
Slibtransport
In aansluiting op een eerder artikel over
het slibtransport met grote vrachtwagens
vanaf de RWZI in Blaricum door de
dorpskernen naar de A1, kan gemeld
worden dat de colleges van Eemnes,
Laren en Blaricum zich hebben uitge-
sproken voor dezelfde voorkeursvariant:

de korte doorsteek waarbij het transport
plaatsvindt direct vanaf de RWZI met
een pijpleiding naar het parkeerterrein 
’t Veentje, gelegen aan de westelijke rij-
baan van de A27.

Oog op Blaricum
Ook het voorbije jaar 2013 was voor
Oog op Blaricum zeer succesvol. De
groei hield onverminderd aan.

23 mei t/m 3 juni
Asperges in de Akker

4, 5 en 6 juli
Concours Hippique Jumping Blaricum

16, 17, 18, 19 en 20 augustus
Kermisweek
14 september

Lions Old-Timer Festival
21 september

De Dag van het Werkpaard 
27 en 28 september 
Atelierroute Blaricum

37e jaargang
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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

Op 24 januari onderneemt een
team van 25 gezonde en zieke
(waaronder kanker-, reuma-,
astma- en multiple sclerosispatiën-
ten) mensen de beklimming van de
Kilimanjaro (5890 m), slechts
gekleed in een korte broek. Zij
worden begeleid door een medisch
onderzoeksteam van het UMC
Radboud Nijmegen. Blaricummer
Henk van den Bergh gaat ook mee.
Hij is zich onder meer in het
Gooimeer aan het voorbereiden. In
een volgende hei & wei zal Henk
van den Bergh zijn ervaringen met
deze bijzondere uitdaging op laten
tekenen door Hidde van der Ploeg.
Hei & wei wenst Henk van den
Bergh veel sterkte!

door Gerda Jellema
De Nederlander en 20-voudig wereldhouder kouderecords Wim Hof (‘the
Iceman’) heeft een methode ontwikkeld waarmee mensen positief hun auto-
immuunsysteem beïnvloeden in 3 eenvoudige stappen: geleidelijke blootstel-
ling aan kou, ademhalingsoefeningen en focus van de geest. Iedereen kan
deze vaardigheden leren in slechts een paar dagen. Wim Hof heeft er ver-
schillende boeken over geschreven en houdt naast workshops ook expedities
waaraan je kunt deelnemen. Info: www.innerfire.nl. 

Op weg naar de Kilimanjaro

Fa. Wed. B. Vos
www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

Midwintervuur - Het zeer geslaagde midwintervuur op zondag 5 januari op de
Meentzoom werd georganiseerd door de Rotaryclub Blaricum-Centaurea. De opbreng-
sten uit de verkoop van loten, dranken en de veiling komt volledig ten goede aan het
Jeugdsportfonds, afdeling Noord-Holland. 

Enkele cijfers:
Aantal bezoeken per jaar: 1.604.065;

= + 16,7% (2013 t.o.v. 2012)
Gemiddeld aantal bezoeken per dag:
4.510; = + 17,1% (2013 t.o.v. 2012)
Aantal buitenlanden vanwaaruit
Oog is bezocht: 133; = + 22,0% 

(2013 t.o.v. 2012)
Beste maand ooit: december 2013.

Info: www.oogopblaricum.nl

Blaricummer Henk van den Bergh is zich onder
meer in het Gooimeer aan het voorbereiden op de
beklimming van de Kilimanjaro.

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

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl
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Voor de agenda



    

������������
����������������
��������	
��� ������ ��� �� � ������� "��� $��#�������� ��� ������

�!�$��#�������������
��������!���%������������������������
���"�"���	�� �� �����%��###�"�����"���$#�� ���

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! zien of een bepaalde plek gevoelig is.

Rustig vertelt ze erbij wat ze doet en
welke delen in mijn lichaam bereikt
worden. 
Mijn ervaring? Uiterst plezierig.
Ontspannen en verkwikt loop ik na een
uurtje ‘op wolkjes’ weer terug naar mijn
auto. Ook een dag later voel ik het aan-
gename effect nog. 

Oud?

We maken een autotocht langs
het Gein en komen tegen vieren
aan in Abcoude. Tijd voor een
frietje en een kroket. Altijd een
feest. Bij de antieke ophaalbrug
over de Amstel is aan de oude
apotheek een moderne glazen
snackbar gebouwd, met uitzicht
op het riviertje. Binnen doe ik
onze bestelling. Bij een vriende-
lijke jonge kerel, achter de
toonbank. Het frituren duurt
even en ik pak een krant. Ik
lees over een film die gemaakt
wordt over de gevechten op de
Grebbeberg, in mei 1940. De
enige plek in ons land waar de
Duitsers, hoewel superieur in
aantal en bewapening, na
dagen vechten geen meter voor-
uitkwamen.
Onze soldaten hielden,
met het voordeel van het
heuvelachtige terrein en de
dikke bebossing, verbeten stand.
Weliswaar met zware verliezen.

Ik ben een oorlogskind (1942)
en ploos na de oorlog met mijn
oudere broer alles uit over de
oorlog. Jarenlang was dat ons
belangrijkste gespreksonder-
werp.
We speelden de gevechten
na, in de zandbak en op zolder.
Mijn vader leefde mee. Hij
zorgde voor soldaatjes, blikken
tankjes en kanonnetjes.

Ik richtte me weer tot de jonge
friteur en vroeg hem of hij ook
het bericht van de Grebbeberg-
film gelezen had?’ ‘Nee,
meneer.’ Jammer. ‘Toch goed
van ze,’ ging ik door, terwijl de
junior oorlogsexpert in mij
bovenkwam. ‘Wist u dat er nóg
een plek was waar de Duitsers
vast zijn gelopen?’ ‘Nee.’ ‘Nou,
dat was boven aan de Afsluit-
dijk, bij Kornwerderzand. Daar
schoot onze luchtdoelartillerie
vanuit bunkers alle Duitsers, op
weg naar de kop van Noord-
Holland, met groot succes van
de dijk af. Geen doorkomen
aan.’ De jongeman keek mij
peinzend aan en sprak: ‘Maar
dan was u er zeker bij.’
Terwijl ik met mijn bestelling
naar de auto liep, keek ik nog
eens in de winkelruit naar
mezelf. Was ik werkelijk zó oud?

Column
door
Sybert Blijdenstein

F
O

T
O

 M
A

R
C

U
S

Een hartelijke ontvangst bij
haar thuis volgt. Anke vertelt:
‘De voetreflextherapie is al
oud. Was al bekend in het
oude China en Egypte.
Uitgangspunt: lichaam en
geest vormen één geheel. Net
zoals vele andere herontdekte
natuurgeneeswijzen past
deze therapie weer helemaal
in deze tijd.’ 

Wat het doet?
‘Het ontspant, geeft energie,
verbetert het zelfherstellend
vermogen van het lichaam,
van de doorbloeding tot de innerlijke
balans, en tot verlichting van spanning
en stress. Bij andere klachten werkt het
ook, denk aan slapeloosheid, hoofdpijn
en migraine, maag- en darmproblemen,
nek- en rug- en overgangsklachten.’

Hoe het werkt?
Anke: ‘Door het hele lichaam lopen
energiebanen die tot in de voeten door-
lopen. De reflexpunten en -zones daarop
corresponderen met je organen en
orgaansystemen. Ik oefen met mijn vin-
gers druk uit op die punten en zones.
Die zorgen dan weer voor de stimule-
rende en helende werking in het
lichaam.’ 

Uiterst plezierig
Mijn eigen behandeling is een waar
genoegen. Ik lig comfortabel achterover
en luister naar een ontspannend muziek-
je, terwijl Anke, kundig maar zacht, met
haar handen mijn voeten bewerkt. Ze
houdt steeds oogcontact met me, om te

Wij zijn, na een gezellig en geslaagd
kerstconcert, ons aan het voorbereiden
op het jubileumconcert. Dit zal op 9
november 2014 plaatsvinden in de
Vituskerk te Blaricum.

Wij zingen de Krönungsmesse en het Te
Deum van Mozart. Ook zullen wij
Mirjams Siegegesang van Schubert ten

gehore brengen. Dit alles onder leiding
van onze dirigent Lex Barten, en ook tij-
dens de repetities is Karina Kantarova
onze vaste pianobegeleidster. Dus
mocht u voor 2014 plannen op cultureel
gebied hebben: u bent welkom! Iedere
woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00
uur repeteren wij in Blaercom. Info:
www.bgk-koor.nl.

‘Op wolkjes naar mijn auto’

door Sybert Blijdenstein
‘Voetzoolreflexologie Blaricum’ staat voorop de prettig gekleurde folder,
met daaronder in hoofdletters ‘Helend & ontspannend’, onderaan gevolgd
door: ‘Anke Hoijtink’. Best nieuwsgierig naar wat die reflexologie inhoudt,
maken we een afspraak. Ook wil ik best een behandeling, onder het aloude
motto: ‘The proof of the pudding is in the eating.’ Anke, van oudsher tuin-
ontwerpster, is ook geregistreerd lid van de Bond van Europese
Reflexologen (BER), een registratie die goed is voor gehele of gedeeltelijke
vergoeding door de meeste zorgverzekeraars. 

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

Contact opnemen? 
Bel Anke: 5382558, of mail

anke@voetreflex-blaricum.nl. 
Info: www.voetreflex-blaricum.nl.

Het Blaricums Gemengd Koor

Wel eens aan zingen gedacht? Met z’n allen naar een mooi concert toewer-
ken? Wij van het Blaricums Gemengd Koor, zoeken nieuwe leden! Sopranen,
alten, tenoren en bassen. U bent bij ons van harte welkom. Heeft u geen zang-
ervaring en wilt u het toch eens proberen? Dat kan. Wij kunnen dan kijken
bij welke partij u het best op zijn plaats bent. De meer ervaren zangers en
zangeressen zijn natuurlijk meer dan welkom om onze gelederen te verster-
ken. Dit kan ook op projectbasis.



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

Even voorstellen…

door Gerda Jellema
Hij is niet van het ‘kraken’, maar meer van ‘Van der Bijl’, ook wel ‘Eggshell-
methode’ genoemd. Geurt Cuppen, manueel therapeut, een Brabander. Hij
kwam 27 jaar geleden naar het Gooi en begon zijn praktijk in Naarden in
een multidisciplinair behandelcentrum. Maar 7 jaar geleden verplaatste hij
zijn praktijk naar zijn woonhuis in Blaricum. Het werd tijd voor iets anders.

Geurt Cuppen vertelt: ‘De manueel the-
rapeut volgens de methode Van der Bijl
behandelt alle klachten die te maken
hebben met functieveranderingen in ons
bewegingssysteem. We gaan ervan uit
dat de grondvorm van ons bewegingsap-
paraat en onze bewegingsvoorkeuren
vastliggen, maar dat er tal van verstorin-
gen op ons af komen, die om aanpassin-
gen vragen. Dit is
vaak aanleiding voor
ontwijkend bewe-
gingsgedrag in ons
bewegingssysteem,
dat in eerste instantie
niet tot last leidt,
maar ons zelfs in
staat stelt om nog
behoorlijk te functio-
neren. Totdat ons
compensatiemecha-
nisme tekortschiet,
dan komt de last in
de vorm van bewe-
gingsbeperkingen en
pijn. Zo kunnen bij-
voorbeeld schouder-
klachten hun oor-
sprong vinden in de
onderrug. Lage rug-
klachten, al dan niet
met uitstralende pijn
in een been, kunnen
het resultaat zijn van
het langdurig ontwij-
ken van problemen in
de halswervelkolom,
de bron van knie- en
heupklachten kun je
vaak terugvinden in
de wervelkolom, of
ook in de enkel. Een

En verder

Waarom wonen in Blaricum?
‘21 jaar geleden, we woonden in
Bussum, zochten mijn partner en ik
een woning en niemand wilde dit
huis, het was een uitgewoonde smeri-
ge bende, en wij dachten: “Dat is dus
voor ons”, een uitdaging.’

Wat doet Geurt in zijn vrije tijd?
‘Nog steeds kluswerkzaamheden in en
om het huis. Ik kook graag, ook voor
en met vrienden. Daarnaast sport ik
veel: skeeleren, schaatsen, golfen,
skiën, fietsen, fitnessen en lopen.’

Met wie zou Geurt een borrel willen
drinken?
‘Een moeilijke vraag, ik zou Julia
Roberts kunnen noemen, maar ik kies
toch voor de acteur Morgan Freeman.
Die man heeft een ongelooflijk mooie
spreekstem en een mysterieus glim-
lachje, dat glimlachje zou ik wel eens
van dichtbij willen zien.’

Twitteren, Facebook? 
‘Geen van beide. Ik geloof meer in
een goed gesprek, in directe contac-
ten.’

Vakantie zomer of winter?
‘Skiën. In de zomer als iedereen weg
is, is het hier ook een paradijs, dan
lopen en fietsen we in onze mooie
omgeving. In het voor- en najaar wil-
len we nog wel eens een weekje weg-
gaan. Maar mijn voorkeur gaat dus uit
naar de wintersportvakantie.’

Wat is een echte Geurt-eigenschap?
‘Schouders eronder. Als een idee me
aanspreekt ga ik er enthousiast en cre-
atief in mee. Ik ben ondernemend en
kan ook anderen enthousiasmeren.’

Van welke Blaricummer zou Geurt
wat meer willen weten?
‘Ik zou graag iets willen weten over
iemand die in de Blaricummermeent
woont. We hebben zelf toentertijd ook
uitgebreid gekeken naar de ideeën,
weergegeven in de brochure en vast-
gelegd in een cd, over de
Blaricummermeent. Het is er niet van
gekomen, maar ik ben benieuwd hoe
het ís om daar te wonen.’

spannende zoektocht. Zo vind je vaak
oplossingen voor klachten die lastig
behandelbaar lijken. Onze behandeling
kenmerkt zich door de zachte benade-
ring. Ik ben ervan overtuigd dat je
gewrichten binnen de beperkingen van
het moment moet behandelen. En dat
idee wordt na 27 jaar nog steeds beves-
tigd.’

Winterpicknick
in en rond De
Malbak 

door Hidde van der Ploeg
Parafraserend op het thema ‘zijn
naaste brengt de mens geluk’ opende
de Blaricumse wethouder Ria de
Ridder afgelopen zaterdag rond half
elf de Nieuwjaarsontmoeting oftewel
Winterpicknick in en rond De
Malbak. Dat was rijkelijk vroeg: het
totale spektakel barstte zondag om
twaalf uur ‘s middag los, maar met
name het werk van de 22 beeldende
kunstenaars uit de Bijvank kwam ook
zaterdags al in beeld. 

In De Malbak dan wel in een forse kleu-
rige opblaastent op het plein manifes-
teerden zich zondag vele andere bewo-
ners die de aandacht op zich vestigden
met een keur van activiteiten en aanbie-
dingen. ‘Mijn vader zei dat het ook voor
grote mensen is,’ zei een verhit jongetje
van een jaar of negen dat onmiskenbaar
had deelgenomen aan de streetdance.
Voor de kleurwedstrijd was het net iets te
oud, maar het cupcakes bereiden zal niet
aan zijn aandacht zijn ontsnapt.

Miniatuurtreintjes
Dat zijn ouders zich mogelijkerwijs tus-
sentijds van de stal met bloemsierkunst

via de verkoop van sieraden en de stand
van de schoonheidssalon annex pedicure
een blik hadden geworpen op het minia-
tuurtreintjes project was kennelijk aan
zijn aandacht ontsnapt. Alhoewel: bij de
treintjes was hij waarschijnlijk zijn vader
al weer tegengekomen. Samen hebben ze
dan gadegeslagen hoe een treintje zich
met evenwichtige snelheid voortbewoog
langs een aantal met grote liefde en vaar-
digheid ineen geknutselde opmerkelijke
Gooische gebouwen.

In beeld
Na een rustige zaterdag stonden ook de
participerende kunstenaars zondags
volop in de belangstelling. Als voor-
waarde tot deelnemen gold: woonachtig
zijn in de wijk. ‘Bijvanck in Beeld’ was
het devies dat het organisatiecomité
afgelopen weekeinde niet voor het eerst
met de nodige nadruk hanteerde. De
mening dat ‘het oude dorp’ zou menen
dat de wijk er niet echt bij hoort, ligt
daaraan onmiskenbaar ten grondslag.
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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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Nike werd assistent-accountant en deed
dat werk vanaf 1991 voor de
Nederlandse Invalide Sportbond
(N.I.S.). Al snel werd hij daar hoofd
financiën. Hij was er volledig blanco
ingestapt. Om je goed in te kunnen leven
in wat een gehandicapte mist, moet je het
zelf ervaren. Zo deed hij in een sporthal
in Enschede mee aan zitvolleybal; echt
meedoen en dan de beperkingen voelen-
de maakte op hem grote indruk en is
zeker zijn drijfveer om zich tomeloos in
te zetten voor de gehandicaptensport.
Naast de N.I.S. waren er op dat moment
nog vier bonden actief voor de gehandi-
capte sporter. De minister drong erop
aan om te fuseren. Dit lukte, waarna er
twee bonden overbleven: de NEBAS
(Nederlandse bond aangepaste sporten)
en de NSG (Nederlandse Sportbond
voor Geestelijk Gehandicapten).

Sport moet voor een ieder mogelijk
zijn
Het doel van deze samenwerking was de
gehandicaptensport zoveel mogelijk te
integreren in en bij de gewone sportver-
enigingen. In 1997 werd er een grote
stap gezet in die richting, door het
samengaan van NEBAS en NSG en de
nauwe samenwerking met N.F.S.G.
(Nationaal Fonds Sport Gehandicapten).
De huidige naam is Fonds
Gehandicaptensport.
In al deze hierboven beschreven ontwik-
kelingen heeft Nike Boor een niet onbe-
langrijke rol gespeeld. Eerst om uitvoe-
ring te geven aan de faciliteiten, daarna
werd hij met een collega verantwoorde-
lijk voor de fondsverwerking. Het uitein-
delijk doel is: sport voor iedereen, in de
buurt en structureel. Dit zowel op lokaal,
provinciaal als landelijk niveau. Dat
betekent onder andere dat het laagdrem-
pelig moet zijn. Men moet er gemakke-
lijk kunnen komen, dus er moet vervoer
geregeld worden. Vaak moeten er speci-
ale materialen aangeschaft worden en
zijn er veel extra vrijwilligers nodig.
Daar is allemaal extra geld voor nodig.
Hier kan het Fonds Gehandicaptensport
de helpende hand bieden, aldus Nike.

Voorlichting
Op de vraag: ‘Hoe komen jullie aan het
geld?’ vertelt Nike, die intussen in 2012
fulltime directeur van het Fonds
Gehandicaptensport is geworden, het
volgende: ‘Dit gebeurt door voorlich-
ting, werving en besteding. Voorlichting
door duidelijk te maken dat ook voor
mindervaliden sporten gezond is en dat
men er mentaal sterker van wordt. Dit
kan op scholen onder andere door mid-
del van ‘(S)Cool on Wheels’: twee
gehandicapte medewerkers komen dan
vertellen hoe zij sporten. In de klas en in
de gymzaal worden de leerlingen gewaar
wat het is om gehandicapt te zijn. Eén
van de docenten doet dan bijvoorbeeld
zijn beenprothese af en gaat in de rol-
stoel bijvoorbeeld rolstoelbasketballen.
De kinderen mogen dan in een rolstoel
zelf ervaren wat het is om dat te doen.’ 

Werven
‘Daarvoor maken wij graag gebruik van
BN’ers in de sport, zoals Guus Hiddink,
Wilfred Genee, Carl Verheijen en
Barbara de Loor. Zij zetten zich belange-
loos in en zorgen dat de vele evenemen-

ten veel mensen trekken die financieel
iets willen en kunnen bijdragen,’ vertelt
Nike. ‘Zoals het evenement Nationaal
Gala voor de Gehandicaptensport, dat
ieder jaar in het Olympisch Stadion
wordt gehouden. Maar ook wordt er geld
verkregen van donateurs, collectes,
acties en ook van het Blaricumse Golf &
Country. De grootste bron van inkom-
sten is het zogenaamde 1% Fair Share:
bedrijven maken 1% van hun totale
sportsponsoring extra over. Je hebt het
hier al gauw over meer dan één miljoen
euro,’ rekent Nike mij voor. 

Besteden
Er wordt, zoals al eerder vermeld, zowel
op lokaal, provinciaal als op landelijk
niveau geld besteed. ‘Lokaal kan elke
vereniging die iets wil gaan doen subsi-
die bij ons aanvragen,’ zegt Nike. ‘Als
tegenprestatie vragen wij om acties te
houden of mee te helpen te collecteren,
om geld in te zamelen. Zo draait bij de
Larense hockeyclub al een zogenaamde
“G-afdeling”. Ook wordt er op de
Loosdrechtse Plassen een “SailWise”-
accommodatie gehouden, dit is water-

‘Als één team achter de gehandicapte sporter’

door Frans Ruijter
Dit wilde Nike Boor graag als titel boven dit artikel hebben. Ik hoop dat u na het lezen van het artikel dit kan
en wil onderschrijven. ‘Wie is Nike Boor?’ zult u zich afvragen. Diezelfde vraag had ik nadat ik op Facebook
zijn naam voorbij zag komen in relatie tot het Fonds Gehandicaptensport. Dus werd het de hoogste tijd om
deze man eens aan Blaricum voor te stellen. Nike Boor is in 1966 geboren in Huizen. Zijn vader werkte in
Blaricum bij de reservepolitie. Nike leerde in 1987 de Blaricumse Yvonne Kortekaas kennen. Zij trouwden in
1992 en gingen in Huizen wonen. In 2001 kwamen ze aan het Hazeleger in Blaricum te wonen. In de familie
Kortekaas zijn er fanatieke tafeltennissers. Nike werd penningmeester van de T.T.V. Vitus en later zelfs de eer-
ste voorzitter die uit Huizen kwam.

sport voor gehandicapten op het eiland
“Robinson Crusoë”. Landelijk zijn we
natuurlijk partner van NOC*NSF voor
de Paralympische Spelen. Daar worden
door Nederland veel medailles gewon-
nen,’ vertelt Nike met een trotse blik in
zijn ogen. 

Passie
Dit artikel heeft als titel: ‘Als één team
achter de gehandicapte sporter’. Ik ben
volledig overtuigd en de passie waarmee
Nike Boor vertelt, daar kunnen we wel
een hele dikke hei & wei aan besteden.
Fijn dat wij dit soort mensen in onze
gemeenschap hebben, die zich op deze
mooie wijze inzetten voor een groep in
de samenleving die het hard nodig heeft.
Nike Boor bedankt, en wij van hei & wei
wensen je heel veel succes met het hele
team van het Fonds Gehandicaptensport,
dat is gevestigd in Amstelveen aan de
Bankrashof 3 en inmiddels bestaat uit 12 
fte’s en drie stagiaires. 

Voor meer informatie zie: 
www.fondsgehandicaptensport.nl. 

Grafiettekening
Schapendrift
door Tom Bezemer

december 2013

wil ik dat…
de eeuwigheid
die een begin
maar nooit een einde heeft?
is het niet juist de eindigheid
die aan de tijd zin, waarde
en bekoring geeft?



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

Voor u, lezers, even een kort overzicht.
Na het gymnasium volgde Bianca de
Academie voor Beeldende Vorming in
Amersfoort, de latere HKU. Daarna
doceerde zij tot 1989 op middelbare
scholen. Van 1972 tot 1977 had zij haar
eerste galerie, ‘De Kei’, in Laren. 
Van 1977 tot 1985 was zij lid van de
museumcommissie van het Singer muse-
um en was zij onder andere direct
betrokken bij de organisatie van de
beeldende kunst binnen de Herfstflora-
exposities. Daarna studeerde zij aan de
UvA een aantal jaren kunstgeschiedenis,
en volgde daar ook de eerste opleiding
Vrouw en Onderwijsmanagement. Dat
laatste om haar praktijkgerichte visie
verder te vormen. In 1991 opende zij in
Blaricum, aan huis, aan de
Eemnesserweg, haar galerie met
beeldentuin. Zeven vruchtbare jaren
lang. In oktober 1998 opende zij in
Laren de ‘Galerie Bianca Landgraaf’, in
de Zomertuin van het nieuwe
Hamdorffcomplex. Hiermee de plaats en
functie innemend van de vroegere kunst-
zaal in Hotel Hamdorff. 

Terug naar haar roots
Eind 2013, na 15 jaar, besloot Bianca
zich verder uitsluitend te richten op deel-
name aan grote kunstbeurzen. Na haar
drukbezochte laatste expositie ‘Balans’
werden in oktober 2013 de deuren van
haar galerie in de Zomertuin definitief
gesloten. Een beslissing, die mede
gebaseerd is op eigen ervaring en
waarover zij zelf zegt: ‘De kunstwereld
is de laatste jaren drastisch aan het
veranderen en dat vraagt om een andere
manier van werken.’ Die aanpak heeft ze
gevonden. Zij wil weer terug naar haar
roots: klant en kunstenaar bij elkaar

brengen. Mensen adviseren bij de keuze
van kunst in hun woonomgeving of
bedrijf. Haar bijna 45-jarige ervaring
kan zij daarbij goed gebruiken. Beurzen
spelen daarin een belangrijke rol. Het
eerste evenement, na sluiting van Laren,
is deelname aan dé kunstbeurs voor
hedendaagse figuratieve kunst. 

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

Bianca Landgraaf slaat een 
nieuwe weg in 

door Sybert Blijdenstein
‘Na de middelbare school heb ik een jaar in Parijs gestudeerd aan de
Kunstacademie voor vrouwen. Wat heb ik daar van de kunst genoten en wat
heb ik er veel inspiratie opgedaan! Vele, vele uren heb ik onder meer doorge-
bracht in het museum Jeux de Paumes. Toen waren Renoir, Toulouse Lautrec
en de andere impressionisten nog favoriet. Kunst is mijn leven geworden en
altijd gebleven.’ Wie kent haar niet, deze ondernemende, al tientallen jaren in
Blaricum woonachtige galeriehoudster?

Tankautospuiten

door Gerda Jellema
Hoe zal de toekomst er voor de
Blaricumse brandweer uit zien? Moet
ze één van de twee ‘tankautospuiten’
inleveren? De gemeenteraad is haar
laatste hoop op het behoud van beide
voertuigen. Bij het ter perse gaan van
deze hei & wei is er nog geen zeker-
heid.

Een videofilmpje aangeleverd door de
vrijwilligers van de Blaricumse brand-
weer is te zien op ‘Oog op Blaricum’.
Hierin maken de vrijwilligers duidelijk
waarom zij tegen het uitnemen zijn.
Inmiddels heeft postcommandant Frans
van der Veen van Brandweer Blaricum
zijn functie neergelegd. Reden is dat hij
vindt dat zijn manier van leidinggeven
niet meer kan aansluiten bij het reorgani-
satieproces dat nu loopt, bij de opgelo-
pen spanningen over het al dan niet aan-
blijven van de tweede TS, noch bij de
acties die daarvoor zijn/worden gevoerd.
Info: www.oogopblaricum.nl.  

Brandweer Gooi en Vechtstreek
De directie brandweer Gooi en
Vechtstreek reageert op de actie van de
vrijwilligers met een reactie op hun site
en een bijdrage in het gemeentedeel van
deze hei & wei. (Dit deel valt buiten de
competentie van de redactie van hei &
wei.)

‘Realisme’, van 16 tot en met 
19 januari 2014, in de Passenger

Terminal Amsterdam, Piet Heinkade
27, Amsterdam, stand 2. Info:
www.galeriebiancalandgraaf.nl. 

1988 - 2013
De Kunstcommissie De Trappenberg
verzorgt al 25 jaar verkoopexposities
in de Kunstroute Louette Fontein en
hoopt dit nog vele jaren te doen. Ook
Blaricumse kunstenaars hebben hier
hun werk tentoongesteld. 

In de loop van deze 25 jaar heeft de
kunstcommissie van De Trappenberg
meer dan honderd werken van kunste-
naars die hebben geëxposeerd aange-
kocht en geschonken aan revalidatiecen-
trum De Trappenberg. Een selectie uit
deze collectie schilderijen, foto’s, kera-
miek en brons wordt tentoongesteld in
de Kunstroute Louette Fontein tot 19
februari 2014. U treft onder andere wer-
ken van Astrid Engels, It de Vlaming,
Ria van Everdingen, Charlotte Verberne,
Joke Struik en Leo van Sluis. Adres:
Revalidatiecentrum De Trappenberg
Crailoseweg 116. Te bezichtigen op
werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur ’s
zaterdags gesloten, ’s zondags van 13.30
tot 18.00 uur.



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

*
*

*
*

Aze ick kan

door Hidde van der Ploeg
Aze ick kan is de minder bekende bijnaam van de villa op Achterom 13. Het is
de naam die de schilder Evert Pieters in 1902 verbond aan zijn woning met
het imponerende atelier. Het boekje The painter Evert Pieters and his Work ver-
meldt dat die naam is ontleend aan een broederschap van Antwerpse schilders.
Kroniek 7 van de Antwerpse geschiedenis geeft 1883 als oprichtingsdatum,
noemt Aze ick kan primair een belangengroep en geeft aan dat in 1954 een
einde kwam aan het bestaan.

Evert Pieters kende
een armoedige jeugd.
Na het doorlopen van
de lagere school werd
hij opgeleid tot huis-
schilder en vertrok hij
op zijn negentiende
jaar naar Antwerpen.
Daar volgde hij teken-
lessen aan de
Antwerpse Academie,
schilderde in zijn vrije
tijd oude gravures na,
maar had aanvanke-
lijk niet de moed zich
op dit terrein te mani-
festeren. De vrouw
van de Belgische
landschapsschilder
Theodoor Verstraete maakte haar man
attent op de kwaliteit van zijn werk.
Verstraete wierp zich op als zijn leer-
meester.

Houthakkers
Het De Valk Lexicon biedt een interes-
sant beeld van de ontwikkeling van
Evert Pieters. Hij zond zijn schilderij
Rusttijd van de houthakkers in naar de
Hollandse afdeling van de wereldten-
toonstelling in Antwerpen en dat initia-
tief verschafte hem enige naamsbekend-
heid. In 1895 keerde hij terug naar
Holland, zwierf wat rond, verwierf zich
een zekere welstand, trad in het huwelijk
en vestigde zich met zijn vrouw Marie
Ten Bossche in 1897 in Blaricum. Begin
vorige eeuw liet hij een woninkje uitbou-
wen tot het imponerend atelier dat hij de
naam gaf van zijn oude broederschap.
Met een onderbreking van twee jaar
werkte hij er tot oktober 1917.

Marten Toonder
Daarna kende de villa – in de zestiende
eeuw ooit begonnen als schaapskooi –
een keur van bewoners. De meest roem-
ruchte was Marten Toonder die Aze ick
kan, dat inmiddels bekender was als het
huis met de witte olifant, bewoonde van
1955 tot het vertrek van de familie in
1964 naar Greystones in Ierland. In het
derde deel van zijn autobiografie Onder

het kolkende meer van Doo beschrijft de
schepper van Ollie B. Bommel op welk
een mystieke wijze hij en zijn eerste
echtgenote Phiny terechtkwamen in Aze
ick kan.

Euforie
Voor het eerst in Blaricum en op zoek
naar een huis valt het stel na vruchteloos
speuren in en rond het dorp een ‘eigen-
aardige woning op, met een vreemd
hoog zittend raam (…) als een stenen
cycloop.’ Toonder wil erheen want hij
heeft het gevoel dat hij dat huis kent.
‘Die dwarsweg daar heet Achterom, ver-
klaarde ik terwijl ik in een vreemde
opwinding raakte – welke overging in
euforie toen we bij het straatbordje kwa-
men. Dan is dat huisnummer dertien,
riep ik uit.’

Te koop
Er volgen nog enkele onbegrijpelijke
zaken, culminerend in de aankoop van
het pand door de Toonders. Fantasieën
van een begenadigd verhalenverteller?
Een mogelijk vergeten gesprek waarin
de villa werd genoemd? Of manipu-
leerde de ‘geest van het huis’ poten-
tiële kopers die hij (zij) onderdak
wilde bieden? Misschien dat een vol-
gende eigenaar er achterkomt: Aze ick
kan is weer in de markt. Vraagprijs:
2.585.000 euro.

Het GeheugenHuis is nu twee ochtenden
per week geopend voor de inmiddels 15
deelnemers. Naast de coördinator, Henk
Jolink, werken er twee vrijwilligers en
één stagiaire. Iedere ochtend is er een
wisselende activiteit, bijvoorbeeld schil-
deren, sjoelen, kaartspelen, pianospelen,
tuinieren, of geheugentraining. Ook is er
al eens een gezamenlijke activiteit
geweest met kinderen van de naastgele-
gen peuterspeelzaal. Al naar gelang de
behoefte kan het GeheugenHuis ook
voorlichting over bepaalde onderwerpen
of individuele adviesgesprekken regelen.

Bekendheid
Na een voorzichtige start merkt Henk
Jolink dat het GeheugenHuis steeds
meer bekendheid geniet bij individuele

personen. ‘Organisaties weten ons ook
steeds beter te vinden, willen graag
nadere informatie of willen samenwer-
ken. De afgelopen tijd hebben we onder
meer voorlichting gegeven in de diverse
Alzheimercafés in de regio, in de biblio-

theek, aan enkele huisartsen en mede-
werkers van een thuiszorgorganisatie.’

2014
Henk Jolink hoopt dat het aantal partici-
panten zich in 2014 zal uitbreiden, zodat
het GeheugenHuis meer dagdelen
geopend zal zijn en er een gezamenlijke
lunch georganiseerd kan worden. Er zijn
plannen voor meer uitstapjes, om meer
met drama en dans te gaan doen en om
deel te nemen aan bewegen voor ouderen
in het wijkcentrum.

Meer informatie
U kunt op dinsdag of donderdagochtend
langskomen tussen 9.30 en 12.30 uur in
wijkcentrum De Draaikom in Huizen, met
of zonder uw partner/mededeelnemer. 

Versa GeheugenHuis

In september jl. is het Versa GeheugenHuis officieel geopend, een inloop-
en ontmoetingscentrum voor en door mensen met (beginnende) geheu-
genproblemen en hun mantelzorgers uit Huizen, Blaricum, Laren en
Eemnes. Samen kunnen zij er wekelijks één of twee dagdelen terecht
voor contacten, emotionele steun, activiteiten, informatie en advies. Hoe
staat het nu met het GeheugenHuis, wat zijn de eerste ervaringen?

Voor informatie zie 
www.versawelzijn.nl/geheugenhuis 
of u kunt contact opnemen via

5288260 of 5288275.



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

Maar het blijft niet bij boeken en spullen
ruilen. Het gaat ook over het delen van
kennis, capaciteiten en diensten (de
‘Geef-en-Neem-Dienst’) van en voor
elkaar. Iedereen kan meedoen. Van
manager en timmerman tot styliste en
archeoloog. Allemaal zetten ze hun soci-
ale overwaarde in voor elkaar. Veel men-
sen hebben sociale overwaarde, zonder
dat ze het zelf goed beseffen. Astrid
Veerman ziet soms mensen die wat ver-
legen, schuchter binnenkomen om zich
binnen de kortste keren te ontplooien tot
enthousiaste deelnemers en soms zelfs
tot volleerde docenten. Zij ontdekken
passie en talenten bij zichzelf waarvan
ze geen weet hadden. Een ontdekkings-
reis!

Met passie bezig
Met passie dingen doen die je leuk vindt
geeft energie en voldoening. Het gaat om
kijken wat je kunt en niet om wat je niet
kunt. De enige voorwaarde om mee te
doen met ‘Tijd voor Meedoen’ is dat je
er blij van wordt. Wanneer je met passie
bezig bent, geeft het feit dat je dat met
anderen doet des te meer plezier. Er
komt verbinding, persoonlijke groei en
zelfvertrouwen. Jong en oud komen
samen. Jonge deelnemers steken heel
wat op en hebben veel profijt en plezier
van hetgeen volwassenen en ouderen te
vertellen hebben. En de jongeren houden
de ouderen bij de tijd. 

Wat is er nu zoal te doen?
In de gezellige ruimte van wijkcentrum
De Draaikom in Huizen, waar het alle-
maal is begonnen, is er de befaamde
buurtboekenkast, de wijkcomputer, de
buurtpuzzel, de vleugel die werd
geschonken, en zijn er de kranten. Je
vind er ook het bord van de ‘Geef-en
Neemdienst’ met vraag naar en aanbod
van oplossingen voor computerproble-
men, Nederlandse les, les in sociale
media, mozaïekles. Wanneer je een
ander iets te bieden hebt, ergens goed in
bent en dat wilt delen met anderen of
kennis en hulp van anderen kunt gebrui-
ken, kunt u terecht in De Draaikom.

Info: gevennemen@hotmail.com. 

Cafés en Beautyteam
Wat doe je met een stoel waarvan de
poot loszit? Met een broodrooster die
met meer werkt? Met een wollen trui
waar mottengaatjes in zitten?
Weggooien? Mooi niet! Ga ermee naar
het Repair Café. Bij het Repair Café
draait het erom (samen) alle mogelijke
reparaties uit te voeren.
Reparatiedeskundigen staan voor u
klaar. Elke zaterdag het nuchter-café
waar je de gezelligheid van het café
vindt zonder de confrontatie met alco-
hol. Elke zaterdag van 14.00 uur tot
22.00 uur met 20 tot 40 personen. Het
‘Beautyteam’, bestaande uit twee kap-
sters, een manicure, een kleurstyliste en
een schoonheidsspecialiste, verzorgen
een gezellige middag om dames te ver-

wennen. ‘Tijd voor Meedoen’ is opgezet
door Astrid Veerman en gefinancierd
door de gemeente Huizen en Versa
Welzijn. ‘Tijd voor Meedoen’ is ook toe-
gankelijk voor de inwoners van de BEL-
gemeenten. 

Tijd voor Meedoen

door Adrie van Zon
Een gesprek met Astrid Veerman van Versa Welzijn over meedoen in de
samenleving werkt aanstekelijk. Zij raakt er niet over uitgepraat dat er
zoveel mensen van alle leeftijden met zoveel plezier meedoen aan ‘Tijd
voor Meedoen’. Uitgangspunt zijn initiatieven van burgers zelf, zoals de
buurtboekenkast waar je boeken, cd’s en dvd’s kunt brengen, halen of
ruilen. De ‘Geef-en-neem-shop’, waar je aan de ‘Geef-en-neem-tafel’
spullen die nog goed zijn, maar die je niet meer gebruikt, kwijt kunt
voor een tweede leven bij een ander. Ligt er op die tafel iets wat je kunt
gebruiken, dan mag je het meenemen. 

Blaricum toen...

De Stichtse Brug 
De Stichtse Brug bestaat uit twee bruggen. In 1981 werd de eerste brug
gebouwd, op deze foto gezien vanuit Blaricum. Er werd vanaf zowel het
‘oude land’ als vanaf het ‘nieuwe land’ gebouwd. Voorwaar een huzaren-
stukje. Deze brug werd op 29 november 1983 opengesteld en telde toen
16.000 verkeersbewegingen. Op 13 december 1999 werd de tweede brug
geopend; nu was het geen N27 meer maar A27, en hiermee was de noord-
zuidverbinding een feit. Hedendaags telt de A27 ruim 65.000 verkeersbewe-
gingen per dag. De Stichtse Brug is 325 meter lang en het brugdek ligt 13,1

meter boven het waterpeil. 
Aangeleverd door Frans Ruijter

hei en wei@heienwei15m
Hei & Wei wenst alle lezers een gezond, gelukkig en liefde-
en succesvol 2014! 

Monique Vos v. Dalen@meelmuisje50s
Vanuit Rheinland-Pfalz een gezond, gelukkig en zorgen-
vrij 2014 toegewenst door de Melkmuisjes (jaja, die van
de Meelmuis ;-) )

Gemeente Blaricum @Gem_Blaricum 
7 januari Druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Blaricum

Radio 6FM@radio6fm6h
Blaricums Gemengd Koor zoekt nieuwe leden. Het
Blaricums Gemengd Koor is het nieuwe jaar gestart met
het maken van plannen voor het jubileumconcert. 

Meedoen is’ opgezet door Astrid Veerman
en wordt gefinancierd door de gemeente
Huizen en Versa Welzijn.

Info: www.tijdvoormeedoen, 
aveerman@versawelzijn.nl en 

tel. 06-55843245.
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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

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

Op maandag 6 januari was de nieuw-
-
-

Voor de gemeente Blaricum stond 2013 
in het teken van bezuinigen en samen-

dorp passen.

van belang om op verschillende beleids-

terreinen steeds meer samen te werken 
met andere partners om onze zelfstan-
digheid te kunnen behouden.

Wilt u de volledige toespraak van burge-
meester Joan de Zwart-Bloch lezen? 

Spaans was zondag 5 januari 70 jaar 

-

op bezoek.

de Tweede Wereldoorlog, in Amster-
dam. Marie Spaans (1922) werkte daar 

Groot, en Willem Koetsveld (1917) 
kwam daar ook werken. Marie Spaans 
en Willem Koetsveld trouwden in 

de kelders van het stadhuis vanwege de 
bombardementen.

Omstreeks 1954 kwam het echtpaar 
Koetsveld-Spaans in Blaricum wonen, 

-
dels twee dochters, en ook oma Spaans 

verhuisde later naar de Beukelaar aan 
de Torenlaan, waar nu de Torenhof 
staat. Het toeval wil dat het echtpaar 
Koetsveld-Spaans nu zelf een aanleun-
woning bewoont op die plek.

Koetsveld in Amstelveen, op de recla-
meafdeling van de vatenfabriek van 
Van Leer. Mevrouw Koetsveld zorgde 
thuis voor het huishouden en de kinde-

toenmalige Openbare Lagere School, 

haar moeder in de Beukelaar.

De heer en mevrouw Koetsveld-Spaans 

weten zich omringd door de aandacht 
van hun kinderen.

ECHTPAAR KOETSVELD-SPAANS 70 JAAR GETROUWD

In memoriam

Foto: Peter van Rietschoten

Foto: Studio Kastermans

-

Henny Scholten kreeg in 1991 de Zilve-
ren Penning en werd ereburger van Bla-

-

voor de Blaricumse gemeenschap. Onze 
gedachten gaan uit naar haar familie.

Gemeenteraad en College van burge-
meester en wethouders van Blaricum,
Namens deze, de burgemeester, 
Joan de Zwart-Bloch

Ook op de website van de gemeente 

van onze ereburger.

-

De gemeenteraad van Blaricum adviseerde eerder unaniem aan de minister van Binnenlandse 

Burgemeester begint aan tweede termijn
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Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aan
 

 Blaricummer-
meent, het oprichten van 4 rietgedekte 
woningen, ingekomen 23 december 
2013;

•   1261 GG, het vellen 
van 1 boom, ingekomen 24 december 
2013;

•  1261 CL, het 
plaatsen van een toegangspoort, inge-
komen 31 december 2013;

•   1261 HH, het vellen 

2014;
•   1261 CE, het vel-

2014;
•  1261 CC, het plaatsen van 

-

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen

•   1261 AJ, het vel-
len van 1 Amerikaanse eik en 3 conife-
ren, verzonden 19 december 2013;

•   1261 BK, het vellen van  
57 bomen (met herplantplicht voor  
28 bomen, verzonden 30 december 
2013; 

•  
1261 AG, het plaatsen van een erf-
afscheiding met toegangspoorten, 
verzonden 30 december 2013;

•   1261 EZ, het plaatsen 

verzonden 31 december 2013.

 
Torenlaan 10 (1261 GD) voor de 
nachten van dinsdag op woensdag, 
woensdag op donderdag en donder-

door burgemeester en wethouders
•  Het innemen van een standplaats 

van vis en visproducten gedurende het 

08.30 tot 18.00 uur, verzonden  

•  Het innemen van een standplaats 
-

-

op de zaterdag van 08.30 tot 18.00 uur 
ten behoeve van de verkoop van aard-
appelen, groente en fruit, verzonden  

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
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.

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

 

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

De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent tot een woon- en werkgebied is 
vastgelegd in het bestemmingsplan Blari-
cummermeent, Werkdorp. Om gevolg te 
geven aan de ontwikkeling van dat gebied 
wil de gemeente overgaan tot de nadere 
uitwerking van dit bestemmingsplan. 
Het Uitwerkingsplan van Woongebied B 

-
gunningen kunnen worden verleend in dit 
deelgebied van De Blaricummermeent. 
Het uitwerkingsplan is een nadere detail-
lering van het globale bestemmingsplan 
en is gebaseerd op het Kwaliteitshand-
boek Deelplan B. Dit Kwaliteitshandboek 
is een verdere uitwerking van het Master-

de kaders voor stedenbouwkundige en 
architectonische uitwerking.

-

regels.

Inzage 

en Wonen in het kantoor van de BEL 

kunt hier terecht op maandag, dinsdag 
en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur. 
Tevens is het uitwerkingsplan te raadple-
gen via www.blaricum.nl en via 

Beroep
Op grond van het bepaalde in de Wet 

diegenen die kunnen aantonen daartoe 

alsmede een ieder tegen de vastgestelde 
-

ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het uit-
werkingsplan treedt in werking daags na 

-

van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State is ingediend, wordt de 
werking van het besluit opgeschort totdat 
op het verzoek is beslist.

Nieuw inkoop- 
en aanbestedings-
beleid

Vastgesteld uitwerkingsplan 
‘Blaricummermeent Deelplan Woongebied B’

Door invoering van de nieuwe aanbe-

gemeente Blaricum het inkoop- en aan-
bestedingsbeleid 2010 ingetrokken. Het 
nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid 
van 2013 is vastgesteld op 15 oktober 

nieuwe aanbestedingswet.

-
stedingsbeleid 2010 ingetrokken en het 
nieuwe beleid van 2013 vastgesteld op 
29 augustus 2013.

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER
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Ontwerp Structuurvisie en milieu-effectrapport
Met de voorliggende Structuurvisie 

aan wat de door haar beoogde ontwik-

randvoorwaarden daarvoor gelden. De 
structuurvisie vormt daarom het afwe-
gingskader voor ontwikkelingsvoorstellen. 

-
dige inbreng van het milieubelang in de 
plan- en besluitvorming gewaarborgd.

Inzage 
De ontwerp Structuurvisie en het MER 

en Wonen in het kantoor van de BEL 

kunt hier terecht op maandag, dinsdag en 
donderdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. 

te raadplegen via www.blaricum.nl

-
gemeester en wethouders van Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder 

-
spraak te worden gemaakt met mevrouw 

De Blaricummermeent 
(M.Dingemans@blaricum.nl).
 

verwerkt. Deze zal vervolgens via het 
college van burgemeester en wethouders 
voor vaststelling aan de gemeenteraad 
worden aangeboden. Tegen het besluit 
tot vaststelling van de structuurvisie en 
het MER staat geen beroep open.

Ontwerp beheersverordening 
Voorland Stichtse Brug

-
tuurvisie in voorbereiding waarin de 

geschetst. Omdat er nog geen concrete 

deze beleidskaders te vertalen in con-

toegesneden, bestemmingsregels.

voor gekozen om voor het plangebied 
-

ordening op te stellen. Met de voorlig-
gende beheersverordening worden 

met de beheersverordening wordt ook 

ter inzage gelegd.

Inzage 

balie Bouwen en Wonen in het kantoor 

Eemnes. U kunt hier terecht op maan-
dag, dinsdag en donderdag van 08.30 
tot 12.30 uur. Tevens is de beheersveror-
dening te raadplegen via www.blaricum.nl. 

-
gemeester en wethouders van Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder 

-

afspraak te worden gemaakt met me-
-

reau De Blaricummermeent 
(M.Dingemans@blaricum.nl).

-
gens via het college van burgemeester 
en wethouders voor vaststelling aan de 
gemeenteraad worden aangeboden. 
Tegen het besluit tot vaststelling van de 
beheersverordening staat geen beroep 
open.

De brandweer
van morgen
in Blaricum
De brandweer in uw regio verandert. Met het thema 
‘Nieuw Rood’ wordt er gewerkt aan een brandweer die 
sneller, slimmer en sterker is, en die zich inzet voor nog 
minder incidenten, slachtoffers en schade. Daar zijn we 
trots op, vooral omdat het uw veiligheid vergroot.

Om dit te bereiken gaan we op een 
andere manier incidenten bestrij-
den en incidenten voorkomen. Om 
flexibeler, slimmer en sneller te 
kunnen inzetten is gekozen om de 
uitruk op te knippen: in plaats van 
zes brandweermensen in één blus- 
wagen, wordt er uitgerukt met  
een blusvoertuig met vier mensen  
én een blusvoertuig met twee 
personen. Omdat deze voertuigen 
altijd als combi worden ingezet, 
hoort u voortaan dus twee sirenes in 
de straat. Beide voertuigen worden 
tegelijkertijd gealarmeerd en gaan 
beide ter plaatse. Door de inzet te 
verdelen over twee voertuigen, zijn 
we sneller ter plaatse, in staat om  
het incident direct te bestrijden en 
hulp te verlenen. Hierdoor wordt  
de slagkracht dus vergroot. Deze 
professionaliseringslag is een 
maatregel om de dekking in onze 
regio te verbeteren. Dit was nodig. 
En met gewenst resultaat! Boven-
dien komt u meer ‘lopend’ rood  
op straat tegen. Onze brandweer-
mensen gaan u als inwoner en 
ondernemer actiever benaderen  
en u helpen uw brandveiligheid  
te vergroten. Ook gaan ze meer 
voorlichting aan kinderen geven,  
en bezoeken ze de meest kwetsbare 
groepen in uw gemeente om ze 
beter te kunnen beschermen.

De brandweer is al langer onder-
hevig aan veranderingen. Zo is er 
sprake van de regionalisering van  
de brandweer, waarbij de negen 
gemeentelijke brandweerkorpsen 
zijn overgegaan naar één regionaal 
korps. Aan deze regionalisering was 
een bezuiniging gekoppeld. 

Brandweer Gooi en Vechtstreek 
heeft van het veiligheidsbestuur  
de opdracht gekregen om 15% te 
bezuinigen. Daarbij is uiteraard de 
voorwaarde gesteld dat de veilig-
heid van het eigen personeel en het 
zorgniveau in de regio niet in het 
geding mogen komen. Een van de 
maatregelen als gevolg hiervan is  
de uitname van drie voertuigen in 
januari 2014, waaronder één in 
Blaricum. Dit komt voort uit het 
besluit van het veiligheidsbestuur  
in 2011. In totaal werden negen 
voertuigen uitgenomen, één per 
deelnemende gemeente van de 
veiligheidsregio. Door de nieuwe 
manier van incidentbestrijding heeft 
dit geen gevolg voor de brandveilig-
heid in de regio. Brandweer Gooi en 
Vechtstreek heeft verspreid over de 
regio voldoende materieel om de 
brandveiligheid te kunnen waar- 
borgen.

De veranderingen ten aanzien van 
onze nieuwe wijze van incidenten 
bestrijden én voorkomen gaat u 
merken. Op straat, op school, bij u 
thuis, maar ook via de krant, tijdens 
open dagen, op sociale media en nog 
veel meer. Het is één groot gemeen-
schappelijk doel dat ons allemaal 
verbindt: een brandveilige regio 
Gooi en Vechtstreek. Uw inzet is 
daarbij ook van belang, want 
brandveiligheid is ook uw eigen 
verantwoordelijkheid.

John van der Zwan 
Commandant Brandweer 
Gooi en Vechtstreek

Nieuw Rood. Samen voor een 
brandveilige regio Gooi en Vechtstreek

Gooi en Vechtstreek
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Kandidaatstelling verkiezingen Gemeenteraad 2014

voor verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente Blaricum maakt het 
volgende bekend:

1.  Op maandag 3 februari 2014 zal de 
kandidaatstelling voor de verkiezing van 
de leden van de raad van de gemeente 
Blaricum plaatshebben.

burgerzaken in het BEL-kantoor aan het 
adres Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes, 

-

van kandidaten (model H 1) worden 
ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:

 •  de verklaringen van instemming van 
de kandidaten met hun kandidaat-
stelling (model H 9)

(model H 3-1)

aanduiding, gevormd door samen-
voeging van de aanduidingen van 

(model H 3-2)
 •  de verklaringen van ondersteuning 

-
daatstelling ter gemeentesecreatarie 

4.  Voor de kandidaatstelling moet een 
-

overmaking van dit bedrag op reke-
ningnummer NL44 BNGH 285092456 

laatstgehouden verkiezing van de leden 
van de raad van de gemeente een of 

-
meentesecretarie verstrekt door Bureau 
verkiezingen, Zuidersingel 5, 
3755 AZ Eemnes.

van de leden van de raad van de gemeente Blaricum op woensdag 19 maart 2014 een 

A.   MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
-

-

3 februari 2014 als kiezer is geregistreerd. 

kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief 
te stemmen.

 5.  Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de 
stemming deel te nemen.

B.   MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS
 1.  De kiezer kan een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als kiezer is geregis-

 2.  De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezers-

-

het stembureau laten zien.

kan tot en met de dag van de stemming.
 6.  Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas 

-
gever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem 

verstrekt door Bureau verkiezingen, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes.

Stemmen bij volmacht ADRESSEN STEMLOKALEN

Zitting van het centraal stembureau 
Inzake beslissing geldigheid ingeleverde 
kandidatenlijsten en nummering

te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge 

over:

•  het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 

groepering;

De burgemeester van Blaricum maakt bekend dat voor de verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente Blaricum op woensdag 19 maart 2014 in 

Nummer Aanduiding stembureau Adres stembureau 
1  Gemeentehuis Kerklaan 16  
2  de Blaercom Schoolstraat 3   
3  de Torenhof Torenlaan 22    

-

te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig iden-

3755 AZ Eemnes.



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

Inbreng 
rommelmarkt

www.pchelpdeskbel.nl. 
Blaercom Lezingen van Het
Theosofisch Genootschap op 6 februari
De betoverende illusie der vormen, 11
maart Reïncarnatie, een logische
gedachte? 10 april Wat is nu toch de
waarheid over wie en wat we zijn? 15
mei Verandering is de enige constante
en op 19 juni Waar je tegen strijdt, blijft
bestaan. Aanvang 20.00 uur. Info: 06-
12025743 en www.theosofie.net. 22
januari 20.00-22.00 uur cursus
Literatuur en 29 januari 19.30-22.00 uur
lezing over Lopen naar Santiago 
de Compostella. Aanmelden via
www.volksuniversiteitlaren.nl.
Amazone Body & Mind lessen voor een
gezond en fit lichaam (o.a. hangmatyo-
ga en pilates). Info: 06-50546562.
De Malbak Eigen potje koken vindt
plaats op de laatste dinsdag van de
maand van 15.30-18.30 uur voor kinde-
ren van 9-12 jaar. Kosten € 3,75 per
keer. Info en aanmelden bij Irene Vos:
tel. 06-33103836, e-mail: 
ivos@versawelzijn.nl. Elke donderdag-
middag ‘meidenmiddag’ (Girls Place)
van 16.00-18.00 uur. Voor meiden van 9
t/m 12 jaar. Info: tel. 52562902. 
GeheugenHuis het inloop- en ontmoe-
tingscentrum voor en door mensen met
(beginnende) geheugenproblemen en
hun mantelzorgers. U kunt op dinsdag
of donderdagochtend langskomen tus-

sen 9.30-12.30 uur (wijkcentrum De
Draaikom, Draaikom 2, Huizen). Info:
Henk Jolink, tel. 5288260 of 
Rianne Sturkenboom, tel. 5288275, 
e-mail: geheugenhuis@versawelzijn.nl,
www.versawelzijn.nl/geheugenhuis en
twitter: @VersaGeheugenhs. Ook nieu-
we vrijwilligers zijn van harte welkom.
Brinkhuis Schilderskring (vrij tekenen
en schilderen) in het atelier op 
dinsdag van 13.30-16.30 en van 19.30-
22.30 uur. Info en aanmelden 
cursusbureau@versawelzij.nl of tel.
6299838. Gooische Vrouwen Zaken
(GVS) organiseert bijeenkomsten op 23
januari, 20 maart en 15 mei 11.00-14.00
uur, kosten per bijeenkomst € 19,75,
inclusief koffie en lunch. GVS richt
zich op vrouwen die nieuwsgierig en
ondernemend zijn. Vrouwen die bij wil-
len blijven op het gebied van de laatste
trends en ontwikkelingen. Info en reser-
veren: reserveren@hartvanlaren.nl, tel.
7513991. Of praat mee op de facebook-
pagina van GVS. Cursus Muziek op
Schoot, vanaf 31 januari voor kinderen
vanaf 4 maanden tot 4 jaar. Info:
www.deacteerwinkel.nl. 30 januari van
20.00-22.00 uur Wat zijn de do’s en de
don’ts van netwerken door communica-
tiedeskundige Bea Kuijs. Info en reser-
veren: www.bibliotheekhlb.nl. 
Rosa Spier Huis 19 januari, aanvang
15.30 uur Petra Laseur in gesprek met

EXPOSITIES
Historische Kring Blaricum t/m 19
april tentoonstelling van de werken van
de Blaricumse schilder Sal Meijer.
Donderdag van 20.00-22.00 uur en
zaterdag van 14.00-16.00 uur. Info:
www.histkringblaricum.nl.
Tandheelkunde Kliniek Blaricum t/m
31 januari 2014 expositie van fotograaf
Juliette Erkelens. De expositie is te
bezoeken tijdens de openingstijden van
de kliniek. 
Info: info@juliette-erkelens.nl of 06-
24230544 en www.juliette-erkelens.nl.
Rosa Spier Huis t/m 2 februari exposi-
tie van het werk van oud-leerlingen van
de rijksacademie (1972-1977). Dage-
lijks tussen 10.00-16.00 uur. Info:
www.rosaspierhuis.nl.
De Trappenberg t/m 19 februari jubile-
umtentoonstelling 25 jaar kunstroute
Louette Fontein. Ma t/m vrij van 9.00-
18.00 uur en zon van 13.30-18.00 uur. 

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. 
PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad? U
kunt op maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur bij de PC Helpdesk in
het Brinkhuis advies inwinnen. Info:

theaterjournalist Hein Janssen. 
Info en aanmelden: tel. 5386797 of
www.rosaspierhuis.nl. 
BVV’31 tombola loten kopen via
www.bvv31.nl.
Het Vitus 31 januari om 20.00 uur
Hart voor Blaricum nieuwjaarsbijeen-
komst met presentatie Verrassing
(i.p.v. 14 januari).

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410. Inloopochten-
den iedere 3e woensdag in de maand
van 10.45-12.00 uur. De ochtenden
zijn bestemd voor 55-plussers maar
iedereen is welkom en de entree is
vrij. 20 januari en 17 februari Tablet
Café 18.00 t/m 20.00 uur. Het accent
van het Tablet Café ligt op de onder-
linge uitwisseling van ervaringen met
tablets en e-readers, entree is vrij. 31
januari presentatie van Annette van de
Vegte van haar poëzieschilderijen.
Vanaf 19.00 kan men binnenlopen, de
toegang is gratis. Haar werken zijn
van 7 t/m 31 januari te zien in de bibli-
otheek. Laren tel. 5382612. 2 februa-
ri 14.30-15.30 uur een muzikale-ver-
telvoorstelling voor peuters en kleu-
ters van 2 t/m 6 jaar door Magali de
Fremery en Nicky ten Bosch rondom
het kinderboek Oh nee, niet weer een
boek! Info en reserveringen:
www.bibliotheekhlb.nl. 

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,
Helena ter Haar, Gerda Jellema, Aty
Lindeman, Elisabeth Loudon, Karin Maas,
Robert Molijn, Daniëlle Mouissie, Hidde van
der Ploeg, 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?

Cabaret Cats Stel je toch eens voor

Rouwcafé 
Gooi en Eemland Cabaret Cats' Stel je toch eens voor in

theater-restaurant ‘Blaercom’. Een
avondvullend theaterprogramma met
zang en toneel, een lach en een traan.
Nummers uit de ‘Oude doos’ en eigen
materiaal, afgewisseld met een driegan-
gendiner inclusief bij elke gang een
drankje voor slechts €29,50!

Zaterdag 25 januari 19.00 uur
Zondag   26 januari 17.00 uur    
Vrijdag 24 januari is optioneel als de
andere dagen (bijna) vol zijn.

Familieberichten
Geboren
07-12-2013 Liam Anthony Pel

Huwelijken
11-12-2013 Stanly Hanny William de

Ruyter de Wildt, en: vom
Kothem, Teuntje Gesina

Overleden
16-11-2013 Jansje Johanna Cornelia

(Corrie) Vos-Simonis,
geboren 10-02-1950

02-12-2013 Elsje Teeuwissen-Gips,
geboren 28-03-1947

21-12-2013 Nicolaas Johannes (Nico)
de Jong, geboren 
20-04-1929

Dorpsagenda

WinterParty
Op zaterdag 25 januari 2014 van
19.30-21.30 uur WinterParty in (Y)our
Place! De Malbak wordt omgetoverd
tot een winterwonderland voor kinde-
ren in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. 

Dus trek je skispullen aan en kom naar
dit gezellige feestje! Kosten € 3,50. Info
op www.jongversa.nl/yourplace of bel
met Irene Vos (ivos@versawelzijn.nl,
06-33103836).

Op 19 januari 2014 opent in
Wijkcentrum De Bongerd, Jhr. C.
Roëlllaan 15-17 te Eemnes, het
Rouwcafé. Het begint om 13.30 uur
met een kopje koffie/thee en een
‘Gooische’ koffietafel. We sluiten het
café om 16.30 uur. 

Voor mensen die door verlies van een
naaste alleen zijn komen te staan is er
gelegenheid om met elkaar, in een gezel-
lige sfeer, in gesprek te komen. Het is
een gezellige samenkomst met een inspi-
rerende inleiding over een passend
onderwerp. De toegang is vrij en u hoeft
zich niet van tevoren op te geven. Het is
toegankelijk voor bewoners uit Laren,
Blaricum, Eemnes, Huizen en Baarn.
Namens Humanitas, Versa Welzijn en
Welzin heten wij u van harte welkom!

Reserveringen gaan via Blaercom:
Info@Blaercom.nl en tel. 5314383.
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