
Studio 2000
Tot en met 9 november is bij Studio
2000 de verkooptentoonstelling ‘een
levenlang kunst verzameld: van Israels
tot Appel’.
Onlangs mocht Studio 2000 een grote
aanvulling op zijn vaste collectie verwel-
komen, een particuliere verzameling met
een enorme diversiteit. Naast werken
van Isaac Israels en Karel Appel zijn er
werken van ondermeer Tinus van Doorn,
Gerrit Benner, Philip Bauknecht,
Corneille, Lou Louber en Jo Koster.
Tevens wordt meubilair aangeboden uit
de collectie van Frans Leidelmeijer.

In samenwerking met Art Conservation
en Saint Hill lijsten is er op 12 en 13
oktober een speciale adviesdag. Bent u
benieuwd naar de waarde van een schil-
derij, wilt u het laten restaureren of
opnieuw laten inlijsten? Dan bent u van
harte uitgenodigd. 
De openingstijden: wo t/m zat 13.00-
17.00 uur en 12 en 13 oktober 11.00-
17.00 uur. Informatie en aanmelding
www.studio2000.nl.

Lezing Henri Le
Sidaner
In het Singer Laren is nu de tentoon-
stelling ‘Dwars door Frankrijk met
Henri Le Sidaner’ te zien.
Laat u meevoeren in de sprookjesachtige
wereld van deze Franse post-impressio-
nist (1862-1939) bij een lezing op 30
september om 20.15 van Anne van
Lienden, conservator van het Singer
Laren. William Singer was een groot
bewonderaar van Le Sidaner en kocht
dan ook een groot aantal van zijn schil-
derijen. Voor reserveringen tel. 5393933
of via theaterkassa@singerlaren.nl.
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met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

De Blaercom zat al stevig in het dage-
lijkse zadel met de vaste medewerkers
Jolanda, Willem, Paul en Geert. Maar
het samenspel met het huidige, ver-
nieuwde stichtingsbestuur moet de toe-
komst van het dorpshuis zeker stellen.

We spreken met Jan Heybroek (71),
bestuurslid sinds 2011 en voorzitter
sinds het begin van dit jaar. Zijn motiva-
tie: ‘Je doet dingen in je omgeving die je
belangrijk voor de gemeenschap vindt
en waar je een band mee voelt.’ Peter van
Rietschoten (64), algemeen lid, is ook in
2011 toegetreden. Medio van dit jaar is
het bestuur versterkt met Michael
Samson (60), penningmeester, Margot
Cornelis (57), secretaris en Patrick
Roosen (63), algemeen lid. 

Jan is vele jaren actief geweest in het
bedrijfsleven en in de lokale politiek.
Zijn grote bestuurservaring is hem te
kostbaar en zijn drang om actief te blij-
ven te groot om fluitend achterover te
gaan leunen. Michael is IT-deskundige
en actief in de bancaire sector. Patrick

komt uit het bedrijfsleven (leasing) en
Peter, journalist, auteur en fotograaf, is
de man achter de website Oog op
Blaricum. Samen vormen ze een gevari-
eerd maar veelbelovend team.

Vanaf de start in 1975 is het dorpshuis
inmiddels uitgegroeid tot een multicultu-
reel activiteitencentrum. Het is de uitda-
ging voor het nieuwe bestuur om De
Blaercom zijn primaire functie als
dorpshuis – voor het sociaal maatschap-
pelijk middenveld – ook op langere ter-
mijn blijvend te laten vervullen. Waarbij
rekening gehouden wordt met een verder
terugtredende overheid. Zo zullen, om
niet overvallen te worden door mogelijke
externe ontwikkelingen, er meer com-
merciële activiteiten ontwikkeld worden.
De bedrijfsvoering is al jaren kernge-
zond en moet dat in de toekomst blijven,
ook in economisch zwaar weer. ‘Daar
staan we voor,’ aldus Jan.

Voor meer informatie over De Blaercom
verwijzen wij u graag naar de website
www.blaercom.nl.

door Sybert Blijdenstein
De Stichting Centrale Accommodatie Blaricum, de officiële naam van De
Blaercom, het alom geliefde dorpshuis in het oude dorp, heeft een nieuw
bestuur. Gezien de hogere eisen die de huidige conjuncturele situatie met zich
meebrengt, vindt hei & wei het een goede zaak de vijf bestuursleden aan u
voor te stellen. Allen zijn gemotiveerde en deskundige vrijwilligers, die in het
zakelijk leven hun sporen verdiend hebben c.q. nog verdienen. 

Nieuw bestuur De Blaercom

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50
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Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

SLAAPPLAATS
NODIG?

BLARICUM
BED&BREAKFAST

Tel 06-55781678
blaricumbnb.nl

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl

V.l.n.r. Patrick Roosen, Jan Heybroek, Peter van Rietschoten, Margot Cornelis en
Michael Samson
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

ten! 118 miljoen voor een tijdwinst van
twee minuten is waanzin en verspilling,
nog afgezien van het natuurschoon dat
moet sneuvelen en het afzichtelijk litte-
ken dat de busbaan door Blaricum zal
trekken.

De huidige verbinding buslijn 320 doet
er vanaf Blaricum Carpoolplaats gemid-
deld zo rond de twintig minuten over om
Hilversum CS te bereiken, en dat met
een frequentie van een kwartier.
Misschien moet dat genoeg zijn? 

De provincie stelt dat een HOV-traject
een noodzaak is voor het Gooi om diver-
se redenen. Een snelle verbinding met
Hilversum of Amsterdam zou aantrekke-
lijk zijn voor de forens/scholier, het zou
milieuontlastend zijn en passen in de
trend het autoverkeer te ontmoedigen.
Uit cijfers van de provincie zou blijken
dat het aantal reizigers dat gebruik zou
maken van het HOV zou verdubbelen
ten opzichte van de huidige situatie. 

Echter, is dat realistisch te noemen in
een tijd van economische malaise, waar
het zogenaamde ‘thuiswerken’ steeds
meer een trend aan het worden is, en
wellicht nog belangrijker: is het waard
om in een aantal stukken van het traject
zulke ingrijpende maatregelen te nemen
ten koste van woongenot en natuur? Uit
de plannen blijkt dat Blaricum en
Hilversum het meest getroffen zullen
worden door de aanleg van het HOV.
Blaricum door een betonnen busbaan
die een wijk praktisch doormidden
snijdt, Hilversum door o.a. fly-overs
over het spoor.

Hoogwaardig openbaar vervoer? Ja.
Maar ten koste van alles? Nee. Als men
het traject nader bestudeert dan blijkt
dat er met een aantal aanpassingen niet
alleen veel geld bespaard kan worden,
maar ook veel behouden kan worden. 

Goedenavond

Feestweek in Blaricum. De man
aan de bar zat mij aan te staren.
Plots schoof hij van zijn kruk en
schuifelde naar me toe. Pakte
mij bij de schouders. Had duide-
lijk iets teveel op. Ik gokte op
een goede dronk, bleef zitten en
keek hem aan. Hij hikte en
begon met dikke tong: ‘De polle-
tiek is een zooitje.’ Dat zou best
kunnen. Hij ging lallend verder:
‘De dieren van het bos kwamen
bijeen: Uil, Beer, Schildpad en
Krokodil. Moet je horen.’ Dat
deed ik al.

Hij boerde en vervolgde: ‘Ze
wisten niet op welke partij ze
moesten stemmen. De Partij van
de Dieren was te klein. Je moest
op een grote partij stemmen.
Dan bereikte je echt wat. Maar
op welke partij dan? Uil zei daar
wel verstand van te hebben.      

Beer vroeg waar hij op moest
stemmen. Uil: Op de VVD. Beer:
Waarom? Uil: Nou, dat is toch
duidelijk: jij hebt een bontjas, je
vrouw heeft een bontjas en je
dochter heeft een bontjas. Dat
sprak Beer wel aan. Zijn gezin
zat er warmpjes bij. En dat wilde
hij graag zo houden. 

Toen volgde Schildpad: Waarop
stemmen? Uil: Oók op de VVD.
Schildpad: Hoezo? Nou, zei Uil,
jij hebt een eigen huis, je vrouw
heeft een eigen huis en je doch-
ter heeft een eigen huis. En nog
wel zonder hypotheek. Schildpad
knikte. Daar zat wat in, dat
eigen huis, en geen zorgen om
renteaftrek.

Krokodil werd ongeduldig: En ik
dan? Jij, sprak Uil, jij stemt op
de PvdA. Krokodil hoogst ver-
baasd: Waarom? Uil: Jij hebt
een grote bek, je vrouw heeft een
grote bek en je dochter heeft een
grote bek.’ 

Giechelend keek de man mij
aan: ‘Leuk hè?’ Ik stond op:
‘Leuk, maar niet fijn. En die
grote bek die doet me meer aan
jou denken. Goedenavond.’ 

Column
door
Sybert Blijdenstein
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De gevolgen zullen niet uitblijven. Waar
nu nog een serene en vriendelijke over-
gang van de Bijvanck naar de ‘de
Oorsprong’) is, en een fiets/wandelpad
richting de tennisclub op de hoek van de
Stichtseweg, zal een betonnen bak ver-
rijzen waar een aantal maal per uur een
bus zal passeren. Maar voor wat? 

Al sinds de vroege jaren 70 zijn er tal
van wilde plannen geweest rond het
openbaar vervoer in Blaricum. Zo had
er zomaar een NS-station Bijvanck kun-
nen zijn, zijn er wat meer concretere
plannen geweest rondom een lightrail-
verbinding richting Almere (waar o.a.
rekening mee is gehouden met de bouw
van de Stichtse Brug, en de aanleg van
de A27). Deze plannen zijn echter door
veranderde inzichten en gezond ver-
stand afgeblazen.

Helaas lijkt het gezond verstand ditmaal
bij de provincie te ontbreken.
Natuurlijk, het is een goed idee en ook
wenselijk om het woon-werkverkeer
zoveel mogelijk te stimuleren gebruik te
maken van het OV of fiets om zo de
auto te laten staan. Maar, uit divers
(onafhankelijk) onderzoek is gebleken
dat de effectieve reistijd van Blaricum
Carpoolplaats naar Hilversum Centraal
Station slechts twee minuten minder zal
worden ten opzichte van nu. Twee minu-

De zin en waanzin van het HOV
door Robert Molijn
De plannen van de provincie Noord-Holland liegen er niet om. Zoals het er
nu naar uitziet zal het Gooi een HOV-traject krijgen, of men dit nu leuk
vindt of niet. 118 miljoen euro heeft men hiervoor begroot, en zoals het er
nu naar uitziet krijgen de inwoners van Blaricum dit megalomane project
‘door de strot geduwd’… De route van de busbaan loopt in Huizen als
(meerij)tracé via de Huizermaatweg, vanaf de Bovenmaatweg als speciaal
aan te leggen vrije busbaan via de noordkant van de Bijvanck, langs de
Stichtseweg naar de carpoolplaats en vervolgens langs de A27 richting
Hilversum (zie situatieschets).

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl



Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

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
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www.vogelinterieurs.nl

Verkeersveiligheid

Een heikel punt qua verkeersveilig-
heid speelt zich echter nog steeds af aan
Schapendrift/Anton Mauvelaan. Ge-
middeld 60 keer per week rijden zware
transportvoertuigen via deze straten naar
de A1 voor de afvoer van slib vanaf de
rioolzuiveringsinstallatie (RZI) ‘Achter
de Capitten’ naar de haven van
Amsterdam. Deze straten zijn met een
wegdek van amper 4 meter breed eigen-
lijk te smal voor dit soort transporten.
Ondanks, dat de chauffeurs van de
vrachtwagens hun best doen om voor-
zichtig door de smalle straten te rijden,
levert dit dagelijks gevaarlijke situaties
op voor alle weggebruikers, waaronder
schoolgaande kinderen op de fiets.

Alternatieve oplossing
In 2009 is onder aanvoering van de heren
Jan Kalff en Paul Driessen aan B&W
van Blaricum een alternatieve oplossing
voor dit transport gepresenteerd. Door
ontsluiting van het RZI-terrein ‘Achter
de Capitten’ rechtstreeks naar het par-
keerterrein ’t Veentje langs de A27, kun-
nen de vrachtwagens direct de snelweg
op en via de A27 en de A1 naar
Amsterdam rijden. Deze weg zal alleen
bestemd zijn voor de vrachtwagens en
wordt afgesloten met een hek. B en W
toonden zich enthousiast voor het idee
van een doorgang van de rioolzuive-
ringsinstallatie rechtstreeks naar de A27. 
Door de vele overheidsinstanties die bij
deze oplossing zijn betrokken
(Blaricum, Eemnes, Laren, Rijkswater-
staat en het Waterschap/Hoogheem-
raadschap) is het idee tot op heden niet
gerealiseerd. 

Actie
Inmiddels is er een burgerinitiatief
gestart onder leiding van Paul Driessen,
die de situatie opnieuw heeft aangekaart
bij B en W. De wethouder van verkeer en
vervoer, Peter Smit, geeft aan dat hij
direct na zijn aantreden eind juni, met
ferme steun in de rug van de omwonen-
den, voortvarend het dossier, dat overi-
gens onderdeel is van het coalitiepro-

gramma VVD/HvB/D66, heeft opge-
pakt. Dit heeft in korte tijd geresulteerd
in twee maal een overleg met betrokken
organisaties en een effect- en kostenin-
ventarisatie van 5 alternatieve varianten.
Twee varianten ontsluiten de RWZI
rechtstreeks richting A27, via een door-
gang voor de vrachtauto’s of een pijplei-
ding. Aan deze ideale oplossingen voor
de overlast en onveilige situaties hangen
evenwel de hoogste prijskaartjes. De
komende maanden moet uit overleg blij-
ken of er zicht op een bevredigende
oplossing mogelijk is. Als alle betrokken
partijen hun verantwoordelijkheid invul-
len kan gewerkt gaan worden aan de rea-
lisatie. Vanuit het oogpunt van verkeers-
veiligheid en overlast zal Blaricum zijn
uiterste best doen voor de twee A27-vari-
anten. Vanuit financieel oogpunt kijkt
Blaricum echter nadrukkelijk ook naar
de andere partijen om daar hun verant-
woordelijkheid in te nemen.
Wordt vervolgd...

door Ilse Bloemen en Helena ter Haar
De laatste jaren is het verkeer in het oude dorp sterk toegenomen. Van
origine is de infrastructuur van dit deel van Blaricum daar niet op bere-
kend. Om het steeds drukkere verkeer veiliger te maken voor iedereen
zijn er daarom enkele aanpassingen en verbeteringen uitgevoerd, waar-
onder de aanleg van verkeersdrempels op de Noolseweg, aanpassing van
het fietspad op de Huizerweg en momenteel aan de Torenlaan, het kruis-
punt Bergweg/Huizerweg/Naarderweg is opgeknapt, en met het plaatsen
van de snelheidsgezichtjes op de Huizerweg en Schapendrift worden
mensen er meteen op gewezen als ze te hard rijden.

Uitbreiding

door Gerda Jellema
Heel langzaam liep hij over
het terras, kijkend van links
naar rechts. Om net te doen
alsof ik hem niet zag, draai-
de ik mijn hoofd, om zoge-
naamd de bloeiende
Oleander te bezichtigen.
Toen ik weer terugkeek was
hij verdwenen. Toch snel
voor een schildpad. (Dat het
dier een ‘hij’ was, heb ik
kunnen waarnemen tijdens
een schildpadparing, ook op
het terras van onze vakan-
tiebestemming op een mooi
warm eiland.) Als je even
met je ogen knippert, is de
situatie veranderd.

Aan het eind van dit jaar
zitten Bela Bouma en ik al
weer drie jaar in de eindre-
dactie van hei & wei, een
leuke en leerzame tijd. De
eindredactie heeft inmiddels
een uitbreiding gekregen.
Marjolijn Schat is het derde
teamlid. Meerdere ogen en
oren geven een bredere kijk
en zorgen voor een conti-
nuïteit in de vakantieperio-
de. Ook de redactie heeft
uitbreiding gekregen:
Elisabeth Loudon en Robert
Molijn zijn zich gaan inzet-
ten voor hei & wei.
Gelukkig zijn de oudgedien-
den gebleven, zodat ervaring
niet verloren gaat. (Zie voor
de namen van alle hei &
wei-werkers de colofon.)

Blaricum kan dit jaar terug-
kijken op een mooie zomer,
waarin de tijd zich leek te
voltrekken in een slakken-
gangetje. Waarna het sei-
zoen weer aanbreekt om
allerlei cursussen te volgen,
boeken te lezen, te werken,
(binnen)activiteiten te ont-
plooien etc. Blaricum heeft
hiervoor diverse mogelijkhe-
den, en grijp je kansen in
het nu, want de tijd vliegt.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Paul 

Driessen pauledriessen@gmail.com.
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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
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Over veel zaken de moord betreffende, is
70 jaar later nog onduidelijkheid.
Ondanks dat het op Google intikken van
‘Moord op A.M. de Jong’ ruim vier mil-
joen hits oplevert. Vaak wordt
hier gesproken over een
Silbertanne moord. Die term
stond voor het vermoorden van
willekeurig gekozen prominente
Nederlandse burgers als wraak
voor aanslagen op Duitse mili-
tairen, dan wel op Nederlanders
die heulden met de bezetters.
Afschrikking was de achterlig-
gende bedoeling. Dus schoten
op openbare plaatsen Duitse
vuurpelotons de geselecteerde
slachtoffers dood, terwijl toeval-
lige voorbijgangers verplicht
werden hiernaar te kijken.

De moord op A.M. de Jong werd
in het geniep begaan. Wel was
enkele dagen voordat hij werd vermoord
een aanslag gepleegd op zijn buurman
Nijland, een nazigezinde Nederlander.
Vrienden van De Jong smeekten hem
daarna enige tijd zijn woning te verlaten,
maar de zeer populaire schrijver sloeg
die adviezen in de wind omdat hij ‘met
deze aanslag niets te maken’ had.

De miljoenen speculaties op Google over
oorzaak en gevolg van deze moord gaan
vergezeld van allerhande beschrijvingen
van de toedracht. In dat verband moet de

gang van zaken zoals verteld door doch-
ter Gudie – inmiddels overleden – in een
uitzending van de VARA-radio (het pro-
gramma Van Belang uit 1993) als het
meest betrouwbare verslag worden
genoemd. De eerste alinea in dit artikel
is een korte samenvatting van haar ver-
klaring. Naar eigen zeggen was zij dege-

ne die de deur opende. ‘Papa was aan het
werk,’ was haar terughoudende reactie
en ‘van onvoldoende verduistering kon
geen sprake zijn.’ Wieske kwam ook nog

aan de deur en nam de moei-
te met de indringers mee
naar buiten te lopen om zich
te vergewissen van correcte
verduistering, maar het
noodlot wilde dat De Jong
uiteindelijk zelf ook kwam
kijken wat er aan de hand
was.

Het collaborerende deel van
de Nederlandse pers vol-
stond met de mededeling:
‘Uit Den Haag wordt
gemeld dat de schrijver
A.M. de Jong op den 18e

Oktober des avonds in zijn
woning te Blaricum door
onbekende daders is over-

vallen en met een revolverschot werd
gedood. Daarmee hebben de terroristen
die in dienst staan van het internationale
Jodendom van Londen en Moskou een
schakel te meer toegevoegd aan de
hemeltergende reeks aanslagen op voor-
aanstaande volksminnende en volksge-
liefde mannen.’

Na 70 jaar nog steeds veel onduidelijkheid
over de moord op A.M. de Jong

Dag van het
Werkpaard

Team Jaap Calis is de winnaar van de
Dag van het Werkpaard geworden. Na
een lange middag hooien, ploegen,
dorsen, boomslepen en stroracen gaat
de wisseltrofee dus naar Laren.

In de loop der jaren zijn talloze andere
activiteiten uit het leven in het begin van
de twintigste eeuw op de Dag van het
Werkpaard tot ontplooiing gekomen. Er
wordt gewassen in op hout gestookte
wasmachines, de bakker bakt brood in
een houtgestookte oven, kinderen gaan
naar school, de jagers presenteren gan-
zenborst. Ook dit jaar waren er enkele
nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld de
keuring van de dieren door dierenarts
Blanken, als onderdeel van dierendag op
het door nonnen gerunde schooltje, was
uniek. En niet te vergeten barbier Gerard
Vos. De boeldag, veiling van oude, bro-
cante en authentieke boerenmaterialen,
vormt traditioneel het slotstuk van de
dag.

De gouden zinken emmer van Blaricum
blijft het topstuk en wisselt voor maar
liefst 600 euro van eigenaar.

door Hidde van der Ploeg
Zeventig jaar geleden; een
avond in oktober. Twee man-
nen bellen aan op de
Professor van Reeslaan 12:
vanaf de bovenverdieping zou
er licht naar buiten kieren.
Een ernstig vergrijp in deze
oorlogsjaren: de bemanning
van bommenwerpers kan
zich op weg naar Duitsland
oriënteren via verlichting op
de grond. De mannen willen
het hoofd van de huishouding
spreken. De in die jaren
spraakmakende auteur
Adrianus Michiel de Jong
komt op het lawaai af en gaat
in discussie met de twee
indringers. Dochter Gudie en
haar stiefmoeder Wieske –
die al hebben vastgesteld dat
er geen sprake is van uitstra-
lend licht – kunnen elders in
het huis dat gesprek min of meer volgen. Het eindigt met de merkwaardige vraag ‘wat barok nu eigenlijk betekent’.
Daarna vallen er schoten. De vrouwen haasten zich naar de voordeur. Zij horen een auto wegrijden; A.M. de Jong is
getroffen in de halsslagader en overlijdt in de hal van zijn woning.
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl

www.wivi.nl

      

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

uw complete woninginrichter

Kerkstraat 14 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Wat was die ronde van Blaricum eigen-
lijk? Het parcours was als volgt: start en
finish aan de Kerklaan ter hoogte van
Kees Rigter (Kerklaan 3), dan richting de
Kruiskuil, linksaf het Fransepad op, links-
af het Kerkpad op, linksaf over het kerk-
plein weer de Kerklaan op richting de
finish. 
Het was toen een drukke dag voor de
Oranjevereniging, want in de ochtend was
er al een 25 kilometer lange hardloopwed-
strijd gehouden met start en finish voor de
Openbare School aan de Eemnesserweg.
Maar nu weer terug naar de wielerronde...
Deze werd voor het eerst gehouden in
1949. Hieronder het verslag uit de BEL
van 2 mei 1958, van de laatste editie van
de wielerronde, waarvan Hans van Ede de
glorieuze winnaar werd.

De wielerronde
Van de zijde van de deelnemers bestond
er voor deze laatste keer georganiseerde
wielerronde een verheugende belang-
stelling. Elf renners hadden ingeschre-
ven, onder wie Gerrit Ruttenberg
(Baarn) winnaar in
1952, 1953, 1955 en
1956. Pierre Regnault,
winnaar in 1957 en
Stef Puyk (Blaricum),
winnaar in 1951 (op de
beker staat dat Stef
Puyk winnaar was in
1949). Afgesproken
werd dat het een wedstrijd over 10 ron-
den zal worden. Voor deze strijd kwam
er vanuit het publiek een ware premiere-
gen, wat de strijdlust van de renners niet

weinig stimuleerde. Na twee ronden had
zich een kopgroep gevormd, bestaande
uit Ruttenberg, Regnault, Frans Roest
(Bussum) en de verrassend goed rijden-
de Hans van Ede (Blaricum). Achter dit
viertal streden samen Jan de Graaf en
Onno Ruttenberg en daarachter volgde
een groep met beurtelings, Wieg (moet
Wyck zijn), Gerzon Lohman, Hugo
Hazeweijer, Bertus Raven, Ben Puyk,
Henk Smit en Stef Puyk als koploper.

De laatste ronde
De laatste ronde leverde twee verrassin-
gen op, Pierre Regnault kreeg pech met
zijn fiets en moest wisselen, wat hem
zijn plaats in de kopgroep kostte. Voor
de grootste verrassing zorgde echter
Hans van Ede. Bij het ingaan van de

beslissende sprint zat hij in derde positie,
achter Ruttenberg en Roest. Halverwege
de Kerklaan (volgens Hans gebeurde 
dit echter op de hoek Dorps-
straat/Fransepad) schoot Van Ede scherp
naar voren, passeerde de beide voorlig-

gende renners en voor-
dat de beide routiniers
het op de weg in de
gaten hadden, had de
Blaricummer tien tot
twaalf meter voor-
sprong genomen. Wel
draaiden Ruttenberg en
Roest op volle toeren

achter Van Ede aan, maar ze konden hem
niet meer bereiken. Ruttenberg werd nog
door Roest gepasseerd. Een verrassende
uitslag.

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

ng

S.v .d .Bergh

De laatste wielerronde van 
Blaricum in 1958

door Frans Ruijter
In mei van dit jaar, net voor het 75-
jarig bestaan van de Oranjevereniging
Blaricum, kreeg ik op een zaterdag-
ochtend bezoek van Hans van Ede. Hij
woonde vroeger op de Torenlaan en
woont nu al jaren met zijn vrouw Els
op de Singel 1, in het huis met de
mooie naam ‘De Hoeksteen’. Hans
had een echte zilveren beker bij zich
en een krantenartikel uit de BEL van
2 mei 1958. Hij vertelde mij, niet zon-
der emotie, dat hij deze beker als 14-
jarige jongen had gewonnen bij de
laatste wielerronde van Blaricum in
1958. Deze beker wilde hij ter beschik-
king stellen aan bijvoorbeeld de
Historische Kring.

Slender You
Centre

Slender You Centre Blaricum is ver-
huisd naar Huizen en gaat verder
onder de nieuwe naam Slender You
Centre ’t Gooi. Ze maakt nu deel uit
van Coronel Sport op de
IJsselmeerstraat 5a in Huizen.

Om deze opening te vieren en mensen
kennis te laten maken met het unieke
Slender You-concept op de mooie nieu-
we locatie is er een openingsactie van
een week onbeperkt en gratis sporten.

Slender You is een actieve manier van
bewegen ondersteund door gemotori-
seerde fitnessapparaten. Daardoor is
Slender You geschikt voor iedereen.
Zelfs als er sprake is van medische
klachten of een periode van herstel. In
een uur worden zes verschillende ligban-
ken gebruikt waarbij steeds verschillen-
de spiergroepen aan bod komen.
Afhankelijk van de persoonlijke moge-
lijkheden en wensen wordt er een keuze
gemaakt uit de 48 oefeningen die er zijn.
Naast de Slender You banken zijn er  ook
gemotoriseerde FAME fitnesstoestellen
waarbij in zittende houding bewogen
wordt en men geheel aangepast aan de
persoonlijke fitheid kan trainen. Het
lichaam ontspant, de spieren worden ver-
sterkt en het lichaam wordt soepel
gemaakt. 

Slender You vindt het belangrijk dat er in
een ontspannen en rustige omgeving
getraind kan worden en zorgt voor een
persoonlijke begeleiding. Ze hopen oude
en nieuwe klanten op het nieuwe adres te
mogen verwelkomen. 

Aan de start 30-4-1958 met Hans links
vooraan.

Hans wordt opgevangen doorv de com-
mentator, meester G. Ploeger.

De resultaten waren:

1 H. Van Ede (Blaricum)
2 F. Roest (Bussum)
3 G. Ruttenberg (Baarn)
4 P. Regnault (Blaricum)

Informatie: tel. 5312703 of 
www.slenderyou-tgooi.nl.



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 dinsdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS
Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

*
*

*
*

Even voorstellen... Karin Borsen

naar haar zin had, spijbelde ze zo af en
toe en fietste ze liever een stukje door
naar Blaricum. Om bij haar zus en haar
kleine neefje te zijn. Al snel was ze kind
aan huis op de Schapendrift en was er
een klik met Clemens’ broer Richard.

Medicijnen studeren was niet weggelegd
voor Karin. Natuurkunde was niet haar
sterkste kant. Na deze uiteengespatte
droom wist ze niet wat wel te doen.
Bloemschikken? Blijven werken bij
tuincentrum Haaksman? Nee. Van het
een kwam het ander. Haar vriend
Richard Borsen was bereid haar op te
leiden tot fietsenmaker. Beginnen bij het
begin: bandjes plakken, een ketting sme-
ren, nieuwe fietsen monteren. Alles
leren. Na zeventien jaar kan je wel zeg-
gen dat Karin een vakbekwame fietsen-
maker is. 

Karin en Richard hebben drie kinderen.
Bart (12), Joost (9) en Britt (2). Het
gezinsleven is belangrijk. Moeder zijn is
haar op het lijf geschreven. Ze wil er zijn
voor haar kroost. Samen ontbijten.
Allemaal aan tafel. Tussen de middag
gaat de winkel dicht. Voor de gezamen-
lijke lunch. Als de jongens uit school
komen, wil Karin thuis zijn. Als de klei-
ne Britt niet naar de peuterspeelzaal wil,
is dat geen probleem. Karin houdt haar
lekker thuis. Geen crèches. Geen
opvang. Geen poespas. Gewoon moeder
zijn en genieten van je kinderen.

Genieten van de mooie tuin. Het heerlij-
ke huis. Van de bijen, de kippen en het
dorpsleven. Twee dagen in de week
werkt Karin met plezier in de winkel aan
de overkant van de straat. Haar moeder
en een nichtje passen dan op. Heel ver-
trouwd allemaal. 
Helaas blijft er weinig tijd over voor
sporten, reizen en vrijwilligerswerk. Dat
maakt niet uit. Als de kinderen wat gro-
ter zijn, pakt ze dat allemaal weer op. 

Bijen werken keihard. Om 1 eetlepel
honing te verzamelen moet een bij zo’n
4.000 bloemen bezoeken. Dat doen ze in
een straal van 5 km rond de bijenkast. Ze
blijven dicht bij huis. Maar u hoeft niets
te vrezen als u over de Capittenweg
fietst. Bijen zijn niet geïnteresseerd in
menselijke voorbijgangers. 
Deze zomer heeft Karin een korte rust-
periode ingelast. Haar bijen zijn speciaal
voor de reuzenbalsemien ‘uit logeren’ in
de Biesbosch. De plant, waarvan de
bloempjes uiteenspatten als je ze aan-
raakt, hebben een enorme aantrekkings-
kracht op de werkbijen. In de Biesbosch
staan ze met de wortels in het water. Nog
beter! Karin verwacht een goede honing-
productie. De honing kunt u kopen in de
rijwielhandel. De opbrengst wordt
gebruikt voor onderhoud en materiaal
voor de bijenkasten. Karin houdt van
kwaliteit en dat is kostbaar. 

Karin Koppen (42) alias Karin Borsen is
een vrolijke dame, die u vast wel eens
heeft geholpen in de rijwielhandel aan
de Tweede Molenweg. 
Geboren in Nederhorst den Berg, maar
al sinds haar 11e verbonden aan
Blaricum. Haar zus Grada ging in het
dorp wonen met Clemens Borsen, een
zoon van Rieg en Tiny Borsen van de
Schapendrift. Grada was in verwachting
van haar eerste zoon Walter. Omdat
Karin het op het vwo op het Nieuwe
Lyceum in Hilversum regelmatig niet

LRT Blaricum

LRT Remedial Teaching Blaricum
viert haar eerste lustrum! Na de zomer
van 2008 opende de praktijk aan de
Torenlaan haar deuren voor de eerste
leerlingen. Inmiddels floreert de prak-
tijk.

In de afgelopen vijf jaar hebben honder-
den kinderen gebruik gemaakt van de
remedial teaching van de LRT. Inmiddels
is het LRT-team versterkt met 8 remedial
teachers en huiswerkbegeleiders. LRT
staat voor Lezen, Rekenen en Taal. Naast
deze basisvakken kunnen leerlingen er
ook Cito-training volgen en sinds kort
ook gebruik maken van huiswerkbegelei-
ding. Daarnaast is er een tweede vestiging
geopend in Baarn. ‘Elke leerling ontwik-
kelt zich op zijn of haar eigen unieke
wijze. Vaak ligt in het onderwijs de
nadruk op wat de leerling niet kan, of niet
beheerst. De motivatie van kinderen om
zich op deze gebieden te ontwikkelen ont-
breekt of neemt sterk af,’ aldus Daniëlle
de Wit, één van de deskundige medewer-
kers van LRT die samen met Maud
Goedhart het fundament voor LRT legde.
‘Wij besteden veel aandacht aan het moti-
veren van het kind. Juist door het accent
te leggen op de kwaliteiten van het kind,
wordt de motivatie vergroot en dit leidt tot
betere leerprestaties.’ Leren moet weer
leuk worden, is dan ook de insteek van het
bureau. 

In het kort
Nieuw is ‘Huiswerkbegeleiding Brug-
klassers’. De overstap van basisschool
naar het voortgezet onderwijs is een
grote. In een kleine setting leren de kinde-
ren onder meer met een agenda om te
gaan en het plannen van de verschillende
huiswerktaken. Daarnaast is aandacht
voor de verschillende basisvakken, de
diverse online hulpmiddelen en de moge-
lijke leerstrategieën. Deze cursus wordt
gegeven op de woensdag- en vrijdagmid-
dag van 15.30-18.00 uur.

door Karin Maas
In de vorige hei en wei vertelt Kees Bakker dat hij zijn passie voor bijen had
overgedragen aan zijn overbuurvrouw. Inderdaad. Karin is enorm enthousiast
over haar bijenvolkjes. Dagelijks neemt ze een kijkje in de kasten in de weel-
derige tuin aan de Capittenweg. Even kijken hoe de bijen gedijen: hoe het met
de honingproductie is gesteld; of de koningin nog actief en energiek is, of er
geen volk dreigt uit te zwermen. Herhaaldelijk plukt ze een zwerm van enkele
tienduizenden bijen uit de appelboom, om deze weer terug te zetten in de kast. 

Waarom woon je in Blaricum?
Richard is hier geboren en getogen.
Geen haar op zijn hoofd dat hij het
dorp verlaat. We hebben hier alles. 

Twitteren of Facebook?
Nee, daar doe ik niet aan mee.
Internet interesseert me helemaal
niet. Ik ben er niet in thuis.

Vakantie: ’s zomers en/of ’s winters?
Graag! Ik houd van vakantie.
Vroeger maakten we regelmatig een
mooie reis. Helaas komt het er niet
meer zo vaak van. Voor Richard is
één week vakantie meer dan voldoen-
de. Trouwens, sinds we hier wonen,
hoeft het van mij ook niet meer zo
nodig. We hebben het hier heel fijn. 

Wat is een echte Karin-eigenschap?
Alles op het laatste nippertje. Ik denk
altijd dat ik meer tijd heb dan er is. 
En een positieve eigenschap? Dat is
lastig om van jezelf te zeggen. Maar
ik denk dat anderen mij wel een vro-
lijk type vinden. 

Met wie zou je wel een borrel willen
drinken?
Ik drink niet, dus voor mij wordt het
een chocomelk. Die ander mag
gerust een biertje drinken. Maar het
moet wel gezellig zijn. En bij gezel-
ligheid denk ik direct aan Hilbert van
den Bergh. 

Aan wie geeft Karin het stokje door?
En dan geef ik het stokje door aan
zijn broer Hendrik van den Bergh.
Die jongens van de ijzerhandel zijn
beiden zo verschrikkelijk aardig. Het
goede voorbeeld voor velen. Altijd
vriendelijk. Of je nou voor een goed-
koop schroefje komt of voor een
kostbare machine, de broers nemen
de tijd en geven je altijd het gevoel
dat je een gewaardeerde klant bent. 

Voor info:  Daniëlle de Wit 
tel. 06-53405907 of  Maud Goedhart
tel. 06-21288318,  mail info@lrt.nu of

www.lrt.nu.



Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele 
gelaatsverjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur 
en botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

HR INJECTABLES
’’het behoud van uw natuurlijke schoonheid’’

U bent nu al welkom in 
onze nieuwe praktijk!

Wilt u een afspraak maken voor
een consult of een behandeling?
Tel. nummer 035 260 10 60

www.hrinjectables.nl Dr. Holtmannweg 24, Laren
Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

‘Eiwit in boekweit bevat essentiële ami-
nozuren voor mensen,’ aldus Amerikaans
onderzoek uit het begin van de eenen-
twintigste eeuw. ‘Speciaal het gehalte
aan lysine is hoog, terwijl dat in granen
te laag is. Daarom is boekweit uit voe-
dingsoogpunt gelet op de aminozuurver-
houdingen superieur ten opzichte van
voedingsgranen.’

Een wijd verbreid misverstand is dat
boekweit een graan zou zijn. Maar boek-
weit behoort tot de veel- of duizendknop-
pigen (Polygonaceae) en draagt de
Latijnse naam Fagopyrum esculentum.
Waarschijnlijk komt het gewas oorspron-
kelijk uit Noordwest-China. In Siberië
en de Balkan – gebieden met hete, droge
zomers – is het nog steeds een belangrijk
voedingsmiddel. Het gewas was in onze
contreien aan het eind van de
Middeleeuwen al enigszins bekend.
Vanaf de vijftiende eeuw nam de teelt en
verwerking langzaam toe om aan het
eind van de zestiende en in het begin van
de zeventiende eeuw een grote vlucht te
nemen.

Boekweit is een echt zomergewas. Het
stelt eisen aan de bodem, die dient te
bestaan uit niet te stikstofrijke, lichte,
goed doorlatende grond. Op een klein,
overgeschoten stukje opgeschoonde hei-
degrond kan altijd nog wel boekweit
worden gezaaid. Drie maanden neemt de
ontwikkeling van zaadje tot oogst in
beslag. Het gewas kan nog worden
gezaaid tot de langste dag, maar dan rijpt
het meestal niet goed meer af in ons kli-

maat. Boekweit is nu eenmaal een min-
naar van warmte. Veel regen geeft veel
blad, maar weinig bloemen en een slech-
te vruchtzetting.

De oogst begint eind augustus, begin
september. Bij voorkeur kiest men daar-
bij voor een maanlichte, dauwige nacht
of mistige morgen. Door het vocht is er
dan minder korrelverlies door uitval. Na
het maaien worden de bossen op schoven
gezet dan wel gestapeld om ze te laten
drogen. Er is altijd veel groen van sten-
gels en blad in het gewas en dat veroor-
zaakt heel vaak schimmel.

Minderwaardig voedsel is het beslist
niet. Boekweit bevat veel zetmeel zodat
het niet verwonderlijk is dat talloze men-
sen die zwaar lichamelijk werk verricht-
ten er hun voordeel mee deden.
Eeuwenlang was het pseudograan popu-
lair bij arbeiders en vissers en hun gezin-
nen. De nuttige voedingseigenschappen
waren bekend, hoewel men ze niet kon
kwantificeren. Nu weten we dat boek-
weit geen gluten bevat en desondanks
relatief veel eiwit. Dit is waarschijnlijk
de voornaamste reden dat er in ons land
de laatste twintig jaar opnieuw interesse
is ontstaan voor boekweitproducten. In
vervlogen tijd hadden baby’s met gluten-
intolerantie in arme gezinnen waar-
schijnlijk een grotere kans op overleven
dan kinderen van welgestelden.

Dit artikel is een kort uittreksel van een
lezing van boekweitdeskundige Adri
Peereboom.

Is boekweit op de weg terug?

Foto van de maand

Deze foto werd gemaakt door Yvonne Verburg tijdens de 
Dag van het Werkpaard. Het paard is op hol geslagen, de vrouw 

op de wagen kon zich nog net vasthouden.

Heeft u ook een mooie of gekke foto, stuur deze dan voor 10 oktober in hoge
resolutie naar redactie@heienwei.nl, onder vermelding van uw naam,
waar en wanneer de foto is gemaakt en een leuk fotobijschrift.

Peter Smit Blaricum
@PeterSmitBcum 
Kindertouwtrekken als pauze bij
volksspelen. Zie ook Zomertour
RTV-NH 16.30 uur en later.
SAMEN Zo Blaricum!

't Gooi Nieuws @tgooinieuws
#Blaricum krijgt eveneens een Amuse Tour: #Blaricum
maakt zich op voor de 1e Amuse Tour. Deze vindt plaats
op zondag 13 oktober tussen 12.00 en 16.30 uur.

Theo de Graaf @TheoGraaf
Als een kind in een snoepwinkel vanmiddag 
#oldtimerfestival #blaricum pic.twitter.com/64puhGHSIT

Han Dieperink @HanDieperink
Typisch Goois tafereeltje: ringsteken met cabrio's ;-)

door Hidde van der Ploeg
Boekweit is een product dat eeuwenlang in het Gooi en wellicht in het bijzon-
der in het toentertijd arme Blaricum van grote betekenis is geweest voor de
volksgezondheid. Vanaf de tweede helft van de zestiende tot het einde van de
negentiende eeuw was boekweit het weinig gevarieerde voedsel van het behoef-
tige deel van de bevolking. Het product was goedkoop en voedzaam, maar
naar de hedendaagse norm vies van smaak.
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Huizen. Burgemeester De Zwart-Bloch en burgemeester Hertog van gemeente Huizen 

Mevrouw  Demmink- van Esch 
100 jaar

Voordracht herbenoeming burgemeester Blaricum

18 september jongstleden ingestemd 
met het voorstel mevrouw Joan de 
Zwart-Bloch aan te bevelen voor herbe-
noeming als burgemeester van Blari-

vergadering unaniem akkoord met het 
voorstel van de vertrouwenscommissie.

-
ter De Zwart-Bloch eindigt op 1 april 
2014. De herbenoeming is voor een 

Herbenoemingsprocedure
Na de aanbeveling door de gemeente-
raad van Blaricum zal de Commissaris 
van de Koning, de heer Remkes, advies 
uitbrengen aan de Minister van Binnen- -

noeming wordt genomen door de Kroon 
op voordracht van de minister.

Foto: Studio Kastermans

EEMNESSERWEG-BLARICUMMERTOLLAAN 
30 SEPTEMBER AFGESLOTEN
Op maandag 30 september wordt de 
Eemnesserweg-Blaricummertollaan 
voor één dag afgesloten voor door-

-
plan voor deze weg. 

-
ring te voorkomen is het van belang 
om vooraf onderzoek te kunnen doen 
naar de exacte ligging van de riolering/
waterleidingen. 
Verder wordt van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt door een proefvak aan 
te leggen van de bestaande klinkers in 
keperverband. Het proefvak komt tus-
sen huisnummer 41 en de kruising met 
Het Domein.

-
grip hiervoor te mogen rekenen.

-

Blaricummertollaan vindt u op de web-

-
nemen met de heer  B. Heerschop van 
de afdeling Aanleg en Beheer van de 

t/m donderdag).

Foto: Studio Kastermans

de parkeergarage van het BEL-kantoor door 3Light LED-lampen vervangen. 

Door het gebruik van 3Light LED-lampen in de parkeergarage wordt de CO2-uitstoot 
-

Parkeergarage BEL-kantoor 
voorzien van  LED-lampen

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken 
- in het BEL-kantoor,  Zuidersingel 5 

www.welmon.nl.
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 
•  De Staken 16, 1261 LD, het kappen van 

1 boom, ingekomen 9 september 2013;
•  Witzand 3, 1261 BM, veranderen 

bestaande uitweg, plaatsen erfafschei-
ding met toegangspoort, plaatsen bui-
tenunit voor warmtepomp, ingekomen 
10 september 2013;

•  Onder den Dael 18, 1261 CN, het op-
richten van een woning, ingekomen  
12 september 2013;

•  Noolseweg 25b, 1261 EA, het oprich-
ten van een woning, ingekomen  
13 september 2013;

•  Raadhuisstraat 9, 1261 EW, het plaat-
sen van een dakkapel aan de achter-

•  Bierweg 41, 1261 BK, het vellen van 
70 bomen, ingekomen 17 september 
2013;

•  Bussummerweg 43, 1261 BZ, het vel-
len van 7 bomen, ingekomen  
17 september 2013;

•   1261 HR, het vellen 
van 5 bomen, ingekomen 17 septem-
ber 2013;

•  Warandepark/Blaricummer Eng, het 
-

houden van de houtsingel, ingekomen 
18 september 2013.

Verlengen beslistermijn 
met 6 weken:
•  Torenlaan 38, 1261 GE Blaricum, het 

vellen van 2 bomen, verzonden  
30 augustus 2013;

•  Natuurbrug Laarderhoogt, 
nummers 3058 en 2851, het vellen van 
bomen op 100 are, verzonden  
16 september 2013.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

beslist. 

Verleende vergunningen
Verleende 
omgevingsvergunningen 

•  Naarderweg 58, 1261 BV, het uitbrei-
den van de woning, plaatsen van een 
toegangspoort, vellen van 1 ruwe berk, 
2 gewone esdoorns, 1 spar en het aan-
leggen van een uitrit, verzonden  
9 september 2013;

•  Korf 19, 1261 MC, plaatsen dakkapel, 
verzonden 12 september 2013;

•  Professor van Reeslaan 11a, 1261 CS, 
het kappen van 1 zomereik, verzonden 
12 september 2013;

•  Randweg bij kinderboerderij, plaatsen 
 

16 september 2013;
•  Zwaluwenweg 18, 1261 GJ, het verbou-

wen en uitbreiden van de villa en het 
vellen van 1 esdoorn en 3 douglasspar-
ren, verzonden 18 september 2013.

Ingetrokken 
omgevingsvergunningen
•  Wallandlaan 6, 1261 CX, het gedeelte-

-
kingsbesluit verzonden op  
13 september 2013; 

•  Stachouwerweg 21, 1261 HV, het ver-
groten van de woning, intrekkingsbe-
sluit verzonden op 13 september 2013;

•  Melkweg 15,
vergroten van de garage, intrekkingsbe-
sluit verzonden op 13 september 2013;

•  Heideweg 5a, 1261 GP, het geheel 
plaatsen van een overdekt zwembad 
en techniekhuis, intrekkingsbesluit 
verzonden op 13 september 2013;

•  Havik 1, 1261 SZ, het vergroten van de 
woning, intrekkingsbesluit verzonden 
op 13 september 2013;

•  Eemnesserweg 29b, 1261 HH, het 

verzonden op 13 september 2013;
•  Eemnesserweg 29b, 1261 HH, geheel 

oprichten van een toegangspoort, 
intrekkingsbesluit verzonden op  
13 september 2013.

Het intrekken van de omgevingsver-
gunningen gebeurt op grond van het 

de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht.

Overige vergunningen 
door burgemeester 

-

13 september 2013.

door burgemeester en wethouders
•  Het innemen van een standplaats voor 

het bakken en verkopen van oliebol-
len op zaterdag 28, maandag 30 en 
dinsdag 31 december 2013 voor het 
winkelpand aan de Hooibrug 3, verzon-
den 11 september 2013.

Drank- en Horecawet
door burgemeester 
•  Vergunningen voor het uitoefenen en 

exploiteren van de besloten sociëteit 
 

 
13 september 2013.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-

6 weken na bekendmaking van het 
-

en wethouders. De datum van bekend-
making is per besluit aangegeven. De be-

van voorlopige voorziening indienen 

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen.

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

Verkeersbesluiten

verkeersdoorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid in de Blaricummer-

2.    30 km/h zone en voorrangsregeling Binnendelta

De verkeersbesluiten voor de bovengenoemde maatregelen liggen vanaf 27 septem-

verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant.
 
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving in 

-
meester en wethouders van Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding 

-

PROGRAMMABEGROTING 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat de 

aan de behandeling door de gemeenteraad op 5 november 2013, op grond van 

het gemeentehuis Kerklaan 16 in Blaricum en in het kantoor van de BEL Combi-
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-

-

worden.
-

Ontruimings- en calamiteiten-
oefeningen tijdens openingstijden

Week tegen Woninginbraak
-

cum nog steeds topprioriteit. Ook in de 
regio staat het onderwerp hoog op de 
agenda. Het Openbaar Ministerie, de 

-
den extra aandacht aan het onderwerp 

-
ginbraken samen met de inwoners met 
frisse kracht aan te pakken.

Workshop: Observeren en 
Signalementen onthouden
In deze week wordt voor de inwoners 
uit Blaricum en Laren een workshop 
georganiseerd over het observeren en 
onthouden van signalementen in geval 
van een woninginbraak. Deze workshop 

9 oktober aanstaande. Aanvang om 
19.30 uur, start om 20.00 uur in het 

-

door de gemeenten Blaricum en Laren 

•  Hoe kunt u signalementen nog beter 

Aanmelden
U kunt zich tot 8 oktober aanmelden 
door een e-mail te sturen naar 

-
lekeurige steekproef, gevraagd deel te nemen aan een onderzoek over commu-

stuur hem zo snel mogelijk terug. 

er speelt in de gemeente. Dat u kunt meepraten over zaken die voor u belang-

veranderen. Graag willen we van u weten hoe u tegen verschillende zaken 
-

ren. Behoort u niet tot die 3.900 mensen uit de steekproef, maar wilt u wel iets 

  

ONDERZOEK ONDER 3.900 INWONERS:

GEEF UW MENING OVER COMMUNICATIE Meld ’t en 
de gemeente 
herstelt ‘t

7 dagen per week, 
24 uur per dag doorgeven 
via het digitale loket op de 

Of bel op werkdagen tussen 

tot 13.00 uur) naar: 14 035.

Vrijwilligersavond voor alle 
vrijwilligers in Blaricum
Op donderdag 14 november 2013 vindt 

in het Vitusgebouw. Alle Blaricumse 

De avond begint om 20.00 uur en duurt 
-

-

de schermen zoveel draaiende houden, 

Gemeenschapsfonds Blaricum

-

één persoon voorgedragen worden voor 
-

sonen kan voorgedragen worden voor 

beschikbaar gesteld door het Gemeen-
schapsfonds Blaricum en dienen besteed 
te worden aan een doel wat de Blari-
cumse samenleving ten goede komt. 

Nominaties

25 oktober sturen naar: mw. M. Taris, 
telefoon: 035 – 751 31 63; e-mail: 

-
formulieren downloaden. 

en ze zelf op te lossen. Het is een manier voor kinderen om te oefenen hoe ze moe-

Daarom is het goed dat u uw kind leert om ruzies op een goede manier op te lossen 
en ze niet uit de weg te gaan. Loopt de ruzie uit de hand, dan kunt u als ouder het 
volgende doen:

-

discussie toe te staan.
•  Vraag de kinderen hoe het opgelost kan worden. Help hen als ze dit niet zelf kun-

nen bedenken.
•  Geef de kinderen een compliment als ze daarna zonder ruzie te maken verder 

spelen.

Vraag van de maand
‘Hoe leer ik mijn kind ruzies oplossen en gezellig samen spelen?’
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Agenda Rondetafelgesprekken

Gemeentehuis, Kerklaan 16, Blaricum
Beeldvormend
1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen
Dit agendapunt is gereserveerd voor de Blaricumse burger die een niet geagendeerd 
onderwerp met de raad wil bespreken.  

Informerend

Beeldvormend
3. Beschikbaar stellen krediet in het kader van HOV

-
veren en beschikbaar te houden voor verzet tegen de voorliggende provinciale HOV 

-
vorming van de provincie. Met het voorstel van het college wordt een begin gemaakt 
met de uitvoering ervan.

Beeldvormend

Door invoering van een nieuwe aanbestedingswet per 1 april 2013 dient het huidige 
inkoopbeleid, dat dateert van 14 december 2010 te worden aangepast. De BEL 

inkoopbeleid geformuleerd en vastgesteld. Het lokaal inkoopbeleid 2013 is daar een 
afgeleide van. Als aandachtspunten worden genoemd:

• drempelbedragen;

• duurzaamheid.

Agenda Rondetafelgesprekken

Gemeentehuis, Kerklaan 16, Blaricum
Beeldvormend

Indien u deel wenst te nemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het 
woord wenst te voeren over een niet geagendeerd onderwerp wordt u hiervoor van 
harte uitgenodigd en kunt u dit vooraf melden (uiterlijk maandag, 12.00 uur) bij de 

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen be-

Agenda Raadsvergadering

• Lokaal inkoopbeleid 2013      
• Vaststelling bestemmingsplan Technische herziening Blaricummermeent  
• Beschikbaar stellen krediet in het kader van HOV 

In verband met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de Natuurbrug 

-
tember tot vrijdag 4 oktober. Het gaat 

t/m dinsdag 1 oktober
Fietspad Prinses Julianalaan, langs Ter-
gooi Ziekenhuis over ca. 400 meter.
Omleiding: Via Prins Hendriklaan, Crai-

B. Woensdag 2 oktober 
Fietspad Naarderstraat-zuid, tussen 
Naarderstraat 93 en de afrit A1.
Omleiding: Fietspad Naarderstraat-noord 

-
X rechtsonder op de kaart). 

C. Donderdag 3 oktober

hoogte van het onlangs gekapte gebied.
Omleiding: Niet van toepassing, wel 

werkvak.

Natuurbrug Laarderhoogt

met de eerste werkzaamheden voor 
de aanleg van de Natuurbrug Laarder-
hoogt. De natuurbrug gaat twee 
natuurgebieden van het Gooi met 
elkaar verbinden, zodat dieren zonder 
gevaar de A1 en Naarderstraat kunnen 
oversteken en een groter leefgebied 

gebruiken.

Tijdelijke afsluiting fietspaden

 Natuurbrug Laarderhoogt vindt u op de website:



Galerie Bianca Landgraaf Balans t/m
6 oktober 2013. Info: tel. 5335987,
info@galeriebiancalandgraaf.nl en
www.galeriebiancalandgraaf.nl. 
Brinkhuis maand september fototen-
toonstelling van Ama Kaag. Portretten
van o.a. Beatrix, Armando, Eva Besnyö
en Marléne Dumas. Bronzen portretten
van o.a. Cees Nooteboom en Edward
Schillebeeckx. Info: amakaag@simpc.nl
of 06-51473631. 
Torenhof t/m 16 oktober expositie van
handgemaakte Venetiaanse maskers,
schilderijen en foto’s van Olga Dol. 

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
Veteranenbijeenkomsten 17 oktober,
21 november en 19 december in het
dienstencentrum Brassershoeve,
Waterstraat 2, Huizen van 15.00 tot
17.30 uur. Info: G. Elders tel. 5383830
of 06-39466134.
PC Helpdesk Bent u 50+,  zit u met een
probleem met uw pc, tablet, iPad? U
kunt op maandag tot vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur bij de PC Helpdesk
in het Brinkhuis advies inwinnen. Info:
www.pchelpdeskbel.nl.

De Malbak Zumba-ochtend op 4 okto-
ber 9.00 uur. Info: 06-14385825 of
www.sannejaspers.nl.
Kunstgeschiedeniscursus grote mees-
ters in de kunst door Diana Kostman.
Start 2 oktober. Op 10 ochtenden vanaf
10.00 uur. Info: Diana Kostman tel.
8884795, e-mail 
info@artemisomnibus.nl.
Brinkhuis op 1 oktober om 13.30 uur
organiseert Versa Welzijn de film
‘Young@Heart’ en op woensdag 2 okto-
ber van 19.30-22.00 uur een zangwork-
shop. Lezing ‘BD-imkers, een tocht
door het bijenjaar’ op 19 oktober om
13.30 uur. Info: tel. 5384101 e-mail:
jangoedkoop@me.com. Cursus beeld-
jes in was/brons door kunstenares
Marloes Eerden. Start 2 oktober. Op 10
woensdagochtenden van 10.00-12.30
uur. Info: Marloes Eerden tel. 5250807,
website: www.docart.nl, e-mail:
docart@worldonline.nl. 
De Blaercom Rijbewijskeuring op 1
oktober. Voor info en een afspraak belt
u het landelijk afsprakenbureau: 088-
2323300. Zelf een datum plannen kan
via de website www.goedkopekeurin-
gen.nl. Tarief: € 25,- voor de B/E keu-
ring en € 45,- voor chauffeurs jonger
dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs. Met
ingang van 1 januari 2014 gaat de keu-

EXPOSITIES
Kunsthandel Studio 2000 t/m 9
november de verkooptenstoonstelling
‘Een leven lang kunst verzameld: van
Israels tot Appel’. Woensdag t/m zater-
dag open van 13.00-17.00 uur en op 12
en 13 oktober van 11.00-17.00 uur. 
Info: www.studio2000.nl.
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
Dinsdag t/m zondag open van 13.00-
16.30 uur. Info: 
www.geologischmuseumhofland.nl.
Historische Kring Blaricum t/m
december etsen van Bob ten Hoope.
Openingstijden: op donderdag van
20.00-22.00 uur en op zaterdag van
14.00-16.00 uur.
Info: www.histkringblaricum.nl.
Singer Laren de tentoonstelling:
‘Dwars door Frankrijk’ van Henri Le
Sidaner, t/m januari 2014. 
Info: www.singerlaren.nl
Stichting kunst en cultuur Blaricum
28 en 29 september Atelierroute, ope-
ning 27 september om 16.00 uur in het
gemeentehuis te Blaricum. 
Rosa Spier Huis t/m 13 oktober ten-
toonstelling ‘De verborgen code’ met
werk van Jenny Das. 
Info: www.rosaspierhuis.nl.

ringsleeftijd omhoog van 70 naar 75
jaar. Op www.regelzorg.nl kunt u mid-
dels de keuringscheck nagaan of u
moet worden gekeurd.
De Lloods 2e Lloodsrun op 6 oktober.
Voor info en aanmelden 
www.delloods.nl.
St. Antonius Cardicare Reanimatie-
cursus op 5 oktober. 
Info: info@antoniuscardicare.nl.
Historische Kring Blaricum Najaars-
dorpswandeling o.l.v. Frans Ruijter op
5 en 12 oktober van 14.30-16.00 uur.
Kosten € 3,- voor niet-leden. Op-
geven via tel. 06-53168006 of via 
secretaris@HKBlaricum.nl. Cursus
levensverhalen schrijven op 10 woens-
dagochtenden van 13.30-16.00 uur.
Start 2 oktober. Aanmelden via tel. 06-
53168006 of via ka.raad@planet.nl.

BIBLIOTHEEK 
Op 9 oktober van 13.30-15.00 uur
geeft de bibliotheek voorlichting over
haar assortiment, de komende acivitei-
ten en uitleg van de daisyspeler in
Dagverzorging De Wingerd.
Laren tel. 5382612. Vrijdagochtend
voorlezen voor peuters van 2 t/m 4
jaar door 50+. Van 11.00-11.30 uur.
Vrij entree. 

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

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

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Gerda Jellema, Aty Lindeman, Elisabeth
Loudon, Karin Maas, Robert Molijn, Daniëlle
Mouissie, Hidde van der Ploeg, Henny
Radstaak, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert,
Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
Hogenkamp, Piet Niks, Corryn de Vrieze,
Ria Bulten-van der Mik
Foto’s: Peter van Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. 5310984 
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Kopij

Hei & wei niet 
ontvangen?

Dorpswandeling

Op 5 en 12 oktober organiseert de HISTORISCHE KRING BLARICUM weer een
dorpswandeling. Van 14.30-16.00 uur kunt u met Frans Ruijter het échte Blaricum
zien. Vertrek vanaf de Kring aan de Brinklaan 4A. De kosten zijn € 3,- voor niet-
leden en voor leden is de wandeling gratis. 
Graag opgeven per e-mail info@hkblaricum.nl of via tel. 06-5316006. 

Familieberichten
Geboren
16-08-2013 Senzi Naomi Wildschut
18-08-2013 Floor Gitte Gijsbers
31-08-2013 Nisa Rabia Nur Göysü
04-09-2013 Jinte Maartje Vedder

Dorpsagenda

De Torenhof 
De Torenhof zoekt vrijwilligers voor het
rondbrengen van koffie en thee in de
ochtend. Voor de bewoners een belang-
rijk moment, een kopje koffie in de cor-
ner of in het eigen appartement. 

Heeft u affiniteit met ouderen en wilt u
graag iets doen, dan kunt u contact opne-
men met Claudine Kok, tel. 6464700 of
via c.kok@vivium.nl.

De Geef-en-
neem-tafel
De Geef-en-neem-tafel is geven en
nemen voor wie dat wil. Zo krijgen
spullen een tweede leven bij iemand
anders. Goed voor het milieu en goed
voor de portemonnee. 

Iedereen zal het herkennen: klein huis-
raad of speelgoed dat nog goed is, maar
niet meer gebruikt wordt. Wat u brengt
kan van alles zijn, als het maar heel,
compleet en schoon is (geen kleding of
meubels). Breng wat u kunt missen of
haal juist iets van de tafel wat u kunt
gebruiken, voor u zelf of voor een ander.
Iedere maandag van 9.30-11.00 uur in
De Malbak. 

Voor info: Greetje van der Vliet tel.
5262902.

U gaat autobiografische teksten schrijven
aan de hand van concrete thema’s zoals
kleding en mode, werk, geld, gebruiks-
voorwerpen en vervoer. Samen met uw
medecursisten doet u oefeningen en
opdrachten en maakt u kennis met diver-
se literaire vormen en technieken om de
teksten verder vorm te geven. U leert ook
feedback te geven en te ontvangen op uw
teksten en u kunt desgewenst uw teksten
bijschaven zodat de verhalen ook voor
anderen boeiend zijn om te lezen. Deze
verhalen maken kans om in het blad van
de Historische Kring Blaricum, Deel-
genoot, gepubliceerd te worden.

Voor wie is deze cursus bestemd?
Zowel beginnende als gevorderde schrij-
vers van ‘18 tot 98’ jaar, mannen en

vrouwen van alle gezindten kunnen deel-
nemen aan deze cursus. 

Waar en wanneer
De cursus wordt gehouden in het
gebouw van de Historische Kring
Blaricum op woensdagmiddag van
13.30-16.00, 10 bijeenkomsten. Data: 
2, 9, 16 en 30 oktober, 6, 13, 20, 27
november, 4 en 11 december. De kosten:
€ 155,- (€ 135,- voor leden HKB). Dit is
inclusief koffie/thee en lesmateriaal.
Minimum aantal deelnemers: 6.
Maximum aantal deelnemers: 10.
Heeft u interesse? Neem dan contact op
met Karin van der Raad, e-mail:
ka.raad@planet.nl, tel. 5422730 of Vera
ten Broeke-Abels, secretaris HKB, tel.
06-53168006.

Levensverhalen schrijven
Loopt u met plannen rond om uw herinneringen aan uw jeugd, uw loopbaan
en/of uw familie op papier te zetten? In deze cursus ontdekt u hoe u deze ver-
halen op een creatieve manier kunt opschrijven.


