
Lente voor Ladies
In de Hoeve is donderdag 19 maart a.s. 
een dameskleding pop-up store (o.k. er 
is ook wel iets voor de heren in huis). 
Merken van o.a. Blonde No.8,  Oakwood, 
Fré, Merel by Frederiek, One/Onesails 
en NickJean zijn vertegenwoordigd. Ook 
is er beschilderde keramiek van Gitte 
Spee op deze dag te vinden. Iedereen is 
van harte welkom op de Huizerweg 25, 
van 09.00 uur tot 21.00 uur.

Oranje Vereniging
De Oranje Vereniging houdt dinsdag 
17 maart haar jaarlijkse ledenverga-
dering in dorpshuis Blaercom. 

Leden/belangstellenden zijn van harte 
welkom. De zaal is open om 19.30 uur 
en de vergadering start om 20.00 uur. De 
jaarstukken liggen voor aanvang ter in-
zage. Na de pauze is er gelegenheid uw 
ideeën in te brengen met betrekking tot 
Koningsdag, de kermisweek en sinter-
klaas. 

Logo Blaricum in 
glas in lood

Op donderdag 19 februari overhandig-
de Ria Bulten – van der Mik haar kunst-
werk, het logo van Blaricum in glas in 
lood, aan burgemeester Joan de Zwart. 
Ruud van de Vliet droeg zorg voor de 
marmeren drager en Bep Machielse 
plaatste de verlichting achter het kunst-
werk. Tijdens de expositie ‘Kunst op 
Drift’ verleden jaar in het pand van de 
Historische Kring verwierf de gemeente 
dit kunstwerk.
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Jubileum Albert Heijn Blaricum
AH Blaricum, familie Ton, viert dit jaar haar 25-jarig franchisejubileum. Dit 
wordt gevierd met klanten en (oud)personeel in de week van 23 maart. ‘25 Jaar 
geleden is mijn vader, Rien Ton, begonnen in Blaricum’ zegt Marieke Ton. 
‘Franchising was toen een nieuw begrip. Vanaf het hoofdkantoor van AH in 
Zaandam, waar mijn vader werkte, zag hij deze ontwikkeling aan en werd en-
thousiast. 

Ik weet nog dat, toen AH Blaricum hem 
werd aangeboden, wij op een zondag-
ochtend met het gezin naar Blaricum 
reden om te kijken. Dat was een grote 
teleurstelling. Was dit het? We gluurden 
door de ramen aan de voorkant en zagen 
maar 2 kassa’s. Aan de achterkant kon-
den we het niet goed zien, wel dat daar 
ook een ingang was met kassa’s. Heel on-
praktisch en inefficiënt. Toch heeft mijn 
vader de verlieslijdende zaak overgeno-
men van Albert Heijn. Met hard werken 
en veel enthousiasme heeft hij de winkel 
opgebouwd zoals deze er nu staat. Het 
is een kroon op zijn werk dat we in ons 
jubileumjaar zijn uitgeroepen tot “Beste 
Supermarkt van Noord-Holland”’.

Medewerkers
Er is in al die jaren met een grote groep 
mensen gewerkt. Dit jaar vieren vijf me-
dewerkers hun 12,5 jarig jubileum. ‘Het 
is heel leuk om te zien hoe jongens en 
meisjes op jonge leeftijd binnenkomen, 
vrienden worden met elkaar en na hun 

studie de volgende fase in hun leven in-
gaan. Ze doen veel mensenkennis op en 
leren servicegericht werken waar ze de 
rest van hun leven profijt van hebben. 
Heel leuk om deze medewerkers zo af en 
toe, en zeker met de Blaricumse kermis, 
weer te spreken en te horen hoe het met 
ze gaat. Zo zijn er in al die jaren ook heel 
wat relaties ontstaan waar ook weer kin-
deren uit zijn geboren. Het is een fami-
liebedrijf en zo voelt het ook’, aldus een 
enthousiaste Marieke die de zaak drie 
jaar geleden van haar vader heeft over-
genomen.

Jubileum
In de week van 23 maart wordt het jubile-
um gevierd. Dit gebeurt in een feestweek 
in de winkel. Er worden kinderactivitei-
ten georganiseerd, er zijn proeverijen, 
muziek en andere gezelligheden in de 
winkel. Daarnaast zijn er mooie prijzen 
te winnen. De week wordt afgesloten met 
een groot feest voor alle (oud) medewer-
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

Jeugdtheater Het Blauwe Paleis brengt
met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
kinderen zien hoe geweldig boeken zijn.
De voorstelling is een bewerking van het
gelijknamige kinderboek van Magali de
Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
basisscholen in Laren en Blaricum op 25
januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

Nieuw bij De
Nieuwe Gooische 
De Nieuwe Gooische, makelaars en
taxateurs in het Gooi, bieden nu ook
hun diensten aan als online makelaar. 

Het online pakket is een compleet pakket
voor de verkoop van uw huis, inclusief
professionele fotografie, plattegronden
en de aanmelding op Funda.nl voor een
vaste prijs van € 1.495,-, zonder dat u bij
verkoop nog courtage betaalt.� 

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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De aanleiding om tot deze Blaricumse
NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
vrolijk lachend het water uit komt                                                                                                                                   

Gooimeerzit
In overleg met Iceman Wim Hof,
Mathijs Storm en Health Center FIT in
aan de Meentweg in Blaricum is er in
september een trainingsprogramma
opgezet ter voorbereiding van de
GOOMEERZIT van twee minuten  op
zondag, 4 januari. Henk vertelt over zijn

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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DE EREGALERIJ VAN
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www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 
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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

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

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

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Oh nee, niet weer een boek! 
door Elisabeth Loudon
Op zondag 25 januari 2015 heeft Magali de Frémery, samen met haar toneel-
gezelschap, haar boek ‘Oh nee, niet weer een boek’ ten tonele gebracht voor 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar. De muzikale theatervoorstelling is die 
middag twee maal opgevoerd in het Singer Theater in Laren; het evenement 
werd mogelijk gemaakt door Rotary Club Laren-Blaricum. 

De beide voorstellingen 
in het Singer Theater 
werden druk bezocht. 
‘Oh nee, niet weer een 
boek’ gaat over een Oli-
fant die voor zijn ver-
jaardag van zijn vrien-
den Muis, Schildpad, 
Egel, Schaap en Zwijn 
alleen maar boeken 
krijgt. In eerste instantie 
is Olifant zwaar teleur-
gesteld in zijn cadeaus, 
maar als hij min of meer 
toevallig toch één van de 
boeken open slaat raakt 
hij geboeid en leest hij 
zijn cadeaus van de 
weeromstuit allemaal 
uit. 

Het verhaal werd gebracht in een vrolijke 
setting met grappige kostuums en leuke, 
goed verstaanbare liedjes. Het sprak de 
kinderen erg aan en zij waren non-stop 
geboeid. Dit bleek ook nog eens na af-
loop, toen de kinderen zich bij de acteurs 
verdrongen om een handtekening van 
hen te krijgen in hun vers aangeschafte 
exemplaar van het boek ‘Oh nee, niet 
weer een boek’!

Combinatie schrijven, theater en muziek
Magali de Frémery werd van jongs af 
aan aangetrokken door het theater. Na 
de middelbare school heeft zij de Toneel 
Academie in Maastricht gedaan. Vervol-
gens heeft ze vele jaren in het buitenland 
gezeten. In de VS heeft zij een opleiding 
gedaan om kinderboeken te schrijven.

Nu heeft Magali 2 kinderboeken op haar 
naam staan: ‘Kijk eens verder dan je 
neus lang is’ en ‘Oh nee, niet weer een 
boek’. Beide boeken zijn geïllustreerd 
door de Blaricumse Marcelle Schoenma-
ker. Voor allebei de boeken heeft Magali 
een muzikaal script geschreven en ver-
volgens heeft ze samen met bevriende 
acteurs van de Toneelschool de door haar 
zelf geschreven en gecomponeerde mu-
zikale voorstellingen ten tonele gebracht. 
De liedjes zijn ook opgenomen op CD. 

Op deze manier combineert Magali haar 
artistieke talenten en creëert zij vrolijke, 
toegankelijke boeken en theatervoorstel-
lingen voor kinderen van 4 tot 9 jaar oud. 
Hiermee is voor Magali een droom uit-
gekomen, ze heeft dit altijd al gewild en 
het geeft rust, zegt ze. 

Educatieve Boodschap
‘Het is een beetje als een grap begonnen 
maar heeft toch serieuze vormen aange-
nomen’, aldus Magali. Zij probeert met 
haar boeken ook een educatieve bood-
schap te brengen, zonder daarbij bele-
rend te zijn of met het vingertje te wijzen. 
Het moet leuk blijven voor de kinderen, 
humor is heel belangrijk. Zo is ‘Kijk eens 
verder dan je neus lang is’ gericht op de 
effecten van pesten en probeert ‘Oh nee, 
niet weer een boek’ juist belangstelling 
voor lezen op te wekken bij de kinde-
ren. De voorstellingen zijn/worden door 
het hele land opgevoerd; dat kan met de 
complete formatie, zoals in het Singer 
Theater het geval was, maar het kan ook 
met z’n tweeën, met behulp van poppen 
die de overige karakters uitbeelden. 

‘Oh nee, niet weer een boek’ is door 
Stichting Lezen en Schrijven uitgeko-
zen als voorleesboek in de Week van de 
Alfabetisering 2013; zie hierover ook 
www.nietweereenboek.nl.
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De blauwe zone

Er is in de wereld veel aan de 
gang. Haast niet meer bij te hou-
den. Dreigingen duiken overal op. 
We kunnen ze emotioneel amper 
verwerken. Houdbaarheid van 
politieke analyses? Hooguit twee 
dagen. Nieuwsberichten spreken 
elkaar vaak tegen. Eén ding is 
duidelijk: het is helaas weer 
oorlog. Nu dichtbij, tegen de pe-
riferie aan van de Europese Unie, 
met het bloedig ‘landje pik’ in de 
Oekraïne en de felle strijd in het 
Midden-Oosten en Libië. Maar 
ook binnen de EU met aanslagen 
in Frankrijk, België en Denemar-
ken. Voor de agressor telt een 
mensenleven niet. Bij ons staan 
de bescherming van de mens en 
zijn rechten voorop. Verschil in 
beschaving.
Poetin wil zijn ‘verloren’ land 
heroveren, onder grote nationale 
bijval. Zijn pers is gekneveld en 
zijn volk beneveld. Waar kennen 
we dit van? IS en aanverwante 
wrede terreurbewegingen moor-
den systematisch in naam van 
hun god. Met gruwelijk gebruik 
van de sociale media. Een recente 
verzuchting: was ‘IS’ maar weer 
‘WAS.’ 
Intussen genieten we van onze 
weergaloze rap-satires met perso-
nifi caties van Dijsselbloem, Ange-
la Merkel en Varoufakis. Zonder 
deze gezonde zelfspot over onze 
politieke ‘mierenmoraal’ zijn we 
nergens. Maar eerlijk is eerlijk, 
Griekenland beschikt zelf ook best 
wel over humoristisch zelfkennis. 
Hiervan is de onderminister, 
professor Katrougalos, een goede 
exponent. Hij moet het Griekse 
overheidsapparaat – bijnaam 
‘Grote Ziekte’(!) – hervormen, en 
een eind maken aan de corruptie 
en de vriendjespolitiek. Grinni-
kend zegt hij: ‘Ik zie dit werk een 
beetje als vakantie, daarna ga ik 
weer terug naar de universiteit.’ 
Duidelijk is dat bij de Grieken – 
die bijna allemaal meedoen aan 
kleine corruptie – het hart links 
en hun portemonnee rechts zit. Ze 
stemden op Tsipras maar haal-
den tegelijkertijd massaal hun 
spaargeld van de bank. Miljarden 
weggesluisd. Verkiezingsbeloften 
mooi: maar je kunt nooit weten. 
En wat gebeurde er intussen in 
Blaricum? Er werd besloten tot 
een blauwe zone. Ook niet mis… 

kers die in deze 25 jaar bij Albert Heijn 
Blaricum hebben gewerkt of nog wer-
ken. Hiervoor zijn veel uitnodigingen 
verstuurd. ‘We realiseren ons dat niet 
alle adressen meer actueel zijn. Mochten 
oud medewerkers geen uitnodiging heb-
ben ontvangen dan kunnen ze alsnog een 
(gratis) kaartje reserveren via www.ah-
blaricum.eventbrite.nl en voor iedereen 
geldt: Zegt het voort!’

We zien uit naar de toekomst waarin we 
met net zoveel plezier het familiebedrijf 
kunnen voortzetten en onze klanten da-
gelijks kunnen blijven bedienen. 

‘De volgende generatie staat al te trap-
pelen, onze kinderen (4 en 6) hebben in-
middels hun eigen werkkleding en willen 
na de basisschool naar “De school voor 
de baas van Albert Heijn”’.
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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!

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht)   www.akeruitvaarten.nl

AKER UITVAARTEN

systeem en dus je weerstand. En hier-
door hebben ziekten minder kans je lijf
over te nemen.’

In gedachten... 

Mijn geliefde combiplek van nut
en gezelligheid is onze lokale
supermarkt. Op een dag, nog
nagenietend van het begerig
scharrelen langs de goedgevulde
schappen, kom ik met mijn volle
winkelkarretje bij de kassa’s.
Welke heeft de kortste rij? De
achterste. Het dichtstbij de grote
schuifdeuren. Buiten: storm en
regen. Binnen: knus en behaag-
lijk. Veel volk komt en gaat. De
schuifdeuren glijden voortdurend
open en dicht. De dame achter de
kassa niest, ingehouden.
‘Gezondheid!’ zeg ik. ‘Last van
de tocht?’ ‘Zou kunnen,’ zegt ze
sniffend. Mijn medeleven begint
warm te lopen en ik vraag:
‘Denkt u, komt dat door de
schuifdeuren?’ Ze knikt, maar
zegt niets. Ze is al bezig met het
aanslaan van mijn boodschap-
pen, terwijl ik tegen haar maar
doorkeuvel. Twee dingen tegelijk
dat kunnen vrouwen, toch? Dan
is ze klaar en reikt mij het bon-
netje aan en vraagt, nog in
gedachten: ‘Meneer, wilt u de
schuifdeuren mee?’

Ik sta in Bussum bij de slager,
wachtend achter een andere
klant. Ik wil twee ons rookvlees.
Nog niets gezegd, nog niets
besteld. Uit zichzelf begint een
winkelmeisje met de snijmachine
plakjes rookvlees af te snijden,
keurig twee ons. Ze legt het ver-
pakte beleg op de balie, kijkt me
vriendelijk aan en vraagt: ‘Heeft
u verder nog iets nodig?’ De sla-
ger ziet mijn opengevallen mond.
Hij buigt zich voorover en fluis-
tert: ‘Niets van zeggen, dat heeft
ze wel vaker. Ze vangt gedachten
op...’ 

Ook in de buurt. Maar dan in
een cd-winkel. Ik zoek een pia-
noconcert van Beethoven. De wat
oudere, als Einstein ogende
eigenaar verkoopt niet alleen
cd’s, maar hij weet ook veel van
muziek. Eigenlijk te veel.
Dromerig begint hij over
Beethoven. Hij weet van geen
ophouden. 
Dan gaat de telefoon. Met een
verontschuldigende blik naar mij
neemt hij op: ‘Ja, met Beethoven,
wat kan ik u voor u doen?’
Ook hij in gedachten…

Column
door
Sybert Blijdenstein
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die schakelaar in ons hoofd kunnen
omzetten en onszelf dit laten ervaren,
ga je het voelen en dat voelen is ook
begrijpen. Ons oerinstinct, dat door
onze comfortabele levenswijze in verge-
telheid is geraakt, moet weer herleven.
Wanneer je dat doet kom je tot verras-
sende effecten, die voor iedereen weer
anders zijn. Koud douchen of een koud
bad is gewoon gezond. Rustgevend, je
slaapt beter, het activeert de vetverbran-
ding ( voor degenen die  willen afvallen)
en het is goed voor je huid en het haar.
Je wordt energieker en scherper. Het
wapent je tegen stress, activeert je lym-
fesysteem en versterkt je auto- immuun-

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl
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‘Na het grote succes van het
Bernardusconcert van vorig jaar staan de
kinderen, ouders en leerkrachten van de
Bernardus alweer te trappelen voor het
concert van dit jaar’, zegt directeur Guus
Braakhuis van de Bernardus. ‘Voor onze
kinderen is het een leerzame ervaring en
een spannende kennismaking met de
wereld van de klassieke muziek. Niet
alleen in de vorm van dit concert, maar
ook omdat we in de weken voor het con-
cert op verschillende manieren aandacht
besteden aan klassieke muziek in onze
lesprogramma’ s.’ Het concert is een
mooi evenement voor de kinderen,
ouders en leerkrachten, maar zeker ook
voor anderen die de Bernardus een warm
hart toedragen. Want iedereen die een
band voelt met onze school is van harte
welkom om naar ons concert te komen.

Peter Santa
Dit jaar treedt het Amsterdam Chamber
Orchestra, onder leiding van dirigent én
Bernardusvader Peter Santa, op met de
internationaal vermaarde cellist
Benedict Klöckner. Zij spelen werken
van Schumann, Dvořák en Tsjaikovski.
Een uniek programma, dat de volgende
avond in het Concertgebouw in
Amsterdam gespeeld wordt.

Twee optredens
Om zoveel mogelijk jonge én oudere
belangstellenden de gelegenheid te
geven dit gratis concert te bezoeken zijn 
er op 17 februari 2 uitvoeringen. 

Gratis kaarten
De gratis kaarten zijn vanaf half januari
verkrijgbaar via www.bernarduscon-
cert.nl. De kaarten kosten niets, vooral
dankzij een aantal gulle Blaricumse
ondernemers. Na afloop van het concert
kunnen bezoekers bij de uitgang een
financiële bijdrage leveren.

Tweede Bernardusconcert 
17 februari
Het Bernardusconcert is hard op weg een echte traditie te worden. Want op
dinsdag 17 februari vindt alweer de tweede editie van dit bijzondere school-
evenement plaats. De aula van de KBS Bernardus zal weer worden omge-
bouwd tot een heuse concertzaal, waar het Amsterdam Chamber Orchestra
die avond twee keer zal optreden.

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

doen aan het trainingsprogram-
ma dat binnenkort weer begint in
Heath Center Fit. Mooi voor een

Fitte start in 2015.
Informatie: 

www.healthcenterfit.nl of e-mail:
anne@healthcenterfit.nl.

Het programma ziet er als volgt
uit:

Concert 1: (jonge kinderen plus
ouders en andere belangstellenden) 

18.00-19.00 uur Tsjaikovski -
Rococo-variaties en Dvořák –

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

ouders en andere belangstellenden) 
20.00-21.00 uur Dvořák – Serenade

en R. Schumann – Celloconcert.
Na afloop van het concert is er

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Natuurbrug Laarderhoogt
door Gerda Jellema
Vol goede moed wandelen we, twee vrouwen en twee grote honden, vanaf 
Blaricum richting natuurbrug Laarderhoogt. Vanaf de Prinses Julianalaan 
ontwaren wij in de verte de toegang tot de brug. Je vraagt je wel af waar de 
reeën, als ze, zeg maar van Utopia komen en eenmaal aan de Blaricumse kant 
zijn, naar toe zullen gaan: Leemzeulder, Boissevainweg?

Aangekomen mogen wij mensen verder, 
maar onze honden zouden (na het ge-
plaatste bord?) een geur achter laten wat 
ander overstekend wild zou afschrikken 
om gebruik te maken van deze brug. De 
zon schijnt en het is geweldig weer om 
je een springerig lentegevoel te geven 
dus we zijn burgerlijk ongehoorzaam. 
De brug heeft een eigen strook voor de 
beoogde doelgroep en een afgescheiden 
smallere strook voor recreanten. On-
derweg komen we een paar fietsers en 
wandelaars tegen, iedereen in opperste 
beste stemming. We kunnen nu nog over 
de omheining heenkijken naar het onder 
ons rijdende A1 verkeer. Struiken, heide 
en bomen zullen op deze brug verrijzen, 
aangepast aan de omringende natuur zo-
dat de dieren zich ook hier gaan thuis 
voelen. Poeltjes zijn aangelegd voor dor-
stige en baadlustige dieren. De natuur-

brug ziet er bovenop mooi uit. Wie zich 
onder het ecoduct Naarderstraat bevindt, 
ziet een lichtkunstwerk. Dit bijzondere 
ontwerp van kunstenares Tamar Frank 
kleurt met de seizoenen mee.

Boommarter en ree
De natuurbrug Laarderhoogt verbindt de 
natuurgebieden Westerheide en Blari-
cummerheide. Hierdoor ontstaat er een 
netwerk dat functioneert als één groot 
natuurgebied; onderdeel van het zoge-
naamde Nationaal Natuur Netwerk. De 
natuurbrug is vooral bedoeld voor de 
boommarter, hazelworm, zandhagedis, 
het heideblauwtje, de groene zandloop-
kever, das en ree. Er zullen echter ook 
veel andere dieren van de natuurbrug 
kunnen meeprofiteren (honden dus niet, 

paarden wel). De natuurstrook is in zijn 
totaliteit 700 meter lang. De groenvoor-
ziening valt onder het beheer van het 
Goois Natuurreservaat. De kosten voor 
het project bedroegen 11,5 miljoen euro 
(info: wegenwiki en www.rws.nl). 

Mens en dier
Om de vraag of recreanten samengaan 
met de overstekende dieren te kunnen be-
antwoorden zijn in 2007-2008 de bewe-
gingen van zowel mens als dier gevolgd 
op twee bestaande ecoducten – natuur-
brug Zanderij Crailoo en natuurbrug Sla-
broek. Het onderzoek toont aan dat voor 
veel van de hier onderzochte diersoorten 
recreatief gebruik van ecoducten niet 
leidt tot onverwacht lage gebruiksfre-
quenties. Het laat ook zien dat het geen 
of slechts een beperkt effect heeft op het 
tijdstip en de manier waarop de ecoduc-

ten worden gebruikt, mits het ecoduct 
voldoende breed is en het ecoduct zorg-
vuldig is ingericht. Meer informatie hier-
over: Alterra-rapport 2097 – Recreatief 
medegebruik van ecoducten – Effecten 
op het functioneren als fauna-passage; te 
downloaden via www.alterra.wur.nl. 

Wandelaars en fietsers
Voor een rondje: vanaf Noorderheide 
Blaricum, natuurbrug Laarderhoogt, 
kopje koffie bij la Place, stukje terug bij 
Hoefloo onder A1 door en via de Werk-
droger en Drift, langs Singer in Laren en 
weer aankomen over de Tafelberweg in 
Blaricum, is de brug een aanwinst voor 
fietsers en wandelaars die van de natuur 
willen genieten zonder al teveel last te 
hebben van verkeer.
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Kleur zal ons de 
plek wijzen
door Gerda Jellema
Blauw vlamt de lucht, de zee één blau-
we weide (*). Blauw de kleur van war-
me en koude helderheid, puur en zui-
ver, eerlijk en betrouwbaar. Blauw de 
kleur van droefheid, gevoeligheid en 
melancholie, the blues. Blauw de kleur 
van de parkeerschijfzone de blauwe 
zone.

De gemeenteraad heeft op 17 februari 
2015 voor een blauwe zone gekozen. U 
mag met een parkeerschijf parkeren in 
deze zone. Dit geldt alleen voor motor-
voertuigen op meer dan twee wielen. U 
herkent het begin van de parkeerschijf-
zone aan het verkeersbord E10 (en E11 
voor het einde van de zone). Na ander-
half jaar zal deze verkeersmaatregel ge-
evalueerd worden. Er moeten nog wel 
wat vergunningen en dergelijke geregeld 
worden.

* zowel eerste als tweede deel van zin, 
zijn beginregels van gedichten van Her-
man Gorter

Rotaryclub 
Blaricum 
Het Blaricums Midwintervuur dat 4 
januari jl. langs de Meentzoom werd 
gehouden, heeft wederom een geweldi-
ge opbrengst gerealiseerd. Rotaryclub 
Blaricum-Centaurea zamelt € 15.150 
in voor goede doelen.

De opbrengst wordt verdeeld tussen 2 
stichtingen: stichting Hulphond kan met 
deze gulle gift maar liefst 7 pups gaan 
opleiden en stichting Vaarkracht kan 
hiermee aan 158 mensen een onvergete-
lijk dag op het Gooimeer aanbieden. De 
organiserende Rotaryclub kijkt dan ook 
met trots terug op het Midwintervuur. 
Alleen dankzij de inzet van vele vrijwil-
ligers en de gulle donateurs kon deze 3e 
editie zo’n mooi resultaat opleveren.

De leden van Rotaryclub Blaricum-
Centaurea

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)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

door Elisabeth Loudon & Mirjam van Iterson
Niet iedereen krijgt op deze wereld de kans naar school te gaan en een eigen
bedrijf te beginnen. Veel jongeren in Tanzania moeten geld verdienen om hun
jongere broertjes en zusjes te eten te geven en naar school te laten gaan, omdat
één of beide ouders overleden zijn aan aids. Een aantal Blaricumse onderne-
mers, geeft hen, samen met Stichting Sengerema, de kans hun eigen bedrijf te
starten en te voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Dankzij financiële steun van donateurs
biedt Stichting Sengerema training,
coaching en startkapitaal aan de jonge
ondernemers in spe. Opleiding is naast
microkrediet essentieel om hen een
duurzame oplossing te bieden om aan de
armoede te ontsnappen. Stichting
Sengerema, opgericht in 2008, gelooft in
de kracht van ondernemerschap, eigen
initiatief en verantwoordelijkheid.

Succesvolle aanpak
Dit particuliere initiatief heeft inmiddels
geleid tot meer dan 75 succesvolle
bedrijfjes. Dit aantal zal groeien, omdat
momenteel in drie plattelandsgebieden
jongeren begeleid worden bij het starten
van hun eigen business. Nog eens acht
andere gebieden hebben aangegeven ook
aan dit programma mee te willen doen.
Het SYE-model (Sengerema Young
Entrepreneurs), belangeloos ontwikkeld
door een groep enthousiaste en betrok-
ken ondernemers en consultants, wordt
in Tanzania als succesvol voorbeeld
gezien door internationale NGO’s.

Verankering in lokale gemeenschap
De aanpak van Stichting Sengerema is
volledig verankerd in de lokale gemeen-
schap. Lokale overheid en ondernemers
selecteren de deelnemers en zorgen voor
stageplaatsen. De startkapitalen worden
verstrekt door de lokale ondernemers-
vereniging, in Tanzania de Community
Based Organisation (CBO) genoemd. De
CBO wordt gerund door de jonge onder-
nemers, die het programma al hebben
doorlopen. Stichting Sengerema bege-
leidt de CBO zes jaar. Daarna leidt de

CBO zelfstandig elk jaar nieuwe groe-
pen jonge ondernemers op. Het
‘Revolving Fund’, opgebouwd met
terugbetaalde leningen van succesvolle
ondernemers, zorgt voor de benodigde
startkapitalen. De jonge ondernemers
coachen elkaar en zijn daarnaast als trai-
ner en coach actief bij het opzetten van
de programma’s in andere districten in
Tanzania. Zo worden ervaringen aan
elkaar doorgegeven.

Imker worden?
In februari start een basiscursus bij-
enhouden. Geschikt voor iedereen die
zich in de toekomst imker wil gaan
noemen of nu al een beetje imker is. 

De lessen vinden plaats in Laren in het
Brinkhuis. De kosten bedragen € 175,-
per deelnemer en behalve de lessen en
een volk om mee te werken ben je als
deelnemer ook heel 2015 lid van de ver-
eniging. Het minimum aantal deelne-
mers is gesteld op 8 en het maximum op
16. Meer informatie op
www.VBBNLarenBlaricum.nl. De cur-
sus bestaat uit vier theorielessen in
februari en maart gevolgd door 10 prak-
tijk- bijeenkomsten gedurende het bijen-
seizoen en een slotbijeenkomst in sep-
tember. Tijdens de theorielessen worden
onder meer de bijen, de bloemen, het sei-
zoen, honing, ziektes en bedrijfsmetho-
des behandeld. In de periode van april tot
september zal er gewerkt worden in de
bijen en wordt er geleerd hoe je met de
bijen om kunt gaan. 

Oogsten en verwerken
Naast het behandelen van je bijenvolk en
het voorkomen van zwermen zal natuur-
lijk ook het oogsten en verwerken van
honing geleerd worden. Voor iedere aan-
staande imker is een volk beschikbaar
om een en ander te leren en mee te oefe-
nen. Op de laatste bijeenkomst kan door
het tonen van het geleerde een officieel
certificaat verkregen worden.

Help mee
Een aantal Blaricumse onderne-
mers vinden ondernemerschap,
waar ook ter wereld, belangrijk.
Daarom zetten we onze kennis en

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

Wilt ook u jonge ondernemers de
kans geven hun dromen waar te
maken?�Iedere gift is welkom. U

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

RABO 0106 7425 66. t.a.v.
Stichting Sengerema in Voorburg.
Wilt u liever direct contact of de
opleiding van een ondernemer
bekostigen, ook dat is moge-
lijk.�Wilt u zien hoe de jonge

ondernemers worden
opgeleid?�Kijk dan op de website
www.sengerema.nl of bekijk op
YouTube de prachtige film Kazi

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

Laren/Blaricum en vindt plaats vol-
gens de richtlijnen zoals ze omschre-
ven zijn door de NBV, de landelijke

imkervereniging. 

Sabine van Kleef 
22 jaar heeft ze in ons dorp gewerkt en
velen met vreugde 'het zicht' gegeven. 

Brillen en contactlenzen, met veel zorg
en toewijding aangemeten. Specialis-
tisch en verfijnd vakwerk levert ze haar
cliënten. 45 Jaar heeft ze de optiek met
hart en ziel uitgeoefend. ‘Het was heer-
lijk om te werken in
dit dorp. Ik zal het
missen, maar nu ik
69 ben, ga ik het rus-
tiger aan doen, krijg
ik wat vrije tijd.’ Dat
gunnen we haar van
ganser harte.

28 januari van 16.00-20.00 uur 
geeft Sabine van Kleef voor haar
cliënten een afscheidsborreltje in

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Ontwerp voor Lichtkunstwerk ‘Winter’ Naarderstraat van Tamar Frank

Gewone hazelworm (Anguis fragilis) Groene zandloopkever (Cicindela cam-
pestris)
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De Bernardusschool
door Frans Ruijter
Zoals in hiervoor gaande nummers van hei & wei al was aangekondigd, is hier dan het artikel over de Bernardusschool. 
Deze school heette eerst Sint Bernardusschool, vernoemd naar de heilige Bernard of Bernardus van Clairvaux (1090-
1153). Dit was een Franse abt en de belangrijkste promotor van de hervormende kloosterorde van de Cisterciënzers. 
Door zijn optreden kwam er een einde aan de zogenoemde adelskerk (of Adelskirche). Ook kreeg hij bekendheid omdat 
Bernardus in 1130 een scheuring van de katholieke kerk wist te bezweren. Met deze naamgeving werd ook de toenmali-
ge pastoor, Bernardus L. Snelting, geëerd. 

Weer snel terug naar Blaricum. Nadat de 
Lager Onderwijswet was aangenomen, 
werd er door het toenmalige kerkbestuur 
onder leiding van pastoor B.L. Snelting 
direct actie ondernomen richting de toen-
malige Aartsbisschop Mgr. H. v.d. Wete-
ring, om een R.K.-school te stichten. In 
1921 was de bouw van het zusterhuis 
(nu de Blarickhof) al aanbesteed. Het 
ontwerp was van de gemeentearchitect 
W. Kaarsgaren. De aannemer Herman de 
Jong bouwde het voor fl. 29.080,-. Het 
glas- en schilderwerk werd gegund aan 
Jan Speller voor fl. 3000,-. De zusters 
Dominicanessen van Neerbosch zouden 
hier, zes in getal, gehuisvest worden. 
Vier van hen zouden, indien voorzien 
van de juiste aktes, een grote rol gaan 
spelen op de nieuw te stichten R.K.-
school. Tot hoofd van de school werd Le-
onardus Abraham van Gils (1882 -1958) 
benoemd. Hij was al verschillende jaren 
als onderwijzer actief op de Openbare 
School waar meester Veldhuis hoofd van 
was. 

Gemengde school
In februari 1922 vond de opening plaats 
van de St. Bernardusschool aan de Ker-
klaan 16. De school is ontworpen door 
architect N. Richter. 
De gemeente Blaricum verleende een 
subsidie van fl. 95.881,-, nadat het kerk-
bestuur de garantie had gegeven dat er 
minimaal 134 kinderen les zouden krij-
gen. De bouw werd gegund aan P. Va-
ming. De school was zoals dat heet ‘ge-
spiegeld gebouwd’, dat wil zeggen dat 
hij uit twee identieke delen bestond. Ooit 
bedoeld dat de ene kant bestemd was 
voor de jongens en de andere kant voor 
de meisjes. De delen waren gescheiden 
door middel van een donker gangetje 
met hoge schuifkasten. Gelukkig heeft 
men zich van dit oorspronkelijke plan 
meteen gedistantieerd, en was hier di-
rect sprake van een ‘gemengde school’. 
Of zoals een moeder ooit opmerkte: ‘Als 
Onze Lieve Heer het zo gewild had, had 
hij in het ene gezin alleen jongens en in 
het andere gezin alleen meisjes ter we-
reld laten komen.’ Men begon met vier 
klassen. Leerkrachten waren: L.A. van 
Gils, de heer De Wit en de zusters Coleta 
en Gemma. 

Op orde
Het aantal leerlingen groeide gestaag. 
In 1937 was men al genoodzaakt om 
er een lokaal bij te bouwen. Het aantal 
leerlingen bedroeg toen rond de 250 
kinderen. De R.K.-Fröbelschool was 
gevestigd in wat nu de ‘Droomboom’ 
is. Deze was vroeger genummerd aan 

de Kerklaan. Hier werd lesgegeven door 
zuster Barbara, zuster Amata en later 
door de zusters Waltera en Hermana. 
Later kwamen er ook niet religieuze on-
derwijskrachten. In datzelfde gebouw 
was de R.K.-Naaischool gevestigd. Ook 
hier zwaaiden de zusters de scepter: Au-
gusta, Pauline, Chrysostoma; zij waren 
allen gediplomeerd coupeuselerares. Zo 
net voor de Tweede Wereldoorlog had 
katholiek Blaricum de onderwijszaken 
goed op orde. In 1942 haalde pastoor 
Jongerius Harry van Rooy (1903-1965) 
naar Blaricum. Ze hadden elkaar leren 
kennen in Klazienaveen, waar beide ‘ge-
staan’ hadden. In de late lente van 1944 
wordt de school gevorderd door de Duit-

sers. Dit zorgde ervoor dat er een noods-
cenario in werking moest treden. Dit 
noodscenario zou later nog een keer van 
pas komen, hierover later meer. Er werd 
gebruik gemaakt van boerderijen om les 
te geven; het vee was immers toch buiten 
in de wei. Toen in het najaar de koeien 
weer op stal moesten, werd er les geven 

in ‘Nederheem’ aan de Torenlaan, het la-
tere gemeentehuis. Na de bevrijding wer-
den er collaborateurs en NSB’ers in de 
school gevangen gezet. Zij werden onder 
andere verplicht de zeer vervuilde school 
schoon te maken. 

In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 
november 1948 sloeg het noodlot toe. De 
school brandde voor een groot gedeelte 
af. Wordt vervolgd. 

Bronvermelding: 
Mededelingenblad HKB no. 25 septem-
ber 1997. Deelgenoot van de HKB num-
mer 41 voorjaar 2003

Activiteiten 
Bijvanck 40 jaar
De werkgroep Bijvanck 40 organiseert 
diverse activiteiten rondom het 40-ja-
rig bestaan van de Bijvanck. 

De presentatie afgelopen februari door 
Frans Ruijter van de Historische Kring 
Blaricum was een groot succes. Hij gaf 
een mooi beeld van de historie van de 
Bijvanck. Oud-burgemeester Mevrouw 
Le Coultre kon op bepaalde momenten 
leuke aanvullende informatie geven. 
Inmiddels is in de bibliotheek op Plein 
2000 in Huizen een informatiestand in-
gericht. De moeite van het bezoeken 
waard.

High Tea
Op 15 maart staat een High Tea in de 
Malbak gepland, met medewerking van 
de Rotary uit Blaricum. Tijdens deze 
middag kunnen Bijvanckers en oud Bij-
vanck bewoners onder het genot van een 
hapje, drankje en muziek bijpraten en 
herinneringen ophalen. De mensen die 
zich opgegeven hebben worden verwacht 
om 15.30 uur in de Malbak. Helaas is het 
niet meer mogelijk om u aan te melden.

Speurtocht en eindfeest
‘Ontdek de Bijvanck’, een speurtocht 
voor het hele gezin georganiseerd op 
zondag 19 april 13.00 uur. Door de ver-
schillende buurten en karakteristieke 
plekjes, maken de deelnemers op een 
creatie manier kennis met de Bijvanck. 
Inschrijven vóór 12 april via ah.hoef-
nagels@casema.nl. Op 31 mei worden 
de festiviteiten omtrent de 40-jarig Bij-
vanck afgesloten met een eindfeest van 
14.00-19.00 uur. 
 
Voor meer informatie kunt u onze web-
site bezoeken: www.debijvanck.nl.

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

  




10 punten over het GNR

Daarom staan hieronder tien punten die we eigenlijk allemaal zouden moeten weten over het GNR. Alle schaalvergrotingen in het recente verleden heb-
ben ons nog niet veel goeds gebracht. Het Gooi in het algemeen en Blaricum in het bijzonder: ‘Let op uw zaak.’ 

1) Het Goois Natuur Reservaat (GNR) is een stichting die in 1932 opgericht werd om ‘het natuurschoon van het Gooi in stand te houden’.

2) Het GNR beheert sinds 1933 natuurgebieden en gronden in het Gooi. Tegenwoordig beslaat het gebied circa 2.800 hectare, onderverdeeld in 40 natuur-
gebieden. In dat enorme gebied wordt de natuur beheerd, wordt er gerecreëerd en wordt aan educatie gedaan. Op de Blaricummerheide vinden we

bovendien de mooie schaapskooi. Vele verharde rijwielpaden verbinden de aangrenzende gemeenten.  

3) Bij het GNR werken circa 28 mensen in vaste dienst, waaronder vijf boswachters. 
Zij worden bij hun werk geholpen door ruim 300 vrijwilligers.

4) Het GNR heeft een bestuur dat gevormd wordt door 17 vertegenwoordigers van de partners: 
de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Naarden, Huizen, 

Bussum, Blaricum, Hilversum en Laren. Deze partners betalen een jaarlijkse bijdrage. De provincie betaalt 25%, de Gooise gemeenten samen 65% en
Amsterdam 10%. De zes Gooise plaatsen betalen jaarlijks € 5.76 per inwoner (2013).

5) De begroting van 2013 laat zien dat het GNR in een jaar ruim € 3.7 miljoen uitgeeft. Aan inkomsten heeft het GNR bijna € 3.8 miljoen; het batig saldo
in 2013 was € 77.653,-. Het GNR krijgt zijn inkomsten vooral door de bijdragen van de participanten: € 1.876.120,-  (2013), door eigen opbrengsten (€
846.554,-) én door een bijdrage van de Stichting Steun GNR die een jaarlijkse schenking van de Postcodeloterij over projecten verdeelt (€ 508.351,-).

6) Amsterdam heeft in 2012 aangekondigd uit het GNR te willen stappen. De andere participanten zijn hiertegen in beroep gegaan. Als Amsterdam al
toestemming van de rechter krijgt, zal het uitstappen op z’n vroegst op 1 januari 2017 kunnen gebeuren, en dan derft het GNR jaarlijks € 175.000,- aan

inkomsten.

7) Het mogelijk uitstappen van Amsterdam is door sommigen aangegrepen om de toekomst van het GNR onzeker te noemen, hoewel de Amsterdamse
financiële bijdrage gemakkelijk is op te vangen; het bedrag maakt per slot van rekening slechts 4,3 procent van alle inkomsten uit.

8) De gesuggereerde onzekerheid is aanleiding geweest voor besprekingen met het provinciaal waterleidingsbedrijf PWN (dat gratis drinkwater uit de
GNR-gebieden oppompt!), om samenwerking en zelfs een mogelijke overname van het GNR door PWN te onderzoeken. 

PWN heeft – zo is de redenering – ook een afdeling natuurbeheer en door het GNR daarin te laten opgaan, is de toekomst van het Goois natuurbeheer
gewaarborgd.

9) In de visie van de tegenstanders van zo’n samenwerking/fusie wordt 82 jaar traditie, kennis en ervaring met het beheren van de unieke Gooise natuur
verkwanseld en is er met het GNR helemaal niets aan de hand dat niet met degelijk management opgelost kan worden. Bovendien wijzen de tegenstan-

ders op het negeren van de duizenden donateurs en op het mogelijk wegvallen van de steun van de Postcodeloterij.

10) Het bestuur van het GNR heeft het laatste woord in deze kwestie. Omdat dit bestuur (zoals gezegd) bestaat uit vertegenwoordigers van de Gooise
gemeenten, Amsterdam en de provincie, beslissen indirect de gemeenten over het al dan niet zelfstandig voortbestaan van het GNR. In een aantal

gemeenten (waaronder Laren en Blaricum) heeft de gemeenteraad al moties aangenomen waarin een zelfstandig GNR wordt bepleit.

Bron: Leon Schouten en Karel Hubert - Vrienden van het Goois Natuur Reservaat

Het Goois Natuur Reservaat 
door Frans Ruijter
Niet voor de eerste keer dreigt er weer een schaalvergroting in onze regio aan
te komen. Nadat deze in het onderwijs, politie en brandweer heeft plaatsgevon-
den, ziet het er nu naar uit dat het Goois Natuur Reservaat (GNR) de volgen-
de is die opgaat in een grotere organisatie. 

Het plan is dat het GNR samengaat met
een veel grotere organisatie, namelijk de
PWN. Inderdaad, ‘ons eigen’ waterlei-
dingbedrijf. De PWN beheert ook veel
natuurgebieden, voornamelijk duinge-
bied in Noord-Holland. Als dit 'samen-
gaan' doorgang vindt, zal vooral de
bestuurlijke betrokkenheid afstandelij-
ker worden. Het GNR is de enige echte

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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‘Er is nog zoveel onderzoek nodig’

door Hidde van der Ploeg
Op 30 januari werd voor de vijfde achtereenvolgende keer op de  Oostenrijkse 
Weissensee door Skate4AIR een alternatieve elfstedentocht gereden. Vier Blari-
cummers zetten hun beste (gesponsorde) beentje voor.

Skate4AIR steunt op alle mogelijke 
manieren activiteiten en onderzoeken 
gericht op verbeteren van levensduur 
en –kwaliteit van mensen met Cystic 
Fibrosis. Dit zonder winstoogmerk, de 
organisatie bestaat uit belangenloze 
vrijwilligers. Cystic Fibrosis (CF, maar 
ook wel taaislijmziekte genoemd)  is de 
meest voorkomende erfelijke ziekte die 
leidt tot beperkte levensverwachtingen 

en (vooralsnog) niet te genezen is. Ge-
rard Dorrepaal en Roel Zijlstra behoor-
den tot de Blaricumse deelnemers. Naast 
onbezoldigd Skate4AIR ambassadeur 
Jochem Uytdehaage en voor de eerste 
keer mede-organisatrice Daniëlle Mou-
issie Beide laatsten zijn familie van elf-
jarige Liselotte Mouissie uit Uitgeest die 
lijdt aan CF. Haar vader en oudere broer 
reden ook mee.

Sponsorgeld
De Alternatieve Elfstedentocht Weissen-
see (AEW) is al actief sinds de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw. Zij organise-
ren het schaatsevenement dat Skate4AIR 
benut om sponsorgeld te verwerven. De 
112 deelnemers van die laatste organi-
satie in hun opvallende zwart-gele pak-
ken  maken dan deel uit van een totale 
groep van zo’n duizend deelnemers die 
200 kilometer afleggen. Voor de vijfde 
achtereenvolgende keer participeerde 
Skate4AIR en biedt haar deelnemers al 
jaren de keuze om de volle 200 km dan 
wel een kortere afstand af te leggen. Het 
eindbedrag van dit jaar is pas bekend in 
maart, maar zal zeker de 200.000 euro 
overstijgen.

NCFS
Het totale bedrag dat de gezamenlijke 
deelnemers verwerven gaat rechtstreeks 

naar de Nederlandse Cystic Fibrosis 
Stichting (NCFS).  In overleg met het 
bestuur van die organisatie wordt jaar-
lijks bepaald aan welke onderzoeken het 
verworven geld wordt besteed. Dit jaar 
is gekozen om de opbrengst te benutten 
voor de ontwikkeling van een nieuw me-
dicijn om infecties en weefselschade bij 
mensen met CF te voorkomen en/of te 
behandelen. De  jaarlijke tocht  van de 

gesponsorde deelnemers op de Weissen-
see is veruit de grootste inkomsten bron 
van de organisatie. 

Geflatteerd zonnig
Foto’s van de tocht in 2015 bieden een 
geflatteerd zonnnig beeld. Van het start-
moment om zeven uur ’s ochtends tot 
het middaguur sneeuwde het. De veeg-
machine kampte met een mankement 
dus het zicht op besneeuwde scheuren 
in het ijs werd belemmerd, wat tot een 
hoger percentage valpartijen leidde dan 
gebruikelijk. Dat de vier Blaricumse 
deelnemers samen een bedrag van zo’n 
11.500 euro bijdroegen aan het getaxeer-
de totaal verdient dan ook applaus.

Zo beperkt
Op de site Skate4AIR worden alle 112 
deelnemers voorgesteld, met achter hun 
naam en foto de som die  hun sportieve 
prestatie bijdraagt aan het totaalbedrag. 
Ook worden bij iedereen de sponsors ge-
noemd, met hun gespecificeerde bijdrage 
vergezeld van aanmoedigingen, bezorg-
de adviezen of jolige terzijdes. Ook krij-
gen de deelnemers hier de gelegenheid, 
hun beweegredenen tot het deelnemen 
toe te lichten. ‘Er is nog zoveel onder-
zoek nodig en de tijd is nog maar zo 
beperkt,’ laat op die plek de vader van 
Liselotte weten. 

Dorpswandeling 
Blaricum
Zaterdagmiddag  18 april 2015 orga-
niseert de Historische Kring Blaricum 
de jaarlijkse voorjaars-dorpswande-
ling. Van 13.30-16.00 uur laat de gids u 
het ‘echte’ Blaricum zien. U zult door 
zijn verhalen het dorp van een andere 
kant leren kennen. 

Als u eerder een dorpswandeling heeft 
gemaakt, is het geen reden om niet nog 
een keer deel te nemen. De gids inven-
tariseert voor vertrek welk deel van het 
oude dorp u beter wilt leren kennen. Ver-

trokken wordt vanaf het onderkomen van 
de Historische Kring aan de Brinklaan 
4a, waar u vanaf 14.00 uur welkom bent 
voor een kopje thee/koffie. De kosten 
zijn voor niet leden € 3,00 (inclusief 
consumptie), voor leden van de Histo-
rische Kring Blaricum is de wandeling 
gratis. 
Om verzekerd te zijn van een plaats 
bij de dorpswandeling is van te vo-
ren opgeven noodzakelijk bij voorkeur 
per e-mail info@hkblaricum.nl of tel.  
06- 53168006 .

Hut van Mie 
Rond de kleine waterplas aan het 
Mauvezand ook wel ‘Hut van Mie’ 
genoemd, op de grens van Laren en 
Blaricum, worden selectief bomen en 
struiken verwijderd. 
Het doel is om de plas meer ruimte en 
zonlicht te geven. Zonlicht (zonnewarm-
te) is van groot belang voor amfibieën 
zoals de kleine watersalamander: voor 
de ontwikkeling van de eitjes die in het 
water worden afgezet is dit cruciaal. 
Daarnaast onttrekken de bomen en strui-
ken veel water aan de bodem waardoor 
verdroging versneld kan optreden. Na-
delig neveneffect is ook de toenemende 
hoeveelheid blad dat in het water valt. 
Dit vormt een steeds dikker wordende 
modderlaag. 
Voor info: gooisnatuurreservaat@gnr.nl.

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

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

Zijn ouders waren Ep Ter Weijde (1884-
1983) en Wijntje van Breemen (1884-
1972). Rinus is net als zijn zus Marie
(1915-1996) geboren in het huis aan de
Dorpsstraat 4. Rinus ging na de lagere
school naar de ambachtsschool om tim-
merman te worden. Om het vak goed te
leren, kwam hij te werken bij zijn ome
Willem van Breemen, die een aanne-
mersbedrijf had in die tijd. Ook werkte
hij nog een tijdje bij de timmerfabriek
Fecken aan de Binnenweg. Rinus was
een talentvolle voetballer in het eerste
van RKBVV, het latere BVV '31. Daar
maakte hij al op jeugdige leeftijd furore.
Later was hij als supporter ook nog vaak
langs de lijn te vinden. Toen Rinus bijna
twintig jaar was, brak de Tweede
Wereldoorlog uit. Voor een jongen op die
leeftijd geen goed vooruitzicht. Rinus
wist, door bemiddeling van familie van
garage van Mill, op een vissersboot te
komen om in Duitsland op paling te vis-
sen. Zo is voorkomen dat hij werd  inge-
deeld bij de Arbeidseinsatz. 

Na de oorlog
Rinus werd door Fecken uitgeleend aan
het aannemersbedrijf Eggenkamp. Hier
is hij zijn hele verdere arbeidzame leven
blijven werken. Aan vele huizen in deze
omgeving heeft hij helpen bouwen en/of
verbouwen. In die naoorlogse jaren leer-
de hij zijn latere vrouw, Annie Kersten
(1927-2009) uit Huissen kennen. Zij was
in de oorlog in Laren bij de familie Bon
aan de Smeekweg geëvacueerd en is
nadien in Laren gebleven. Zij zijn bijna
58 jaar getrouwd geweest en kregen drie
dochters. Als kersvers stel hebben zij
eerst ingewoond bij Klaas Zeegers,
Dorpsstraat 5, daar waar nu het Kruidvat
is, links aan de kant van wat nu de Outlet
ingang is. Dochters Nanny en
Annemieke zijn daar geboren. In 1955 is
de familie verhuisd naar Kerkpad 16
waar hij tot nu toe heeft gewoond.
Dochter Marianne zag op het Kerkpad
het  levenslicht. Ook aan dit huis heeft
hij in de loop der jaren veel verbouwd.
Toen bleek dat zijn vrouw Annie onge-
neeslijk ziek was (multiple sclerose) en
in een rolstoel door het leven moest,
werd het huis daarop aangepast (1980)
zodat Annie er kon blijven wonen en zo
goed mogelijk kon functioneren. 

Gekraakt
Een leuke anekdote hierbij is dat gedu-
rende de bouwtijd er natuurlijk ergens
gewoond moest worden, maar er was in
Blaricum nergens een vrije woning
beschikbaar. Rinus heeft toen het tijde-
lijk leegstaande pand aan de Dorpsstraat
hoek Middenweg, waar nu restaurant
Blaer zit, gekraakt. Deze heldendaad
heeft zelfs de krant gehaald. Zij hebben
daar ruim een half jaar gewoond. Na zijn

pensionering heeft hij samen met zijn
dochter Annemieke heel lang zijn vrouw
verzorgd. Maar na verloop van tijd werd
de zorg steeds intensiever. Vooral toen
Annie zeven dagen per week dag en
nacht zorg nodig had, werd het hem als
73-jarige teveel. Zijn vrouw werd opge-
nomen in Theodotion in Laren. Gelukkig
kon Annie dankzij het aangepaste huis,
een aantal dagdelen met de rollytax
thuiskomen en zo hebben zij 16 jaar lang
tot haar overlijden in mei 2009 samen
kunnen doorbrengen.

Uitgestorven
De laatste vijf jaar van zijn leven kon
Rinus, zoals hij dat altijd graag wilde,
thuis blijven wonen. Ondanks zijn afne-
mende gezondheid, maar dankzij de hulp
van vooral Annemieke, zijn steun en toe-
verlaat, de medewerkers van het wijk-
team van de thuiszorg en de dagopvang
'de Wingerd' was het mogelijk zijn laat-
ste levensjaren zo aangenaam mogelijk
te laten verlopen. Op Sinterklaasdag
kwam er toch nog onverwacht een eind
aan dit boeiende leven. Met hem is in
mannelijke lijn de familie Ter Weijde uit-
gestorven. Maar ook de oudste niet-
scharende Erfgooier uit Blaricum is nu
heengegaan. Wij van hei & wei, wensen
zijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen sterkte. Dit leven is beëin-
digd, maar de herinneringen aan hem
zullen nog lang voortleven en die moet je
koesteren. 

Oudste niet-scharende Blaricumse
erfgooier overleden
door Frans Ruijter
Op 13 december geboren zijn en op 13 december, maar wel 94 jaar later,
begraven worden. We hebben het hier over Marinus ter Weijde. In Blaricum
beter bekend als Rinus van 'Zwarte Ep'. Hij werd in 1920 geboren. 

Marinus ter Weijde, in Blaricum beter
bekend als Rinus van ‘Zwarte Ep’

Expositie
Bijzonder- en
Monumentaal
Blaricum
Van 22 januari 2015 tot medio mei
2015 wordt door de Historische
Kring Blaricum een expositie onder
de naam ‘Bijzonder – en
Monumentaal Blaricum’ georgani-
seerd. 

Blaricum herbergt een groot aantal
monumenten (74 Rijks- en 83 gemeente-
lijke), terwijl er hiernaast nog een aantal
beeldbepalende en beeldondersteunende
panden is. Het is dan ook niet voor niets
dat de kern van het dorp op 8 augustus
1967 tot ‘Beschermd dorpsgezicht’ is
verklaard. 
In 2009 verscheen het boek ‘Blaricum
haar landhuizen en villa’s, haar atelier-
woningen en hutten, haar bijzondere
bewoners’, geschreven door Gé van der
Pol met medewerking van Gerbe van der
Woude. Dit boek was in 2013 de basis
voor een, op initiatief van Carien Bölger
georganiseerde, expositie ‘Bijzonder
Blaricum’ in galerie De Vlierhove.
Tevens werd, naar aanleiding hiervan,
een nieuw boekje onder diezelfde naam,
uitgebracht. Een veertigtal foto’s werd
geselecteerd van panden die in het boek-
je beschreven werden of anderszins een
bijzondere uitstraling in het dorp heb-
ben. Deze foto’s werden groot afgedrukt
en gebruikt voor de expositie in De
Vlierhove. Thans stelt mevrouw Bölger
de foto’s beschikbaar voor de door de
Historische Kring Blaricum te organise-
ren expositie. Het boekje ‘Bijzonder
Blaricum’ was uitverkocht maar is nu in
herdruk genomen en weer verkrijgbaar.
In beide vermelde boeken wordt ook
uitgebreid ingegaan op de architecten
van de panden. Deze expositie wordt
gezien als schakel tussen verleden en
toekomst.

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

14.00 tot 16.00 uur en 
donderdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur.

Zwaluwenweg atelier III
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Het Bernardus concert 2015

door Hidde van der Ploeg en Elisabeth Loudon
Het contrast had niet groter kunnen zijn. Op 17 februari concerteerde het 
Amsterdam Chamber Orchestra van zes tot zeven in de aula voor de jongste 
leerlingen van de Bernardus basisschool. Later op de avond kwam de boven-
bouw aan de beurt. De avond daarop, zou hetzelfde programma in de kleine 
zaal van het concertgebouw in Amsterdam worden gespeeld…

Misschien mede omdat het aantal bege-
leiders in die tweede periode het aantal 
leerlingen overtrof was er sprake van een 
serene sfeer. Terwijl in de vooravond aan 
het licht was gekomen dat een uur stil-
zitten voor zesjarigen erg lang duurt.  Zo 
moest één van de cellisten er vriendelijk 
op wijzen dat kinderspel binnen de actie-
radius van zijn strijkstok niet wenselijk 
was. Dirigent Peter Santa zat er niet mee. 
Vermaakt wees hij bij de introductie van 
het tweede uur nog even op de rusteloos-
heid van het jongste publiek en bijvoor-
beeld  het geknisper van de meegebrach-
te zakjes chips. Dat zijn zesjarige dochter 
behoort tot het jongste doelgroepje, zal 
aan zijn begrip  niet vreemd zijn. 

Peter Santa 
Peter Santa werd in Nederland geboren 
(1967), had een Hongaarse vader en een 
Ierse moeder. Op zijn derde jaar kreeg 
hij al een viooltje dat hij bespeelde zoals 
een volwassene de cello bespeelt. Alhoe-
wel zijn vader ook een professioneel mu-
zikant was, werd hij door zijn ouders niet 
echt gestimuleerd op het muzikale vlak. 
Hij volgde dus puur zijn eigen passie 
voor de muziek en de viool, maar toen hij 
op zijn 20e  jaar een kwaal aan zijn rug 
kreeg, ging hij over op het dirigeren. In-
middels is hij met Codacapo Music Ma-
nagement in vele muzikale evenementen 
betrokken en is hij de vaste dirigent van 
de Amsterdam Symphony Orchestra en 
het Amsterdam Chamber Orchestra. Het 
Amsterdamse Concertgebouw is zijn 
‘home base’ en daarnaast treedt hij met 
zijn orkesten wereldwijd op. 

Muzikale stimulans
In een gesprek met andere ouders zo’n 

twee  jaar geleden over meer zichtbaar-
heid van de school ontstond het idee 
voor een optreden van Peter met zijn 
kamerorkest. Het voorstel werd omarmd, 
de school stemde in, ouders namen de 
organisatie voor hun rekening en  in-
teresseerden sponsors. Dat er op 17 fe-
bruari van dit jaar al sprake was van een 
vervolg op vorig jaar, bewijst het draag-
vlak. ‘Ons idee is nu een afwisselende 
jaarlijks terugkerend muzikale gebeur-
tenis’, aldus Peter Santa terugkijkend op 
het hernieuwde succes. ‘Niet alleen met 
mijn clubje’. 

Dat clubje is een orkest van twaalf ge-
dreven musici uit landen als Roemenië, 
Polen, Wit-Rusland en de Oekraïne. Pe-
ter had zelfs de 26-jarige Duitse cellist 
Benedict Kloeckner geïnteresseerd voor 
dit extraatje  in een Blaricumse lagere 
school. Naast het celloconcert van Schu-
mann leverde zijn aanwezigheid ook 
nog een gepassioneerde toegift op van 
Tchaikovsky – pezzo cappriccioso. Een 
dag later zou hetzelfde programma, met 
dezelfde solist maar waarschijnlijk niet 
dezelfde toegift worden gespeeld in de 
kleine zaal van het Amsterdamse Con-
certgebouw.

‘Kont trabas’
Niet alleen de zakjes chips mochten ge-
hoord worden tijdens het concert, Peter 
Santa gaf ook de kinderen het woord. Zij 
mochten vertellen welke muziekinstru-
menten werden bespeeld en zo kwam 
het dat die prachtige grote bruine bas, de 
rots in de branding van ieder orkest met 
haar stoere, lage klanken, kon zorgen 
voor een lachsalvo in de zaal bij het ho-
ren van de beschrijving ‘kont- trabas’ … 

Wandelen met pen en potlood (2)

door Hidde van der Ploeg
Jacobus Craandijk (1834-1912) – uitvoerig geïntroduceerd in ons vorige num-
mer – liet zich zó positief uit over het Gooi dat hij vreesde zijn geloofwaardig-
heid te verliezen. Hij dekte zich in door zijn visie te onderbouwen met kenne-
lijk door hemzelf vertaalde citaten.

‘Beklim ik een der heuvels’ – zo zingt 
de grijze Lambertus Hortensius, in sier-
lijk Latijn, van de landstreek waar hij, na 
langen arbeid en ontzettende levenserva-
ringen, zijn ouden dag in rust mogt door-
brengen – ‘beklim ik een der heuvels, 
dan zie ik, ten oosten, in ’t midden der 
bosschen, het hooge Amersfoort; naar ’t 
westen Utrecht, de groote stad: wendt gij 
het oog naar het noorden, dan ziet gij op 
den helderen boeze, door dorpen omge-
ven waar de landman den grond met het 
harde ploegijzer klieft; boven de heuvels 
steken de toppen der wouden uit.’

Sierlijk Latijn
Het is maar een klein deel van Jacobus’ 
totale lofzang waarbij hij zwaar leunt op 
die in sierlijk Latijn vervatte visie van 
Lambertus Hortensius, de priester die in 
1572 als rector van de Latijnse school in 
Naarden – samen met zes andere voor-
aanstaande burgers – de commandant 
van de Spaanse belegeraars tevergeefs 
smeekte de bevolking te sparen. Hijzelf 
overleefde. 
‘De zee is veel naderbij’, neemt Jaco-
bus Craandijk zelf de pen weer op. ‘Wij 
overzien den grooten, blinkenden wa-
terspiegel, met een diepen inham in het 
land indringend en wij volgen de kust-
lijn, tot waar de zandduinen der Veluwe 
en de groote kazerne van Harderwijk in 
fantastisch licht te midden der blaauwe 
nevelen van ’t verschiet met rozenrooden 
gloed stralen, terwijl aan de overzij-
de boven de flaauwe streep, die de kust 
van West Friesland 
aanduidt, de torens 
van Monnikendam, 
Edam, Ransdorp, 
nevens de vuurbaak 
van Marken sche-
meren. Ginds is het 
Amsterdam in de 
verte, en meer na-
bij Muiderberg en 
Muiden, Weesp en 
Naarden. Daar de 
Utrechtsche dom 
en de ranke Lieve 
Vrouwentoren van 
Amersfoort.’

Uitlaatgassen
Nam Jacobus dat nu 

echt allemaal waar vanaf zijn standpunt 
op de Tafelberg? Net als Lambertus Hor-
tentius die drie eeuwen eerder eenzelfde 
scherpe blik suggereerde? Het zicht in 
die vervlogen eeuwen zal bij ontstentenis 
van uitlaatgassen helderder zijn geweest 
en misschien hadden de mensen in die 
tijd allemaal een arendsblik. De uitzicht-
belemmerende begroeiing was er moge-
lijk niet, of gaat het hier om ouderwets 
bluffen met een landkaart in de hand? 
Laten we er niet over speculeren en onze 
aandacht opnieuw  richten op Jacobus. 
Die beklaagt zich inmiddels over: ‘het 
gemis aan een goede restauratie, geens-
zins onverschillig voor den bezoeker van 
dit, aan zulke inrigtingen niet rijke oord. 
Thans vindt men eerst te Laren gelegen-
heid tot een eenvoudig maal. De vrien-
delijke bewaarder van het paviljoen, die 
in het tolhuis aan den weg naar Huizen 
woont, (aan de Huizerweg nagenoeg op 
de Blaricumse gemeentegrens – red.) is 
op ’t ontvangen van gasten niet ingerigt.’

Meenten
‘Bij het tolhuis is de landstreek tamelijk 
woest en bar.(…) ‘t Zijn de “Meenten” 
, waar, volgens overoud regt, ieder Erf-
gooijer zeven runderen weiden mag. 
Maar des winters staat deze vlakte on-
der water. Dan breken de golven tegen 
de heuvels. Evenwel, de boeren zien het 
gaarne, want het slib, dat achterblijft, 
geeft aan de weide vruchtbaarheid en 
uitstekend is het hooi, dat er gewonnen 
wordt in de “maten” vlak aan de zee.’

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
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****

De Bijvanck veertig jaar
door Sybert Blijdenstein
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaam-
heden in de Bijvanck. De eerste woningen werden in 1974 opgeleverd. Dat is
een goede veertig jaar geleden. Reden voor hei & wei om aan de boeiende
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.   

De Blaricumse hoofdpersonen, initia-
tiefnemers en verantwoordelijk voor de
bouw waren de toenmalige burgemeester
Map Tydeman (1913-2008) en vooral de
wethouder Onno Schöne (1914–2004).
Na het aftreden in 1972 van Tydeman
nam in 1973 Anneke Le Coultre-Foest
(1927) als nieuwe burgemeester diens
aandeel in Bijvanck over.   

De afgewende herindeling
Zo’n 45 jaar geleden zag het er ten noor-
den van het oude dorp heel anders uit
dan nu. Veel  open natuur. Uitgestrekte
weilanden. Bonte koeien. Eindeloze ver-
gezichten. Zeilboten op het Gooimeer.
Open vlaktes. Door de mens afgegraven
duingebied. Waar de wind vrij spel had.
Verder stilte alom. Een rust die ten einde
liep. In het Gooi was de behoefte geste-
gen aan goede en betaalbare woningen.
Het oog van de regering viel op de
Bijvanck, een uitgestrekt, stil stuk land,
liggend op Huizer én Blaricums grond-
gebied. Huizen werd als groeikern aan-
gewezen. Doel: ‘één grote stad aan het
water.’ Voor de bebouwing van de
Bijvanck had men echter wel medewer-
king én grondgebied van Blaricum
nodig. Probleempje: ‘peuter’ Blaricum
was vast besloten zelf te bouwen.
Ingewikkeld, maar te doen. Huizen was
slim. Ze bood aan dat zij de aanleg van
de hele infrastructuur zou verzorgen én
financieren. Ook die van de Blaricumse
Bijvanck. In ruil daarvoor zou Blaricum
haar Bijvanck, als die bebouwd was, aan
Huizen afstaan. Deal. Huizen pakte haar
bouw snel en grootstedelijk aan: rechte
straten met lange rijen huizen. Blaricum
startte met de bouw een stuk later. Er
was meer voorbereiding vereist. Geen
kaarsrechte bouw, maar speelser, met
open ruimtes en fraaie zichtlijnen. Na
gereedkoming van de Blaricumse
Bijvanck, strandde in de Eerste Kamer
het wetsvoorstel voor de herindeling
naar Huizen. De korte doch intensieve
Haagse lobby van Blaricum was daar
niet geheel vreemd aan. Een handige
zet? Het leek van wel: in één klap ver-
dubbelde de Blaricumse bevolking.
Maar de al stroeve verstandhouding met
Huizen werd er niet beter op. Blaricum
heeft Huizen later nog wel de miljoenen
voor de infrastructuur terugbetaald. Of
dat soepel verliep? We weten het niet. In
ieder geval blijft ook nu in 2015 de

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

Vader van de Bijvanck 
Even terug in de tijd. Vanaf 1972 zou
Blaricum gaan bouwen, onder toezicht
van oud minister Pieter Bogaers, voorzit-
ter van het nieuwe instituut ‘Gooi en
Vechtstreek.’ In dezelfde tijd werd Onno
Schöne wethouder. Uit het bedrijfsleven.
Kunstzinnig. Creatief. Een idealist met
visie. Maar zonder politieke kennis.
Gelukkig vond hij twee ervaren rotten in
het vak aan zijn zijde: burgemeester
Tydeman en wethouder De Klerk.
Aanvankelijk voelde Schöne zich zoals
hij zei: ‘als iemand met twee linkerhan-
den, maar wel enthousiast en idealis-
tisch.’ Als taak kreeg hij de bouw van de
Bijvanck. Loodzwaar. Bij de eerste
raadsvergaderingen liet hij verstek gaan:
‘ik  deed het in mijn broek van angst.’ De
Chef Algemene Zaken, Straatsma,
maakte hem wegwijs in gemeentezaken
en loodste hem door die eerste moeilijke
maanden.   

La Grande Borne
Voor de verdwijnende natuur moest een
mooie, leefbare wijk terugkomen. Geen
verkoop van grond aan projectontwikke-
laars. De plannen zou de gemeente zelf
maken, om pas daarna de aannemers en
woningcorporaties in te schakelen. Een
jaar lang werden de diverse ideeën uitge-
werkt. Ook studiereizen gemaakt. Naar
Glasgow en naar de voorstad van Parijs,
‘La Grande Borne’ die met haar steden-
bouwkundig aantrekkelijk gekronkel,
langs speels verlopende basislijnen,
model gestaan heeft voor de Bijvanck.       

Vergaderen en bouwen
Een hecht team van ervaren stedenbouw-
kundigen en architecten, waaronder
Hertzberger en Wissing, en van land-
schapsarchitecten zoals Jan Kalf, was
gevormd. Vergaderd werd in het
gemeentehuis, bij de stedenbouwkundi-
gen in Barendrecht en bij Schöne thuis.
De toen nog vrij unieke inspraak door de
toekomstige bewoners, allen uit het
Gooi, werd georganiseerd: tien groepen
van elk twintig personen. De wijk groei-
de met luisteren naar de bewoners. De
stedenbouwkundige van Huizen, profes-
sor Froger, bleef regelmatig een boter-
hammetje eten bij Schöne. En zie: ook

de stedenbouwkundige plannen van
Huizen werden speelser. Botste Schöne
nog geregeld met toezichthouder
Bogaers, de man van het snelle bouwen,
gesteund door Tydeman kon hij steeds
voet bij stuk houden: ‘Blaricums plan-
nen zijn goed en versnellen ook de
bouw.’ Bogaers kreeg waardering voor
Schöne: ze gingen zelfs in de vroege
ochtend samen baantjes trekken in de
Biezem. Er werd een grote maquette van
de Bijvanck gemaakt, waarin je met een

‘enthescoop’ als het ware door de straten
kon wandelen. Nu heel gewoon, toen nog
bijzonder. De goedkeuring door de Raad
en door het Gewest volgde. Toen begon
de bouw. Er volgde voor Schöne een bij-
zonder inspannende periode van voor-
schriften, bepalingen, officiële goedkeu-
ringen, toetsing van de financiële haal-
baarheid van koopwoningen, huurwo-
ningen, flatwoningen, éénpersoonswo-
ningen, het winkelcentrum, de scholen,
de sporthal, en van de intensieve bouw-

Parijs, La Grande Borne

De Bijvanck, omstreeks 1974/1975
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

Vijfduizend bomen 
Nog ruimschoots voor de bouw was de
raad akkoord gegaan met het verzoek
van Tydeman om vijfduizend bomen te
kopen bij een kweker in Zundert. Toen
die bomen jaren later geplant werden
waren het al ‘hele echte bomen’ die de
bebouwde Bijvanck van begin af aan een
volwassen en gezellige aanblik gaven.
Het planten in de dikke, onvruchtbare,
opgespoten witte zandlaag veroorzaakte
door te hoge wortelgroei ook nu nog niet
opgeloste problemen.     

Allerlei soorten woningen
De zeven flats werden ontworpen.
Terrasflats. Dat was nieuw. De financië-
le goedkeuring van de provincie door
hoofdingenieur Wieringa, directeur
inspecteur Volkhuisvesting, verliep daar-
om traag. Uiteindelijk gingen de nodige
heipalen de grond in. En Wieringa kwam
de eerste steen leggen. Langzamerhand
ontstonden ook rijtjes huizen. Opviel dat
de hoekhuizen de voorkeur genoten. Dat
leidde tot de opdracht aan één van de
architecten om rijtjes huizen met vier
hoekwoningen te ontwerpen. De zoge-
naamde Molenwiekwoningen: vier hoe-
kwoningen als één grote villa. De kleine
woningen voor alleenstaanden werden
de ‘Kabouterwoninkjes’ aan het
Palingpad. Een groot wooncomplex, ‘De
Wetering’, kwam van de grond. Meer
luxueuze woningen, de ‘Witte
Woningen’ aan de Koggewagen zagen
het licht. Bijnaam: ‘Klein Jeruzalem.’ De
69 kettingwoningen (in slingervorm) van
Wissing volgden. De Bijvanck kreeg zo
haar unieke karakter.

Tot slot
Van de geplande, fraaie fietsbrug over de
Randweg Oost naar de ‘Landingsbaan’ is
niets gekomen. Maar als dat het enige is,
en zeker als het nieuwste Centrumplan
Bijvanck gerealiseerd is, dan kunnen de
Blaricummers daar toch wel overheen
komen, of niet soms? 

100 jaar
door Frans Ruijter
Op 12 december 2014 was het een
eeuw geleden dat mevrouw Miep
Klaver - van Dijk in Utrecht het
levenslicht zag. 

Ze trouwde op 5 oktober 1938 met
Blaricummer in hart en nieren, Bep
Klaver (1915-1982). De eerste jaren van
hun huwelijk woonden zij aan de Tweede
Molenweg 22. Daar zijn drie van hun
vier kinderen geboren, te weten: Mia,
Nannie (overleden in 2014) en John. In
1949 kregen ze op de Statenkamer 5 een
net nieuw gebouwde woning toegewe-
zen. Daar werd de jongste dochter Helen

geboren. Over haar gezin zei ze ooit:
‘Zelf heb ik nog nooit een klavertje vier
gevonden in de tuin, maar wel in huis en
dat zijn onze zoon en drie dochters, zij
zorgen voor zonneschijn in ons huis.’ De
laatste jaren woont ze naar alle tevreden-
heid in Johannes Hove in Laren. Tijdens
haar verjaardag was ze wat grieperig,
daardoor werd een officieel feest uitge-
steld. Maar ze wil nog van geen opgeven
weten: een zuster van haar is 96 jaar en
ze zegt nog strijdbaar: ‘Ik wil nog mee-
maken dat mijn zus ook 100 jaar wordt.’
Wij van hei & wei gunnen haar dat van
harte. 

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

Michiel Krabbenborg @Michiel_BW
De kerst- sponsorloop bij @OBBlaricum
was een succes! De leerlingen hebben gelo-
pen voor @DeOpkikker#goeddoel

Maarten Frenk @MaartenFrenk
Mooie nieuwjaar traditie in #blaricum.
Vuur, zang en natuurlijk drank 

IJssalon De Hoop @ijssalondehoop
Beste IJsgenieters, met ons laatste facebook bericht van 2014 wil-
len wij iedereen bedanken voor een fantastisch ijs-seizoen 2014.

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

Dit karakteristieke witte huisje is nu Tweede Molenweg 47. Tot 1961 was het
genummerd aan de Eerste Molenweg 56. Het huis stond vroeger aan de voet

van de Blaricumse molen. Die heeft gestaan waar nu Tweede Molenweg 49 is,
maar is in 1928 helaas gesloopt. In de volksmond wordt dat nog steeds 'De

Molenberg' genoemd. Bekende bewoners van dit lieftallige huisje waren onder
andere de families: Herman Zeegers en Meeuwis Krijnen. Echter de bekend-
ste, landelijk gezien dan, is natuurlijk Ton Lensink. Vooral bekend geworden
als Ti Ta Tovenaar. Inmiddels woont mevrouw Moppes hier alweer heel lang

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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@BlaricumNL welke vrijwilligers bij 
sportverenigingen zijn de clubhelden in 
de gem #Blaricum? Nomineren kan nu 
via http://www.ad.nl/clubheld

Rosmarijn Boender
@postboe
Einde van kastanjebo-
mentijdperk na 55 jaar 
#kastanjeziekte. We 
hopen op mooie nieuwe 
bloeiers in de straat. 

KNRM Blaricum@KNRMBlaricum  
1 mrt. Blaricum-1 en Engelina oefenen op 
het #Gooimeer. Pacen en manouvreren op 
het programma.

 Blaricum toen...

Raadhuisstraat hoek Middenweg
Deze foto dateert uit 1961. De boerderij is gebouwd in 1760. De 

eerste bewoners waren Lammert de Zaayer en Matje Rigter. In 1869 
bezweek de voorgevel bij een zware storm. Deze werd snel hersteld en 
men zette het jaartal dat de nieuwe gevel erin kwam op de boerderij. 
Emmetje en Lammert Rokebrand waren de laatste bewoners. Na hun 
overlijden, resp. in 1955 en 1958, kwam de boerderij leeg te staan en 
verviel in de loop der jaren tot deze bouwval. Het huis rechts op de 

foto staat aan de Schoolstraat hoek Middenweg en staat op de plaats 
waar eens de hooiberg stond die bij deze boerderij op de voorgrond 
hoorde. In 1976 is de boerderij in stijl herbouwd tot twee mooie wo-

ningen, genummerd aan Middenweg 4a en Raadhuisstraat 7. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

Welstandscommissie

door Robert Molijn
Al fi etsend door ons prachtige dorp rees bij mij de vraag wat nou precies de 
taak van een welstandscommissie is en welke normen zij hanteert. Immers, wat 
de een mooi vindt, kan de ander vreselijk vinden. En hoe werkt dat in ons dorp, 
met haar beschermde dorpsgezicht?

De welstandscommissie, vroeger ook 
wel schoonheidscommissie genoemd, is 
een door de gemeenteraad benoemd on-
afhankelijk gezelschap meestal bestaan-
de uit architecten die aan burgemeester 
en wethouders advies uitbrengt ten aan-
zien van de vraag of de plaatsing of ui-
terlijk van een bouw-
werk voldoet aan de 
redelijke eisen van 
welstand zoals in de 
Woningwet bepaald. 

In begrijpelijk Ne-
derlands
In begrijpelijk Ne-
derlands: het op te 
richten of uiterlijk 
van het bouwwerk in 
kwestie moet passen 
in haar omgeving. 
Die normen kunnen 
van wijk tot wijk, en 
zelfs van straat tot 
straat verschillen. 
In het geval van ons 
dorp houdt dat dus in 
dat er in de praktijk andere normen en 
eisen gesteld zullen voor het oude dorp 
dan voor de Bijvanck en Blaricummer-
meent. 

Hoe werkt een en ander?
Hoe werkt een en ander? Als men een 
omgevingsvergunning (bij bouw- of 
sloopplannen) aanvraagt bij de gemeente 
dan kan deze aanvraag getoetst worden 
door de BEL Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. Deze commissie vergadert pe-

riodiek en deze zittingen zijn openbaar. 
De aanvrager kan desgewenst zijn/haar 
plannen toelichten. De commissie zal 
vervolgens een advies uitbrengen aan 
de gemeente, welke meestal opgevolgd 
zal worden. Tegen het advies van de 
welstandscommissie kan geen bezwaar 

gemaakt worden, wel tegen de besluiten 
die de gemeente neemt die uit het uitge-
brachte advies zullen voortvloeien. Ove-
rigens kan de gemeente het advies van de 
welstandscommissie negeren, en andere 
deskundigen om een second opinion vra-
gen om vervolgens alsnog wel of niet een 
fi at te geven aan een aanvraag. 

Er zijn dus tal van wegen die naar het 
spreekwoordelijke Rome kunnen lei-
den....

Hoe Anton Pieck zich een vergadering van de welstandscom-
missie voorstelde

begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

Vijfduizend bomen 
Nog ruimschoots voor de bouw was de
raad akkoord gegaan met het verzoek
van Tydeman om vijfduizend bomen te
kopen bij een kweker in Zundert. Toen
die bomen jaren later geplant werden
waren het al ‘hele echte bomen’ die de
bebouwde Bijvanck van begin af aan een
volwassen en gezellige aanblik gaven.
Het planten in de dikke, onvruchtbare,
opgespoten witte zandlaag veroorzaakte
door te hoge wortelgroei ook nu nog niet
opgeloste problemen.     

Allerlei soorten woningen
De zeven flats werden ontworpen.
Terrasflats. Dat was nieuw. De financië-
le goedkeuring van de provincie door
hoofdingenieur Wieringa, directeur
inspecteur Volkhuisvesting, verliep daar-
om traag. Uiteindelijk gingen de nodige
heipalen de grond in. En Wieringa kwam
de eerste steen leggen. Langzamerhand
ontstonden ook rijtjes huizen. Opviel dat
de hoekhuizen de voorkeur genoten. Dat
leidde tot de opdracht aan één van de
architecten om rijtjes huizen met vier
hoekwoningen te ontwerpen. De zoge-
naamde Molenwiekwoningen: vier hoe-
kwoningen als één grote villa. De kleine
woningen voor alleenstaanden werden
de ‘Kabouterwoninkjes’ aan het
Palingpad. Een groot wooncomplex, ‘De
Wetering’, kwam van de grond. Meer
luxueuze woningen, de ‘Witte
Woningen’ aan de Koggewagen zagen
het licht. Bijnaam: ‘Klein Jeruzalem.’ De
69 kettingwoningen (in slingervorm) van
Wissing volgden. De Bijvanck kreeg zo
haar unieke karakter.

Tot slot
Van de geplande, fraaie fietsbrug over de
Randweg Oost naar de ‘Landingsbaan’ is
niets gekomen. Maar als dat het enige is,
en zeker als het nieuwste Centrumplan
Bijvanck gerealiseerd is, dan kunnen de
Blaricummers daar toch wel overheen
komen, of niet soms? 

100 jaar
door Frans Ruijter
Op 12 december 2014 was het een
eeuw geleden dat mevrouw Miep
Klaver - van Dijk in Utrecht het
levenslicht zag. 

Ze trouwde op 5 oktober 1938 met
Blaricummer in hart en nieren, Bep
Klaver (1915-1982). De eerste jaren van
hun huwelijk woonden zij aan de Tweede
Molenweg 22. Daar zijn drie van hun
vier kinderen geboren, te weten: Mia,
Nannie (overleden in 2014) en John. In
1949 kregen ze op de Statenkamer 5 een
net nieuw gebouwde woning toegewe-
zen. Daar werd de jongste dochter Helen

geboren. Over haar gezin zei ze ooit:
‘Zelf heb ik nog nooit een klavertje vier
gevonden in de tuin, maar wel in huis en
dat zijn onze zoon en drie dochters, zij
zorgen voor zonneschijn in ons huis.’ De
laatste jaren woont ze naar alle tevreden-
heid in Johannes Hove in Laren. Tijdens
haar verjaardag was ze wat grieperig,
daardoor werd een officieel feest uitge-
steld. Maar ze wil nog van geen opgeven
weten: een zuster van haar is 96 jaar en
ze zegt nog strijdbaar: ‘Ik wil nog mee-
maken dat mijn zus ook 100 jaar wordt.’
Wij van hei & wei gunnen haar dat van
harte. 
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Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

Dit karakteristieke witte huisje is nu Tweede Molenweg 47. Tot 1961 was het
genummerd aan de Eerste Molenweg 56. Het huis stond vroeger aan de voet

van de Blaricumse molen. Die heeft gestaan waar nu Tweede Molenweg 49 is,
maar is in 1928 helaas gesloopt. In de volksmond wordt dat nog steeds 'De

Molenberg' genoemd. Bekende bewoners van dit lieftallige huisje waren onder
andere de families: Herman Zeegers en Meeuwis Krijnen. Echter de bekend-
ste, landelijk gezien dan, is natuurlijk Ton Lensink. Vooral bekend geworden
als Ti Ta Tovenaar. Inmiddels woont mevrouw Moppes hier alweer heel lang

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Goylants Kamerkoor 

Op Goede Vrijdag, 3 april, is er om 19.15 uur een viering in de Sint Vituskerk. 
Ook dit jaar geeft het Goylants Kamerkoor, onder leiding van Bas Halsema met 
medewerking van Richard Vos, aan deze speciale viering extra sfeer en glans. 

Tijdens de dienst wordt in woord en ge-
zang het lijden en sterven van Jezus Chris-
tus herdacht. Dit jaar is gekozen voor de 
Mattheuspassie van Heinrich Schütz, een 
voorloper van Johann Sebastian Bach. 
Deze Mattheuspassie is, net als die van 
Bach, een op muziek gezette versie van 

het lijdensverhaal. Rond dit passieverhaal 
kunnen de bezoekers van de dienst nog 
enkele bijpassende koralen meezingen. 
Iedereen is welkom voor deze bezinnen-
de bijeenkomst aan de vooravond van het 
feest van Pasen. Er is een collecte bij de 
uitgang ter bestrijding van de kosten.
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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

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

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 

u tijdens de openingstijden bellen met 

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

Startsein bouw winkelcentrum en appartementen 
De Balken

5 mei: Viering 70 jaar bevrijding
Op 5 mei 2015 is het feest in Blari-
cum! Want op die dag wordt ‘70 jaar 
Nationale Bevrijding’ gevierd. 

Het Blaricumse Comité 4 mei orga-
niseert tussen 11.00 en 16.00 uur 
diverse optredens in het plantsoen 
aan de Piepersweg. 
Ook is er een parade van historische 
legervoertuigen en wordt het vrij-
heidsvuur ontstoken dat speciaal van-
uit Wageningen wordt overgebracht. 
U bent dinsdag 5 mei van harte wel-
kom! Het programma leest u in de 
hei & wei van 10 april.

 
Maandag 2 maart jl. heeft wethouder Kennis samen met de heer Flemminks Smid 
van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en de heer Boeve van Bouwbedrijf 
Noordersluis, met een druk op de symbolische rode knop de confetti gelanceerd. 

Met deze handeling is de bouw van 
‘Winkelcentrum en appartementen De 
Balken’ in Blaricum officieel gestart. Het 
project is ontwikkeld door Bouwbedrijf 
Noordersluis uit Lelystad in opdracht van 
woningcorporatie Het Gooi en Omstre-
ken en de bestaande ondernemers. 

Nieuwe invulling winkelcen-
trum mét appartementen
In het nieuwe winkelcentrum zal er voor 
ca. 600 m2 aan commerciële winkel-
ruimten gebouwd worden. Deze ruimtes 
blijven in eigendom van de huidige 

eigenaren. Daarboven zijn 30 huurap-
partementen gesitueerd van woning-
corporatie Het Gooi en Omstreken. De 
appartementen hebben een woonopper-
vlakte van ongeveer 53 en 80 vierkante 
meter en kenmerken zich door licht 
en ruimte. Het winkelcentrum wordt 
geheel vernieuwd en krijgt een moderne 
uitstraling. De winkels en huurwoningen 
worden onder architectuur gebouwd.

Begin 2016 wordt het complex in gebruik 
genomen. Er zullen meerdere mijlpalen 
volgen. Iets om naar uit te kijken. 

Het Blaricumse Comité 4 mei nodigt u uit voor de jaarlijkse herdenking van de 
oorlogsslachtoffers. Het thema dit jaar is ‘Vrijheid geef je door’. 

Stille tocht om 19.00 uur
Dit jaar start de herdenking met een 
stille tocht, die om 19.00 uur begint bij 

de Vituskerk aan de Kerklaan. De tocht 
gaat door het dorp naar het monument 
voor de gevallenen in het plantsoen 

aan de Piepersweg. Hier wordt ook de 
herdenking zelf gehouden. Na afloop 
van de herdenking om ca. 20.15 uur 
kunt u daar een kopje koffie of thee 
drinken. Het volledige programma leest 
u in de hei & wei van 10 april.

Zaterdag 14 februari jl. reikte burgemeester Joan de Zwart-Bloch een Koninklijke 
onderscheiding uit aan twee leden van de vrijwillige brandweer Blaricum en regio. 
Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de brandweer.

De heer 
E.J. (Erik) 
Brouwer (44) 
is benoemd 
tot Lid in de 
Orde van 
Oranje-Nas-
sau omdat 
hij zich 20 
jaar heeft 
ingezet voor 
de vrijwillige 
brandweer.

De heer H.P.W. 
(Hilbert) van den 
Bergh (40) is ook 
benoemd tot Lid 
in de Orde van 
Oranje-Nassau. 
Hij kreeg de 
onderscheiding 
omdat hij 20 
jaar actief lid is 
bij de vrijwil-
lige brandweer, 
waarvan menig jaar als bevelvoerder. 

Twee brandweermannen 
Koninklijk onderscheiden

Wethouder Kennis, de heer Boeve en 
de heer Flemminks Smid verrichten de 
officiële handeling. 

Blaricum

Gemeentediensten 3 en 6 april gesloten
Op vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) en maandag 6 april (2e Paasdag) zijn alle ge-
meentediensten gesloten. Daarbuiten kunt u op de vaste tijden bij ons terecht. 

GEWIJZIGD PROGRAMMA DODENHERDENKING 4 MEI 2015
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Sinds begin dit jaar worden aangevraagde of verleende (omgevings)vergunnin-
gen niet meer in de hei & wei gepubliceerd. Deze (omgevings)vergunningen kunt 
u bekijken via de landelijke website www.overheid.nl of via www.blaricum.nl 
(Actueel > Bekendmakingen). 

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? 
Meld u dan aan voor de e-mailservice bekendmakingen Overheid. U vindt de link 
op www.blaricum.nl (Actueel > Bekendmakingen). 

Verordeningen
Verordeningen zijn wetten en regels die speciaal voor die gemeente gemaakt 
zijn. Deze gelden voor iedereen binnen de gemeente. De verordeningen worden 
ook bekend gemaakt via de landelijke website www.overheid.nl

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN  

Op 27 januari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Blaricum 
besloten de procedure vast te stellen inzake het opleggen van een bestuurlijke boete 
op grond van de wet Basisregistratie Personen. Deze procedure treedt in werking de 
dag na bekendmaking van het besluit. Meer informatie over de bestuurlijke boete 
kunt u vinden op www.blaricum.nl

Vaststelling procedure opleggen 
bestuurlijke boete

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor informatie over de agenda op: www.welmon.nl

Het college heeft op 3 maart 2015 in mandaat het besluit vastgesteld als bedoeld in 
artikel 25h van de Mededingingswet. 

Met dit besluit worden economische 
activiteiten aangewezen die plaatsvinden 
in het algemeen belang waardoor die 
activiteiten worden uitgezonderd van de 
wettelijke verplichting. Daardoor hoeven 
zij niet te voldoen aan de voorwaar-
den in de Wet Markt & Overheid, zoals 
bijvoorbeeld het in rekening brengen van 
de minimale kostprijs. 
Met het besluit worden de volgende 
activiteiten uitgezonderd: 
a)  Verhuur/ingebruikgeving van gemeen-

telijke eigendommen aan maatschap-
pelijke en/of (sport) organisaties

b)  Verhuur van vastgoed
c) Verhuur groenstroken

Dit besluit ligt na 13 maart 2015, gedu-
rende de beroepstermijn van zes weken, 
ter inzage in het kantoor van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. 

Beroep kan worden ingesteld door die-
genen die een ontvankelijke zienswijze 
hebben ingediend, dan wel diegene die 
kunnen aantonen dat zij daar redelijker-
wijs niet toe in staat zijn geweest. 

Voor informatie kunt u contact opne-
men met de heer W.-J. Leenders. U kunt 
hem bereiken via telefoonnummer 
14 035 (bereikbaar op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag).

Besluit vaststelling economische 
activiteiten  

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de BEL-gemeenten hebben 
sinds kort een nieuw uniform, wat gelijk is aan het uniform dat ook landelijk door BOA’s 
wordt gebruikt. Hierdoor zijn ze voor onze inwoners goed herkenbaar op straat. 

Wat doet een BOA?
De focus van de BOA ligt op het voorko-
men en verhelpen van (kleine) overlast-
feiten, met tot doel het bevorderen van 
een prettige leefomgeving en veiligheid 
op straat. Zij hebben officiële opspo-
ringsbevoegdheden en kunnen boetes 
uitdelen bij onder andere het dumpen 
van afval, fout parkeren en niet oprui-
men van hondenpoep. Daarnaast voeren 
zij toezichthoudende taken uit tijdens 
evenementen en ondersteunen zij de po-
litie in het kader van de openbare orde 
en veiligheid. De BOA heeft in de afwik-
keling van klachten en meldingen vaak 
een spilfunctie met andere instanties zo-
als de politie, woningbouwverenigingen, 
hulpverleningsinstanties en instanties op 
het gebied van milieu. Daarnaast wordt 

de BOA 
ingezet voor 
zaken als 
bemiddeling, 
hulpver-
lening en 
advisering.

Geautomatiseerd 
registratiesysteem (BySpy)
Sinds een jaar werken de BOA’s van de 
BEL naar tevredenheid met een mobiel 
registratiesysteem. Hierdoor kunnen zij 
onder andere eenvoudig kentekeninfor-
matie oproepen en via een speciale 
applicatie waarschuwingen en boetes 
uitprinten. Registratie en verwerking van 
overlastfeiten gaan hierdoor sneller en 
nauwkeuriger. De administratieve afhan-
deling kost zodoende minder tijd.

BOA’s bij de BEL
De BEL Combinatie heeft op dit moment 
drie BOA’s in vaste dienst. In principe 
heeft elke gemeente één vast aanspreek-
punt, maar indien nodig vervangen en 
ondersteunen de BOA’s elkaar. U ziet 
ze in hun serveillancerondes, maar ook 
komen zij wanneer inwoners de ge-
meente bellen voor een overlastmelding 
of andere vraag of klacht die binnen hun 
werkveld en bevoegdheid ligt.

BOA’s BEL in nieuw uniform

Problemen met betalingen PGB? 
Neem contact op met de gemeente
In het nieuws zijn meerdere berichten verschenen dat mensen met een Persoonsge-
bonden Budget (PGB) problemen hebben om betalingen te laten verrichten. Het PGB 
is nodig om zorg of huishoudelijke hulp in te kopen. Heeft u hier ook ervaring mee? 
De gemeente wil graag met u in contact komen.

SVB
Sinds 1 januari 2015 hebben inwoners 
met een PGB niet meer zelf de beschik-
king over hun budget. Dit beheert de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) voort-
aan. De SVB doet de betalingen aan de 
zorgverleners. Dit wordt trekkingsrecht 
genoemd. Zo wordt frauderen met het 
persoonsgebonden budget moeilijker 
gemaakt.
 
Administratie
Helaas brengt deze verandering de 
nodige problemen met zich mee. 
Administratief moesten inwoners, SVB 
en gemeente veel regelen. Is in dit 
proces iets fout gegaan, dan worden er 
door de Sociale Verzekeringsbank geen 

betalingen gedaan aan zorgverleners. 
Staatssecretaris Van Rijn heeft inmid-
dels een noodscenario in werking laten 
treden: Ook als gegevens niet volledig 
zijn, betaalt de Sociale Verzekeringsbank 
toch uit. Achteraf moet dan de uitgaaf 
verantwoord worden.
 
Problemen? 
Gemeente biedt hulp
Mogelijk is deze oplossing niet voor 
iedereen voldoende. Heeft u nog 
problemen met het Persoonsgebonden 
Budget? Laat dit dan weten. Neemt u 
hiervoor contact op met het BEL-team 
Maatschappelijke Zaken. Telefoonnum-
mer: 035 - 528 12 47. Wij kijken samen 
met u naar een goede oplossing.
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Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Vraag van de maand

Hoe krijg ik mijn puber 
aan het huiswerk?
Sommige tieners zijn uit zichzelf ijverig en georganiseerd en maken netjes en op tijd 
hun huiswerk. Er is echter ook een groep pubers die een hekel heeft aan huiswerk 
maken en alleen met ruzie thuis aan het werk gezet kan worden. Enorm frustrerend 
voor ouders! Wat is een goede aanpak om een huiswerk-mijdende puber aan het 
werk te krijgen?

Motivatie
Uw kind laten inzien dat goede cijfers en verantwoordelijk gedrag belangrijk zijn, 
is een verloren zaak. U kunt uw puber nu eenmaal niet overtuigen van het belang 
van school, een goede opleiding enzovoorts. Voor pubers zijn andere zaken, zoals 
vrienden en social media, belangrijker. Zij zijn niet ongemotiveerd, ze zijn gewoon ge-
motiveerd voor hele andere zaken! Focus dus op het maken van afspraken over het 
gedrag en het aanleren van positief huiswerkgedrag aan de hand van de volgende 
strategieën:
1.  Plan samen dagelijks huiswerktijd in. Regels en routine zorgen voor helderheid 

voor iedereen. Spreek bijvoorbeeld standaard af dat er tussen 16.00 en 17.30 uur 
huiswerk wordt gemaakt, en stel dit samen met uw tiener per week bij wanneer er 
bijvoorbeeld toetsen zijn.

2.  Creëer een huiswerkplek op een centrale plek. Tieners worden gemakkelijk afge-
leid en hebben behoefte aan steun en toezicht. Door een huiswerkplek te creëren 
in bijvoorbeeld de woonkamer, weet u zeker dat ze aan het werk zijn en bent u in 
de buurt wanneer ze een vraag hebben. Als ze graag in hun kamer willen werken, 
spreek dan af dat ze dit mogen als ze bijvoorbeeld goed scoren op een toets.

3.  Beloon dagelijks hun inzet! Motiveer uw tiener door bijvoorbeeld af te spreken 
dat ze na het afronden van een bepaald vak 10 minuten op de iPad mogen, en 
wanneer het huiswerk helemaal is afgerond bijvoorbeeld een uur. Andersom werkt 
het ook: huiswerk niet af betekent ook niet op de iPad. Dit moet vanaf nu worden 
verdiend.

Ondersteuning
Soms kan de strijd rondom het maken van huiswerk zo oplopen dat zowel de school-
prestaties van uw kind als ook de sfeer in huis er onder te lijden heeft. Sommige 
pubers lijken simpelweg niet aan het werk te zetten. Wat doet u dan?
•  Zoek contact met de school van uw kind en betrek ze bij dit probleem. Sommige 

scholen bieden de mogelijkheid om huiswerk op school te maken (in een zogehe-
ten huiswerkklas) of andere vormen van ondersteuning. Kijk ook samen met de 
school naar mogelijke oorzaken van dit huiswerk-mijdende gedrag. Kan uw kind de 
stof wel voldoende aan? Heeft uw kind last van faalangst? Speelt er iets anders?

•  Roep tijdig hulp in! U hoeft er niet alleen voor te staan. Denk bijvoorbeeld aan 
professionele huiswerkbegeleiding voor uw kind. Sommige pubers moeten ‘leren 
leren’. Veel centra voor huiswerk- en studiebegeleiding bieden steun bij het behe-
ren van agenda’s, plannen van het huiswerk en het maken van werkstukken. Als uw 
kind dit niet van u aanneemt en wel van een ander, maak daar dan gebruik van!

•  Investeer in uw eigen opvoedvaardigheden. Het opvoeden van pubers kan veelei-
send zijn. Het is heel helpend om iemand mee te laten denken en u te voorzien van 
tips en advies. Loop eens langs bij je lokale Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of 
volg een cursus Positief Opvoeden van Tieners. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.cjggooienvechtstreek.nl

De agenda’s van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken worden 
sinds begin dit jaar niet meer in dit blad gepubliceerd. U kunt de agenda’s en de 
bijbehorende stukken - zodra deze bekend zijn - bekijken via www.blaricum.nl 
(Gemeentehuis > Gemeenteraad > Vergaderingen van de gemeenteraad) en bij 
de balie in het gemeentehuis.

Verdien uw zorgkosten terug 
via uw belastingaangifte!
Mensen met een beperking of (chronische) ziekte maken jaarlijks veel extra kosten 
voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel 
aftrekbaar via de belastingen. Hoe u dit kunt doen, ziet u op de geheel vernieuwde 
website www.meerkosten.nl. Nieuw op de website is informatie over de extra 
inkomensondersteuning die gemeenten geven. 

De landelijke tegemoetkomingen, Wtcg 
en Compensatie eigen risico (Cer), voor 
mensen met een beperking en chronisch 
zieken zijn namelijk verdwenen. De finan-
ciële ondersteuning van deze groep men-
sen is nu een taak van de gemeenten.

Geld terugverdienen
Met behulp van de website kunt u soms 
honderden euro’s terugverdienen. De 
aftrek geldt voor zogenaamde ‘speci-
fieke zorgkosten’, zoals medische hulp, 
voorgeschreven medicijnen, dieet op 
doktersadvies en vervoer van en naar 
het ziekenhuis. Hoe hoog het bedrag is 
dat u terug kunt krijgen, hangt af van uw 

zorgkosten, uw inkomen en dat van een 
eventuele fiscale partner. 

Begrijpelijk en laagdrempelig
In begrijpelijke taal geeft meerkosten.nl
uitleg over het invullen van de belas-
tingaangifte 2014. Rekenvoorbeelden 
verduidelijken hoe gemaakte kosten terug 
te verdienen zijn. U kunt ook een digitale 
brochure met alle informatie als pdf- of 
wordversie downloaden van de website 
www.iederin.nl (onder publicaties) en die 
zelf printen. Ieder(in) is de koepelorgani-
satie van mensen met een beperking en 
chronisch zieken en behartigt de belangen 
van meer dan twee miljoen mensen.

Sinds kort is er voor de inwoners van De Blaricummermeent een bushalte voor 
buslijnen 100 en 101 gerealiseerd. De halte staat aan beide zijden in de bocht 
van de Aristoteleslaan, ter plaatse van de aansluiting met de Stroomzijde (bij de 
Oorsprong). Bus 100 rijdt tussen Station Bussum en Carpoolplaats Blaricum. Bus 
101 ook, maar deze rijdt vanaf Carpoolplaats Blaricum door naar het treinsta-
tion in Hilversum, vice versa. U vindt de dienstregeling op www.connexxion.nl
 

NIEUWE BUSHALTE IN BLARICUM

Door de overheveling van taken van rijk naar gemeenten heeft iedere gemeente 
een onafhankelijke Wmo-adviesraad. De Wmo-adviesraad Blaricum signaleert en 
geeft gevraagd en ongevraagd advies over het hele ‘Sociaal Domein’. 

Onder het Sociaal Domein worden alle activiteiten en voorzieningen verstaan op het 
terrein van Wonen, Welzijn, Zorg, Jeugdzaken, Sport, Werk en Inkomen. De adviezen 
zijn aan het college van burgemeester en wethouders. Dit doet de Wmo-raad in het 
algemeen belang; hij is er niet om individuele hulpvragen op te lossen. Daarvoor kunt 
u naar het Wmo-loket of naar hulpverleners van bijvoorbeeld maatschappelijk werk, 
Versa-ouderenwerk (Swobel), woningbouwvereniging, of speciale patiënten- en 
cliëntenorganisaties. 

De Wmo-adviesraad Blaricum wil de belangen vertegenwoordigen van iedere inwoner 
die afhankelijk is van de Zorg en de Maatschappelijke ondersteuning in onze gemeen-
te en zal die stem laten klinken bij de gemeente! In Blaricum heeft deze adviesraad 7 
(onbezoldigde) leden: Margot Cornelis, Sabine Fijn van Draat, Rienk Harkema, Marga 
Haarsma, Violette van Loo, Jan Min en Jurrie Oosterhof. Het zijn ‘ervaringsdeskundi-
gen’; mensen die zelf ook in de zorg of het bedrijfsleven hebben gewerkt. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.blaricum.nl (Wonen > Zorg en welzijn > Wmo 2015).

Vacature
Momenteel heeft de Wmo-adviesraad Blaricum een vacature (M/V) in zaken die de 
‘Jeugd’ betreffen. Voor meer informatie over deze functie en een functieprofiel kunt 
u contact opnemen met voorzitter Margot Cornelis via wmoraad@blaricum.nl of 
corn1076@planet.nl. Ook kunt u uw motivatie en CV naar deze e-mailadressen sturen.

Wmo-adviesraad Blaricum
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Actie 30 dagen zonder alcohol gestart 
met recordaantal deelnemers
Op 2 maart is de regionale actie van de GGD 30dagenzonderalcohol gestart met 
bijna 600 deelnemers. De actie slaat duidelijk aan. Het aantal deelnemers dit jaar is 
bijna een verdubbeling van het aantal deelnemers van 2012 en 2013; toen melden 
ruim 300 mensen zich aan voor de actie. 

Het merendeel (500) van 
de deelnemers komt uit 
de regio. Een klein deel 
(100) woont net iets 
buiten de regio. 
De actie ‘30 dagen 
zonder alcohol’ wordt dit 
jaar niet alleen in de re-
gio Gooi en Vechtstreek 
georganiseerd, maar ook 
door diverse organisaties 
in het land onder de 
noemer ‘Ikpas’. In heel 
het land zijn er meer dan 
4000 deelnemers.

Een glaasje wijn bij het eten, een biertje 
na het sporten… Het drinken van alcohol 
is vaak een gewoonte. Het doel van deze 
actie is om gewoontegedrag te doorbre-
ken en na afloop weer bewust te kiezen 
voor wel of geen alcohol. 
De actie is gestart op 2 maart en eindigt 
31 maart. Gedurende die periode ont-
vangen deelnemers regelmatig nieuws-
brieven met tips en ervaringen om het 
vol te houden. Daarnaast kunnen deel-
nemers ervaringen delen via de 
facebookpagina 30dagenzonderalcohol.

Sponsorprijzen voor actieve 
deelnemers
Net als vorig jaar zijn er weer diverse 
sponsors gevonden die stimuleringsprij-
zen beschikbaar stellen; Restaurant du 
Roc van MBO college Hilversum biedt 
enkele diners aan inclusief alcoholvrije 
wijn, Filmhuis Bussum vrijkaartjes, net 
als het Muiderslot, ’t Spant in Bussum, 
Singer Laren, het Vestingmuseum en 
museum Hilversum. Vernissage biedt 
een creatieve workshop aan. Daarnaast 
zijn er onder andere fraaie waterkaraffen 
van KRNWTR en flessen alcoholvrije wijn 
van La-Source. De stimuleringsprijzen 
worden wekelijks verloot onder deelne-
mers die actief hun ervaringen delen. 
Hiernaast ontvingen de eerste 500 
deelnemers een startpakket met onder 

andere het tijdschrift ‘Gezond Nu’ dat 
gratis ter beschikking gesteld werd.

Positieve uitdaging aan uzelf
De resultaten van eerdere jaren zijn 
positief. Jong en oud, veel drinkers en 
gelegenheidsdrinkers doen mee. Meer 
dan 80% van de deelnemers lukt het om 
30 dagen geen alcohol te drinken. Deel-
nemers zijn na afloop trots op zichzelf. 
Ook blijkt dat een grote groep zelfs we-
ken na de actie bewuster kiest voor wel 
of niet drinken, minder alcohol drinkt, 
zich fitter voelt en beter slaapt. Ook dit 
jaar zal er onderzoek gedaan worden bij 
de deelnemers, naar reden van deel-
name en effecten. 

Samen aan de slag
De actie ’30 dagen zonder alcohol’ wordt 
georganiseerd in het kader van het 
programma ‘Samen aan de slag tegen 
riskant alcoholgebruik jeugd’ en is ge-
richt op de volwassenen in het algemeen 
en ouders, trainers, docenten en andere 
voorbeeldfiguren voor de jeugd in het 
bijzonder. In het programma werken 
gemeenten, GGD, politie, VWA, Jellinek , 
Tergooi en Trimbos samen. 

Kijk voor meer informatie over de actie 
op de website: www.ggdgooi.nl

Onlangs zijn de veiligheidscijfers van 2014 verschenen. Vorig jaar is het aantal mis-
drijven in Blaricum met 2% gedaald ten opzichte van 2013. Deze daling wordt veroor-
zaakt door de afname van het aantal auto-inbraken (-24%). Het aantal meldingen van 
jongerenoverlast is daarentegen gestegen van 41 naar 66. De cijfers dienen als input 
voor het gemeentelijk veiligheidsplan. 

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is in 2014 met 5% toegenomen ten opzichte van 2013. De 
meeste inbraken zijn in de laatste maanden van het jaar (september t/m december) 
gepleegd, de zogenoemde ‘donkere dagen periode’. Landelijk blijkt dit een gevoelige 
periode te zijn en daarom heeft de gemeente samen met de politie preventief actie 
ondernomen om woninginbraken te voorkomen. Zoals het inzetten van extra politie-
surveillance. Daarnaast is een workshop georganiseerd om inwoners te informeren 
over inbraakpreventiemaatregelen. Ondanks de extra activiteiten zijn er in deze peri-
ode 39 inbraken gepleegd, van de in totaal 84 inbraken. Om het aantal terug te drin-
gen worden er ook in 2015 maatregelen getroffen om woninginbraken te voorkomen.

Jeugd
Het aantal meldingen van jongerenoverlast kent een stijging van 41 naar 66 (61%) in 
2014. De meeste meldingen waren in de periode januari-augustus. Uit analyse blijkt 
dat er veel overlast is in de omgeving van de Wetering. Politie, Versa Welzijn en de 
gemeente zijn met de bewoners en ondernemers uit die omgeving in gesprek gegaan 
over de overlast die wordt ervaren. Dit traject wordt in 2015 voortgezet. 

Auto-inbraken
Het aantal auto-inbraken is in 2014 sterk gedaald (24%) ten opzichte van 2013. Met 
108 auto-inbraken ligt het cijfer echter nog steeds aan de hoge kant. De meeste 
van deze inbraken worden bij bezoekers van cafés en restaurants in het Oude Dorp 
gepleegd. Om het aantal auto-inbraken terug te dringen intensiveert de politie het 
komende jaar de samenwerking met horecaondernemers.

Aangiftecijfers 2012 2013 2014 Vergelijking 2014 t.o.v. 2013

         %   (=aantal)

Woninginbraken 104 80 84  +5%     (+4)
 pogingen 34 24 21  -13%    (-3)
 geslaagd 70 56 63  +13%    (+7)
Auto-inbraken 109 142 108  -24%       (-34)   
Meldingen jeugdoverlast 19 41 66  +61%       (+25)

Veiligheidsbeeld Blaricum 2014

Bouw De Gooische Gaerde gestart
Onder toeziend oog van wethouder Anne-Marie Kennis en de toekomstige be-
woners van De Gooische Gaerde legde Bouwbedrijf Nikkels BV op 17 februari de 
eerste begane grond vloerplaat. 
 
De Gooische Gaerde is een kleinschalige plan met drieëntwintig woningen en vijf 
verschillende woontypes. Binnen een half jaar na de start van de verkoop zijn vrijwel 
alle woningen verkocht.
De verkoop van dit gevarieerde project is 
in handen van Voorma en Walch Make-
laars in het Gooi. Voor meer informatie 
over de laatste semi-bungalow en vrij-
staande woning kunt u contact opnemen 
met Caroliene Joosse via telefoonnum-
mer: 035 – 525 31 35.
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Dorpsagenda

EXPOSITIES
Singer t/m 25 mei expositie Leo Gestel. 
t/m 7 juni tentoonstelling Rodin. 
www.singerlaren.nl. 
BEL-Kantoor t/m 25 maart expositie 
van Hanny van der Zwaan, Gerda Fee-
terse van Leeuwen en Hans Huismans. 
Open tijdens kantooruren, vrijdagmid-
dag gesloten. 
Rosa Spier Huis t/m 12 april tentoon-
stelling René Jolink, schilderijen. Dage-
lijks 10.00-16.00 uur.
De Trappenberg t/m 7 april verkoopex-
positie van Hans Claessen en Harry van 
Meurs. Te bezichtigen op werkdagen 
van 09.00-18.00 uur en op zondag van 
13.30-18.00 uur. 
Info: www.kunstroutetrappenberg.nl.
Galerie Vlierhove t/m 29 maart exposi-
tie Jan Rijlaarsdam. Geopend zaterdag 
en zondag van 14.00-17.00 uur. 
Info: www.vlierhove.nl.
Tandheelkunde Kliniek vanaf 16 
maart expositie ‘Seen’ van de fotografe 

Marie-Claire Greve met werk van paar-
den, Afrika en de Atlantische Oceaan. 

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom Lezing van Het Theosofisch 
Genootschap: 14 april 20.00 uur In-
nerlijke ontwikkeling met de beide be-
nen op de grond. Toegang gratis. Info: 
5314383. Voor verdere activiteiten 
Blaercom zie www.blaercom.nl.
Repair Café 14 maart in Torenhof van-
af 10.00 uur. U kunt terecht met defec-
te apparatuur en kleding. De reparaties 
worden gratis uitgevoerd. Wel wordt 
een vrijwillige donatie op prijs gesteld. 
Eventueel te vervangen onderdelen 
dient u zelf mee te brengen. Na 12.30 
uur worden geen reparaties meer aange-
nomen.
Geheugenhuis Info: tel. 5288260 of tel. 
5288275, 
e-mail geheugenhuis@versawelzijn.nl
en www.versawelzijn.nl/geheugenhuis.
Brinkhuis Rechtswinkel elke maandag-

avond van 19.30-20.30 uur. 
Alzheimer Café in het Brinkhuis, elke 
derde donderdag van de maand, 19.30-
21.00 uur, toegang gratis.
PC Helpdesk Bent u 50+, zit u met 
een probleem met uw pc, tablet, iPad? 
Advies van maandag tot vrijdag tussen 
10.00-12.00 uur in het Brinkhuis.  
Info: www.pchelpdeskbel.nl.
Historische Kring Blaricum t/m 27 
april expositie Bijzonder – en Monu-
mentaal Blaricum. Openingstijden za-
terdag 14.00-16.00 uur en donderdag 
20.00-22.00 uur.
Info: www.hkblaricum.nlk. 
Versa Welzijn Senioren en mensen met 
een beperking kunnen hulp krijgen bij 
de belastingaangifte over 2014. De hulp 
is bestemd voor mensen die maandelijks 
een zorgtoeslag van de belastingdienst 
ontvangen. Kosten per enkele aangifte 

€ 17,50, voor een echtpaar € 25,00. 
U moet in het bezit zijn van een digiD 
code. De sociaal werker van Versa Wel-

zijn kan u bij aanvraag hiervan helpen. 
Ook kunt u bij Versa een lijstje ophalen 
waarop staat welke papieren u moet ver-
zamelen voor de aangifte. Voor vragen/
maken van een afspraak op maandag 
en donderdag 09.00-12.00 uur via tel. 
5316054. 

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410 Tablet Café van 
18.00-20.00 uur op 16 maart, 20 april en 
18 mei. Deelname is gratis. Het accent 
ligt deze avonden op het uitwisselen van 
ervaringen met tablets en e-readers. Op 
18 maart van 10.45-12.00 uur inloopo-
chtend. Jan Goedkoop zal over de Blari-
cumse bij komen vertellen. Entree vrij, 
reserveren aanbevolen. Iedere vrijdag 
van 13.30-15.00 uur Gilde Taalcafé voor 
anderstalige die beter Nederlands willen 
spreken. Vooraf aanmelden hoeft niet. 
Laren tel. 5382612

Familieberichten
Geboren
18-01-2015  Constantijn Leon  

Hendrik Timmerman
29-01-2015 Ishaq El Boudouhi
03-02-2015 Devin Huisman
12-02-2015 Benk Maarten Vreuls
15-02-2015  Sven Willem Pieter 

Kropf
15-02-2015  Deauvine Hansje Verhaaf
27-02-2015 Yusuf Huseyin Celik

Huwelijken/partnerschap
14-02-2015  Herman Bekenkamp en 

Petra Eliza Langen

Overleden
09-02-2015  Elisabeth Johanna (Bejo) 

de Roon Hertoge,  
geboren 11-12-1924 

18-02-2015  Hans Rokebrand,  
geboren 23-06-1953

19-02-2015  Lex de Klerk,  
geboren 07-05-1958 

23-02-2015  Rumke Frielink,  
geboren 22-09-1930

Blaricumse bergbeklimmers 

door Ilse Bloemen
Sinds 10 jaar wordt er in Frankrijk een bijzonder evenement gehouden op de 
Alpe d’Huez. Nederlandse wielrenners, wandelaars en andere sportievelingen 
gaan de steile berg op de fiets of te voet omhoog. Het evenement wordt georga-
niseerd door de stichting Alpe d’Huzes en het doel is om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor de bestrijding van kanker. Het geld gaat naar het KWF 
en wordt volledig besteed voor onderzoek naar kanker, met als doel de ziekte 
onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan 
kanker.

Een tweetal dorpsgenoten, Roelina Vis 
en Jolanda Hillebrand gaat samen met 
hun Hilversumse vriendin Dina Aleman 
de uitdaging aan, onder het motto ’op-
geven is geen optie’. Op 4 juni gaan zij 
als het team ‘Alpe du Friends’ gedrieën 
al lopend (niet hard, maar wel in stevig 
tempo) de berg op.  Het zijn sportieve 
dames, maar toch moet er worden ge-
traind voor deze tocht. Roelina en Jolan-
da zijn als lid van sportschool FIT al re-
gelmatig te zien op de loopband, die op 
10% helling wordt gezet en de steile berg 
moet voorstellen.

Helpt u ook mee?
Behalve aan training, is het team natuur-
lijk ook druk in de weer met het vinden 
van sponsoren. Daarom willen zij dit 
evenement en hun deelname eraan ook 
bij dorpsgenoten onder de aandacht 
brengen. Via http://deelnemers.opgeve-
nisgeenoptie.nl/teams/alpe-du-friends/
team.aspx. kan een donatie worden ge-
daan. Iedere bijdrage hoe klein of groot 
is zeer welkom! Roelina en Jolanda roe-
pen hierbij ook Blaricumse ondernemers 
op om Alpe du Friends te ondersteunen. 

Sportschool Health Center FIT Blaricum 
heeft al aangeboden een sponsor evene-
ment Ladies Night/Alpe du friends te or-
ganiseren.  Er is daarvoor een program-
ma voor een sportief en gezond, maar 
vooral ook leuk evenement opgesteld.

9 april 
Op 9 april zal het gebeuren plaatsvin-
den op Sportschool Health Center FIT 
tijdens een speciale Ladies Night. Alle 
dames (leden en niet-leden) kunnen 
van 18.30 tot 21.30 uur deelnemen aan 
diverse lessen waaronder Hot Yoga en 
zich inschrijven voor activiteiten zoals 
een drukpuntmassage, conditietesten en 
nog veel meer. Dit alles onder het genot 
van een verantwoord hapje en drankje. 
Per activiteit wordt een beperkte bijdra-
ge van 5 euro gevraagd, uiteraard mogen 
deelnemers dit bedrag verhogen. De vol-
ledige opbrengst gaat naar het team Alpe 
du Friends.

Mede-eigenaar Nanda Gerlach van FIT 
staat het team Alpe du Friends bij hun 
voorbereiding met raad en daad bij. Zij 
hoopt op een goede opkomst!

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

Op 28 en 29 maart van 12.00 tot 17.00 
uur is er weer een lentemarkt op zorg-
boerderij ’t Werckpaert.
De hulpboeren hebben kransen, slingers 
en decoraties gemaakt voor Pasen. De 
kinderen kunnen lammetjes knuffelen, 
knutselen, boterlammetjes maken en 
een ritje met de huifkar maken. Uit de 
veldoven komen versgebakken broden 
en paasstolletjes en ook worden er wafels 
gebakken. De toegang is gratis.
Zorgboerderij ’t Werckpaert kunt u vin-
den op de Gebr. Dooyewaardweg 3, info: 
www.werckpaert.nl.

Rommelmarkt 
Koningsdag

Lentemarkt

V.l.n.r. Nanda Gerlach, Roelina Vis, Dina Aleman, Jolanda Hillebrand
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