afgesproken dat
we in de Flevopolder geen kasten meer
zetten. Daar willen de bijen niet, de
opbrengst is laag, waarschijnlijk omdat
daar van alles wordt gespoten. Maar we
hebben gelukkig nog niet meegemaakt dat
we ineens lege kasten hebben.’ 

Imkercursus volgeboekt
Zo’n tien jaar geleden klaagden imkers-
verenigingen in heel Nederland steen en
been over het gebrek aan jonge aanwas.
Het imkerbestand dreigde enorm te ver-
grijzen en voor een langzaam einde werd
gevreesd. Hoe het precies komt dat bijen
weer volop in de belangstelling staan weet
Bakker niet, maar feit is dat de imkercur-
sus van komend voorjaar helemaal volge-
boekt is. ‘We hebben 20 aanmeldingen,
een goed teken,’ vindt hij. De cursus
bestaat uit 5 theorielessen en daarna 8
praktijklessen op de bijenschans, de hele
zomer lang, zodat de cursisten het bijenle-
ven een jaar rond meemaken.

Bijenhouden werkt aanstekelijk
De 10-jarige Bart Borsen, zoon van Karin
en Richard Borsen van de fietsenmakerij,
is erg geïnteresseerd in de natuur. Reden
voor Kees Bakker om zijn overbuurjongen
regelmatig mee te nemen naar de bijen-
schans. Daar raakte hij zo verslingerd aan
de bijen dat Bakker hem vorig jaar een
eigen bijenkast gaf, met een koningin en
wat bijen. Dat ging zo goed, dat Bart zelf
z’n eigen lindehoning heeft kunnen slin-
geren. ‘Hij had gezien dat ik m’n honing
voor 5 euro verkoop, zijn honing heeft hij
zelf voor 4,99 te koop gezet op de balie
van de zaak van z’n ouders,’ vertelt Kees
Bakker lachend. ‘Het bijenhouden werkt
kennelijk aanstekelijk, want nu is moeder
Karin zó enthousiast geworden dat ze bin-
nenkort zelf ook aan de imkercursus
begint.’ 

Henny Radstaak

Vrijdag 4 maart 2011 
houdt Kees Bakker een lezing 

over bijenhouden 
in Kunstcafé De Blaercom. 

Aanvang 20.00 uur, 
toegang is gratis.

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)

 

            
          
       

         
         

         
       
      

          
           
        
        
       

    

  De advertentie moet gewijzigd  
  worden zoals aangegeven

  Het model is akkoord
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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

telefoon 06 21288318
telefoon 06 53405907

 
  

   

   1   17-01-11   09:09

 
  
 

  
  
  

 
  

   

www.vogelinterieurs.nl

Soms overvalt je een vraag tijdens de
meest simpele handelingen, zoals bij-
voorbeeld na het koken van een eitje:
‘Wie heeft het bedacht om een ei eerst
te laten schrikken voordat je het gaat
pellen?’ Veel van je bezigheden gaan
vanzelf.
Lopen gaat, na een paar keer goed
oefenen, vanzelf. Zo ook fietsen.
Fietsen wordt anders als je niet alleen
van A naar B gaat, maar als ook fiet-
sen zelf het doel is geworden. Aan het
begin van het verhaal in de voor u
liggende hei & wei, geschreven door
Linda Eggenkamp, vraagt Linda zich
af waarom zij toch minimaal één keer
per jaar een fietsvakantie wil. Al
lezend wordt dit duidelijk.
Ouder worden gaat ook vanzelf, wel-
iswaar met ups en downs, maar ‘seni-
or’ worden de meeste mensen voordat
ze het doorhebben. Frans Ruijter
schreef het ‘ontstaan, neergaan en het
weer opstaan’ van de Wingerd. 
We vonden het ‘gewoon’ dat er een
Speelotheek Spelevanck was. Door
een veranderende wereld trad terug-
loop op en was doorgaan geen optie
meer. De Speelotheek moest ‘gewoon’
haar deuren sluiten.
Vanzelfsprekend staan er nog meer
stukjes in deze hei & wei en wij hopen
natuurlijk dat er weer wat te lezen
voor u tussen zit. 
Nog steeds ben ik er niet uit, wie het
schrikken van een ei verzonnen heeft.
Het resultaat van het schrikken is
bekend, de dooier gaart niet na en
verkleurt niet blauw, het ei is makke-
lijker te pellen, maar, wie o wie. 

Gerda Jellema

Een eitje…

Kees Bakker bij z'n Bijenschans Steegland naast de Algemene Begraafplaats

De bijenstand gaat wereldwijd hard
achteruit

De burgemeester, Joan de Zwart heeft
een achttal heren van de reddingsbrigade
onderscheiden, omdat drie van hen zich
al tien jaar en vier zich al twintig jaar het
gehele jaar door inzetten voor het redden
van mensen in nood op het water De red-
dingboten van het reddingstation in
Blaricum zijn in 2010 precies 100 keer
uitgevaren om watersporters en beroeps-
vaart bij te staan. 

Het reddingstation is in 2011 op zoek
naar drie nieuwe bemanningsleden. 
Info: www.reddingsbrigadeblaricum.nl.

Als jongen van 15 al leerde hij het bijenhouden van Kok Lanphen,
destijds zijn ‘bijenvader’. Nu, ruim 60 jaar later, draagt Kees Bakker
(76) zijn kennis van het imkerschap over aan zijn buurjongen 
Bart van ‘de overkant’. 
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Zestig jaar in de bijen

Drie nieuwe
bemanningsleden
gezocht

De heren van de reddingsbrigade zijn
onderscheiden door burgemeester Joan de
Zwart (rechts op de voorgrond). Midden op
de voorgrond: mevrouw A. Kennis, voorzit-
ter van de reddingsbrigade 



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

Sybert Blijdenstein

Tja, ineens is het zover….
Hij liep er tegenaan te hik-
ken, maar een knoop moet
een mens zo nu en dan toch
doorhakken. Sybert, 
onze Sybert Blijdenstein,
zeven jaar lang eindredac-
teur van ons lieve, leuke,
kleine dorpsblad hei & wei
- dat inmiddels wel al 40
jaar bestaat - legt zijn eind-
redacteurspen neer. 

Hij blijft natuurlijk schrijven hoor, wees
maar niet bang, maar die eindverant-
woording voor het dorpsblad heeft hij
met veel dankbaarheid kunnen overdra-
gen aan sprankelende Gerda Jellema.
Samen met het redactieteam en Bela
Bouma neemt ze het werk rond hei &
wei over. Klein maar gezellig, het dorp
kijkt ernaar uit en vindt altijd wel wat
van zijn gading om te lezen. Is het niet
een klein ‘glossietje’ aan het worden?

Onderhandelingen
Dankzij vele onderhandelingen met de
gemeente was het Sybert Blijdenstein
die het voor elkaar kreeg de gemeente -
mededelingen te coördineren in hei &
wei. Daarom krijgt het hele dorp nu een
dikke/grote en een dunne/kleine editie
per maand, zo maar, in de bus. Vol
wetenswaardigheden en dorpsvisies.
Sybert heeft zich ongelooflijk ingezet in
die zeven jaar, naast al het andere werk
dat hij daarnaast verzet; en dan denk je
aan zijn prachtige huis en sprookjesach-
tige tuin. Hij werkte eindeloos veel uren

Op vrijdag 1 april en zaterdag 2 april
wordt er een kinderkleding- en speel-
goedbeurs georganiseerd in buurtcen-
trum De Malbak. 

De beurs, dit jaar de 60e beurs, wordt
twee keer per jaar gehouden. Van de spul-
len die worden ingebracht gaat 75% van
de verkoopprijs naar de klant en 25%
naar de kinderen. Al vele doelen hebben
de afgelopen jaren geld ontvangen en
hebben dit goed kunnen besteden. Het
betreft 2e hands seizoenskleding/out-
let/‘maatje meer’/ baby-/kinderartikelen
en speelgoed.

tot laat in de avond en zag er dikwijls
behoorlijk moe uit. Iedere maand weer
kopij verzamelen, correcties verzorgen,
foto’s regelen - en zelf maken - adverten-
tie materiaal verzorgen, en de laatste
nieuwtjes bijeen krijgen!

In het zonnetje gezet
Stel je voor, maand in maand uit: dat
alles uit liefde voor dit dorp en uit inter-
esse. Want vergeet niet, zoiets is vrijwil-
ligerswerk, dat doet zo iemand echt voor
de gemeenschap, de goede sfeer, de inte-
resse onderling. Gelukkig is hij daarvoor
ook uitvoerig in het zonnetje gezet.
Hij is een uitzonderlijk vriendelijk mens,
lieve blauwe ogen en een zachte stem.
Niemand in de redactie heeft hem ooit
boos gezien en zelfs niet ongeduldig en
we kunnen hem gerust een ‘kei’ noemen.
De redactie zal hem missen, maar weet,
dat hij het ‘keitje’ heeft overgegeven en
dat het in de handen van Gerda  Jellema
is terechtgekomen.                

Aty Lindeman

Inbrengen kan op vrijdag 1 april 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 1 april tussen 19.30 en 21.30
uur en op zaterdag 2 april tussen 9.30
en 11.30 uur. Tevens is op zaterdag
een gedeelte van de collectie voor de

helft van de prijs. Info telefoon
5266790, of b.g.g. 06-46213322.

Willie Velinga, de laatste voorzitter, zou
dit jaar haar functie overdragen aan
Johan Kok, één van de in totaal acht
medewerkers. In de praktijk kwam het
erop neer dat zij samen de lopende zaken
afhandelden alvorens de deur achter zich
dicht te trekken.
‘Zo’n duizend gezinnen hebben in die
dertig jaar gebruik gemaakt van de uit-
leen,’ kijkt Velinga terug. Zij is vanaf
1991 betrokken geweest bij de speel-
otheek, dus bij uitstek in staat cijfers te
geven. ‘De leeftijd van de kinderen
bepaalde uiteraard hoe lang een gezin
gebruikmaakte van de uitleen. Dat bracht
mee dat er een relatief snel verloop was.
Jarenlang schommelde het aantal leners
rond de 150. In 1993 trokken zich 43
abonnees terug, maar kwamen er 75 bij
en steeg het aantal zelfs naar 180.’

Terugloop
Rond het jaar 2000 trad een gematigde
terugloop op. Zeker in Blaricum, maar
mogelijk ook in de buurtgemeenten –
waarvoor de speelotheek in de Bijvanck
ook een rol vervulde – is sprake van ‘ver-
tienering’ en veroudering van de bevol-
king. ‘Er worden minder kinderen gebo-
ren,’ luidt de hieruit voortvloeiende ver-
klaring van Willie Velinga. ‘Bovendien
krijgen kinderen uit gezinnen waar beide
ouders werken via crèches, hun gastou-
der of oppasgrootouder al veel variabeler
speelgoed in handen dan vroeger.’
In 2006 werd de terugloop voor het eerst
zorgelijk: 43 uittreders tegenover 21
nieuwe abonnees. Het vrijwilligersteam
organiseerde diverse pr-acties om het tij
te keren. Maar op 1 oktober 2010, bij het
ingaan van de nieuwe periode, bleek dat
er slechts 28 gezinnen hun abonnement
verlengd hadden, en na de zomervakantie
hebben hooguit twintig gezinnen een
bezoek gebracht aan de speelotheek.

Jantje Beton
De abonneebedragen en leenkosten per
artikel vormden de enige vaste inkom-
sten waarmee de vaste onkosten betaald
werden. Bij de jaarlijkse Jantje Beton-
collecte mocht de speelotheek de helft
van de opbrengst zelf behouden. Hiervan
werd vooral het speelgoed (geschikt voor

kinderen van nul tot tien jaar) ingekocht.
Stichting Kinderopvang Bijvanck heeft
jarenlang de speelotheek indirect gespon-
sord door geen of slechts een gedeelte
van de huur door te berekenen.
Aangezien de peuterspeelzaal ook last
heeft van een terugloop in peuters kan
deze situatie niet gehandhaafd worden,
en zal de speelotheek zelf kostendekkend
moeten opereren, hetgeen met slechts 28
abonnementen niet mogelijk is.

De laatste keer
De vaststelling dat van een kostendek-
kende situatie geen sprake meer zou zijn,
leidde noodgedwongen tot opheffing van
de speelotheek in de Bijvanck. Tot 1
februari was het zaaltje alleen nog open
voor het inleveren van geleend speel-
goed en bestond de mogelijkheid een
gedeelte van het speelgoed te kopen. Al
die speeltjes die voor de laatste keer de
deur uitgingen: voor de vrijwilligers was
het een pijnlijke belevenis.

Hidde van der Ploeg

Speel-O-Theek ’t Gooi blijft open! 
(in de bibliotheek Huizen): 
www.speelotheek-gooi.nl.

Openingstijden: 
woensdag 14.30-16.30 uur
vrijdag 18.30-19.30 uur
zaterdag 10.30-12.00 uur 
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Foto: Sybert Blijdenstein

Inge Hollinga
Administraties & HR

Ook voor particulieren
T: 035 - 53 18 439 M: 06 - 23 69 17 89
I: www.ingehollinga.nl E: info@ingehollinga.nl

De werkkamer van Sybert waar hij zich zeven jaar
inzette voor hei en wei

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
De Malbak

Na 30 jaar geen speelgoeduitleen
meer bij de Spelevanck
Op 1 februari van dit jaar beëindigde de speelotheek Spelevanck in de
Bijvanck haar activiteiten. Door peuterleidsters en enkele ouders werd deze
speelgoeduitleen in 1980 opgericht. Verminderde mogelijkheid tot subsidie van
de huurkosten voor de accommodatie in de Bijvanckschool door de Stichting
Kinderopvang Bijvanck en de in 2006 ingezette duidelijke terugloop van het
aantal bezoekers, vormen de oorzaak van deze beëindiging.

Willie Velinga: ‘Zo’n duizend gezinnen
hebben in die dertig jaar gebruik gemaakt
van de uitleen.’



Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

in ons dorp gegund,
zeker nu het voor-
jaar in zicht is en er
weer veel werk
staat te wachten. 

Daklozenkrant
Wat later op de dag moeten er bood-
schappen worden gedaan en daar staat in
het winkelcentrum ‘De Balken’ weer een
krantenverkoper. Zo’n beetje iedere dag
een ander, maar wel met dezelfde krant,
want de ‘daklozenkrant’ is immers een
weekkrant.
Heen en weer stappend, soms diep weg-
gedoken in hun jas met capuchon of een
warme muts, staan ze daar, kleumend
van de kou, met hun krant in de hand. 
Soms koop je zo’n krant, in de hoop dat
ze zo snel mogelijk van hun partij zelf
ingekochte kranten afkomen, maar
meestal alleen omdat je het zielig voor
ze vindt, wanneer je zonder iets te kopen
langs hen heen loopt. Af en toe probeer
je een gesprek aan te knopen, maar vaak
kunnen de verkopers je niet verstaan en

Rokebrand, Gerbe v.d. Woude, Paul Hols.
Ook was hij initiator van het ‘stratenvoet-
baltoernooi’. Hij heeft een hele generatie
jonge voetballers zien opgroeien.

Raadslid
Vanaf 1994 tot 2001 was hij raadslid
namens de PvdA. Eerder was hij voorzit-
ter van de Stichting Blaricumse
Sportbelangen (SBS) die later omge-
vormd werd tot Sportadviescommissie.

Gemeenschap
Over ‘hagen en hekken’ maken we ons in
Blaricum drukker dan over zaken als
gemeenschapszin, solidariteit en zorg
voor elkaar. Terwijl die onderwerpen vol-
gens Frans veel belangrijker zijn.
Tekenend is dat als er in ons mooie dorp
iets veranderd moet worden en de
gemeente met een standpunt komt, bur-

loop je maar weer gauw door. 
Ik begrijp best dat ze op deze manier een
beetje hun eigen ‘toko’ hebben en ook zo
hun eigen geld verdienen, maar om daar-
mee nu dag in dag uit ergens in een win-
kelcentrum te gaan staan…….. 
Eerlijk gezegd voel ik me er nogal onge-
makkelijk bij, wanneer ik langs zo’n
krantenverkoper(ster) loop zonder iets te
kopen, want men zorgt er wel voor om
gezien te worden, al is het alleen maar
door vriendelijk gedag te zeggen. 
Ach, die mensen staan er niet zomaar en
ze zullen er vast hun redenen voor heb-
ben, maar als ik dan terugdenk aan de
‘bladblazers’ van die ochtend, komt er
toch heel even een beetje ‘gemene’
gedachte in me op!

Tiny de Wit

gers zich vaak schrap zetten en verlangen
dat het bestuur naar de burgers luistert.
Frans weet uit ervaring dat er juist zo
goed mogelijk wordt geluisterd, maar dat
burgers vaak bedoelen dat zij gehoor-
zaamd moeten worden.
De politiek zal echter te allen tijde het
belang voor het gehele dorp in haar afwe-
gingen en besluiten moeten betrekken.
Het bestuur zal de burgers daarom zo
vroeg en zo duidelijk mogelijk over ont-
wikkelingen moeten informeren. Dat
voorkomt dat de burgers zich te diep met
hun mening ingraven met alle gevolgen
van dien.

Hei & wei
Frans is een trouwe lezer van ons dorps-
blad. Hij vindt het blad wel een beetje
‘lief’. Wat hem betreft mag het wel wat
controversiëler en steviger, en hij zou
graag zien dat burgers reageren op een
bepaald onderwerp. Hij mist in het blad
een beetje de gewone Blaricummer, of
een gesprek met iemand die nieuw in
Blaricum is komen wonen. 

Wat nu?
Kranten lezen, achter de computer. Hij
krijgt nu tijd voor hand-en-spandiensten.
De komende maanden wacht hij even af
wat er op hem af komt.

Adrie van Zon

Ineens was er een geluid, alsof er een
aantal tractors van dichtbij achter elkaar
reden, maar die reden er niet, althans, ik
zag ze niet… Het geluid bleek van blad-
blazers te komen. Bladblazers… terwijl
je amper kon zien waar je liep… 
Het bleken mensen van de Tomin Groep
te zijn, die al heel vroeg aan het werk
waren. IJverig waren ze bezig om een
veld schoon te blazen. 
Je vraagt je dan toch af, of het wel zin
heeft, zo in het donker en of zij dan wel
iets kunnen zien. Maar misschien waren
er wel lampjes in hun ogen, want in de
middag, toch nog licht geworden, bleek
veel blad en rommel inderdaad opge-
ruimd te zijn. Het oogde meteen een stuk
netter. 
Zou zo gek nog niet zijn van de gemeen-
te, om een aantal van deze mensen in
vaste dienst van de openbare groenvoor-
ziening te nemen, want vooral in de
Bijvanck is personeel dat de handen uit
de mouwen weet te steken, geen overbo-
dige luxe.
Hopelijk is de Tomin nog een lang leven

Als je met Frans Schinkel praat, in zijn
gezellige woonkamer, vliegt de tijd. Hij
heeft heel wat te vertellen. Aanleiding is
de onderscheiding, Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau, uitgereikt door de bur-
gemeester ter gelegenheid van zijn
afscheid bij De Hilt in Eemnes, waar
hij in 1978 aantrad als beheerder.

Naast zijn werk bij De Hilt ontfermde hij
zich over ‘asielzoekertjes’. Jongens en
meisjes in de problemen die gedurende
een paar maanden bij hem thuis onderdak
kregen. Dat was zwaar werk voor hem en
zijn vrouw Liesbeth. Het probleem met
die kinderen, zegt hij, is dat ze zich niet
kunnen hechten. In het begin zijn ze zeer
aanhankelijk en voelen ze zich veilig. Een
aantal heeft echter bindingsangst, durft
zich niet te hechten omdat ze al zo vaak
verplaatst zijn. Stel je maar eens voor hoe
het moet zijn voor een meisje van veertien
uit Angola, dat moederziel alleen in
Nederland is. Samen met onder meer de
Blaricummer Joop Goes zocht hij ook
gastouders voor die kinderen.

BVV
In 1973 werd Frans wedstrijdsecretaris bij
BVV. Ook werd hij lid van het bestuur,
dat in die tijd onder meer bestond uit
Herman Lanphen (voorzitter), Ome Gijs

Lang leve de 
Tomin Groep!!!

De mannen van de Tomin Groep
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Het was zo’n koude winterdag, waarop het maar niet licht
wilde worden en daar loop je dan in de vroege ochtend,
samen met je hond in de regen. Het was nog pikkedonker
en sommige honden die we tegen kwamen, liepen met een
lampje om hun halsband, zodat ze in ieder geval zichtbaar
waren voor hun baasje en misschien zelf ook konden zien
waar ze liepen. 

Frans Schinkel Koninklijk onderscheiden

Volgens Frans Schinkel mag de hei en wei
wel wat controversiëler en steviger.



Wat in het vat zit, verzuurt niet! Toen
mijn moeder drie en een half jaar gele-
den overleed, ging pater Bart Krijnen
samen met pastores Cuno Lavaleije en
Jan Willems voor in de afscheidsviering.
Pater Bart is geboren en getogen
Blaricummer, werd pater bij de
Norbertijnen en vond zijn plekje in de
abdij van Grimbergen, net voor Brussel.
Wij beloven hem op een dag te bezoe-
ken. Maar wij willen niet autorijden, wij
willen fietsen! En hoewel pater Bart niet
gelooft dat zijn generatiegenoot en vroe-
gere voetbalmaatje - te weten mijn vader
- dat in zijn mars heeft, verlaten we -
Joke Vos, Henk en Linda Eggenkamp -
op 31 augustus de Raadhuisstraat. Op de
fiets, toiletspullen, schone onderbroeken
en sokken, flessen Isostar en
Powerreepjes in grote tassen achterop.
Deze tocht zijn de goden echt met ons.
Dat kan overigens natuurlijk niet anders
als je naar een pater gaat! Na een week
met heel veel regen en nog meer wind
verlaten wij Blaricum onder een blauwe
hemel met stralende zon en een licht
noordenwindje in de rug. 

Forse tegenwind en hele dikke regen
Het kan ook anders, weten we uit erva-
ring. Je bent immers overgeleverd aan de
elementen van de natuur. Dagenlang
forse tegenwind, urenlang hele dikke
regen, die horen er ook bij. Soms vol in
de hongerklop en geen herberg kunnen
vinden terwijl het al donker is, of er een
enorme bui dreigt en je benen op zijn. En
dan, als de nood het hoogst is, van die
lieve reddende engelen. Een Italiaanse
pizzabakker in Oost-Duitsland die met-
een zijn Mercedes uit zijn garage haalt en
buiten in de storm parkeert, zodat onze
fietsen droog kunnen staan. 
Een campingbeheerder in het saaie en
lege Noord-Frankrijk die zijn dekens
afstaat, zodat wij onze vermoeide lijven
te ruste kunnen leggen in een oud, klein
caravannetje waar de dode vliegen uit de
half vergane gordijntjes op onze kussens
rollen.
De hartelijke ontvangst van vier drijfnat-
te en bemodderde fietsers in een te sjiek
restaurant in Duitsland, waar de tafels
gedekt zijn met kristallen glazen en zil-
veren bestek en de rode loper voor de
deur ligt. ‘U wilt vast de tafel bij de open
haard.’

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op woensdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.
            • Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
                  • Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
          • Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort
                      Voor nieuwste aanbiedingen: www.siertuincentrumcalis.nl

Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01 • calis-siertuin@kpnplanet.nl

drinken zijn essentieel voor de sportieve
reiziger. Je moet het altijd bij je hebben.
De kans op een winkel of restaurant op
de momenten waarop jij ze nodig hebt, is
heel klein. Datzelfde geldt overigens
voor een toilet. Wildplassen is op fiets-
vakantie geen privilege meer dat uitslui-
tend is voorbehouden aan dieren. En
voorwaar geen straf, je zou willen dat je
thuis zulke uitzichten hebt vanaf de
poepdoos!

Een pont brengt ons met grote snelheid
van Gorkum naar Sleeuwijk. We zijn op
weg naar de pater, kosten noch moeite
worden gespaard! Hier wijken we tot
Breda van de LF-9 af. De LF-9 gaat te
veel om. We moeten nu serieus kaartle-
zen en het valt niet altijd mee de wegge-
tjes op papier in het echt terug te vinden.
We missen nog wel eens een straatje,
waardoor we minder landelijk rijden dan
gewenst.

Fietsen stallen en naar België
In Geertruidenberg strijken we op een
terras neer. Met de enige mobiel in ons
gezelschap, uiteraard prepaid, regelen
we een eenvoudig hotel in hartje Breda.
Eenmaal ter plekke gaat het verblijf
bijna niet door: het hotel heeft geen fiet-
senstalling. Een jeugdige werknemer
weet de oplossing, die volgens zijn oude-
re baas overigens niet kan. Maar onze
rijwielen overnachten veilig achter slot
en grendel een straatje verder in een
bewaakte stalling, een werkgelegen-
heidsproject van de gemeente Breda.
Geweldige show overigens van die oude-
re baas die de hele boel in de war schopt,
en de jongeling die op z’n gemak de
zaak weer in goede banen leidt. Zo’n

voorstelling moet je trouwens wel leren
zien en waarderen! Maar dan heb je echt
lol!

Voor vertrek de volgende ochtend steken
we in de Mariakapel in de winkelstraat
een kaarsje op voor de mensen die hier
op aarde niet meer bij ons zijn. Jokes
ouders, mijn moeder. Stil reizen degenen
die ons verschrikkelijk na zijn, maar
zonder wie we verder moeten leven op
onze schouders met ons mee.

De LF-9 leidt ons Breda uit, langs het
riviertje de Mark naar België. Zonlicht
strijkt over indrukwekkend natuurgebied
langs het water. De laatste mistbankjes
trekken op. We rijden België binnen. Op
het land de eerste boeren die na weken
van regen hun kans grijpen en het hoge
gras maaien voor de hooibouw. 

Prachtige Friese paarden
In het plaatsje Meerle gaan we op de kof-
fie bij een oude dienstkameraad van mijn
vader. We hebben Joke verteld dat deze
man antieke koetsjes heeft. In gedachten
ziet Joke een rijtjeswoning met glazen

Fietsen is leven!

Vrijheid in de natuur
We fietsen over het kleine heitje, Bluk,
langs Kievitsdal naar Utrecht. Voor de
Domtoren in zicht is, zijn alle stress en
zorgen om dagelijkse beslommeringen
thuis, vergeten. De tocht is de bestem-
ming! We voelen de vrijheid van het met
een behoorlijke snelheid door Gods
schepping reizen, tot in onze diepste
poriën. We maken de natuur 3D mee. En
dat zonder rood-groen-brilletje in een
bioscoop op een trillende en wiebelende
stoel. We voelen de vormen van de stuw-
wallen uit de ijstijd in onze benen: heuvel-
tje op een beetje doortrappen, heuveltje af
een tandje er bij schakelen. We ruiken de
dennenbomen, we voelen de zon op onze
gezichten en de wind door onze haren. We
zien de bossen, de weilanden, de rivieren,
de dorpen en steden in de verte. En dan
niet vanuit een hokje met een motor,
raampjes dicht en airco aan. We horen de
vogels, de kerkklokken, het zachte
gezoem van kettingen en derailleurs. We
voelen onze harten kloppen en het bloed
door onze aderen stromen.

LF-9
Het vinden van de juiste weg is de vol-
gende uitdaging. Op de fiets is dat wat
lastiger dan met de auto, zeker als je over
verkeersarme, landelijke wegen wilt rij-
den. Aan gps doen we niet, want dat is
ook nog een heel gedoe met kaarten
laden op de computer. Wij zweren bij de
papieren kaarten uit een ANWB-fietsat-
las waarop de Landelijke Fietsroutes
(LF-routes) staan aangegeven.
Nederland kent enkele tientallen van
deze lange afstandroutes, waarvan een
aantal grensoverschrijdend is. Ze voeren
je langs en middendoor de mooiste plek-
jes van steden en prachtige natuurgebie-
den. Soms fiets je een kilometer of tien,
twintig om, maar je bespaart veel tijd
omdat op elke hoek een bordje aangeeft
welke weg je in moet. 

Lunchen op een picknickplek
Vlak voor Utrecht pakken we LF-9
NAP-route op. Moeiteloos begeleiden de
routebordjes ons de stad door. We zien
de mooiste stukjes van Nieuwegein (echt
waar, die bestaan!), passeren de brug bij
Vianen en fietsen door de
Vijfheerenlanden. We lunchen op een
picknickplek langs een rivier. Eten en

Ik vroeg me af waarom ik toch elk jaar de bijna onweerstaanbare 
drang ervaar minimaal een kort weekje op fietsvakantie te gaan. 
Waarom toch elke keer op zoek naar een nieuwe fietsbestemming? 

Hartje Breda
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bedragen voor een minimale tijdwinst.
Alle groepen werken aan goedkopere
oplossingen als alternatief.

Tweehonderd miljoen voor de 
HOV-Noord-Holland?
Tweehonderd miljoen wil provinciale sta-
ten uitgeven vóór de statenverkiezing.
We noemen deze onnodige geldverspil-
ling de 'Post-bus’. Het huidige openbaar
vervoer is afdoende en kan met minima-
le investeringen sterk worden verbeterd. 

Door deze inspanningen hebben we let-
terlijk in de keuken van het bestuur moe-
ten en mogen kijken. Het zal ons stemge-
drag zeker beïnvloeden, zowel provinci-
aal als gemeentelijk.

Iets geleerd?
Ja, goede buur is goud waard en gezellig!

Robert Velu
Belangenvereniging Blaricumse Bijvanck

Blaricummerie 
Op 30 april 2011 organiseert de
Oranje Vereniging Blaricum weer de
jaarlijkse Blaricummerie. Het par-
cours van de Blaricummerie, kunst-
straat en kindervrijmarkt zien er dit
jaar anders uit. De kunststraat 
verhuist naar de Middenweg en de
kindervrijmarkt naar de Dorpsstraat
en Fransepad met een uitloop naar 
de Kerklaan. Op onze website
www.ovblaricum.nl vindt u informa-
tie over de prijzen voor de kramen en
een inschrijfformulier. Graag tot
ziens op de Blaricummerie!

Els Hartong, secretaris

Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l
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S.v .d .Bergh

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

kasten met miniatuurrijtuigjes. In het
echt een vrijstaand huis met een grote
schuur waar zeker vijftien tot in de per-
fectie gerestaureerde grote rijtuigen ons
op ware grootte tegemoet glimmen.
Naast de koffietafel een grote beker: 
de dienstkameraad werd al verschillen-
de keren Nederlands Kampioen
Authentieke aanspanningen. Buiten ren-
nen twee prachtige Friese paarden:
Rintje en Falko. Een bijzondere ontmoe-
ting.

Santiago de Compostela
Dan houdt de LF-9 ermee op en stappen
we over op de route naar Santiago de
Compostela. Meerdere wegen leiden
naar de pater in Grimbergen! We lezen
de route uit een boekje. Bij huis nummer
77 linksaf, dat soort aanwijzingen. Maar
opnieuw komen we op de mooiste plek-
jes. We rijden door bijzonder goed
bewaard gebleven Middeleeuwse
Belgische stadjes en steden zoals Lier
en Mechelen. Mooie pleinen met dito
huizen, geweldig gerestaureerde kerken,
het houdt niet op.

Grimbergense abdij
Om bij onze pater te komen, verlaten we
de weg naar Santiago. Van grote afstand
zien we de prachtige Grimbergense abdij
boven stad en land uittorenen. Tot nu toe
is het zo goed als vlak geweest maar de
laatste honderden meters moeten we nog
even op de pedalen staan. Zo rond half
zeven trekken we aan de bel van de abdij.
Pater Bart opent de grote zware deur,
gekleed in zijn witte pij, want hij is net
klaar met het avondgebed. De ontvangst
is meer dan hartelijk. Lange afstandfiet-
sers verschijnen immers niet elke dag aan
de poort, ze komen aan met opgeruimde
hoofden en hebben wat meegemaakt, dus
wat te vertellen!

Het leven in een notedop
Als je het goed beschouwt, is fietsvakan-
tie het leven in een notendop. Je bent
bezig met essentiële praktische zaken als
moet ik hier links of rechtsaf, heb ik
genoeg eten en is er vanavond een dak
boven mijn hoofd. Je moet handelen met
tegenslag, met fysiek aan je grenzen zit-
ten. Intussen ben je onbewust bezig met
levensvragen: welke weg kies je, wie en
wat neem je mee op je reis, wie ontmoet
je? Wanneer volg je door anderen gebaan-
de wegen, wanneer kies je je eigen route?
En geniet je intens van de prachtige
natuur en de bijzondere mensen die je
tegenkomt, van het moois de schepping je
te bieden heeft.
Fietsen is zeker in vergelijking tot autorij-
den en vliegen niet de makkelijkste
methode om je te verplaatsen, maar geeft
zo veel meer voldoening! Daarom.

Linda Eggenkamp

Je mag trots zijn op zo’n wijk
met ondernemende en gezelli-
ge inwoners. Bij ons in de
Bijvanck is een goed en prettig
onderling contact. Door de
jaren heen is er zelfs een e-
mail netwerk ontstaan. We
informeren elkaar meestal
over de gezellige dingen en af
en toe een buurtalert.

Begin oktober sluimerde een klein
bericht door voor een informatieavond
in de nieuwe Malbak over de HOV
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer) met
een vrije busbaan. De manier waarop
dit onzorgvuldig en laconiek werd
gepresenteerd heeft in 2 uur veel kwaad
bloed gezet. Door de ‘Malbak-sessie’
kwam er een vloed golf op gang. Er
werd snel een groep geformeerd met
ondernemers, creatievelingen, school-
hoofd, financiële managers, bedrijfs-
kundigen, verkeersdeskundige en
gewoon gezellige mensen. Van
Bijvanck-Zuid tot -Noord kwamen aan-
meldingen voor steun. 

Kracht
De kracht van deze groep is dat ze, zon-
der politieke belangen, nuchter rappor-
ten doorlezen en narekenen. Wij doen
niet mee met de politieke ruilhandel.
Wat is politieke ruilhandel?? Het geld-
potje moet op dus de langverwachte
tunnel of een extra brug of het ruimen
van rotondes is nu mogelijk. Of zelfs
een zetel in PS of een burgermeester-
schap. 

Groepsenergie
Wat een energie komt er in zo’n groep
vrij. Ongelofelijk hoe snel zelfs binnen
één week; een website, een flyer, een
radiospot, een handtekeningenactie was
gemaakt. De buurt werd geïnformeerd
en ruim 99% van de benaderde mensen
schrok wakker en was fel tegen deze
zinloze geldverspilling.

Zijn wij de enige?
Nee, vrij snel was er contact met groe-
pen uit Hilversum, Huizen, Velsen,
Driehuis en Santpoort. En wat blijkt?
Dezelfde procedure, dezelfde fouten en
dezelfde hoogmoed, dezelfde hoge

Negen van de ongeveer24 personen van de BBB, 
de Belangenvereniging Blaricum Bijvanck

Fo
to
: 
pr
iv
éb
ez
it

Twee prachtige Friese paarden

Abdij van Grimbergen
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Foto: Vrienden van de abdij

Overstijgt de saamhorigheid in 
de Bijvanck de provincie?



Per 1 maart 2011 aanpassing 
openingstijden politiebureau Huizen en Blaricum
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum 

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

(035) 751 32 22,  info@blaricum.nl

Burgerzaken Blaricum
di. t/m vr. van 8.30 – 12.30 uur

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

(035) 751 31 11, info@belcombinatie.nl

ma. t/m vr. van 8.30 tot 12.30 uur

Burgerzaken BEL Combinatie 
(035) 751 31 26

ma. van 13.30 – 20.00 uur

Burgerlijke Stand 
BEL Combinatie
ma. van 13.30 – 16.00 uur

di. t/m vr. 8.30 – 12.30 uur 

Meldpunt Openbare Ruimte
www.blaricum.nl of (035) 751 31 31

Bouwen en Wonen
ma. t/m vr. 8.30 – 12.30 uur

Vergunningenlijn
(035) 751 31 25

ma. t/m vr. 9.00 – 11.00 uur

18-02
2011
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Afgelopen maandag 14 februari jongst-
leden is de gemeente Blaricum gestart 
met de aanleg van een persriool vanaf 
De Blaricummermeent naar de be-
staande riolering in de Elberstveen. De 
werkzaamheden duren ongeveer zeven 
weken. Helaas zal dit voor enige overlast 
zorgen omdat de Goyergracht Noord 
vanaf 14 februari t/m 1 april op werk-
dagen tussen 7.00 en 17.00 uur wordt 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Hieronder vindt u een overzicht van de 
werkplanning voor deze twee wegen. 

Elbertsveen
Ter hoogte van Elbertsveen 25 komt 
in het plantsoen een aansluiting op 
de bestaande rioolput. De gemeente 
treft voorzieningen om te zorgen dat 
doorgaand rijverkeer mogelijk blijft. 
Uitvoering: maandag 14 t/m woensdag 
16 februari 2011.

Goyergracht Noord
In de watergang van de Goyergracht 

Noord wordt een rioolzinker aange-
bracht. De uitvoering hiervan is gepland 
voor woensdag 16 t/m vrijdag 18 
februari.

Op maandag 21 februari start het 
ingraven van de rioolpersleiding in de 
rijweg van de Goyergracht Noord vanaf 
de Stachouwerweg tot aan de Randweg. 
Tijdens deze werkzaamheden is de 
Goyergracht Noord op werkdagen van 
7.00 tot 17.00 uur afgesloten voor door-
gaand verkeer. Uitvoering: maandag 21 
februari t/m vrijdag 1 april 2011.

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

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

De commissievergaderingen zijn open-
baar. Wanneer u bij deze vergaderingen 
aanwezig wilt zijn, bent u van harte 
welkom. Echter inspreken tijdens deze 
vergaderingen is niet toegestaan, tenzij 
u van te voren te kennen heeft gegeven 
uw activiteit te willen toelichten. 

Activiteiten welke beoordeeld moeten 
worden door de BEL-commissie Ruim-
telijke Kwaliteit worden pas voorgelegd 
aan deze commissies wanneer duidelijk 
is dat de gemeente planologisch wenst 
mee te werken. 

Voor eventuele informatie over de 
agenda kunt u één werkdag voor de 
vergadering tussen 9.00 en 11.00 uur 
telefonisch contact opnemen met de 
Vergunningenlijn, telefoon (035) 75 13 
125, optie 1. De agenda voor de BEL-
commissie Ruimtelijke Kwaliteit is in te 
zien via de website www.welmon.nl. 

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(v/h welstandscommissie)

AANLEG PERSRIOOL DE 
BLARICUMMERMEENT

Politie Gooi en Vechtstreek is met de 
burgemeesters van Huizen en Blaricum 
tot een overeenkomst gekomen over 
een aanpassing van de openingstijden 
van het politiebureau Huizen/
Blaricum. Het politiebureau aan de 
Graaf Wichman is vanaf 1 maart 2011 
tijdens werkdagen geopend van 09.00 
tot 17.30 uur. 
 
Voorheen was het bureau tijdens werk-
dagen geopend van 07.00 uur tot 23.00 
uur en in de weekenden van 09.00 tot 

23.00 uur. Aanleiding voor de aanpas-
sing in openingstijden is een onderzoek 
van de politie Gooi en Vechtstreek naar 
de bezoekfrequentie van het bureau 
Huizen/Blaricum. Daaruit blijkt dat het 
aantal burgers dat in de avonduren en 
tijdens het weekend aan de balie komt 
beperkt is. De politie is van mening dat 
de capaciteit die het kost om het bureau 
open te houden beter op straat besteed 
kan worden. Door het aanpassen van de 
openingstijden kan het wijkteam Huizen/
Blaricum ’s avonds  en in het weekend 

(wanneer het druk is in de horeca) twee 
agenten extra inzetten op straat. 
 
Buiten kantooruren kunnen inwoners 
van Huizen en Blaricum  terecht op het 
politiebureau in Hilversum, Groest 69. 
Het bureau in Hilversum  is zeven dagen 
per week, 24 uur per dag geopend. 
Aangifte doen kan (voor de meest voor-
komende delicten) via internet (www.
politie.nl) of door een afspraak te maken 
(via 0900-8844). 

Burgemeester en wethouders van 
Blaricum maken bekend dat het college 
in de vergadering van 15 februari 2011 
heeft besloten de Beleidsregels Planolo-
gische Afwijkingen vast te stellen.

De beleidsregels zijn opgesteld naar 
aanleiding van de inwerkingtreding van de 
Wabo op 1 oktober 2010. Burgemeester 
en wethouders kunnen voor de toepas-
sing van artikel 4, bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht beleidsregels vaststellen 
die het afwegingskader bieden voor pla-
nologische afwijkingen van het bestem-
mingsplan. 
 

De Beleidsregels Planologische Afwijkin-
gen treden in werking op de dag volgend 
op die van bekendmaking. 
 
Een kopie van de Beleidsregels Planologi-
sche Afwijkingen ligt vanaf heden gedu-
rende zes weken ter inzage in het kantoor 
van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te 
Eemnes.

Beleidsregels planologische 
afwijkingen vastgesteld
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Ontvangen aanvragen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om omgevings-
vergunningen (reguliere 
voorbereidingsprocedure)
• Oude Renbaan 31, 1261 VS, het 

aanleggen van een inrit (legalisatie), 
ingekomen 24 januari 2011;

• Schapendrift 77, 1261 HP, het kappen 
van 2 bomen, ingekomen 31 januari 
2011;

• Hazeleger 1, 1261 TW, het kappen van 
3 bomen, ingekomen 31 januari 2011;

• Schouw 22, 1261 LG, het kappen van 1 
boom, ingekomen 3 februari 2011;

• Plaggewagen 5, 1261 KG, het plaatsen 
van een dakkapel, ingekomen 9 febru-
ari 2011;

• Torenlaan 49, 1261 GC, het uitbreiden 
van een woning en het aanleggen van 
een uitrit, ingekomen 9 februari 2011;

• Diverse adressen in de gemeente   
Blaricum, het verwijderen van asbest-
houdende materialen uit 821 wonin-
gen, ingekomen 9 februari 2011;

• Torenlaan 13, 1261 GA, het plaatsen 
van een toegangshek, ingekomen 9 
februari 2011.

Het is nog niet bekend of deze aanvragen 
in behandeling kunnen worden genomen 
en/of de vergunningen 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 vergunningen’ bekendgemaakt.

Verleende vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Omgevingsvergunningen (regu-
liere voorbereidingsprocedure)
• Laantje van Loeber 6, 1261, het op-

richten van een woning, verzonden 31 
januari 2011;

• Forel voor nr. 31, 1261 PK, het kappen 
van 1 linde, verzonden 3 februari 2011;

• Pyke Kochlaan 23 t/m 55, 1261, het 
oprichten van een appartementen-
gebouw (voorheen gepubliceerd als: 
ongenummerd sectie C nr. 2895), 
verzonden 7 februari 2011;

• Erfgooiersdreef 2 t/m 20, 1261, het 
oprichten van 10 patiowoningen 
(voorheen gepubliceerd als: sectie C, 
ged. nr. 2888, 2896 en 901), verzonden 
8 februari 2011

• Bussummerweg 37, 1261 BZ, het kap-
pen van 2 zomereiken, verzonden 8 
februari 2011.

Omgevingsvergunningen in strijd 
met het bestemmingsplan (regu-
liere voorbereidingsprocedure)  
• Bierweg 35, 1261 BK, het plaatsen van 

een toegangspoort, verzonden 2 febru-
ari 2011. Deze vergunning is verleend 
voor de activiteit bouwen en afwijken 
van het bestemmingsplan voor de 
bouwhoogte.

Bouwvergunning
• Melkweg 17, 1261 GT, het oprichten 

van een woonhuis met bijgebouw, 
verzonden 8 februari 2011, betreft 
bouwvergunning tweede fase.

APV vergunningen 
door burgemeester 
• het organiseren van het Aspergediner 

aan de Huizerweg van 20 mei 2011 
tot en met 29 mei 2011, verzonden 31 
januari 2011;

• het houden van een Wandelvierdaagse 
van 22 t/m 25 juni 2011, verzonden 31 
januari 2011;

• het organiseren van het Oldtimerfes-
tival in het rond het dorpscentrum 
van Blaricum op 11 september 2011, 
verzonden 2 februari 2011.

Drank- en Horecawet
door burgemeester en wethouders
• het schenken van zwak-alcoholhou-

dende dranken tijdens het Aspergedi-
ner aan de Huizerweg op 20, 23 t/m 
27 mei 2011 van 17:00 uur tot 23:00 
uur en 21, 22, 28 en 29 mei 2011 van 
12:00 uur tot 23:00 uur, verzonden 31 
januari 2011.

Hier staan besluiten vermeld, waartegen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) 

een bezwaarschrift kunnen indienen. 
De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de Balie Vergun-
ningen. Iedereen die meent door een of 
meerdere van bovengenoemde besluiten 
rechtstreeks in zijn belang te zijn getrof-
fen, kan binnen zes weken na de bekend-
making van het betreffende besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. De datum 
van bekendmaking 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 
voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Amsterdam 
(Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). 
Voor een dergelijk verzoek brengt de 
rechtbank griffierecht in rekening.

Van de kapvergunningen mag geen ge-
bruik worden gemaakt voor het moment 
dat de bezwaar- of beroepstermijn is 
verstreken of beslist is op een verzoek 
om een voorlopige voorziening.

GEMEENTENIEUWS

Behalve de vaste agendapunten staan 
de volgende onderwerpen op de 
agenda:
• Rekenkameronderzoek Kostentoere-

kening Riool- en Afvalstoffenheffing 
Blaricum

• Convenant gebiedsgericht grondwa-
terbeheer ‘t Gooi

• Vaststellen gemeentelijke archeolo-
giebeleidsnota

• Gemeenschappelijke regeling veilig-

heidsregio Gooi en Vechtstreek 2011 
• Algemene Subsidieverordening 

Blaricum 2011

De stukken liggen ter inzage in de hal 
van het gemeentehuis in Blaricum. 
Ook kunt u deze stukken en de aan-
vullende stukken raadplegen via de 
gemeentelijke website blaricum.nl 
(Gemeentehuis – Gemeenteraad – 
Agenda + stukken).

Agenda meningvormende- en besluitnemende 
raadsvergadering 
DINSDAG 22 FEBRUARI 2011, aanvang 20.00 uur 
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 te Eemnes

Op grond van artikel 1.3.1. van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ma-
ken burgemeester en wethouders van 
Blaricum bekend, dat zij een bestem-
mingsplan voor het perceel Meentweg 
37 voorbereiden.

Het plangebied
Het plangebied wordt gevormd door 
het perceel Meentweg 37. Dit perceel is 
gelegen in het geldende bestemmings-
plan Blaricum Dorp 1e herziening. De 
nog in procedure te brengen herziening 
van het bestemmingsplan heeft tot doel 
om onder het pand Meentweg 37 en de 
aangrenzende tuin een ondergrondse 
parkeergelegenheid te realiseren. De 
meerdere parkeerplaatsen kunnen 
worden gebruikt voor het aangrenzende 
gezondheidscentrum.

Procedure
Voor dit voornemen liggen geen stuk-

ken ter inzage en kunnen nog geen 
reacties worden ingediend. Wel wordt 
een aantal onafhankelijke instanties in 
de gelegenheid gesteld advies uit te 
brengen over dit voornemen.

Wanneer het ontwerpbestemmings-
plan Meentweg 37 ter inzage worden 
gelegd, wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om zienswijze in te 
dienen. De start van deze procedure 
wordt bekend gemaakt in de Staats-
courant, hei & wei en de website van 
de gemeente Blaricum.

Informatie
Voor meer informatie over het toe-
komstig bestemmingsplan kan contact 
worden opgenomen met team Ruimte 
van de afdeling Ruimte en Welzijn van 
de BEL Combinatie, telefoon: 035 - 
7513 346.

Vooraankondiging op grond van Art. 1.3.1. Bro: 
Bestemmingsplan dorp Meentweg 37
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Het college van Blaricum deelt mee, 
dat de raad in haar vergadering van 14 
december 2010 heeft besloten:

- het Inkoopbeleid 2006 in te trekken;
- het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

2010 vast te stellen;
- de Algemene inkoopvoorwaarden en 

optionele inkoopclausules vast te stellen.

Zij treedt in werking op de dag na deze 
bekendmaking.

De volledige tekst van het besluit en de 
Algemene Inkoopvoorwaarden liggen 
vanaf heden gedurende twaalf weken 
ter inzage in het kantoor van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5, te Eemnes, 
bij de balie Vergunningen en Handhaving. 
Voorts zijn de integrale tekst en toelich-
ting te raadplegen op de website van de 
gemeente Blaricum.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010 
vastgesteld

Nederland telt twaalf provincies. 
In de Grondwet is bepaald dat het 
hoogste gezag in de provincies ligt bij 
de Provinciale Staten. Een bijzondere 
bevoegdheid van de Provinciale Sta-
ten is het kiezen van de leden van de 
Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie 
maanden na de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten.
Op 2 maart 2011 worden de verkie-
zingen voor de Provinciale Staten 
van Noord-Holland gehouden. De 
stembureaus zijn die dag van 7.30 tot 
21.00 uur geopend. U mag uw stem 
uitbrengen in een stembureau naar 
keuze binnen de gemeente Blaricum.

Legitimatie en stempas 
Om deel te kunnen nemen aan de 
verkiezingen moeten kiezers zich bij 
het stemlokaal legitimeren met een 
identiteitsbewijs en een persoonlijke 
stempas (voorheen de oproepkaart 
genoemd). Uw identiteitsbewijs mag 
op de dag van de stemming maxi-
maal vijf jaar zijn verlopen. Zonder 
identiteitsbewijs kan er niet aan de 
stemming deelgenomen worden. 
Identiteitsbewijzen zijn een Neder-
lands paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs.

Stemmen bij volmacht
Indien u als stemgerechtigd burger 
niet zelf kunt stemmen, is het moge-
lijk een andere stemgerechtigde te 
machtigen namens u te stemmen. 
U kunt dit doen door de achterzijde 
van uw stempas om te zetten in een 
volmachtbewijs. Dit is alleen mogelijk 
indien de gevolmachtigde in Blaricum 
staat ingeschreven. (In alle an-

dere gevallen moet u een schriftelijk 
volmachtbewijs aanvragen bij de 
gemeente!). Met de omzetting van 
een stempas in een volmachtbewijs 
kan de gevolmachtigde in ieder stem-
bureau van de gemeente Blaricum uw 
stem uitbrengen. Een gemachtigde 
mag niet meer dan twee machtigin-
gen hebben. Indien u als stemgerech-
tigd burger niet zelf kunt stemmen, 
is het mogelijk een andere stemge-
rechtigde te machtigen namens u te 
stemmen. 

Kopie legitimatie bij vol-
macht
Kiezers die bij volmacht wensen te 
stemmen zullen (een kopie van) een 
geldig identiteitsdocument moeten 
meegeven aan de gemachtigde. Dat 
betekent dat de kiezer die naast de 
eigen stem een of twee volmacht 
stemmen wil uitbrengen voor elke 
volmachtstem een kopie van een 
legitimatiebewijs (of eventueel een 
origineel legitimatiebewijs) moet 
overleggen!

Zoekgeraakte stempassen
Op het BEL kantoor te Eemnes, kunt 
u tijdens de openingstijden van de 
afdeling Burgerzaken een vervan-
gende stempas aanvragen, dit kan tot 
1 maart 2011 tot 12.30 uur.

Uitslag
De uitslagen van de provinciale 
verkiezingen kunt u op 3 maart 2011 
vanaf 09.00 uur lezen op de website 
www.blaricum.nl

PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN 
2 MAART 2011

Het college van Blaricum deelt mee, 
dat de raad in haar vergadering van 25 
januari 2011 de ‘Archiefverordening 
van Blaricum 2010’ heeft vastgesteld, 
onder gelijktijdige intrekking van de 
‘Archiefverordening van Blaricum 2002’. 
Kort samengevat inhoudende: Het 
regelen van de zorg van burgemeester 
en wethouders voor de archiefbeschei-
den van de gemeentelijke organen en 
het toezicht op het bij of krachtens de 
wet ten aanzien van het beheer van de 
archiefbescheiden, voor zover deze niet 

zijn overgebracht naar de archiefbe-
waarplaats.

Zij treedt met terugwerkende kracht op 1 
december 2010 in werking. De volledige 
tekst van verordening  met de bijbeho-
rende toelichting  ligt vanaf heden gedu-
rende twaalf weken ter inzage in het kan-
toor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 
5 te Eemnes, bij de balie Vergunningen 
en Handhaving. Voorts zijn de integrale 
tekst en toelichting te raadplegen op de 
website van de gemeente Blaricum.

Archiefverordening 2010 vastgesteld

Eind februari worden aan de belasting-
plichtigen van de gemeente Blaricum 
de aanslagen gemeentelijke belastingen 
2011 verstuurd. 

Als u eigenaar bent van een woning in 
Blaricum, dan vindt u op uw aanslagbil-
jet ook de WOZ-waarde van uw woning 
terug. Bovendien staan op uw biljet de 
aanslagen onroerende-zaakbelastingen 
en rioolheffing. Bent u gebruiker van een 
woning, dan staat op uw aanslagbiljet de 
aanslag afvalstoffenheffing. 

Voor niet-woningen (winkels e.d.) geldt 
dat zowel eigenaren als gebruikers een 
WOZ-beschikking en een aanslag onroe-
rende-zaakbelastingen krijgen. Eigenaren 
van niet-woningen ontvangen ook een 
aanslag rioolheffing.

De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten 
de WOZ-waarden vaststellen naar het 
waardeniveau van 1 januari van één jaar 

eerder. De WOZ-waarde op de beschik-
king van 2011 is dus de waarde van de 
onroerende zaak naar het waardeniveau 
van 1 januari 2010. Als er in de loop van 
2010 wijzigingen aan de onroerende 
zaak hebben plaatsgevonden, dan wordt 
hiermee in de waardebepaling rekening 
gehouden.

Bij het aanslagbiljet zit een uitgebreide 
bijsluiter. Hierin vindt u informatie over de 
verschillende belastingsoorten en de vast-
gestelde tarieven. Bovendien wordt hierin 
uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken als u 
het niet eens bent met de aanslagen en/
of WOZ-beschikking. Op de website www.
blaricum.nl kunt u nog meer informatie 
vinden over de gemeentelijke belastingen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Team Heffen en Waarderen van de BEL 
Combinatie, telefoon: 035-7513128, op 
werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.30 
uur.

Woz-beschikking/aanslagbiljet 2011

Op dinsdag 8 maart start de cursus 
‘Rondom Dementie’ van 12.00 - 14.00 
uur. De vervolgdata zijn: dinsdag 15, 
22, 29 maart, 5 en 12 april en 17 mei 
van 19.30 - 21.30 uur. De cursus wordt 
gegeven in Tergooiziekenhuizen, locatie 
Blaricum. Deelname aan deze cursus 
kost € 30,00. 

U kunt zich opgeven bij Versa Mantelzor-
gondersteuning 035 697 00 50 (op werk-
dagen van 9.00 - 13.00 uur). Contactper-
soon: Marianne Verstijnen.

Cursus 
‘Rondom 
Dementie’

In verband met het verwerken van 
gegevens van de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten zijn de loketten 
Burgerzaken in het BEL-kantoor en 
in het gemeentehuis van Blaricum 
op donderdag 3 maart aanstaande 
gesloten. Uitsluitend voor het aan-
geven van geboorte en overlijden 
is het loket Burgerlijke Stand in het 
BEL-kantoor geopend van 12.00 – 
13.00 uur.

Burgerzaken 
op 3 maart 
gesloten
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Acht sportverenigingen uit de BEL-
gemeenten zijn enthousiast gestart 
met de cursus ‘Meer Vrijwilligers in 
Kortere Tijd’.  Deze cursus is dé oplos-
sing voor het vrijwilligerstekort bij 
sportverenigingen en wordt gratis 
aangeboden door de BEL-gemeenten. 
Sportservice Noord-Holland begeleidt 
de acht  sportverenigingen in vier 
workshops naar meer vrijwilligers. Suc-
ces verzekerd! 
 
Het traject start met het promoten van 
de vrijwilligerscampagne en het in kaart 
brengen van de huidige vrijwilligers en 
vacatures binnen de vereniging. Vervol-
gens volgt een vooraankondiging per 
brief of e-mail aan alle leden. Daarna 
worden alle leden telefonisch benaderd. 
De laatste stap is het verdelen van pas-
sende taken onder de nieuwe vrijwil-
ligers.
 
Vrijwilligerswerk is het fundament van 
de sport. Daarom gaan deze verenigin-
gen al hun leden betrekken bij het initia-

tief om meer vrijwilligers te werven. 
“Iedereen heeft het druk, maar iets 
doen voor je verenging hoort er bij”  zo 
stelt Niels van Weert van Sportservice 
Noord-Holland.
Hij vervolgt: “De vraag aan de leden 
is dan ook niet óf zij iets willen doen, 
maar wat zij willen doen! De sport in 
Nederland wordt gedragen door de ei-
gen leden. Hoe breder dat draagvlak is, 
hoe gezonder de vereniging! Het is fan-
tastisch dat deze acht verenigingen er 
helemaal voor gaan om het fundament 
van hun vereniging te verstevigen”.
 
De verenigingen die de strijd aan gaan 
met het vrijwilligerstekort zijn: Basket-
balvereniging Eem’78 uit Eemnes, Vol-
leybalvereniging The Smashers uit Laren 
en de Gymnastiekvereniging Vlugheid 
en Kracht uit Blaricum en Laren. Dit jaar 
starten Sport Vereniging Eemnes, Bad-
mintonvereniging Eemnes, Blaricumse 
Lawn tennis club, Larensche Mixed Hoc-
key Club en Tafeltennisvereniging Laren 
ook met de cursus.

BEL-gemeenten bieden sportclubs 
cursus vrijwilligerswerving aan 

Een aantal jaar geleden is gestart met 
voorbereidende onderzoeken voor het 
uitbreiden van de Algemene Begraaf-
plaats van de gemeente Blaricum aan de 
Woensbergweg. Die uitbreiding is noodza-
kelijk omdat nog maar een beperkt aantal 
graven beschikbaar is. Voor eerdere plan-
nen voor een grootschalige(re) ontwik-
keling was geen draagvlak. Het college 
wil daarom nu een schetsontwerp laten 
maken voor een bescheiden uitbreiding 
aan de noord- en noordoostzijde. 

Het gaat om de ruimte tussen de huidige 
begraafplaats en Camping De Woensberg. 
Met deze uitbreiding komen ca. 200 extra 
graven beschikbaar. Daarnaast moet de 
aula worden aangepast om te kunnen 
voldoen aan de huidige ARBO-eisen. Ook 
hiervoor wordt een ontwerp gemaakt. De 
ontvangstcapaciteit blijft overigens gelijk; 
de aula wordt dus niet veel groter dan nu 
het geval is.
Het is de bedoeling dat met deze beperkte 
uitbreiding van de begraafplaats voor mi-
nimaal 20 jaar voldoende capaciteit wordt 

gecreëerd. Een gespecialiseerd bureau 
berekent momenteel of dat inderdaad het 
geval is bij dit uitbreidingsvoorstel en met 
capaciteit van de huidige begraafplaats. 
Waarschijnlijk zal het daarvoor wel noodza-
kelijk blijven om de verschillende tarieven 
voor Blaricummers en niet-Blaricummers 
te handhaven.
 
Procedure 
Zodra er meer bekend is over het schets-
ontwerp, zullen wij u uiteraard opnieuw 
informeren. 
 
Planning is het onderwerp ‘uitbreiding be-
graafplaats’ te behandelen in de raadsver-
gadering van 17 mei aanstaande. De raad 
zal dan gevraagd worden akkoord te gaan 
met het (schets)ontwerp en het bijbeho-
rende kostenplaatje.

Informatie
Voor meer informtie kunt u contact 
opnemen met de heer T. Leys 
(tel. 035 – 7513261) of mevrouw 
S. van Herpen (tel. 035 – 7513237). 

Schetsontwerp beperkte uitbreiding 
algemene begraafplaats 

De gemeente Blaricum nodigt u uit voor 
de informatiebijeenkomst over het 
bestemmingsplan ‘Beschermd Dorps-
gezicht Blaricum’. De informatiebijeen-
komst vindt plaats op woensdag 9 maart 
aanstaande in het gemeentehuis van 
Blaricum, Kerklaan 16 en start om 19.30 
uur. Inloop kan vanaf 19.00 uur. 
 
Met deze informatiebijeenkomst wil de 
gemeente Blaricum u informeren en 
hoopt wensen, ideeën en gedachten 
te krijgen die er toe kunnen bijdragen 
om de hiervoor bedoelde objectieve 
criteria in het nieuwe bestemmingsplan te 
formuleren. De avond staat onderleiding 
van Ineke de Joode-Baljet, wethouder 
Ruimtelijke Ordening
 
Nota van uitgangspunten
Op 25 januari jongstleden heeft de ge-
meenteraad de Nota van Uitgangspunten 
vastgesteld. Daarin zijn de belangrijkste 

onderwerpen voor het toekomstige be-
stemmingsplan beschreven. De centrale 
doelstelling is om de bestaande situatie 
waar mogelijk vast te leggen. Nieuwe 
ontwikkelingen of initiatieven worden 
niet meegenomen, tenzij daarover al 
bestuurlijke uitspraken zijn gedaan. De 
optimale bescherming van de bestaande 
karakteristieken van het dorp Blaricum 
vormt het kernpunt. Dat geldt niet alleen 
voor de al aangewezen rijks- of gemeen-
telijke monumenten, maar ook voor 
de in het bestemmingsplan aanwezige 
beeldbepalende en beeldondersteunende 
panden en objecten zoals bijvoorbeeld 
de bestaande hooibergen. Deze laatstge-
noemde wordt als integraal onderdeel in 
het bestemmingsplan meegenomen. 
 
Criteria voor behoud 
karakteristieken
Wezenlijk onderdeel voor het behou-
den en waar mogelijk versterken van 

Informatiebijeenkomst bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Blaricum

de bestaande karakteristieken van het 
plangebied zijn dus de aangewezen 
monumenten en de beeldbepalende/
beeldondersteunende panden en objec-
ten. Te denken is aan beeldbepalende 
bomen, de karakteristieke hagenstruc-
tuur en de vormgeving van de openbare 
ruimte. De aanwezige waarden in het 
plangebied worden geïnventariseerd. 
Het is belangrijk om objectieve criteria 
vast te stellen voor de verbouw/algehele 
herbouw van bestaande panden en de 
bouw van nieuwe panden in het gebied. 
Met objectieve criteria kan de commissie 
ruimtelijke kwaliteit beter adviseren voor 
toekomstige aanvragen voor een omge-
vingsvergunning.
 
Planning
De gemeente Blaricum streeft ernaar om 
het voorontwerpbestemmingsplan voor 
het zomerreces aan de raad ter vaststel-
ling aan te bieden. Hoewel de planning 

nog niet exact bekend is, staat de inspraak 
en het verplichte wettelijk vooroverleg 
in de tweede helft van dit jaar op het 
programma. De vaststelling van het be-
stemmingsplan wordt dan voorzien in de 
eerste helft van 2012. 
 
Vragen
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer B. Gangelhof, team 
Ruimte van de BEL Combinatie, telefoon 
035 7513346 of per mail 
berend.gangelhof@belcombinatie.nl  
 
De Nota van Uitgangspunten met het 
daarbij behorende raadsvoorstel en 
raadsbesluit kunt u op gemeentelijke 
website www.blaricum.nl inzien (Bouwen 
en Wonen > Bestemmingsplannen > 
Kom Beschermd Dorpsgezicht > Nota van 
Uitgangspunten).



Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Dorpsagenda

Info: tel. 5395259, 6924495, 
www.viviumservices.nl of 
www.vivium.nl. 
Versa Welzijn/S.W.O-BEL. Elke twee-
de dinsdagavond van de maand in het
gezondheidscentrum De Lloods van
19.30-21.30 uur het Mantelzorgcafé.
Info: Marianne Verstijnen, Versa
Mantelzorgondersteuning, tel. 6970050
(op werkdagen van 9.00-13.00 uur) of
Femmy Mulder, tel. 5314514. Cursus
‘Omgaan met dementie’, start 8 maart,
7 bijeenkomsten in Tergooiziekenhuizen
Blaricum, 19.30-21.30 uur, kosten 30
euro. Computerworkshops voor senio-
ren in de bibliotheek Eemnes, 4 maart
‘internet bankieren’ (1 les), op 18 en 25
maart ‘hoe maak ik mijn fotoalbum’ (2
lessen) en op 1 en 8 april ‘fotobewerking
met Picasa 3’ (2 lessen). De kosten
bedragen: 8 euro per les. Opgeven bij
jvmout@gmail.com. Computercursussen
starten 28 februari in de bibliotheek
Eemnes, info: http://eemnes.senior
web.nl. Info cursussen: 
www.versawelzijn.nl of tel. 5314514.
De Blaercom. Iedere dinsdag vanaf
13.30 uur spelmiddag. Info: Lisette
Mooij, tel 5312977 of lmooij@
versawelzijn.nl. Cursus ‘Meer weten
over wijn’. Vinoloog Wim van Tol. Start
14 maart, 6 avonden. De inhoud van
deze cursus ligt op het niveau 2 van de
Stichting Wijn Examens Nederland,
zodat je eventueel – met succes – kan
deelnemen aan het examen voor het
Horeca Wijncertificaat/SWEN 2. Info
en aanmelden: Wim van Tol, tel.
5313296 of vantoldekort@gmail.com
Sint Vituskerk. Kopperklaverjas-
avonden, 22 februari en 1 maart, deur
open om 19.15 uur, kosten: 2 euro. Info:
Frank van Aalst, tel. 5315263 of Jan
Majoor, tel. 5312349.
Reumafonds zoekt collectanten in de
Bijvanck van 27 februari t/m 5 maart
2011. Info: Jacques Reijnders, tel.

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00 uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering.
Zondag 27 februari 17.00 uur 
in plaats van 11.00 uur

Door de week: 
donderdag 19.15 uur 
Avondgebed in de dagkapel.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. 
Tel. 035-53 83153. 
E-mail stvitusblaricum@hetnet.nl.

Kerkdiensten
Evangeliegemeente De Rivier: elke
zondagmorgen 10.00 uur dienst in de
aula van de Basisschool De Levensboom
in de Bijvanck. Iedereen, ook kinderen,
welkom. Koffie en thee na afloop. 
Info tel. 5252804 en 
www.evangeliegemeentederivier.nl. 

Torenhof: Protestantse diensten: 1e en
3e woensdag van de maand, 10.00 uur.
Katholieke diensten: 2e en de 4e, en
eventueel 5e woensdag van de maand
om 10.00 uur. Iedereen welkom!

Zon op en onder: op 01 maart om
07.27 respectievelijk 18.19 uur, op 31
maart om 07.18 respectievelijk 20.11
uur.

Familieberichten
Geboren
20-01-2011 Allegra Alexandra

Maria Leendertse
28-01-2011 Romy Kiewiet
29-01-2011 Mees Quirinus

Limburg

Overleden
21-01-2011 Paul Dijkman, 

geboren 05-07-1937

Hei & wei niet
ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvan-
gen? Stuur dan een e-mail naar 
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 035-5316520.

Kopij
Heeft u iets te melden over uw club,
vereniging, evenement of andere zaken
in Blaricum, laat het ons weten via
redactie@heienwei.nl. Maximaal 175
woorden. Wij beslissen over plaatsing,
eventueel ingekort. 
Deadline kopij no. 363 (dik): 3 maart,
verschijnt op 18 maart.

Zondag 20 februari 10.00 uur
Drs. Jan Greven, Huizen
Zondag 27 februari 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 6 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 13 maart 10.00 uur
Ds. J. Rinzema
Zondag 20 maart 10.00 uur
Ds. B. Elenga, Huizen
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. 

N.B. De lokale websites kunt u vinden
op www.heienwei.nl.

EXPOSITIES/CONCERTEN
Galerie Bianca Landgraaf:
Hamdorffcomplex. Info: tel. 5335987
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Galerie De Vlierhove: t/m 20 februari
‘Tussen gras en wolken’, Ruud Spil en
Niels Schouten, schilderijen en tekenin-
gen. Beelden van Leo van den Bos,
Marina van der Kooi, Coba Koster,
Tineke Nusink en Anja Vosdingh
Bessem. Info: www.vlierhove.nl. 
Singer Museum, Laren: t/m 25 maart
2011 ‘Singer Memorial Collection,
Hoogtepunten uit eigen verzameling’.
T/m 22 mei 2011 ‘Rodin de denker
denkt weer’. Info: tel. 5393939 en
www.singerlaren.nl en 
www.rodindedenker.nl. 
BEL–Art. Expositie van Marianne
Houtkamp, beeldhouwwerken, Mary
van der Schaal, schilderijen en Kees
Kerkhof, tekeningen en schilderijen. Tot
11 maart 2011 op werkdagen vrij te
bezichtigen van 8.30-17.00 uur in het
BEL-kantoor.
Torenhof. Expositie Herman Strating,
wassen en bronzen beelden tot eind
april, en Ingrid Wiegers schilderijen tot
18 maart.

WELZIJN 
Peuterspeelzaal Blaricum. Voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep 8.30-11.45 uur. Info:
www.speelzaalblaricum.nl. 
Vivium Services. Cursussen: Ontspan-
nen kun je leren, 7, 14, 28 maart en 11
april. Tijd: 20.00-21.30 uur, Weesp,
Hugo de Grootlaan 30. Eerste hulp aan
kinderen, 2, 9 en 16 maart. Tijd: 19.30-
22.00 uur, Gooierserf, Hilversum, Van
Riebeeckweg 50. Wat is Echt gezond
eten! 28 februari 14.00-16.00 uur,
Blaricum, Blaercom.

5263329/06-22914754, 
e-mail jenareij@hetnet.nl. 
Tergooiziekenhuizen locatie Blaricum.
Elke tweede dinsdag van de maand
informatiestand van het Autisme
Informatie Centrum in de hal van de
polikliniek van 13.30-15.30 uur.
Niet Meer Alleen organiseert weke-
lijkse dagtochten voor kleine groepen
senioren. Info: Arno Kamman, tel:
5445930 en www.nietmeeralleen.nl. 
De Malbak. Familiebingo, 20 februari,
14.00 uur. Info: Gerdine de Groot, 06-
28428893. In de pauze wordt een mooie
en gevulde boodschappenmand verloot.
Verder diverse activiteiten voor alle
leeftijden waaronder iedere donderdag
10.00-12.00 uur koersballen, iedere
woensdag bewegen voor 70+. Info:
5262902.

BIBLIOTHEEK HLB 
Boekenweek 2011: 16 maart t/m 26
maart, motto: Curriculum Vitae –
Geschreven portretten. Kader Abdolah
schrijft het boekenweekgeschenk.
Huizen, Plein 2000 1, tel. 5257410.
Inloopochtend derde woensdag van de
maand, 10.45-12.00 uur. Lezing schrijf-
ster Milou van der Will over haar
debuut Rood Licht, 3 maart, 20.00-
22.00 uur. Lezing Frank van Rijn Op de
fiets door Tibet, 8 maart, 20.00-22.00
uur. Lezing, Max Pam, Het Ravijn, 16
maart, 20.00-22.00 uur. Laren, St.
Janstraat 27a, tel. 5382612.
Biblioscoop, 24 februari en 10 maart,
19.30 uur. Kidsbios, 16 maart, 14.30
uur. Divers Talent Gooise Academie
presenteert kunstwerken, t/m 21 februa-
ri, maandag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur
en zaterdag 11.00-16.00 uur. Info: Els
van Dijkum-van Nierop, tel. 5317377.
Mobiliteitsproblemen? Bibliotheek-
aan-huis! Lidmaatschap vereist, info:
tel. 5257410, www.bibliotheekhlb.nl en
www.gooisebibliotheken.nl. 

Inbreng
rommelmarkt 
U kunt uw spullen brengen naar Rie
Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Geen groot meubilair.

Colofon
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Verkiezingen
Provinciale statenverkiezingen worden
een keer in de vier jaar gehouden waar-
bij leden, die kandidaat gesteld zijn door
een aan de verkiezingen deelnemende
politiek partij, rechtstreeks door de
stemgerechtigde inwoners van de pro-
vincie worden gekozen. De verkiezingen
zijn op 2 maart 2011.

www.heienwei.nl wordt goed gelezen,
gemiddeld 60 keer per week. De lezers
komen onder meer uit: Litouwen,
Canada, Zweden, Mexico en Senegal. 


