
Zorg dat je d’r bij 
bin
Het jaarlijkse lentebal van de Bla-
ricumse carnavalsvergadering De 
Kruiskuilers vindt plaats op zaterdag 
11 april vanaf 20.30 uur in het Vitus-
gebouw.
U kunt dan de leden van de Raad van Elf 
ontmoeten en ze geven een voorstelling 
waarbij dorpsgenoten en actuele gebeur-
tenissen op verrassende wijze onder de 
loep genomen worden. 
Entree  € 12,50 p.p. Kaarten verkrijg-
baar bij: Klaas Vos 5313471, Nico de 
Jong  06-54954136, Stef van den Bergh 
06-53271637 en ook op de avond zelf bij 
de ingang

De Jeugdtheaterschool De Acteerwin-
kel van Astrid Cattel (www.deacteer-
winkel.nl) heeft het entertainment op 
de juffendag bij Peuterspeelgroep Bla-
ricum verzorgd. 
Het thema was ‘De maan lacht en de zon 
straalt’, met als resultaat 50 blije peuter-
tjes en stralende juffen.  
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Wandelen voor Water
door Gerda Jellema
Het was 20 maart 2015, de zonsverduistering werd verduisterd door wolken, 
het was fris, goed weer om stevig door te stappen. Kinderen van onder meer 
OBS De Bijvanck liepen met zes liter water een route van zes kilometer – de ge-
middelde afstand die kinderen op het platteland in Ethiopië moeten lopen om 
water te halen. Voor deze prestatie, ‘Wandelen voor Water’ vroegen de kinderen 
hun familie, buren en vrienden om een bijdrage.

De stichting Aqua for All organiseert 
samen met stichtingen, Rotary Clubs, 
drinkwaterbedrijven en zelfs gemeenten 
elk jaar ‘Wandelen voor Water’. Deze 
campagne vindt plaats in de weken 
rondom ‘Wereldwaterdag’ (22 maart). 
Tijdens deze week wordt wereldwijd 
aandacht gevraagd voor de problemen 
rondom water en sanitatie. Zo liepen 
op 15 maart studenten van de Sandford 
Internationale School in Addis Ababa, 
Ethiopië voor de campagne. Begin maart 
kregen kinderen van acht scholen in Bla-
ricum, Eemnes en Laren een uitleg over 
de schaarste aan schoon (drink)water en 
hoeveel moeite kinderen in veel derde-
wereldlanden moeten doen om aan water 
te komen. Deze gastlessen werden ge-
geven door leden van de lokale Rotary-
clubs die hiervoor een training hadden 
gevolgd. Rotaryclub Laren – Blaricum is 
één van de organisatoren van deze actie.

Afvalstoffen etende bacteriën
Op 20 maart werden leerlingen van OBS 

De Bijvanck met auto’s naar de water-
zuivering gebracht. Waternet gaf uitleg 
over de werking van een waterzuivering. 
In verband met veiligheid was er een 
mini waterzuivering gemaakt. Kinderen 
hoorden onder andere verhalen over bac-
teriën die de afvalstoffen, bijvoorbeeld 
‘je poep’, als het ware opeten. En som-
migen keken met een smerige blik als de 
man van Waternet zijn hand in een soort 
aquarium stopt en één zegt: ‘Wel zo de 
handen wassen’. Het feit dat ze zelf on-
dervinden wat het is om iets voor je wa-
ter te moeten doen versterkte de interes-
se in iets zo ‘alledaags en normaal voor 
handen’. Vanaf de waterzuivering liepen 
de kinderen bezakt met water terug naar 
hun school. Ze vonden de tocht zwaar, 
maar zoals één van hen het verwoordde: 
‘Wel zwaar, maar we doen het voor een 
goed doel!’ Het goede doel voor onze re-
gio is de bouw van drie zanddammen en 
bijbehorende sanitaire voorzieningen in 
de provincie Konso in Ethiopië. Met de 
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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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heihei&& weiwei

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
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

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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UW WARENHUIS
IN BUSSUM

Studenten van Sandford Internationale School in Addis Ababa

Blije peutertjes en stralende juffen

Juffendag op 
peuterspeelzaal
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Blaricumse Benjamin Foundation 
haalt € 31.500 op
De feestelijke fundraiser van de Blaricumse Benjamin Foundation op 6 maart 
in de Goyer Golf & Country Club heeft € 31.500 euro opgeleverd!  De op-
brengst zal in zijn geheel worden besteed aan de bouw van Benjamin’s House; 
een multifunctioneel revalidatiecentrum waarmee jaarlijks tweehonderd kinde-
ren met een meervoudige handicap en hun families in Tanzania kunnen worden 
geholpen. 

Founder Henri Koerhuis: ‘Een fantas-
tisch resultaat van een zéér geslaagde 
avond! Met een diepe buiging voor Ka-
rin Bloemen en alle andere artiesten, die 
onze gasten een top avond hebben be-
zorgd. En met grote dankbaarheid naar 
alle inbrengers en bieders op de veiling 
natuurlijk; er zijn werkelijk geweldige 
items onder de 
hamer gegaan. 
Met als klapstuk: 
vliegtickets, ho-
tel, vip-tickets 
én een meet & 
greet met Armin 
van Buuren op 
Ibiza!’

Persoonsgericht 
steunen 
De Benjamin 
Foundation za-
melt - ter vie-
ring van het le-
ven van en ter 
herinnering aan 
Benjamin Koer-
huis - geld in 
om kinderen met 
een (meervoudi-
ge) handicap in 
ontwikkelingslanden persoonsgericht te 
steunen zodat zij zich volwaardiger kun-
nen ontplooien. De stichting werkt hier-
voor samen met het Liliane Fonds. Dit 
landelijke fonds zorgt voor een duidelij-

ke en doorzichtige registratie en controle 
van alle door de Benjamin Foundation 
gefi nancierde activiteiten.

€ 175.000 nodig 
Voor de bouw van Benjamins’ House 
in het afgelegen Kagera district in het 
noordwesten van Tanzania is in totaal 

€ 175.000 nodig. Doneren is mogelijk 
op IBAN NL47 ABNA 0408990902 ten 
name van de Benjamin Foundation. 
Immers… hoe minder een kind kan, hoe 
meer je het kunt geven. 

 Column
door
Sybert Blijdenstein
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Zucht van verlichting 

Begin maart werd ik op straat 
aangesproken. Of er ook bij 
ons geen eekhoorns meer te 
zien waren. De spreker, een 
duurzame dorpsgenoot, was 
nogal aangedaan. Bij hem 
in de buurt was het dit jaar 
verdacht stil gebleven. ‘Nee, 
bij ons gaat het nog wel’, ant-
woordde ik bedachtzaam. Dit, 
omdat het er wel wat minder 
leken dan vorig jaar. Daarom 
ook had ik kort daarvoor nog, 
hoog in de boom, ons eek-
hoornchaletje gecontroleerd. 
De lange ladder maximaal 
uitgeschoven. Bovenaan sloeg 
ik mijn arm om de stam. Je 
kunt nooit weten. De zijklep 
opengemaakt. Leeg, niemand 
thuis. Maar het woninkje zag 
er van binnen heerlijk huiselijk 
uit. Halfvol gevuld met zacht, 
schoon hooi. Middenin een 
knus holletje. Dat voelde zelfs 
nog warm aan. Bewoond dus. 
Geen vies vogelnest meer. 
Daar had de inmiddels duifbe-
stendige entree voor gezorgd. 
Goed zo. Was het al zover, was 
er al gejongd? Ik had stille 
hoop. 
De afgelopen maand was 
immers op ons terras de omzet 
van pinda’s en walnoten sterk 
gestegen. Meende ik, enigszins 
somber, steeds dezelfde eek-
hoorn te zien foerageren, mijn 
vrouw zag er elke keer een 
ander volwassen exemplaar in. 
‘Kijk maar naar de staart,’ zei 
ze. ‘Is die dun – bij de meeste – 
dan is het een mannetje. Is die 
dik – bij een enkeling – dan 
is het een vrouwtje.’ Het zal 
wel. Maar een dikke of dunne 
staart, het holletje in het hooi 
duidde toch op iets? Ik hoopte 
dat het eekhoornvrouwtje, net 
als de vriendin van Poetin, al 
bevallen was. En ja hoor. Kort 
daarop was het opeens een 
drukte van belang in de tuin: 
twee schattige jonge eek-
hoorntjes joegen opgewonden 
achter elkaar aan. Druk krab-
belend rond stammen. Zeilend 
van boom naar boom. Om zich 
pardoes te laten vallen midden 
in een jonge conifeer. We 
slaakten, net als Vladimir, een 
zucht van verlichting...

opbrengst van de actie worden de inmid-
dels begonnen werkzaamheden voortge-
zet.

Waterproblematiek
De problematiek rond water zoals: kin-
deren die ver moeten lopen om water te 
halen met het gevolg dat ze geen onder-
wijs kunnen volgen, wat de toekomst 
niet rooskleuriger maakt. Water wat ze 
halen is niet altijd even schoon wat ook 
weer de nodige ziekten meebrengt, geen 
toiletten, geen stromend water om hun 
handen te wassen, maakt dat hier nog wel 
wat werk te verzetten is.

RWZI
Nederland telt 352 rioolwaterzuiverin-
gen (RWZI’s), beheerd door 26 water-
schappen. Een waterschap zorgt voor 
de kwaliteit van het oppervlaktewater 
in een bepaald gebied. Van het water in 
bijvoorbeeld sloten, rivieren en kanalen. 
Het schoonmaken van rioolwater kost de 
waterschappen jaarlijks 1,2 miljard euro. 

Een huishouden betaalt jaarlijks ruim 
 150,- voor deze zuivering. Info: www.
wandelenvoorwater.nl, www.riool.info. 

Met deze actie is door de kinderen van 
achttien scholen in Eemland-’t Gooi in 
totaal € 19.650 ingezameld. Dit bedrag 
zal door diverse organisaties, waaronder 
Wilde Ganzen en Rotary International, 
nog worden verhoogd.
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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

vervolg van pagina 1

‘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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't Gooisch 
Vloerenhuys Hilversum

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar ‘t Gooisch Vloerenhuys in Hilversum. 

Leerlingen uit het Gooi bij de waterzui-
vering in Blaricum

Henri Koerhuis en Karin Bloemen
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Binding met de bergen
door Hidde van der Ploeg
‘Sinds enige tijd ben ik tegen de muur van mijn leeftijd opgebotst,’ legt voor-
malig leraar-Nederlands en dorpsgenoot Robert Weijdert uit in Valpelline, 
zomer in de bergen. Het was zijn beweegreden om negen jaar geleden aan het 
schrijven te beginnen van het boek dat hij omringt door intimi op 22 februari  
presenteerde.

‘Mijn hele leven al ben ik verrast door 
mijn binding met de bergen,’ vervolgt 
hij. In Valpelline bewaart hij 
de beleving van dat gevoel tot 
in het laatste hoofdstuk waarin 
hij in 1958 als elfjarige in een 
touringcar met zijn ouders in 
de buurt van Kufstein voor het 
eerst een blik werpt op de Al-
pen. ‘Ik staarde naar de bergen 
om me heen: ze waren onvoor-
stelbaar hoog en ver weg, maar 
leken met tegelijk naar zich toe 
te trekken. (…) Hier was iets 
bijzonders aan de hand, een 
dwingende, onbekende sensatie 
die me in verwarring achterliet.’

Heuberg
Er was een alpinist geboren! Die 
alpinist volbrengt in dat laatste 
hoofdstuk  met zijn zoon dezelf-
de beklimming die hij ooit on-
dernam tijdens die reis met zijn 
ouders: de Heuberg, 1603 meter 
hoog. Landschappelijk blijken 
de verschillen te verwaarlozen. 
‘Ook het steile laatste stuk is 
niet veranderd,  het paadje is 
nog precies zo modderig en 
op de top staat nog steeds het 
eenvoudige houten kruis. Voor 
we afdalen laat ik Derk een foto maken 
op de plek waar het fototoestel van zijn 
grootvader heeft gestaan. Thuis leg ik de 
foto’s naast elkaar. Ik zie mezelf als kind 
de wereld inkijken, onbevangen, zonder 
wantrouwen vol vreugde bij de ingang 
van een ander, zoveel hartstochtelijker 
leven.’

Puurste vorm
Valpelline geeft een representatief beeld 
van het bergbeklimmersaspect in dat 
leven. ‘Ik ben een doorsnee-alpinist, ie-
mand met een beperkt talent. (…) In de 
loop van de tijd is mijn aandacht steeds 
meer verschoven naar de vierduizenders 
van de Alpen. Klimmen op de hoogste 
bergen van ons continent is de puurste 
vorm van alpinisme. Boven de vierdui-
zend meter is alles anders: de zuurstof- 
arme, snijdende lucht, het schuivende 
ijs van de gletsjers dat altijd een geheim 
zal blijven, de bevroren schoonheid van 
de slothellingen en het onvergelijkelijke 
geluk op de top, waar alles wat met klim-
men te maken heeft even samenkomt.’ 

Himalaya-expedities
Het moet een verrassing voor Robert 
Weijdert zijn geweest een heel andere 
benadering van zijn sport tegen te komen 
toen hij op uitnodiging van de bergspor-
torganisaties deel uitmaakte van ambi-
tieuze Himalaya-expedities om ook een 
Nederlander op het topje van de wereld 

te krijgen. Er is geen woord van terug te 
vinden in Valpelline. Heftig reageert  hij 

tijdens de presentatie van zijn boek op 
een vraag naar de beweegredenen van 
dat hiaat. ‘Daarover is al veel te veel ge-
schreven. daaraan zitten heel vervelende 
kantjes. Dat wilde ik niet in mijn boek 
hebben.’

Eroderen
Het lezen van Valpelline handelt over 
volstrekt andere ‘kantjes’ van het al-
pinisme. ‘Ik laat de  bewoonde wereld 
achter me en verdwijn met iedere stap 
verder in het puin dat het terugtrekkende 
gletsjerijs heeft achtergelaten. Overal is 
het geluid van water. Voor me de wand, 
die dichterbij komt, zo hoog en breed dat 
hij over je heen dreigt te vallen. Het bo-
venste deel van de morene waar het oude 
pad overheen liep, is weggeschoven en 
ligt honderd meter lager. (…) De bergen 
eroderen, maar het is bijna niet te zien 
omdat we zo kort leven. De berg is er al-
tijd, eeuwig, ook als ik er zelf straks niet 
meer ben.’

Valpelline, zomer in de bergen: 
isbn 978-90-823345-0-0, 

uitgeverij Robert Weijdert.
19,50 euro, te bestellen via 

www.weidert.nl. 
Het boek is ook te koop in de 

Blaricumse boekhandel. 
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Ankie Vytopil 
doneert werk 
voor het Rode 
Kruis
door Gerda Jellema
De in Blaricum woonachtige Ankie 
Vytopil (1946) is textielkunstenares. 
Ankie maakte haar eerste wandkleed 
toen ze 10 jaar was, de interesse in 
dit ambacht is sindsdien een deel van 
haar leven. 

Tijdens een verblijf in Amerika kwam zij 
in aanraking met patchwork. Hier ont-
wierp en maakte ze haar eerste succes-
volle quilts. Ze heeft in de afgelopen 30 
jaar de opleving van handwerk in al haar 
vormen meebeleefd. Ankie schreef een 
aantal boeken over patchwork.

Patchwork-rage
Zo was er rond 1980 een enorme patch-
work-rage. Ankie is de oprichter van de 
Patchwork Professionals, een kring van 
quiltmakers, die jaarlijks een tentoon-
stelling hield om de patchwork quilt als 
kunstobject te promoten en te verko-
pen (kasteel Groeneveld in Baarn). Er 
werden quilts verkocht en op bestelling 
gemaakt, en workshops gegeven. Deze 
kring heeft bestaan tot 1997. Later heeft 
het patchwork zich ontwikkeld tot een 
kunstvorm, de art-quilt, die als wand-
kleed aan de muur hangt. 

Geborduurd levensverhaal
Ziet Ankie het maken van quilts als cre-
atief vakwerk, haar recentere werk in 
borduurvorm ziet ze als kunst. Project-
matig pakt Ankie een thema aan, waarbij 
meerdere geborduurde schilderijtjes een 
verhaal vertellen, bijvoorbeeld haar ei-
gen levensverhaal, bestaande uit de com-
binatie van borduurwerk en tekst. Hier-
van is een film (DVD, 60 geborduurde 
afbeeldingen met ondertitels) gemaakt. 
In 2014 deed Ankie mee aan de Atelier-
route  Blaricum.

BEL-Art
Werk van Ankie is te zien in de komen-
de tentoonstelling van BEL-Art in het 
BEL-kantoor, van 23 april tot en met 
3 juni. De gehele opbrengst uit de ver-
koop van haar beddenspreien, art-quilts 
en borduurwerk komt ten goede aan het 
Rode Kruis. Info: https://sites.google.
com/site/ankievytopiltextileartist/.

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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Open dag EHBO vereniging 
Zondag 12 april van 13.00 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom bij de 
EHBO vereniging. 

U krijgt informatie en uitleg over alle 
cursussen en workshops die te volgen 
zijn. Nieuw is de cursus EHBO voor 
de jeugd. De EHBO vereniging is ge-

huisvest aan het Hendrik Smitlaantje 2, 
Sportpark Oostermeent. Voor informa-
tie: ehboblaricum@hotmail.com of tel. 
5250277.

Krakatau
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Wandelen met pen en potlood (3)
door Hidde van der Ploeg
In ons vorige nummer boden we Jacobus Craandijk (1834-1912) al de 
gelegenheid Lambertus Hortensius (zestiende eeuw!) te citeren. Het levert een 
oude jeremiade op met een hedendaags karakter. 

‘Verscheidenheid van grond lokt jaar-
lijks veele inwoners der omgelegene ste-
den en plaatsen naar Gooiland, om den 
bloei der boekweit te beschouwen en zig 
te verlustigen met de bevallige gezigten 
dezer landsdouwe, die om haare menig-
vuldige veranderingen eene aangenaame 
verwonderinge baaren in zulken, die zel-
den of nooit anders dan laage weilanden 
gezien hebben.’

Zestiende eeuws toerisme
Dit citaat van Lambertus Hortentius uit 
‘Wandelingen met pen en 
potlood’ wordt door Jacobus 
Craandijk van harte onder-
schreven. ‘Geen wonder , dat 
zulk een heerlijk oord velen 
aantrok, zoowel uit Utrecht als 
uit Amsterdam, en uit Amster-
dam wel het meest, omdat de 
bewoners der hoofdstad wel 
gerekend kunnen worden tot 
diegenen, die niet veel anders 
dan lage weilanden te zien 
kregen,’ haakt hij bedreven in. 
Maar dan vervalt zijn betoog 
tot een jeremiade zoals we 
ook nu  kunnen registreren, al 
handelt het dan niet over het 
vervoer met de  trekschuit.

Duur betaald en zuur ge-
haald
‘Maar ’t genot van een togt 
naar het Gooi moest duur be-
taald en zuur gehaald worden, 
want zoowel tot Naarden als 
over Weesp en Vreeland en Kortenhoef 
was de weg in één woord afschuwelijk 
en altijd lang genoeg, hetzij men met een 
volgepakte wagen, hetzij men met de tra-
ge trekschuit ging, en alleen de meer be-
gunstigden door de fortuin konden zich 
de weelde van een langer vertoef in een 
der logementen of de nog grooter weelde 
van een buitenplaats veroorloven. Sedert 
de belangrijke uitbreiding van Bussum 
en de daarmee gepaard gaande vermeer-
dering der bevolking aldaar, is Blari-
cum het kleinste der Gooische dorpen,’ 
vervolgt Craandijk dan zijn op ons dorp 
gerichte analyse, ‘maar het heeft de wel-
varendste boeren en de beste bouwlan-
den, door de meerdere kosten die er aan 
besteed kunnen worden. Landbouw is en 
was er dan ook het voornaamste middel 
van bestaan, al treft men er enkele spin-

ners voor de Hilversumsche tapijtfabrie-
ken aan en al was er reeds sinds het laatst 
der 16de eeuw eene weverij in werking. 
’t Is een landelijk, schilderachtig dorp, 
vol boomen en hagen en elkander krui-
sende wegen en paden, waar langs de 
groote boerenhuizen en de nederige stul-
pen der arbeiders verspreid liggen, met 
rieten daken, vaak prachtig van kleur, en 
wingerdranken om de gevels.’

Scherpen der seisen
‘Zoo rustig ligt het daar, te midden zijner 

golvende koren- en boekweitakkers, met 
zijn woningen en schuren en hooibergen, 
wegschuilend achter het groen, zich ba-
dend in het licht van den zomermiddag, 
terwijl er naauwelijks een ander gerucht 
wordt gehoord, dan het scherpen der 
seisen op het roggeveld en het plegtig 
geruisch van de zee in de verte. Aan de 
eene zijde van het dorp is de Hervorm-
de kerk gebouwd, in 1696 gesticht in 
plaats van de vorige, op den voor Bla-
ricum noodlottigen 26e Maart van dat 
jaar door brand verwoest. Onze weg leidt 
ons daar langs. Van de R.C. kerk, die van 
het jaar 1827 dagteekent en even buiten 
de bebouwde kom ligt, blijven wij een 
eind weegs verwijderd. Het pad dat wij 
kiezen, is een soms tamelijk zwaar zand-
spoor, gelijk er meer dan één naar Laren 
voert.’

Veelzijdigheid is onze kracht
door Aty Lindeman-Strengholt
Op bezoek bij Sonja en Herman van der Heiden. Dat is een feestje! Je oren tui-
ten van alles wat je hoort. Een prachtig stel mensen, 42 jaar getrouwd, jongen 
en meisje, 3 kleinkinderen die alweer de 5e generatie vormen.

Herman, zoon van de bekende Feep, is 
een stoere kerel uit-een-stuk, die in 1979 
voor zichzelf is begonnen. En hoe, kei-
hard werken, 60 uur per week, maar dik-
wijls wel 80 uur. Vanaf zijn 15e was hij 
al bezig en het bedrijf dat hij nu leidt is 
uiteindelijk het trotse resultaat.
Met Sonja aan zijn zijde, die de admini-
stratie regelt en eigenlijk de grote motor 
in het bedrijf is.

Puinrecycling
Wat doen ze allemaal in dat grote bedrijf, 
inmiddels 2 bedrij-
ven. Aannemings- 
en verhuurbedrijf, 
grond- weg- en wa-
terbouw, bestrating, 
grondverzetwerken, 
riolering, sloopwer-
ken. En ook puin-
verwerking, waar-
van het materiaal uit 
het hele Gooi komt, 
evenals uit Flevo-
land. Wat gebeurt 
er met al dat puin? 
Herman vertelt vol 
enthousiasme; ‘het 
wordt gestort, gebro-
ken tot korreltjes en 
vervolgens geschikt 
gemaakt voor de we-
genbouw, 30-40 duizend ton per jaar’. 
Puinafvalrecycling wordt verwerkt door 
gigantische machines en is inmiddels de 

hoofdtak van het bedrijf geworden. Het 
bedrijf is gelegen naast de steenfabriek 
in Huizen. 

Hij en zij
Herman en Sonja zijn echte Blaricum-
mers. Hij is al 25 jaar bij de Kruiskui-
lers, dé feestvereniging in het dorp, en 
ze zijn bij alle feesten te vinden. ‘Ja, de 
Blaricummer is een leuk soort en laten 
we maar niet over al die nieuwkomers 
met hun SUV’s praten. Maar we willen 
het dorp graag leuk en goed houden met 

zijn eigen stijl, maar met vooral een goe-
de verstandhouding tussen buren.’ Daar 
zijn ze het beiden roerend over eens. Hij 
is dol op creatief werken, een moeilijke 
klus gaat hij absoluut nooit uit de weg. In 
tegendeel; slopen, een weg bouwen, een 
riolering aanleggen of moeilijk grond-
werk verrichten, allemaal prima. Een 
enthousiast verteller is hij: over al dat 
heel zware werk dat er dagelijks verzet 
moet worden. Maar ook over zijn hobby 
om oude auto’s op te knappen, oldtimers, 
maar dan alleen in zijn zeer schaarse 
vrije tijd. Hij vertelt dat hij altijd alles 
opschrijft, alle rekeningen gewoon met 
pen op papier. Sonja lacht een beetje, 
want zij is degene die dan alles vervol-
gens per computer regelt en uitwerkt. Zij 
is en blijft de grote spil in het bedrijf. 
Wát een combinatie dit flinke stel. Die 
moesten we toch echt even voorstellen. 
Nog snel een kop thee en wat foto’s kij-
ken en dan praten we verder, want Sonja 
en Herman hebben veel te vertellen en je 
wilt geen woord missen.

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

O
T

O
: 

P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 4
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Programma 4 en 5 mei 2015
door Frans Ruijter
Het is dit jaar op 5 mei zeventig jaar geleden dat er een einde kwam aan de 
donkerste 5 jaar van de twintigste eeuw. Het ‘4 en 5 mei comité’ wil daar op 
een gedenkwaardige wijze bij stilstaan. 

De dodenherdenking op 4 mei zal ook 
anders zijn dan voorgaande jaren. Zo 
zal de stille tocht vanaf het beeld van 
Onze-Lieve-Vrouw van Fátima vertrek-
ken. Hiervoor is 
gekozen omdat de 
toenmalige pastoor 
Jongerius vond dat 
wanneer Blaricum 
gespaard was ge-
bleven van oorlogs-
geweld, dit mede 
te danken zou zijn 
aan de heilige Fá-
tima. De stille tocht 
gaat verder langs 
de plaatsen die her-
inneren aan die tijd, zoals de St. Bernar-
dusschool, die vanaf juni 1944 gevorderd 
was door de bezetter. Fransepad 1, waar 

Hiddo Cohen op 12 februari 1945 dood-
geschoten is. Dorpsstraat 14, waar gedu-
rende de hele oorlog Salamon Bernard 
Slijper woonde, makelaar en kunstver-

zamelaar van voor-
namelijk schilderijen 
van Piet Mondriaan. 
Torenlaan 1, toen-
malig gemeentehuis 
en nu Gall en Gall. 
Huizerweg 9, het 
voormalige postkan-
toor/politiebureau 
en nu notariskantoor 
Moulijn, waar het 
bevolkingsregister 
van Blaricum werd 

opgeborgen in de kluis. Alle reden om 
hier, ieder op zijn of haar eigen wijze, in 
stilte langs te lopen. 

Broedseizoen - 
extra rust nodig 
voor wilde dieren 
De lente is gestart en dat betekent dat 
het broedseizoen in het Goois Natuur-
reservaat is begonnen. De dieren in de 
Gooise natuur hebben in de periode 
van maart tot 15 juli extra rust nodig 
om hun jongen te krijgen en groot te 
brengen. 

Daarom worden bezoekers die met hun 
hond op stap gaan in het Goois Natuur-
reservaat gevraagd er goed op te letten 
dat hun viervoeter geen broedende en 
voedsel zoekende wilde dieren verstoort. 
Reeën, konijnen, hazen, hagedissen 
en met name vogels die hun nest op de 
grond hebben, zijn zeer kwetsbaar voor 
loslopende honden. Bij dreiging verlaten 
deze dieren namelijk hun jongen of het 
nest. Als dat regelmatig gebeurt, is het ri-
sico groot dat de jongen verhongeren of 

de eieren niet uitkomen. Als gevolg daar-
van kunnen diersoorten uit het Gooi ver-
dwijnen. Dat is al gebeurt met de wulp. 

Aanlijnregeling
Om verstoring zoveel mogelijk te beper-
ken, moeten in verschillende gebieden 
honden aan de lijn. In de aanlijnregeling 
van Goois Natuurreservaat (te vinden op 
www.gnr.nl en in een speciale folder) én 
ter plekke bij de ingangen staat duide-
lijk aangegeven welke regels voor wel-
ke gebied van toepassing zijn. Uiteraard 
zijn er ook terreinen waar honden in het 
broedseizoen los mogen lopen. 

Hans Kuyper 
Kinderboekenschrijver Hans Kuyper 
bracht een bezoek aan Bibliotheek La-
ren. 
Ruim 80 leerlingen van de OBB luister-
den ademloos naar zijn liedjes, gedichten 
en verhalen. Ook mochten de kinderen 
vragen stellen aan de schrijver. Want hoe 
word je dat eigenlijk, schrijver? 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat
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 maat..!!!
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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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 Maandag 4 mei Dodenherdenking
19.00 uur   Vertrek stille tocht vanaf de St. Vituskerk, route: Kerklaan, 

linksaf Fransepad, rechtsaf Dorpsstraat, rechtdoor Huizerweg, 
linksaf Achterom, van deze kant benadert de stille tocht het mo-
nument. Er kan op elk gewenst moment en plaats langs de route 
aangesloten worden. Tegenover Achterom 5 (’t Hemeltje) wor-
den rozen uitgereikt voor de bloemenhulde bij het monument.  
 

19.30    Aankomst bij het monument
 Opening/welkom door burgemeester
  Zang door Blaricums Gemengd Koor “Verleih uns Frieden” Fe-

lix Mendelssohn
 Toespraak door Marijke van den Bergh
 Zang door Blaricums Gemengd Koor Psalm 117 van Vivaldi
 Taptoe signaal door Rembrandt Zeegers
20.00  2 minuten stilte met aansluitend Wilhelmus
  Kranslegging, door de burgemeester vergezeld door Tweede We-

reldoorlogveteranen
 Bloemenhulde door aanwezigen
  Na deze plechtigheid wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie 

of thee in het park om nog even na te praten en te luisteren naar 
passende muziek

21.00  Einde 

 Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag 
11.00  uur  Legervoertuigen verzamelen zich rond het plantsoen, opgeluis-

terd met passende muziek
12.00  Estafettelopers komen het bevrijdingsvuur van Wageningen 

brengen naar het monument. Voorafgegaan door een Jeep en be-
geleidt door de MCC uit Laren

12.00   Ontsteken vlam, waarbij burgemeester lopers ‘binnenhaalt’ met 
welkomstwoord en de middag opent

12.05-12.45 Taptoe door MCC Laren
13.00-16.00   In de Dorpskerk aan de Torenlaan doorlopende filmvoorstelling 

over de bevrijding van Blaricum verzorgd door de Historische 
Kring

13.00-13.30 1e Optreden The Ambrosians
14.00-14.45 Optreden Cabaret Cats
15.00-15.30 2e optreden The Ambrosians
16.00  Einde programma

In het onderkomen van de Historische Kring aan de Brinklaan 4a is er 
van 1 tot 30 mei 2015 een expositie met betrekking tot de bezetting en de 

bevrijding van Blaricum, bestaande uit onder andere voorwerpen, foto’s en 
documenten gerelateerd aan de bezetting en de bevrijding van Blaricum.
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Harry van Rooy was intussen Leonardus 
A. van Gils opgevolgd als hoofd. Hij 
stond met zijn team voor een geweldi-
ge uitdaging. De maandag erna werden 
er meteen boeken besteld bij de Boek-
centrale. Al het onderwijzend personeel 
moest boeken kaften. Binnen een week 
had architect A.P. v.d. Brink uit Laren 
de tekeningen en een bestek 
voor de herbouw gereed. Op 
18 november tekende het 
kerkbestuur en aannemer E. 
Rigter van Eikenlaantje 1 de 
overeenkomst om herbouw 
uit te voeren. Dit alles voor 
de som van fl . 11.950,-. Ech-
ter, het bouwmateriaal was 
schaars zo vlak na de oorlog, 
maar de immer doortastende 
pastoor Jongerius was zo bij-
dehand om voor fl . 14.000,- 
84 kubieke meter balk- en 
vurenhout te kopen bij fa. 
Van Seumeren in Utrecht. 
De lijntjes waren kort, dit 
was namelijk familie van 
de pastoor. Het eerder om-
schreven noodscenario kon 
er weer bij gepakt worden. 
De kinderen gingen na een 
paar dagen op verschillen-
de locaties in het dorp naar 
school, zij het dan soms op 
andere tijden dan ze gewend 
waren. Tijdens de herbouw 
werden er direct aanpassin-
gen gedaan die er voor moesten zorgen 
dat de school op de toekomst was voor-
bereid. Dit werk werd door de fi rma Eg-
genkamp uitgevoerd. Binnen een jaar en 
wel in oktober 1949, werd de herbouwde 
en uitgebreide school weer in gebruik 
genomen. Voorwaar een huzarenstukje. 
Onderwijzers waren in die tijd onder 
andere de meesters Bijleveld, Leus, Ro-
kebrand en de onderwijzeressen Van de  
Brink en Verver. De gymnastiekonder-
wijzer was de latere radioverslaggever, 
Dick van Rijn.  

Met de tijd mee
In het begin van de jaren zestig van de 
vorige eeuw werd aan de Kerkpadzijde 
een nieuwe kleuterschool met de mooie 
naam ‘Zonneweide’ gebouwd. In 1965 
overleed Harry van Rooy. Hij werd op-
gevolgd door Gerard Maas (1920-1994), 

geboren in Amsterdam. Voordat hij naar 
Blaricum kwam was hij 15 jaar in Arn-
hem als hoofd op de Paulusschool ac-
tief geweest. Onder zijn leiding ging de 
Bernardusschool een vernieuwende kant 
op, waar de tijd toen ook duidelijk om 
vroeg. Leerkrachten waren onder andere 
in die tijd: de meesters Fennis, Adema, 

v.d. Berg, Robeerst, Kok en Versluis. 
Onderwijzeressen waren Van Akkeren, 
Jansen en zuster Auxilia, dat was haar 
kloosternaam. Zij heette Marie van Gils 
en was een dochter van het eerste hoofd 
van deze school, L.A. van Gils. Voor 
zowel de Bernardus als de Openbare 
School werkte juffrouw Matthes-Fun-
ke als gymnastieklerares. Zij werd later 
opgevolgd door Koen Langkemper. In 
1972 werd het 50-jarig bestaan groots 
gevierd. In 1978 moest er weer ingrij-
pend verbouwd worden om met de tijd 
mee te gaan. De kosten toen: 1,2 miljoen 
gulden. Daarvoor kwam er wel een nieu-
we gymzaal, de oude werd omgebouwd  
tot leslokaal. Ook al het sanitair werd 
aan de eisen des tijds aangepast.  

Nieuw gebouw op een nieuwe plaats
Gerard Maas was, van hoofd van de 

school, nu directeur geworden. Hij was 
ook maatschappelijk actief; jarenlang 
was hij voorzitter van de Oranjevereni-
ging en binnen de R.K.-kerk bekleedde 
hij ook verschillende functies. Het was 
een geziene man met een warme uit-
straling. In 1981, na veertig jaar in het 
onderwijs actief te zijn geweest, mocht 

Gerard Maas van zijn welverdiende 
pensioen genieten. Peter Sweering werd 
zijn opvolger. Deze kreeg door veran-
derde bevolkingsopbouw in Blaricum, 
te maken met een gestadige teruggang 
van het leerlingenaantal. Men koos voor 
het ‘Daltononderwijs’ om zich te onder-
scheiden, waardoor het aantal leerlingen 
wel groeide. Echter, de druk om te gaan 
samenwerken met de Openbare School, 
met het doel om samen in één gebouw te 
komen, werd van hogerhand steeds gro-
ter. In 2003 werd dit realiteit, met ook 
hier het beeldje van St. Bernardus boven 
de ingang, deze was netjes meeverhuisd. 

Bronvermelding: 
Mededelingenblad HKB 
no. 25 september 1997. 
Deelgenoot van de HKB nummer 41 
voorjaar 2003

Kom & Kijk 
en u zult zien
door Aty Lindeman-Strengholt
Fijn voor de moede oogjes van ons 
allen; er is een nieuwe opticien in het 
dorp. Ze heeft de plaats ingenomen 
van Sabine van Cleef, die 22 jaar hier 
met plezier en succes heeft gewerkt. 

Het is Petra Hermkens, die dol enthousi-
ast gestart is in het prachtige verbouwde 
winkelpand in de Dorpsstraat 6. Petra is 
vief en vol energie gestart in haar nieu-
we bedrijf. Ze is geboren in Stein (Lim-
burg) en heeft een prachtige zacht ‘g’. Ze 
vertelt opgewekt dat het eigenlijk heel 
onverwachts kwam, dat ze Sabine van 
Cleef ontmoette, die haar opticien-zaak 
wilde verkopen.

Kom en Kijk 
‘Ik had twee zaken in Utrecht en wil-
de ergens anders opnieuw beginnen en 
kwam opeens in Blaricum terecht. Wat 
een prachtig dorp en wat zijn de men-
sen hier geweldig aardig.’ Ze is handig, 
heel technisch en knapte het winkeltje 
helemaal zelf op. Het ziet er supermooi 
uit, helemaal haar eigen stijl. En zoals ze 
zegt ‘Ik geniet er iedere dag van’. 
‘De mensen moeten wel even wennen 
aan iets nieuws, maar “Kom & Kijk” zal 
zeker iedereen  blij maken. Ik heb een 
heerlijk vak, doe het al 23 jaar met heel 
veel plezier’. 
Ogen zijn zo onvoorstelbaar belangrijk 
in het leven. Met alle technische voor-
uitgangen kan er ook zoveel gedaan 

worden. De brillen zijn vaak absoluut 
onmisbaar, evenals contactlenzen, en de 
brilmonturen zijn een sieraad voor het 
gezicht. Er is een heel ruime keuze bij 
Petra te bewonderen.

‘Kom en kijk, en u zult (beter) zien’,  
zegt de energieke Petra en tegelijkertijd 
rinkelt de deurbel. 

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

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. 
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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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Nieuwe opticien Dorpsstraat 6

Kom & Kijk en u zult zien…

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

De Bernardusschool (2)
door Frans Ruijter
In hei & wei 464 heeft u het eerste artikel over de geschiedenis van de Bernardusschool kunnen lezen. Zoals beloofd, 
hier het vervolg. Ik was gebleven bij de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 november 1948, toen het noodlot toesloeg. 
De school brandde voor een groot gedeelte af. 

Op 7 november 1948 brandde school voor een groot gedeelte af
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@VlugheidKracht Sanne zilver!!! En 
samen met Iris geplaatst voor fi nale 
Noord-Holland!!! 

@ijssalondehoop Foto´s uit de 
oude doos. Op deze bijzondere 
dag terug naar oude tijden toen 
Zuivelhuis De Hoop nog zonder 
stroom.

@KNRM Ook vandaag staan 
onze 1300 vrijwilligers voor u 
klaar. Kies indien mogelijk voor 
een veilige haven. 

 Blaricum toen...

R.K. Landbouwschool

In 1954 werd de R.K. Landbouwschool in gebruik genomen, geheel volgens 
katholieke traditie na inzegening door de pastoor. De grond was ter beschik-

king gesteld door de R.K.-kerk. Dit, door de Larense architect H.F. Smit 
ontworpen gebouw staat nog steeds aan de St. Vitusweg no. 3 en 5. Het be-

stond uit twee lokalen en een woning voor de directeur, de heer Van de Hout. 
Hoofdonderwijzer van de St. Bernardusschool, L.A. van Gils, was één van de 

vele voorvechters om deze tak van onderwijs naar Blaricum te halen. 
Hij gaf immers al jaren in de avonduren landbouwonderwijs aan de boeren. 
Men startte met 45 leerlingen, waarvan er maar twee uit Blaricum kwamen. 

In januari 1960 moest deze relatief jonge school, wegens gebrek aan leer-
lingen, de deuren jammer genoeg sluiten. Directeur Van de Hout zette zijn 

loopbaan voort in Utrecht op de Middelbare Landbouwschool. 
De Blaricumse kunstenaar Jos Linnenbank vestigde zijn atelier 

in de school en betrok de woning van de directeur. 
Aangeleverd door Frans Ruijter

Vrolijkheid en vakkundigheid
door Aty Lindeman-Strengholt
De kranten staan al maandenlang bol over de gezondheidszorg in Nederland. 
Vaak zwaarwichtige artikelen van staatssecretarissen en anderen. Waar je soms 
iets, maar soms ook niets van snapt. Maar laten we eens hier bij ons in het dorp 
blijven. Ons eigen plekje waar we ons veilig kunnen voelen. Vivium, thuiszorg 
en wijkverpleging in de buurt. Zorg voor zieken, hulp voor ouderen: het is hier 
allemaal en dat is best iets om dankbaar voor te zijn.

In Blaricum zijn 15 paar helpende, lief-
devolle handen aan het werk voor allen 
die noodzakelijk hulp nodig hebben. Er 
wordt gewerkt vanaf de Lloods in zelf-
sturende en zelfstandige teams, die nauw 
samenwerken met alle artsen. Er zijn 
overigens in onze omgeving ook andere 
zorgverleners actief zoals Amaris, Care 
en Buurtzorg. Maar we blijven voor nu 
even bij onze eigen wijkverpleging.

Een gesprek met Bouk Wagter en Wil-
ma de Vries
Opgewekt vertellen Bouk en Wilma 
over hun werk, waar ze bijzonder veel 
van houden en met onvoorstelbare inzet 
al jarenlang mee bezig zijn. 24 Uur per 
dag wordt er gewerkt, met veel zorg om 
het de ‘klanten’ zo plezierig mogelijk te 
maken. Ook proberen ze zoveel moge-
lijk steeds ‘dezelfde gezichten’ aan het 
bed te regelen, dat schept vertrouwen en 
rust.  ‘Vertrouwen is een basiswoord in 
dit werk’, zegt Bouk met nadruk. ‘Veel 
mensen zijn kwetsbaar en heel gelukkig 
als ze zekerheid voelen.’ In uw eigen 
wijk zijn heel betrouwbare en gekwali-
fi ceerde medewerkers bezig, die samen 
in een team werken en daardoor bekende 
gezichten hebben. Niet iedere keer een 
andere zorgverlener, hoe lief en aardig 
ook. Je went aan je ‘eigen’hulp.

De dag ‘dat het een keertje nodig is’
Iedereen die aangeeft hulp nodig te 
hebben, wordt geholpen door het wijk-
team, dat 24 uur per dag in touw is. Men 
bespreekt gezamenlijk wat nodig is, 
wanneer en hoelang. Voor alle omstan-
digheden is er een oplossing te vinden. 

Verzorging, verpleging, complexe aan-
dacht, door de gekwalifi ceerde verzor-

genden kan het allemaal en is het er ook 
allemaal. ‘Het is een prachtig vak’, zegt 
Wilma opgewekt en ze ziet er uit of ze 
nooit moe is en vol energie zit. Vrolijk-
heid en vakkundigheid. Wat willen we 
nog meer? We kunnen heel tevreden en 
blij zijn, dat zoveel mensen klaarstaan 
voor die dag ‘dat het een keertje nodig 
is’. En wie er nog meer van wil weten, 
Vivium heeft een heldere en fraaie fol-
der vol details over het mooie werk dat 
er verricht wordt. Of zie www.vivium.nl.

En Bouk en Wilma? Die gaan weer snel 
aan het werk, want het werk wacht altijd!

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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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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Soofs Kitchen
Nieuw in Blaricum; begin september 2014 opende Sophie Thole-Koster haar 
keukendeuren in hartje Blaricum om de lekkerste gerechten te bereiden. 

Sindsdien voorziet ze vele mensen van 
heerlijke maaltijden en hapjes en levert 
ze ook eten op o.a. kinderdagverblijven 
en bij senioren aan huis. Buiten het wis-
selende weekmenu bereidt ze ook verse 
biologische happen voor peuters, heeft 

ze een seniorenmenu en kunt u bij haar 
terecht voor alle soorten catering. Een 
feestje, een groep te eten of te druk?
Kijk voor informatie en het menu 
op www.soofskitchen.nl of bel 06-
24243435.
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Bouk Wagter(r) en Wilma de Vries
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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

Blaricummertollaan/Eemnesserweg feestelijk heropend
Na een lange periode van wegafsluitingen, minder goede bereikbaarheid van wo-
ningen, stof, lawaai etc. zijn de wegen nu klaar. Wethouders Liesbeth Boersen van 
Blaricum en Ton Stam van Laren legden maandag 16 maart de laatste klinkers in 
het straatwerk en verklaarden daarmee de weg als heropend.  
 
Er is nu een mooi opgeknapt en verlicht fietspad, de weg is als 30 km zone ingericht, 
de bestrating is opgeknapt en in de laatste fase is het kruispunt Schapendrift nog 
vernieuwd.

Op 5 mei 2015 is het feest in Blaricum! Want op die dag wordt ‘70 jaar Nationale Be-
vrijding’ gevierd. Het Blaricumse Comité 4 mei organiseert diverse optredens in het 
plantsoen aan de Piepersweg. Ook is er een parade 
van historische legervoertuigen en wordt het vrijheids-
vuur ontstoken dat speciaal vanuit Wageningen door 
lopers van Sportief Hardlopen Huizen wordt overge-
bracht. U bent dinsdag 5 mei van harte welkom!

Het programma leest u elders in dit blad.

5 mei: Viering 70 jaar bevrijding
Het Blaricumse Comité 4 mei nodigt u 
uit voor de jaarlijkse herdenking van de 
oorlogsslachtoffers. Het thema dit jaar is 
‘Vrijheid geef je door’. 

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. Om 20.00 uur 
twee minuten stilte met aansluitend het 
zingen van het Wilhelmus. Na afloop van 
de herdenking kunt u daar een kopje kof-
fie of thee drinken. 

Het programma met de routebeschrijving 
van de stille tocht leest u elders in dit 
blad.

Dodenherdenking 4 mei
Het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe

Ben ik van Duitsen bloed

Den Vaderland getrouwe

Blijf ik tot in den doet

Een prince van Oranje

Ben ik vrij onverveerd

Den Koning van Hispanje

Heb ik altijd geëerd

Mijn schild en de betrouwe

Zijt gij o God mijn heer

Op u zoo wil ik bouwen

Verlaat mij nimmer meer

Dat ik toch vroom mag blijven

Uw Dienaar t’aller stond

De tirannie verdrijven 

Die mij mijn hart doorwondt

Blaricum

4 mei Nationale Dodenherdenking
Vanaf ‘s avond 18.00 uur tot zonsondergang (± 21.00 uur) hangen in Nederland de 
vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De vlag die gebruikt 
wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

Vlagprotocol 5 mei 
Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt hij tussen zonsopgang en zonson-
dergang. De oranje wimpel wordt niet gebruikt.

Vlagprotocol 4 en 5 mei

Wethouder Anne-Marie Kennis tekende donderdag 26 maart de overeenkomst 
voor de realisatie van 17 woningen in De Blaricummermeent. Het gaat om de 
woningen van het project Allure. Meer informatie over de woningen vindt u op 
www.allure-blaricum.nl

ONDERTEKENING VOOR REALISATIE 
ALLURE-WONINGEN
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Het plangebied wordt gevormd door drie 
percelen aan de Melkweg 6, Vliegweg 9a 
en Vliegweg 11. Het bestemmingsplan 
voorziet in het samenvoegen van drie 
percelen tot twee en het realiseren van 
twee woningen in plaats van drie. Het 
huidige bestemmingsplan voorziet hier 
niet in. Voor het overige wordt voldaan 
aan de regels van het bestemmingsplan 
Villagebieden 2013.

Periode van terinzagelegging 
Het vastgestelde bestemmingsplan, de 
bijbehorende stukken en het bijbeho-
rende raadsvoorstel en -besluit, liggen 
vanaf 14 april gedurende zes weken ter 
inzage bij het loket Bouwen en Wonen 
in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier 
terecht op maandag, dinsdag en don-
derdag van 08.30 tot 12.30 uur en op 
afspraak. Tevens is het bestemmingsplan 
te raadplegen via www.blaricum.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep 
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan 
kan een beroepschrift worden ingediend 

door degene die een zienswijze bij de 
raad heeft ingediend. Het beroep dient 
te worden ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EZ in Den Haag. 
Voor het indienen van een beroepschrift 
is een griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met het indienen van een be-
roepschrift kan voor spoedeisende zaken 
een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzitter van 
voornoemde Afdeling. Ook voor een 
dergelijk verzoek is een griffierecht 
verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het raadsbesluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking op 
de dag na afloop van de beroepster-
mijn. Als binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak is ingediend, wordt de inwerking-
treding van het besluit opgeschort tot 
het moment waarop op het verzoek is 
beslist. 

Vastgesteld bestemmingsplan 
Villagebieden 2013 - herziening 
Melkweg

Aanwijzing gehandicapten-
parkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum hebben besloten om een 
parkeerplaats te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats voor het motorvoertuig 
van de bewoner van Karrekamer 12. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaar-
schrift indienen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum, Post-
bus 71, 3755 ZH Eemnes. Voor informatie over het besluit kunt u contact opnemen 
met mevrouw E. Van der Hulst via telefoonnummer 14 035.

Sinds begin dit jaar worden 
aangevraagde of verleende 
(omgevings)vergunningen niet 
meer in de hei & wei gepu-
bliceerd. 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  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat zij, op 
grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen, een melding hebben ontvangen voor 
het installeren en inwerking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem voor de 
woning aan de Capittenweg 22c in Blaricum. 

Tegen het indienen van een melding staat geen bezwarenprocedure. Inlichtingen 
kunt u verkrijgen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via tele-
foonnummer: 088 - 633 30 00.

Melding wet milieubeheer

WEGAFSLUITINGEN ROND KONINGSDAG

In verband met activiteiten op Koningsdag, maandag 27 april 2015, zijn die dag 
van 06.00 tot en met 23.00 uur, verschillende wegen in het dorp afgesloten en 
wordt het verkeer omgeleid. Ook kan op sommige weggedeelten niet worden 
geparkeerd. De betreffende wegen en weggedeelten staan op www.blaricum.nl 
(Actueel > Bekendmakingen).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken, ingevolge het 
bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad van Blaricum op 17 februari 2015 
het bestemmingsplan `Villagebieden 2013- herziening Melkweg’ heeft vastgesteld 
(NL.IMRO.0376.HzVgebiedenMweg-Va01).

Op maandag 27 april (Koningsdag), maandag 4 mei (collectieve vrije dag) en 
dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn alle gemeentediensten gesloten. Daarbui-
ten kunt u gewoon op de vaste tijden bij ons terecht. 

Openingstijden rond feestdagen
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BESTUURDERS KIJKEN DE KUNST BIJ ELKAAR AF

Vraag van de maand

“Hoe stuur ik mijn kind 
veilig door het verkeer?”
In april wordt op de basisscholen weer het verkeersexamen afgenomen. Naast het 
theoretisch gedeelte zullen we ook de kinderen zien fietsen door de buurt voor het 
praktische examen. 

Op jonge leeftijd krijgt uw kind al te maken met het verkeer, als u samen ergens 
naar toeloopt of als uw kind buiten speelt. Ze kunnen echter het verkeer nog niet 
goed overzien omdat ze letterlijk nog klein van stuk zijn en zo nog niet over of om 
obstakels heen kunnen kijken. Maar ook omdat veel tegelijk op straat gebeurt wat ze 
nog niet kunnen inschatten. We weten dat zelfstandig bewegen en naar buiten gaan 
belangrijk is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Dat betekent 
ruimte geven en hen laten ontdekken onder uw begeleiding.
Hoe u hiermee omgaat, hangt van een aantal factoren af. Zoals de leeftijd van uw 
kind, hoe druk is het verkeer in uw omgeving, wat heeft uw kind al aan ervaring op-
gedaan? Maar ook hoe is het karakter van uw kind? Is hij/zij een dromer of een kind 
met heel veel durf die weinig gevaar ziet?

Tips om te oefenen met uw kind:
1. Jonge kinderen zijn snel afgeleid. Ze kunnen verkeerssituaties nog niet goed over-

zien en inschatten. Door veel te oefenen en veel samen te fietsen, leert uw kind 
stap voor stap hoe te handelen in het verkeer.

2. Verklaar uw eigen gedrag in het verkeer als u samen met uw kind bent. Zeg wat u 
doet: “We kijken links, rechts en weer links. Oversteken”. Of “Kijk hier moeten we 
stoppen want deze kruising is moeilijk te overzien”. Daarnaast kunt u uw kind zelf 
tot nadenken stimuleren door vragen te stellen zoals: “Hoe kunnen we hier het 
beste oversteken?”.

3. Door zelf onderweg te zijn krijgt uw kind ruimtelijk inzicht. Door zelf dingen te zien 
en te ervaren krijgt uw kind een beter begrip van hoe de wereld in elkaar zit. Dat 
helpt het zelfvertrouwen waardoor uw kind zich sneller zelf zal kunnen redden, 
ook in het verkeer.

Fietsen
Op een bepaald moment zal uw kind zelf naar school, vrienden of clubje fietsen. U 
kunt de veiligheid van uw kind dus niet altijd in de gaten houden. U kunt er wel voor 
zorgen dat de fiets veilig is en dat uw kind de verkeersregels kent. Meer informatie 
over ‘veilig fietsen’ en andere tips vindt u op www.cjggooienvechtstreek.nl

Op 24 maart heeft een eerste bestuurlijk overleg plaatsgevonden in Singer 
Laren tussen wethouders en burgemeester Cultuur uit de gemeenten in Gooi en 
Vechtstreek. Tijdens het overleg is gesproken over verbetering en behoud van de 
culturele voorzieningen voor bezoekers. Daarnaast is de link gelegd met econo-
mie en toerisme. Het is de bedoeling dat in de toekomst regelmatig bestuurlijk 
overleg plaatsvindt over dit onderwerp bij verschillende culturele instellingen in 
regio Gooi en Vechtstreek.

Het overleg is een initiatief van Tijmen Smit (Laren), Sandra van Rijkom (Wij-
demeren) en Gerrit Pas (Huizen). Ook is provincie Noord-Holland betrokken. 
Cultuur en erfgoed zijn van grote waarde voor Gooi en Vechtstreek. Door de 
bestuurders Cultuur wordt samenwerking op het gebied van cultuur onder an-
dere hierdoor als meerwaarde gezien. Door samen te werken kan een kwalitatief 
hoogwaardig cultureel aanbod worden gecreëerd en onderhouden, voor zowel 
inwoners als  bezoekers van de regio. Gehoopt wordt dat dit initiatief wordt 
gecontinueerd, cultuur was de afgelopen jaren een ontbrekend element in de 
samenwerking.

Wethouder Anne-Marie Kennis onthulde 
dinsdag 24 maart het eerste Blaricumse 
Toeristisch Overstap Punt (TOP) bij ‘t 
Meenthuis in de Blaricummermeent. Dit 
is een knooppunt waar diverse beweg-
wijzerde en onbewegwijzerde fiets- en 
wandelroutes samenkomen. Ook is er 
parkeerruimte, horeca en een oplaad-
punt voor elektrische fietsen.

Eerste TOP-punt 
Blaricum 
bij ‘t MeenthuisBurgemeester en wethouders van Blari-

cum maken op grond van het bepaalde 
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend dat het ontwerp wijzigings-
plan Torenlaan 47 ter inzage ligt 
(NL.IMRO.0376.WpTorenlaan47-On01). 
De wijziging houdt in dat de perceelgrens 
tussen het perceel Torenlaan 45 en 47 
wordt verlegd.

Inzien
U kunt het ontwerp wijzigingsplan gedu-
rende 6 weken inzien tussen 14 april en 
25 mei 2015 in het kantoor van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes bij 
de balie Vergunningen. Voor het maken 
van een afspraak kunt u bellen naar 
14 035. Het ontwerp wijzigingsplan kunt 

u ook bekijken op www.blaricum.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl  

Zienswijze
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunt u schriftelijk een zienswijze 
indienen bij: Burgemeester en wethou-
ders van Blaricum, t.a.v. mevr. M. van 
Benthem, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, 
onder vermelding van “Zienswijze ont-
werp wijzigingsplan Torenlaan 47”. 

Voor het mondeling indienen van een 
zienswijze kunt u op werkdagen telefo-
nisch (via 14 035) een afspraak maken 
met mevrouw M. van Benthem. Dit kan 
tot 3 werkdagen vóór de afloop van de 
termijn van terinzagelegging.

Ontwerp wijzigingsplan 
Torenlaan 47

Bert Waber
Fotograaf Bert Waber is als autodidact 
niet bang te experimenten met de digi-
tale kwast waardoor er een imaginaire 
wereld ontstaat. Het ene beeld benadert 
meer een herkenbaarheid, het andere 
leidt meer naar een fantasiewereld.

Lucky Lambo
Keramist Lucky Lambo heeft al 46 jaar 
ervaring met het werken in keramiek 
en maakt handgedraaid porselein. Ze 
organiseerde tientallen seminars en 
workshops. Ze maakt gebruikskeramiek 
als kommen en vazen, alle unica bewerkt 
met de schellak decoratietechniek.

Ankie Vytopil
Textielkunstenaar Ankie Vytopil  maakte 
haar eerste wandkleed toen ze 10 jaar
was. Ankie is de oprichter van de 
Patchwork Professionals, een kring van 
quiltmakers die tot 1997 bestond en zij 
schreef een aantal boeken over patch-
work. Tegenwoordig richt zij zich op de 
borduurtechniek. 

De tentoonstelling is tot en met 3 juni 
te bezichtigen in het BEL-kantoor 
(Zuidersingel 5 in Eemnes). Openingstij-
den: Maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 
tot 13.00 uur. 

Fotografie-, textiel- en keramiek-
tentoonstelling in BEL-kantoor
Vrijdag 23 april aanstaande opent Jan den Dunnen, wethouder Kunst en Cultuur 
Eemnes, de nieuwe BEL-Art tentoonstelling. Tijdens de bijzondere expositie is werk 
te zien van Bert Waber, Lucky Lambo en Ankie Vytopil.
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Gemeenteraden van Blaricum, 
Huizen, Laren en Eemnes maken 
kennis

Voorafgaand aan de bijeenkomst was 
een enquête rondgestuurd naar alle 
raadsleden. Uit de hoge respons (meer 
dan 90%) kon worden opgemaakt dat er 
onder de raadsleden een zeer hoge mate 
van betrokkenheid is. Een meerderheid 
van de raadsleden spreekt zich in de 
enquête uit voor een niet vrijblijvende 
intensievere samenwerking. Een ruime 
meerderheid geeft daarnaast echter aan 
dat zij in die intensieve samenwerking 
geen opmaat zien voor een fusie zoals 
geadviseerd door de provincie Noord-
Holland. 

Samenwerking tussen de gemeentes 
Blaricum, Huizen, Laren en Eemnes 
is niet nieuw, want op het gebied van 
bijvoorbeeld Sociaal Domein wordt al 
intensief samengewerkt. Deze samen-
werking verloopt goed en het is nu een 
zaak van verder uitbreiden, dus ook op 
andere thema’s. Hierbij werd door alle 
raadsleden wel onderschreven dat de 
karakters, couleur locale, van de dorpen 
zeker behouden moeten blijven. 
De gemeenteraden zijn nu aan zet bij het 
verder invullen van de samenwerking 
tussen de vier gemeenten. 

Inwoners Gooi en Vecht en Eemnes 
investeren in duurzamer wonen

In 2014 steeg vooral het aantal installa-
ties voor zonnepanelen (pv-panelen) op 
woningen in Gooi en Vechtstreek. Eind 
2014 waren dit er 2.112, ten opzichte 
van 1.221 eind 2013 en 1.045 een jaar 
eerder, blijkt uit het landelijke Productie 
Installatie Register (PIR).

Meest toegepaste maatregelen
Naast zonnepanelen worden spouw-
muurisolatie en HR++ glas veel toegepast 
in de regio. Dit blijkt uit de subsidierege-
lingen en de duurzaamheidleningen die 
door de gemeenten zijn verstrekt. Het 
zijn maatregelen die in één dag uitge-
voerd kunnen worden.
 
Bijkomend voordeel van alle energie-
maatregelen is de dalende milieube-
lasting. Ook geeft het uitvoeren van 
maatregelen een impuls aan het lokale 
bedrijfsleven. Het biedt werk aan instal-
lateurs, aannemers en energieadviseurs.
 
Meer energielabels
In 2013 hebben 3.807 woningen in de 
Gooi en Vechtstreek een energielabel 
gekregen. Eind 2014 waren er in de regio 

21.922 woningen met een energielabel. 
Dat is 19% van het totale woningbezit. 
Het aantal woningen met energielabel A, 
B en C steeg licht. Het aantal woningen 
met de labels D, E, F en G daalde.
 
Begin 2015 hebben alle woningeige-
naren van de Rijksoverheid een brief 
ontvangen met het voorlopige ener-
gielabel van hun woning. Een deel van 
de woningeigenaren zal dit label in 2015 
omzetten naar een definitief label.

Stimulans
De gemeenten die deelnemen aan 
het regionale samenwerkingsverband 
Energie Besparen Gooi en Vecht hopen 
dat de bemoedigende resultaten van 
deze monitor 2014 een stimulans zal zijn 
voor huiseigenaren om mee te doen met 
energiebesparingsacties.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de web-
site energiebesparengenv.nl. Wilt u 
zelf energie besparen? Op de website 
staan diverse tips en ook activiteiten per 
gemeente.

Kent u een plaatsgenoot die een bijzon-
dere functie in de samenleving be-
kleedt? Draag hem of haar dan voor als 
ontvanger van een lintje bij de algeme-
ne decoratieverlening in 2016. Let op: 
de aanvraag moet uiterlijk 1 augustus 
2015 bij de gemeente binnen zijn. 

Ieder jaar worden Koninklijke onder-
scheidingen uitgereikt aan plaatsgenoten 
die een bijzondere functie in de samen-
leving bekleden. Hier gaan behoorlijk 
veel voorbereidingen aan vooraf. U 
kunt een plaatsgenoot voordragen via 
een aanvraagformulier, dat u naar de 
gemeente stuurt. De burgemeester moet 
de aanvraag, met daarbij haar advies, 
voor 1 oktober 2015 sturen naar de 
Commissaris van de Koning in de provin-
cie Noord-Holland. Deze stuurt op zijn 
beurt de aanvraag naar de minister van 
Binnenlandse Zaken die een Koninklijk 
Besluit opstelt. De Koning ondertekent 

vervolgens het besluit. 
Pas daarna is de on-
derscheiding officieel 
toegekend.
 
Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een 
ander moment worden uitgereikt, 
bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
jubileum van een gedecoreerde bij een 
vereniging. Dit moet u uiterlijk een half 
jaar vóór de datum van uitreiking bij de 
burgemeester aanvragen.

Informatie en aanvraag-
formulier
Voor informatie over hoe u iemand kunt 
voordragen, neemt u contact op met het 
bestuurssecretariaat, telefoon: 035 – 751 
32 25. Het aanvraagformulier kunt u 
verkrijgen via het bestuurssecretariaat 
maar u kunt het ook downloaden van de 
website www.lintjes.nl.

Voordragen Koninklijke 
onderscheiding in 2016

De gemeenteraden van Blaricum, Huizen, Laren en Eemnes staan positief tegen-
over een intensieve en niet vrijblijvende samenwerking. Dit kwam naar voren 
tijdens de eerste kennismaking die de gemeenteraden met elkaar hadden op don-
derdagavond 26 maart. Tijdens de avond, die werd voorgezeten door een onafhan-
kelijk deskundige van BMC, heerste een zeer positieve en open sfeer. Elkaar beter 
leren kennen stond centraal. 

Tien gemeenten in de regio werken samen in het project Energie Besparen 
Gooi en Vecht. Het doel is om tussen 2013 en 2016 minstens 4.000 woningen 
duurzamer te maken. Sinds de start hebben al 1.616 woningeigenaren maat-
regelen getroffen om hun huis energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld door 
isolatie, zonnepanelen of HR++ glas. Hierdoor stijgt het wooncomfort en dalen 
de lasten. De 1.616 woningeigenaren hebben samen bijna 2 miljoen euro geïn-
vesteerd in het verduurzamen van hun woning. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 
van Energie Besparen Gooi en Vecht over 2014.

De agenda’s en de bijbehorende stukken van de raadsvergaderingen en de ron-
detafelgesprekken kunt u - zodra deze bekend zijn - bekijken op www.blaricum.nl 
(Gemeentehuis > Gemeenteraad > Vergaderingen van de gemeenteraad). U kunt de 
agenda’s met de bijbehorende stukken ook inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

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
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Dorpsagenda

EXPOSITIES
Singer t/m 25 mei expositie Leo Gestel. 
t/m 7 juni tentoonstelling Rodin. 
www.singerlaren.nl. 
Rosa Spier Huis t/m 12 april tentoon-
stelling René Jolink, schilderijen. Dage-
lijks 10.00-16.00 uur.
Tandheelkunde Kliniek expositie 
‘Seen’ van de fotografe Marie-Claire 
Greve met werk van paarden, Afrika en 
de Atlantische Oceaan. 
Bel-kantoor t/m 3 juni Fotografie-, Tex-
tiel-  en Keramiektentoonstelling met 
werk van Bert Waber, Lucky Lambo en 
Ankie Vytopil. Te bezichtigen tijdens 
kantooruren van het BEL-kantoor aan 
de Zuidersingel 5 in Eemnes.

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom Lezing van Het Theosofisch 
Genootschap: 14 april 20.00 uur Inner-

lijke ontwikkeling met de beide benen 
op de grond. 19 mei 20.00 uur Vernie-
tiging is een illusie. 20 juni 20.00 uur 
Ahimsã (Geweldloosheid). Toegang gra-
tis. Info: 5314383. Voor verdere activi-
teiten Blaercom zie www.blaercom.nl.
Repair Café 11 april in Torenhof vanaf 
10.00 uur. U kunt terecht met defecte 
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 20 april 14.00 uur in het 
Brinkhuis themabijeenkomst Windows 
10. Aanmelden via themabijeenkomst@
pchelpdeskbel.nl. Kosten € 6,- inclusief 
thee/koffie in de pauze. 
Historische Kring Blaricum t/m 27 
april expositie Bijzonder – en Monumen-
taal Blaricum. Openingstijden zaterdag 
14.00-16.00 uur en donderdag 20.00-
22.00 uur. Info: www.hkblaricum.nlk. 
Op 18 april Dorpswandeling Blaricum. 
Van 14.30-16.00 uur laat de gids u het 
‘echte’ Blaricum zien. U zult door zijn 
verhalen het dorp van een andere kant le-
ren kennen. Onderweg wijst hij u op bij-
zondere details die u waarschijnlijk nooit 
zijn opgevallen.
Vertrokken wordt vanaf het onderkomen 

van de Historische Kring aan de Brink-
laan 4a, waar u vanaf 14.00 uur welkom 
bent voor een kopje thee/koffie. De kos-
ten zijn voor niet leden  € 3,00 (inclusief 
consumptie), voor leden van de Histori-
sche Kring Blaricum is de wandeling 
gratis. Aanmelden: e-mail info@hkbla-
ricum.nl of telefonisch 06-53168 006.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410 Tablet Café van 
18.00-20.00 uur op 20 april en 18 mei. 
Deelname is gratis. Het accent ligt deze 
avonden op het uitwisselen van ervarin-
gen met tablets en e-readers. Iedere vrij-
dag van 13.30-15.00 uur Gilde Taalcafé 
voor anderstaligen die beter Nederlands 
willen spreken. Vooraf aanmelden hoeft 
niet. 
Laren tel. 5382612

Familieberichten
Geboorten
07-03-2015 Anna Noor Verbeek
10-03-2015 Fem Novella Van der Roest
25-03-2015 Claire Duringhof

Overleden
07-02-2015 Johanna Albarta Hoogen-

dijk – van der Ham, 
 geboren 04-04-1912
05-03-2015 August (Guus) Redeker, 

geboren 23-05-1939
11-03-2015 Ann Smeyer-Visscher, 
 geboren 05-05-1929
12-03-2015 Aaltje (Alie) Betzema, 
 geboren 17-01-1925
21-03-2015 Willem Jan (Jim) Rote, 
 geboren 01-02-1932

Nieuw in Blaricum
Nou, niet nieuw hoor. Ik woon hier al 25 jaar. Wat wel nieuw is, is dat ik sinds 
enige tijd gediplomeerd Tarot lezer ben. Heeft u misschien zaken die u dwars 
zitten en waar u maar niet uit komt?

Tarot, inzichtsinstru-
ment in het onder-
bewuste. Hoe gaat 
het in z’n werk? De 
klant stelt een vraag. 
Bijvoorbeeld ‘wat 
kan ik doen om …’ 
of  ‘hoe sta ik in de 
relatie tot …’. Ver-
volgens gaan we aan 
de slag. Ik vertel de 
betekenis van de 
kaarten plus wat de 
plaats in de legging 
wil  zeggen. Al pra-
tend vinden klant 
en lezer dan samen 
de interpretatie. De 
klant speelt dus een 
actieve rol. Denk 
niet dat Tarot de toe-
komst kan voorspel-
len. Tarot kan u wel helpen dingen waar 
u tegen aan loopt, helder te krijgen.

Heb ik u nieuwsgierig gemaakt? Wel-
kom! Coby van Opstal, tel. 5388966.

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

Kopij
Heeft u iets te melden over uw club, ver-
eniging, evenement of andere zaken in 
Blaricum? Laat het ons weten. Mail uw 
kopij naar redactie@heienwei.nl. Kopij 
voor het meinummer inleveren uiterlijk 
23 april. 

Rommelmarkt 
Koningsdag

Kinderactiviteiten 08.30 - 13.00 uur. 
Kindervrijmarkt 10.30 - 14.30 uur. 
Brinklaan (vanaf smederij) - Kruiskuil - 
Fransepad (tot Dorpsstraat). 
Aanrijden spullen vanaf Eemnesserweg.
I.v.m. de veiligheid van uw kinderen: op-
bouw niet vóór 06.30 uur!
Koninklijke Kinder Knutsel 
voor klein en groot in de Muziektent.
Kinderstraatje - begin Meentweg tot 
Burg. Heerschopweg.
Met behendigheidsspelletjes, klimwand, 
kinder-rodeostier, draaimolen en lucht-
kussen. Alle kinderactiviteiten zijn gratis.

Blaricummerie 10.00 - 16.00 uur. 
Marktkramen in het dorpshart met boe-
ken- en rommelmarkt.

Live muziek & presentaties 
12.00 - 17.00 uur, bij de muziektent i.s.m. 
Blaercom. Met Junior Souls – Band Re-
quest – Cats & Streetdance – De Blaer-
ders. En van 15.00 - 17.00 uur een bal-
lonnenartiest en gratis glitter tattoos. 

Voorverkoop boeken- en rommelmarkt 
op zaterdag 25 april van 10.00 - 15.00 uur 
op de Eemnesserweg 4, Blaricum. Op-
brengst is bestemd ter ondersteuning van 
de activiteiten van de Oranje Vereniging. 

Het verheugt de Oranje Vereniging Bla-
ricum u mede te delen dat er weer een 
kunststraatje is tijdens Koningsdag 2015 
in de Dorpsstraat, van 10.00 tot 16.00 uur.
Info: www.ovblaricum.nl.
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Oranje Vereniging Blaricum
Feestprogramma Koningsdag op 
maandag 27 april

GRATIS 
ENTREE

KINGSnight

King of Swing

26 april 2015

zondag (de avond voor Koningsdag)26 april 2015
21.00-02.00 uur

Het Vitus presenteert

21.00-02.00 uur
Het Vitus Kerklaan 10 - Blaricum

DJ JOHN VALK
(van Broken Arrow Drive-in Discotheek)

party
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