
Bijzondere vondst 
tijdens NL Doet
 
De vrijwilligers van de Agrarische 
Stichting Blaricum waren druk bezig 
met het verwijderen van de woekeren-
de Amerikaanse Vogelkers in het Wa-
randepark en, ook compleet overwoe-
kerd, vonden ze een damestas. 
De betaalpas zat er nog in en zo kon de 
eigenaresse gevonden worden. Zij wist 
de vrijwilligers te vertellen dat deze vijf 
jaar geleden tijdens het tuinieren gesto-
len was uit haar woning. Naast deze tas 
en het toenemende zwerfafval stuitten 
de vrijwilligers veelvuldig op gedumpt 
tuinafval en kerstbomen. De stichting 
doet een beroep op de omwonenden van 
het Warandepark dit voortaan aan te bie-
den aan het GAD.

Lente Concert 
Het Blaricums Gemengd Koor is zich 
aan het voorbereiden op een mooi ge-
varieerd Lente Concert. Op het pro-
gramma staan liederen van o.a. Men-
delssohn, Fauré, Vivaldi en van Karl 
Jenkins het eerste deel van Stabat Ma-
ter- Cantus Lacrimosus.
Medewerking wordt verleend door de 
sopraan Anke Smit die o.a. het Avé Ma-
ria van Giulio Caccini ten gehore zal 
brengen en fluitiste Tineke Bakker. Dit 
alles onder leiding van dirigent Lex Bar-
ten en met pianobegeleiding van Karina 
Kantarova. 
Het concert vindt plaats op 5 juni, 20.00 
uur in de Dorpskerk. Entree €10,-. 
Informatie www.bgk-koor.nl.
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Modeshow Ibiza style
door Gerda Jellema
Zwierig zwaaiend op opzwepende muziek liepen de modellen over de rode 
catwalk voor de modeshow met als thema Ibiza style, in de sfeervolle De Hoeve 
van TT Events. 

De organisatie van deze modeshow werd 
verzorgd door TT Events in samenwer-
king met Seconda 
Blaricum, Gall & 
Gall Blaricum, 
Boutique Le Duc, 
Eleganza Schoe-
nen, Renée Arnold 
Edelstenen, Haar-
studio 10 en Belle 
Folie (catering). 
Hier geen graat-
magere modellen, 
maar modellen 
in alle soorten en 
maten: vriendin-
nen, moeder met 
dochters en colle-
ga’s die vrijwillig 
de mooie kleren, 
en gedurfde soms 

stoute schoenen hadden aangetrokken, 
opgesierd door sieraden en kapsels waar 

bij de kleine, jonge 
modellen de bloe-
menkransen in het 
haar de Ibiza style 
extra benadrukten. 

Prima stemming
Vanuit de zaal, die 
helemaal gevuld was 
met vrouwen en 1 
man, werden de mo-
dellen aangemoedigd 
om te lachen, de één 
zelfverzekerd, de an-
der wat onzeker. Voor 
het eerst op de cat-
walk met alle ogen op 
je gericht is ook geen 
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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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Modeshow met als thema Ibiza style in de sfeervolle De Hoeve van TT Events.



Vrijheid geef je door

Delen uit de 4 mei toespraak in Blaricum door Marijke van den Bergh 

Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om 
opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het 
is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije 
pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn 
overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect. 
Martin Luther King

Meer wederzijds respect is de basis voor 
een goede communicatie ongeacht reli-
gie en/of andere ideeën. Wat je zegt ben 
je zelf werd ons altijd voorgehouden en 
ik denk dat dit nog 
steeds een goede 
spiegel is. Waarom 
alles zeggen wat je 
denkt en waarom 
moet dit kunnen? 
Jouw vrijheid hierin 
hoeft niet mijn vrij-
heid te zijn. Als je 
iemand in zijn waar-
de laat dan krijg je 
de vrijheid om met 
elkaar ook vrij te zijn. 

Vrij in doen en laten 
en vrij in gedachten, 
alleen en met elkaar. 
Als niemand zich meer aan regels houdt 
en iedereen denkt ‘na mij de zondvloed’, 
dan is de basis voor wederzijds respect 
er niet meer. Terug naar de basis waar 
onze helden zo hard voor hebben gestre-
den lijkt mij dan ook onontkoombaar. 
Er zijn regels en ongeacht leeftijd en/of 
nationaliteit geldt nog steeds dat wij ons 
gezamenlijk in moeten zetten om ons 
daar ook aan te houden zodat wij prettig 
kunnen leven met elkaar in ons volle Ne-
derland. Regels zijn er niet voor niets en 
als iedereen deze aan zijn laars lapt krij-
gen wij een bende zoals op vele plaatsen 

in de wereld en ook in Europa. Vrijheid 
heeft vele gezichten en wordt geïnterpre-
teerd naar ‘s lands wijs ‘s lands eer. Het 
mag toch niet zo zijn dat wij alleen maar 

haat en armoede 
doorgeven aan de 
jongere generatie in 
plaats van ons the-
ma dit jaar ‘Vrijheid 
geef je door’, waar 
in mijn beleving 
toch een hele ande-
re draai aangegeven 
moet gaan worden 
zoals zorg voor el-
kaar en wees er voor 
die ander en zet je 
eigen belang eens 
aan de kant. De uit-
spraak ‘Je bent rijk 
als je tevreden bent 

en je bent arm als je ontevreden bent’ is 
nog steeds springlevend. Vrij zijn van 
wensen leidt tot innerlijke rust (Lao Tse). 

Uit de grond van mijn hart reken ik erop 
dat iedereen weer meer zijn best doet om 
het leven leefbaar te maken en te houden. 
Het kan zoveel makkelijker en leuker 
zijn als je wat meer water bij de wijn doet 
met elkaar. Dit kost wat tijd en moeite 
maar levert ook meer op, dus laten wij er 
gezamenlijk voor zorgdragen, zodat het 
een stevig fundament wordt wat klinkt 
als een klok: Vrijheid geef je door!

Column
door
Sybert Blijdenstein

De weg kwijt?

Op een ochtend in april doe 
ik de voordeur open en wil 
naar buiten stappen. Maar 
mijn rechtervoet blijft in de 
lucht hangen. Onder mijn 
opgeheven voetzool dreig ik 
op de deurmat twee kikkers te 
pletten. Het kleinere mannetje 
zit boven op een veel groter, 
zijdelings zwaar uitpuilend 
wijfje. Weer zo’n mannetje 
dat van dikke vrouwen houdt. 
Komt meer voor. Hij heeft zijn 
voorpoten klemvast om haar 
nek geslagen. Zij blijft er rus-
tig onder. Hij ook. Zit wel best 
lekker zo. Hun vier glanzende 
oogjes staren mij, recht boven 
elkaar, stil en uitdrukkingsloos 
aan.

Dit kikkerstel, dat toch water 
nodig heeft om succesvol te 
paren, lijkt wel ons huis binnen 
te willen. Maar waarom? 
Waren ze samen op weg naar 
de vijver en raakten ze de weg 
kwijt? Dat kan niet. Want, 
anders dan bij mensen, kan 
het mannetje alleen in het 
water boven op het vrouwtje 
klimmen. Soms komt daar nog 
een tweede mannetje bovenop. 
Of zelfs een derde. Tel uit je 
winst. Van wie de dikkopjes 
dan zijn is onduidelijk. Maakt 
ook niets uit. 
Ons liefdespaar is blijkbaar 
net uit de vijver gekomen. 
Omdat het mannetje de rich-
ting niet bepaalt – hij hangt 
maar wat op zijn vrouwtje – 
moet zij het wel zijn die uit de 
vijver is gehopt. Dat zien we 
soms meer, een lui mannetje 
met een mooi vrouwtje in de 
wurggreep. Zij lijkt hem maar 
niet van zich af te krijgen. 
Toch heeft zij zo het hazenpad 
gekozen. Voor zover kikkers dat 
laatste kunnen. Blijft de vraag 
waarom zij onze voordeur 
koos. Weet u het? Ik niet.

sinecure. Sommige modellen knikten 
naar bekenden in de zaal. De stemming 
was prima te noemen. Stalmeester was 
Tera Houting van TT Events die zelf ook 
in mooie creaties, zowel qua kleding als 
haarstijl, de show leidde. 

Seconda Blaricum
Voor de pauze was Seconda Blaricum 
aan de beurt om haar collectie te showen. 
Seconda al weer meer dan 28 jaar een 
begrip in Blaricum liet naast gerenom-
meerde merken de eigen collectie zien. 
De outfits zien er op een model toch an-
ders uit dan aan een kledingrek, temeer 
omdat het gecompleteerd werd, door 
goed gekozen sieraden, door slippers van 
Eleganza waar je hebberig van wordt en 
haar dat zit in tegenstelling tot het haar 
op je eigen hoofd wat nooit wil zitten. 

Boutique Le Duc
In de pauze werden er hapjes geserveerd, 
kon men genieten van een glaasje rosé 
en werden natuurlijk de outfits bespro-

ken. Na de pauze showden de modellen 
kleding van Boutique Le Duc. Boutique 
Le Duc verkoopt prêt-à-porter-lijnen van 
Franse, Italiaanse en Amerikaanse mo-
dehuizen zoals Michael Kors en Ralph 
Lauren Black label en is al 29 jaar een 
begrip in Zeist. Tegenwoordig verkopen 
zij ook online: www.boutique-leduc.nl.

Goede en enthousiaste show
Na de show was er de mogelijkheid om 
kleding te passen en te kopen. En kon 
men nog even blijven hangen voor een 
drankje. Het was een avond waarbij ie-
dereen opgewekt naar huis kon gaan: 
vrolijke kleurige kleding, sieraden, 
bijpassend haar en schoenwerk in een 
mooie setting gepresenteerd, er was on-
der meer nieuw werk te zien van de Bla-
ricumse kunstenares Isabel Ruys. Vrij-
willigers waaronder de modellen, twee 
jongens die het opkomen en afgaan van 
de modellen begeleidden, een dj en een 
garderobe man droegen bij aan een goe-
de en enthousiaste show.
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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't Gooisch 
Vloerenhuys Hilversum

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar ‘t Gooisch Vloerenhuys in Hilversum. 
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OBB Goes Opera! 
Twee avonden een volledig uitverkocht Singer. Het publiek bestond uit zeer trot-
se (groot)ouders. Het theaterpodium was voor de leerlingen van de OBB. Zij be-
toverden het publiek met een heuse opera, ‘Het mysterie van Tlenat’. Deze opera 
is door de Gooische Muziekschool speciaal op maat voor de school geschreven. 

‘Het mysterie van Tlenat’ gaat over een 
jaarlijks muziekconcours in een land 
hier ver vandaan ‘Tlenat’. Tijdens een 
van deze concoursen won de componist 
Archibald Faust. Deze componist is ook 
een tovenaar en sprak tijdens zijn mu-
ziekvoorstelling een vloek uit over het 
volk van Tlenat. Samen met drie com-
ponisten probeerden de kinderen van de 
OBB deze vloek te verbreken. En met 
succes! 

Alle kinderen van de school hadden een 
rol in deze opera. Met zang en muziek. 
Zo waren er onder meer Orff instrumen-

ten, een klokkenspel en een orkest van 
gitaren, violen en dwarsfluiten. Twee 
groepen voerden een strijd op het podi-
um met djembés en samba-instrumen-
ten. Ook was er was een heuse rock-
band, compleet met hanenkammen. De 
rode draad van de opera werd gespeeld 
door 12 kinderen die hiervoor in janu-
ari auditie hadden gedaan. Zij oefenden 
elke vrijdagmiddag na schooltijd met 
een drama- en zangdocent. De groepen 
waren over twee avonden verdeeld. Zo 
heeft ieder kind de kans gekregen zijn of 
haar talent te laten zien op het podium.

Zomerconcert 
Rust Wat
Voor het 18e jaar vindt het traditionele 
Zomerconcert plaats bij de vijver van 
restaurant Rust Wat en wel op vrijdag 
12 juni om 20.00 uur. 

Het concert staat dit jaar in het teken 
van sprankelend jong talent. Op het pro-
gramma staan werken van Bach, Dvorák, 
Mendelssohn, Andriessen en Borodin. 
Uitgevoerd door het strijkersensemble 
de Fancy Fiddlers, bestaande uit viool- 
en cellotalenten in de leeftijd van 6 tot 
19 jaar onder supervisie van de vioolpe-
dagoge Coosje Wijzenbeek. 

Ziekenhuis in Zambia
Het concert wordt gehouden ten behoeve 
van het Saint Francis’ Hospital in Katete, 
een groot regionaal ziekenhuis in Zam-
bia. De netto-opbrengst van het Zomer-
concert zal worden aangewend om een 
grote tractor aan te schaffen. Deze wordt 
ingezet om bouwmaterialen te vervoeren 
t.b.v. de renovatie van de verschillende 
afdelingen. Tevens kan met deze vracht-
wagen het ziekenhuisafval driemaal per 
week afgevoerd worden. Dit transport 
komt de hygiëne in en om het ziekenhuis 
ten goede. Wilde Ganzen draagt bij door 
de opbrengst te vermeerderen met maar 
liefst 50% premie. Tevens controleert 
Wilde Ganzen de projecten op duur-
zaamheid en transparantie. 

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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Aspergediner Blaricum blijft uniek 
evenement
De stijlvol aangeklede tent aan de rand van het aspergeveld in Blaricum is ook 
dit jaar weer het middelpunt van verschillende gelegenheden tijdens het evene-
ment ‘Asperges in de Akker’. 

Een luxe viergangendiner met vers ge-
stoken asperges, op de plek waar ze ver-
bouwd worden. ‘Het is dit jaar alweer de 
zesde keer dat we dit mooie evenement 
succesvol organiseren. Bij ontvangst 
is de ‘wow-factor’ van de genodigden 
nog steeds erg hoog’, vertelt organisator 
Maarten Beuningh van zMaakt! catering 
& evenementen. ‘Van 30 mei tot en met 
10 juni zetten we onze aspergetent weer 
aan de rand van de asperge akker in Bla-
ricum neer. Iedereen is welkom bij deze 
culinaire belevenis. 

Blaricumse Avond
Voor de Blaricummers hebben we na-
tuurlijk weer onze traditionele Blaricum-
se Avond op het programma staan. Op 8 
juni is het weer aanschuiven aan lange 
tafels met dorpsgenoten. Om deze avond 
nog meer een Blaricums tintje te geven 
is Frans Ruijter gevraagd om mooie 
anekdotes te vertellen over Blaricum. En 
tussen de gerechten door krijgen de men-
sen de ruimte hem vragen te stellen over 
bijvoorbeeld de naam van een bepaalde 
straat of over bijzondere mensen in Bla-
ricum. Maarten Beuningh vervolgt: ‘Het 
viel ons de afgelopen jaren op dat er 
ook groepen mensen van een en dezelf-
de straat gezellig bij ons kwamen eten. 
Omdat wij dit een leuk initiatief vinden, 
bieden wij de mensen, die uit dezelfde 
straat  bij ons komen eten met een groep 
vanaf 8 personen, de borrelhapjes en het 
drankje aan bij ontvangst.’ 

Open Podiumavond
Maarten wil ook graag nog de aandacht 
vestigen op maandagavond 1 juni, Open 
Podiumavond. Op deze avond zal een pro-
fessionele band onder leiding van René 
Citroen optredens van zangers en musici 
begeleiden. Iedereen is welkom om één 
of meerdere liedjes te zingen te zingen of 
met een instrument mee te spelen. Ook dit 
belooft een levendige avond te worden. 

Meer informatie kun je vinden op 
www.hetaspergediner.nl.

Informatie
Kaarten à € 29,50 en slechts 

€ 5,00 voor kinderen tot en met 
12 jaar zijn te bestellen via de 
website www.zomerconcert.nl 

en ook te koop bij de apotheken 
en de boekhandels in Laren en 

Blaricum. Bezoekers die vóór of 
tijdens het concert bij restaurant 
Rust Wat willen dineren, dienen 

vooraf via de website een e-ticket à 
€ 29,50 te bestellen (of bij de apo-
theek of boekhandel te kopen) en 
mee te nemen als toegangsbewijs. 
Bij de dinerprijs is de toegangs-

kaart tot het concert niet inbegre-
pen. Parkeren kan uitsluitend op 
het parkeerterrein bij zwembad 
Biezem. Pendelbusjes rijden van 

het parkeerterrein naar Rust Wat 
à €  2,- (retour). In verband met 

de beperkte parkeermogelijkheden 
wordt bezoekers verzocht zoveel 

mogelijk per fiets te komen.

Foto Teo Rasing

FO
TO

 P
E

TE
R

 V
A

N
 R

IE
TS

C
H

O
TE

N



De droom van Femke Dumas van der Horst
door Frans Ruijter
Elk mens heeft zo zijn dromen, zo ook Femke van der Horst. Waar zij van droomt, komt verderop in dit artikel aan de orde. 
Maar voor wie haar nog niet kent… wie is zij? En wat drijft haar om die droom te verwezenlijken? Ik hoop dat dit hieronder duidelijk wordt.

Femke woont aan de rand van het dorp, 
grenzend aan het mooie Goois Natuur 
Reservaat. Vandaaruit maakt ze met of 
zonder hond menig voet-of fietstocht en 
geniet ze volop van al het moois wat onze 
omgeving ons biedt. Femke is in Laren 
geboren en in Bilthoven opgegroeid. 
Aan de Universiteit van Amsterdam 
studeerde zij communicatiewetenschap-
pen. Daar bleek al snel dat haar inte-
resse lag bij de film- en televisiewereld. 
Haar eerste werk voor de televisie was 
met Martin Šimek. Martin was in 1968 
Tsjecho-Slowakije ontvlucht tijdens de 
Praagse Lente. Na als tennistrainer ge-
werkt te hebben, begon hij radio- en tele-
visieprogramma’s te presenteren. Femke 
deed hiervoor de redactie. Na twee jaar 
solliciteerde Femke bij Rik Felderhof, 
vooral bekend van Villa Felderhof. Zij 
werd aangenomen bij zijn team en leerde 
daar in vijf jaar vrijwel alle aspecten van 
televisie maken. In december 2014 werk-
ten zij, na tien jaar weer samen, nu aan 
het programma 
‘Felderhof Overzee’. Hiervoor deed 
Femke het camerawerk. 

Zelfstandig
Toen de NCRV steeds minder program-
ma’s bestelde bij Felderhof, besloot Fem-
ke de televisiewereld te verlaten en runde 
zij 2,5 jaar de Nationale Goede Doelen 
Test. Toen dat opgetuigd was zei haar 
man Paul: ‘Waarom begin je niet voor 
jezelf?’ Dat was niet tegen dovenman-
soren gezegd en zij waagde de stap naar 
zelfstandigheid. In 2007 richtte zij Visio-
nalize op. Het idee hiervan was om star-
tende goede doelenorganisaties op weg 
te helpen, maar er kwamen steeds meer 
fotografieopdrachten. De stap naar een 
filmcamera was klein en de eerste film-
opdrachten kwamen binnen. Zo maakt 
Femke al vele jaren reportages voor 
voornamelijk idealistische non-profit 
organisaties, zoals onder andere de Bas 
van de Goor foundation en Vraagelkaar. 
Femke reist wat af voor haar opdracht-
gevers. Voor de Bas van de Goor foun-
dation volgde zij met haar camera dia-
betespatiënten naar de hoogste top van 
het Atlasgebergte. Vorig jaar juli legde 
Femke een trektocht door IJsland vast 
met de camera en voor KidsRight filmde 
zij een reis langs projecten in Zuid-Afri-
ka. Femke werkt gelukkig ook weleens 
dichtbij huis, zoals de promotie van de 
Blaricummermeent, Vrienden van het 

Goois Natuur Reservaat en voor de BEL 
bijvoorbeeld. Ook voor de gemeente 
Blaricum heeft Femke al veel mooie re-
portages gemaakt. Deze zijn te vinden op 
de site van de gemeente Blaricum: www.
blaricum.nl onder het kopje ‘Wonen’ en 

dan ‘Alles over Blaricum’, ‘Blaricum op 
film’. Dit is zeker de moeite waard om 
te bekijken.

‘Ten eeuwigen dagen’   
Maar nu de eerder gememoreerde droom 
van Femke, die nu tien jaar in Blaricum 
woont. Zij  is gefascineerd geraakt door 
het fenomeen De Erfgooiers. Wat en wie 
zijn dat en wat is er nog van over? Erf-
gooiers zijn bewoners die in mannelijke 
lijn vanaf 1442 afstammen van inwoners 
van één van de zes Gooise plaatsen. Dit 
zijn: Blaricum, Laren, Hilversum, Bus-
sum, Naarden (de enige stad) en Huizen. 
Voorheen heette het Gooi ‘Naerdinck-
lant’. In 1708 werd door de Staten van 
Holland geëist dat er een lijst kwam met 
de gerechtigden en een kaart van, wat 
toen al Gooiland genoemd werd. De 
Erfgooiers mochten gebruik maken van 
de gemeenschappelijke weide (Meent). 
Met deze lijst is er tot de ontbinding op 
1 januari 1971 gewerkt. Diegene die vee 

hadden, de boeren, werden scharende 
Erfgooiers genoemd. Diegene die wel 
van de Erfgooiers afstamden, maar geen 
vee bezaten, werden niet-scharende Erf-
gooiers genoemd. In 1933 kocht het net 
opgerichte Goois Natuur Reservaat 2800 

hectare van de Erfgooiers, met het doel 
deze gronden  ‘ten eeuwige dagen’ te be-
waren voor het nageslacht. In feite is het 
Goois Natuur Reservaat de enige echte 
erfgename van de Erfgooiers. 

Voor niets gaat de zon op
In het Singer in Laren zijn er fotosessies 
geweest voor personen die afstammen 
van de Ergooiers. Deze portretten zullen 
in september 2015 tijdens een Erfgooi-
ermanifestatie in hetzelfde Singer ten-
toongesteld worden. Femke liep al heel 
lang rond met het plan om deze Gooise 
historie vast te leggen, maar hierdoor 
werd ze helemaal enthousiast. Hopelijk 
kan zij haar droom tot uitvoering bren-
gen. Hopelijk?...zult u denken, ja hope-
lijk, want daar is geld voor nodig. Femke 
hoopt dat, als het allemaal lukt, het uit-
gezonden wordt op de televisie. Zij wil 
alle aspecten van dit toch unieke instituut 
dat vanaf 968 tot 1971 heeft bestaan, 
vastleggen voor het nageslacht. Vooral 

omdat er nu nog mensen leven die het 
allemaal bewust hebben meegemaakt en 
daar nog bruikbare informatie over kun-
nen, en graag willen geven. Femke gaat 
de komende tijd op zoek naar fondsen, te 
denken valt aan de Provincie Noord-Hol-
land, het filmfonds en enthousiaste par-
ticulieren, om de plannen te realiseren. 
Alle hulp daarbij is welkom. Wat zal het 
geweldig zijn als dit lukt, als de geschie-
denis van de Erfgooiers ‘ten eeuwigen 
dagen’ vastgelegd wordt. Femke kennen-
de, zal zij hier haar hele ziel en zaligheid 
in leggen, om het tot een historisch pro-
duct te maken.

Bent u nieuwsgierig wat Femke nog 
meer doet, kijk dan even op haar website: 
www.visionalize.nl  Wilt u het project fi-
nancieel steunen? Stuur dan een mailtje 
naar: info@visionalize.nl 

Leren reanimeren
In ons land worden elke week 300 
mensen buiten het ziekenhuis getrof-
fen door een hartstilstand: thuis, op 
het werk of buiten op straat. Hulp 
bieden binnen de eerste zes minuten 
na een hartstilstand is cruciaal en kan 
een leven redden. 

Tijdens de cursus Reanimatie en AED 
(Automatische Externe Defibrillator) bij 
St. Antonius Cardicare leer je hoe je moet 
handelen. Hoe herken je een hartstil-
stand? Hoe controleer je het bewustzijn 
en de ademhaling van het slachtoffer? En 
uiteraard is er uitgebreid gelegenheid om 
te oefenen met een pop. Na 2,5 uur weet 
elke cursist wat hartmassage is, begrijpt 
hoe hij moet beademen en hoe een AED 
gebruikt moet worden. 

Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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Informatie en inschrijven
Deze cursus vindt plaats op 

zaterdag 30 mei, start om 09.30 
uur of 12.30 uur. De kosten 

voor een cursus zijn € 25,-. Dit 
is inclusief een kopje koffie, 

een reader en een bewijs van 
deelname. Gaarne opgeven door 
een email te sturen naar info@
antoniuscardicare.nl met ver-

melding naam, geboortedatum 
en voorkeur voor tijdstip.



Een trots bestaan aan de Kerklaan 
door Aty Lindeman-Strengholt en Frans Ruijter
Het is een niet alledaags verschijnsel dat een huis, en in dit geval een boerderij, 200 jaar bestaat. Op 15 mei 2015 is dit 
wel het geval aan de Kerklaan 3. Nog bijzonderder is dat deze boerderij ook al twee eeuwen door vererving in familie-
bezit is gebleven. Dit feit kwam aan het licht toen de huidige bewoonster, Willy Rigter-Goris, op 27 februari jl. haar 90e 
verjaardag vierde. 

Deze boerderij was de eer-
ste boerderij aan de Ker-
klaan. Albertus Henricus 
Huijsman heeft hem laten 
bouwen. Hij werd geboren 
op 21 april 1784 in Eem-
nes. Albertus Huijsman is 
ook nog burgemeester ge-
weest van Blaricum. Hij 
overleed, veertien dagen 
na zijn vrouw, Gertruda de 
Jong, op 30 mei 1859. Zij 
waren 44 jaar getrouwd. 
In het stokoude bidprentje, 
wat zorgvuldig bewaard 
wordt door Willy Rigter, staat over dit 
echtpaar: ‘Ze waren rijkelijk bedeeld 
met de goederen der wereld, steunend 
zij niet op de onstandvastigen rijkdom, 
maar op de Leevende God, beide bevor-
derden den luister van des Heeren huis; 
de weldadigheid was de gezellin op hun-
ner levensweg, zodat jong en oud van het 
getuigden, dat zij den arme, die weende 
en den wees die geenen verdediger had, 
voorstonden en het hart der weduwe 
steeds troost bij hen vond.’

Verzorgd geheel
Wat heeft zo’n boerderij allemaal mee-
gemaakt…? Ten eerste veel bewoners, 
die er lief en leed gedeeld hebben, maar 
ook werd deze boerderij getroffen door 
de ‘rooie haan’. In 1912 brandde het hele 
rieten dak af, maar de boerderij was zo 
goed gebouwd met muren van wel 35 
centimeter dik, dat herbouw voorspoedig 
kon plaatsvinden. Het riet maakte plaats 
voor dakpannen, maar het karakter van 
de boerderij met haar mooie raampartij-

en bleef gelukkig gehandhaafd. Ooit was 
de gevel weelderig begroeid met klimop, 
maar dat groeide zo vlug dat het zelfs 
door de muren in huis kwam. Ook in de 
tijd dat er nog vee in de boerderij stond, 
maakte het erf en de tuin altijd een ver-
zorgde indruk. En dat is nu nog zo. 

Toekomst
De Rigters wonen er nu alweer vele ja-
ren. In de volksmond wordt deze boer-
derij dan ook steevast de boerderij van 
‘Kees van Gerrit van Krelis’ genoemd. 
Kees was de laatst scharende Blaricum-
se boer in het bestuur van Stad en Lande 
van Gooiland. Dit omdat het instituut 
van de Erfgooiers op 1 januari 1971, na 
ruim 1000 jaar, ophield te bestaan. Kees 
trouwde met Willy Goris uit Duiven, bij 
Arnhem. Dit huwelijk werd gezegend 
met 4 zoons en 3 dochters.  Willy hoopt 
van ganser harte dat deze boerderij, ook 
in de toekomst, in handen blijft van de 
familie. Bijzondere mensen in een bij-
zonder huis, maar we kunnen iedereen 
gerust stellen: er zijn er daarvan nog veel 
meer in ons dorp!

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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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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Wim van ’t Hull 

door Aty Lindeman-Strengholt
Wat een heerlijke kerel! 37 Jaar lang 
heeft hij al zijn energie en kracht gege-
ven aan het dorpshuis Blaercom. 

Er zou een dorpshuis komen in Bla-
ricum. Wim van ’t Hull en zijn jonge 
vrouw Marie solliciteerden bij Piet van 
den Bergh, toen voorzitter van het be-
stuur. ‘Het was best een gok, want ik 
werkte bij fotohandel Engel en was ook 
koster van de Hervormde Kerk,’ vertelt 
Wim. Het dorpshuis (1976) werd in eer-
ste instantie een sober gebouw, geen luxe 
en de zelfwerkzaamheid van alle mede-
werkers was hoog. ‘Elke kromme spijker 
recht slaan. Dat was de leuze.’ Samen 
met Paul Molenkamp, die er in l979 ook 
bij kwam, werd er heel wat afgezwoegd. 
Geert Majoor kwam in l993 het team 
versterken. ‘En kijk eens, we zijn er alle 
drie nog, en hoe!’ 

Activiteitenboekje
‘Er werd in die tijd veel bezuinigd, het 
was de “no nonsens” tijd van Ruud Lub-
bers, maar wij deden met z’n allen wat 
we konden. Na de tachtiger jaren werd 
het wat rustiger. Wij gaven als eerste een 
activiteitenboekje uit, met advertenties 
van de middenstand.’ Langzaam aan vul-
de de Blaercom zich met veel activiteiten 
en verenigingen. De AVRO kwam met 
een grote bridgecursus, er waren veel 
contacten met de Volksuniversiteit, die 
onder andere lessen in talen gaven en er 

kwam een sociaal cultureel welzijnwer-
ker, Ria Stut, die veel activiteiten mee 
bracht. 

Zoemen als een bijenkorf
Er volgde een tijd van aanpassingen en 
moderniseringen: ettelijke verbouwin-
gen, gefinancierd door de Provincie. De 
‘vide’ boven ging dicht, er kwam goe-
de verlichting, mooie toiletten, nieuwe 
vloerbedekking en alles werd strak in de 
verf gezet. ‘We probeerden de Blaercom 
echt op de kaart te zetten. Er gebeur-
de van alles. We kregen de Blaricumse 
Filmdagen, met drie films tegelijk, dat 
was een groot succes. Ook het program-
ma “Ontdek je plekje” van de AVRO was 

een vondst en het stormde bezoekers. 
Later kwam er ook het Kunstcafé bij.’
Inmiddels had het dorpshuis ook een 
echte naam gekregen. ‘Zus Vogt’ bedacht 
de naam Blaercom en won de daartoe 
gehouden wedstrijd. Piet van den Bergh, 
enthousiast als altijd, zei vol overtuiging: 
‘De Blaercom moet zoemen als een bij-
enkorf.’ Dat gebeurde ook. Nog steeds.

Wim neemt afscheid
Wims ouders kwamen uit Amsterdam, 
zijn vader was bij de politie. Maar zijn 
moeder wilde naar buiten en zo kwam de 
familie in ons dorp terecht. ‘Ik ben een 
echte Blaricummer geworden en inmid-
dels ken ik het hele dorp van top tot teen. 
Ons werkzame team heeft altijd gepro-
beerd een goede bedrijfsvoering te hou-
den voor Blaercom en nieuwe dingen op 
te zetten, waar het hele dorp plezier aan 
kan beleven’. Sinds 2008 is Jolanda Ra-
ven de hoofdbeheerder. Ze is een goud-
stuk voor het dorpshuis, zoals Wim dat 
ook al die jaren is geweest. Hij neemt 15 
mei afscheid van dit stuk levenswerk met 
zijn stelregel: ‘Iedereen is altijd welkom 
in ons dorpshuis, iedereen.’ Hij heeft nu 
echt besloten te stoppen, de jongeren ne-
men het over. ‘Zo moet het ook. Ik ben 
inmiddels bijna 72. Maar ik ga me niet 
vervelen hoor, ik ben nu bestuurslid van 
de Historische Kring en heb een kleine 
studio voor pasfoto’s in Johannes Hove 
in Laren.’

Wim, gepensioneerd? Het lijkt er eigen-
lijk niet op en dat is best bijzonder en 
zeer positief.



Publiceren van aangevraagde en ver-
leende vergunningen.     
Met ingang van 1 januari  jl. worden 
deze vergunningen niet meer gepubli-
ceerd in hei & wei. Voor ouderen die 
geen computer hebben of daar niet goed 
mee overweg kunnen is dat een gemis en 
een teruggang in de voorlichting. Is het 
mogelijk om de officiële bekendmakin-
gen weer op te nemen in ons dorpsblad?    
Er is geen teruggang in de voorlichting 
van de gemeente. We lichten alleen voor 
op een andere manier die sinds 1 janu-
ari 2015 wettelijk is. Elke verandering 
is lastig. Sporadisch horen we dan ook 
klachten. Nederland kent een compu-
terdichtheid van 99%, ook van ouderen. 
Wat we in ieder geval doen, is onze in-
woners die geen computer hebben vra-
gen zich bij ons te melden zodat we 
samen met hen naar een passende oplos-
sing kunnen zoeken. Er is bovendien een 
gemakkelijke manier om je te abonneren 
op de berichtgeving van de gemeente via 
onze website. Via mailtjes krijg je dan de 
verlangde informatie. Het terugdraaien 
van de bezuiniging per 1 januari  zou 
zo’n 20 á 30 duizend euro kosten en dat 
ligt niet meteen voor de hand.                                                                                                                                    

Klachten over de uitvoering 
van zorgtaken                                                       
De decentralisatie van zorgtaken roept 
in bepaalde gemeenten problemen op. 
Uit onderzoek blijkt dat  artsen en wijk-
verpleegkundigen vaker mensen zien 
die te weinig professionele huishoude-
lijke hulp of mantelzorg krijgen. Hoe is 
de situatie in Blaricum?
Voor zover ik weet zijn er in Blaricum 
geen ernstige klachten. Het is zelfs zo 
dat uit een onderzoek van ‘kassa’ blijkt 
dat Sociale Zaken Huizen, waar wij als 
BEL samen het sociaal domein hebben 
ondergebracht, nr. 1 staat van de on-
derzochte gemeenten. Ook met de per-
soonsgebonden budgetten hebben we 
weinig problemen Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat iedereen blij is met de nieu-
we wijze van zorgverlening, maar aan de 
verandering per 1 januari  jl. van minder 
overheid en meer zelf regelen zullen met 
z’n allen vorm moeten geven.       

Zelfstandigheid                                                                                  
De gemeenteraadsleden van Huizen 
en van de BEL-gemeenten hebben 
zich recent in een gezamenlijke bij-
eenkomst uitgesproken dat hun ge-
meenten zelfstandig moeten blijven.                                                                                                                                      

In 2006 is in opdracht van het toenmali-
ge comité Blaricums Toekomst door In-
tomart een onderzoek gedaan onder de 
inwoners van Blaricum over het samen-
werken van Blaricum met omliggende 
gemeenten. De conclusie was dat 80% 
van de burgers achter samenwerking 
stond van samenwerking met omlig-
gende gemeenten. Ten opzichte van een 
eventuele samenvoeging van Blaricum 
met omliggende gemeenten zag 44% dat 
wel zitten, waarbij ook hier de voorkeur 
uitging naar Laren. De vorming van 
een Gooistad werd slechts door 17% po-
sitief ontvangen. Hoe zouden die cijfers 
nu, 9 jaar later, luiden.                     
Hoe onze inwoners daar op dit moment 
exact over denken weten we niet. Je hoort 
wel eens de verzuchting van ‘moet dat nu 
allemaal met drie afzonderlijke gemeen-
ten, kan dat niet één gemeente worden’. 
Het bijzondere is dat zodra de herinde-
lingsplannen weer door de provincie in 
beeld worden gebracht, wat nu in feite 
het geval is, men heel snel weer tot het 
standpunt komt van laten we dat maar 
niet doen. Er bestaat vanuit de volksver-
tegenwoordiging een grote voorkeur van 
samenwerking boven samenvoeging. De 
samenwerking met de gemeente Huizen 
bestaat al langer en op het gebied van het 
sociaal domein is die samenwerking tus-
sen de BEL en Huizen intensief. Er zijn 
fracties die er toe neigen verder te gaan 
en ook herindeling openlijk opperen. Het 
is hinken op twee gedachten. 

Bestuurlijke drukte                                                       
Over bestuurlijke drukte gesproken. Is 
er niet heel veel overleg nodig tussen de 
gemeenten onderling en met de ambte-
lijke BEL-organisatie om de zaken zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen. In 
hoeverre is dat nog aanvaardbaar.                                                   
Er  is sprake van bestuurlijke drukte. Dat 
wisten we ook van te voren toen we er 
aan begonnen en in dat opzicht is die be-
stuurlijke drukte best aanvaardbaar.  De 
keus is nog steeds zelfstandig blijven en 
als je dat wilt moet je samenwerken en 
samenwerking brengt ontzettend veel 
overlegstructuren met zich mee. Het is 
niet aan mij, zolang de volksvertegen-
woordiging vindt dat dit het ideale mo-
del is, om te zeggen dat al dat overleg 
niet aanvaardbaar is. Het kan bestuurlijk 
gezien natuurlijk eenvoudiger, maar dat 
is iets waar vooral het dagelijks bestuur 
mee geconfronteerd wordt. De gemeen-
teraad merkt daar minder van. Er is, 

sinds we zeven 
jaar geleden met 
de BEL zijn be-
gonnen, veel ver-
beterd voor onze 
inwoners, maar 
wij als dagelijk-
se bestuurders 
lopen dag in dag 
uit tegen dit soort 
‘overlegproble-
men’ aan. Soms 
is al dat overleg 
leuk en inspire-
rend. Je kunt veel 
leren van elkaar. 
Je horizon wordt 
breder dan in 
een gemiddelde 
gemeente, maar 
we zitten wel 
met meerdere 
kapiteins op één 
schip en dat zal 
voorlopig ook 
wel zo blijven.  

Samenwerking 
Hoe staan de 
colleges  ten 
opzichte van de 
zelfstandigheid?                             
Over de effecti-
viteit en de ef-
ficiëntie van de 
BEL-constructie 
wordt door de 
BEL collegele-
den verschillend 
gedacht. Er zijn 
collegeleden bin-
nen de BEL die 
vinden dat het 
veel praktischer 
zou zijn om er 
één gemeente 
van te maken. 
Aan de andere 
kant zijn er colle-
geleden die vinden dat de huidige con-
structie zelfstandigheid betekent en dat 
daar niemand aan moet komen. Colleges 
zijn echter uitvoerende organen, hebben 
geen eigenstandigheid, en besturen op 
basis van kaderstelling van de gemeen-
teraden. Wat de colleges er van vinden doet 
er tot op zekere hoogte wel toe, maar het 
is niet maatgevend. Het is niet aan mij als 
burgemeester om me hierover uit te spre-
ken zolang de volksvertegenwoordiging 

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. 

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Nieuwe opticien Dorpsstraat 6

Kom & Kijk en u zult zien…

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

Gesprek met de burgemeester
door  Adrie van Zon

The Travel 
Club
Zelfstandig reisagenten Carina Brei-
tenstein en Desiree Kok van The Tra-
vel Club zijn ontzettend trots. Afgelo-
pen week is bekend gemaakt dat The 
Travel Club niet alleen de beste maar 
ook de meest populaire reisbureauke-
ten van Nederland is geworden tijdens 
de uitreiking van de jaarlijkse Zoover 
awards. 

Met een gemiddelde score van 9.5 is dit 
dan ook een fantastisch resultaat. The 
Travel Club is met meer dan 200 aange-
sloten zelfstandig reisadviseurs de groot-
ste club van onafhankelijke professionele 
reisadviseurs van Nederland aangesloten 
bij ANVR, SGR, calamiteitenfonds en 
sinds februari jongstleden zelfs toegetre-
den tot IATA. In Blaricum runnen Carina 
en Desiree al weer bijna zes jaar hun per-
soonlijke reisbureau. 
In 2009 begonnen en nu werkzaam van-
uit hun kantoor aan de Torenlaan in Bla-
ricum. ‘Wij zijn elke dag vol enthousias-
me bezig met het leukste “product” wat 
er bestaat vakantie! De wereld is onze 
werkplek; een wereld vol fantastische 
vakantiemogelijkheden...’ aldus Carina 
en Desiree.

Atelierroute 
Laren
Op 16 en 17 mei wordt voor de 10e 
keer de jaarlijkse atelierroute Laren 
gehouden. Maar liefst 63 kunstenaars 
doen de deuren van hun ateliers open.

Ontdek uw buurdorp Laren. Voor alle 
informatie en voor een overzicht van de 
deelnemende kunstenaars kunt u terecht 
in het Brinkhuis. U heeft daar een extra 
goed overzicht van alle ambachtelijke 
ateliers en expositieruimtes in het dorp.

Carina Breitenstein (r) en Desiree Kok
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hei & wei volgen op twitter: kijk op 
http://twitter.com/heienwei

Rob Hoksbergen@RobHoksbergen 
Het tafereel wordt steeds duidelijker! Blaricummermeent-
WachtendLand. Meer foto’s op www.wachtendland.nl 

Mirjam de Hiep@mdh170475
Waar ik mijn kinderen gelukkig mee maak?  Even naar de 
schaapskooi in Blaricum GNR. 

Erwin van den Berg@HJWvandenBerg
Henk Borsen agrariër & boeren bestuurder 
Koninklijke onderscheiding

Blaricum toen...

Bosch en Heide
Gebouwd in 1914 als herstellingsoord van het Noord-Hollandse Witte Kruis. 

Dit statige gebouw heeft gestaan aan de Schapendrift 81. De mooie en gezonde 
omgeving gaf de doorslag om voor deze locatie te kiezen. In 1943 werd het, door 

de toenemende TBC-gevallen in het land, een sanatorium. Aanvankelijk voor 
mannen en vrouwen, later alleen voor mannen en jongens. Doordat deze ziekte 
in ons land werd teruggedrongen, werd het in 1954 een kinderastmacentrum, 

als dependance van het drie jaar eerder opgerichte ‘Heideheuvel’ aan de Witte 
Kruislaan in Hilversum. Er waren kinderen die in het gebouw zelf les kregen, 
maar de meesten kregen onderwijs op de reguliere scholen in zowel Blaricum 
als Laren. In het begin van 1974 verhuisden de kinderen van astmacentrum 

Bosch en Heide naar een nieuw complex van Heideheuvel aan de Soestdijker-
straatweg in Hilversum. Het gebouw kwam leeg te staan en werd in 1976 nog 

als decor gebruikt voor de oorlogsfilm Tocht in het duister. Deze film ging over 
de rampzalige gevolgen van het mislukken van de Slag om Arnhem. 

Aangeleverd door Frans Ruijter. 

denkt dat de huidige situatie het ideale 
middel is.  

Ambtelijke drukte                                                                            
Een ander probleem is de motivatie, de 
identificatie, eigenheid van de medewer-
kers ten opzichte van de drie gemeen-
ten. Je moet als medewerkers drie heren 
dienen. Hoe staat u daar tegenover?                                                                                                      
Wij doen er veel aan om de verbinding 
tussen de organisatie en de drie gemeen-

ten tot stand te brengen. Dat is soms 
lastig, ook omdat er bij de BEL relatief 
veel jonge mensen werken die nog weinig 
ervaring hebben opgebouwd met werken 
bij een gemeente. Maar er zijn gelukkig 
veel medewerkers die goed op de hoogte 
zijn van de couleur locale. Mijn directe 
medewerkers kennen de gemeente goed, 
hebben veel rechtstreekse contacten met 
inwoners en weten precies wanneer ze aan 
de bel moeten trekken. Wanneer het zo uit-
komt dat je als ambtenaar voor drie, soms 
voor vier, gemeenten moet werken kan dat 
lastig zijn, maar dat is wel de consequen-
tie van deze vorm van samenwerking. De 
eerste jaren van de BEL-samenwerking 
zijn we intensief bezig geweest met pro-
fessionaliteit en kwaliteit. Nu komt er de 
behoefte naar boven om de nabijheid van 
de organisatie te vergroten, om bestuur, 
medewerkers  en natuurlijk onze inwoners 
dichter bij elkaar te brengen.

Toekomstvisie
Wat is de stand van zaken met betrek-
king tot de regionale toekomstvisie?        
De provincie Noord-Holland heeft de 
minister van BZK geadviseerd de samen-
werking van BEL-gemeenten en Huizen 
te intensiveren en een bestuurskrachtme-
ting in 2016 uit te voeren, waarbij nadruk-
kelijk de optie van samenvoeging  van de 
vier gemeenten wordt meegenomen. We 
zijn niet gecharmeerd met die meting op 
zo een korte termijn, want we moeten nog 
op een groot aantal onderwerpen vorm 
aan de  samenwerking geven. We vinden 
2016 veel te snel. De provincie zelf is ook 
een beetje ambivalent. Ze willen aan de 
ene kant tempo maken. Ze vinden dat het 
niet vlug genoeg gaat met het in proce-
dure brengen en ook effectueren van een 
eventueel herindelingsvoorstel per 1 ja-
nuari 2019. Aan de andere kant roepen ze 
ook steeds dat samenvoeging van onderop 
moet komen en niet opgelegd mag zijn.                                                        

Blaricummermeent                                                                                           
De ontwikkeling van de Blaricummer-
meent verloopt goed. Na de zorgelijke 
jaren, waarin we gelukkig wel steeds zijn 
blijven bouwen, trekt de markt nu einde-
lijk goed aan. Bijna wekelijks kunnen we 
het ene na het andere contract tekenen. 
De interesse wordt steeds groter. Qua fi-
nanciën is dat natuurlijk heel gunstig en 
ook ons inwonertal neemt weer toe. Dat 
heeft een positieve uitstraling. 
Wilt u reageren dan kan dat via 
redactie@heienwei.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

BEL-veteranendag 2015

Het doel van de veteranendag is het to-
nen van waardering voor de inzet tijdens 
oorlogs- en vredesmissies. Ook biedt de 
bijeenkomst een goede gelegenheid om 
contacten te leggen of te hernieuwen en 
herinneringen op te halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Eemnes 
en Laren die ingeschreven staan bij het 
Veteraneninstituut krijgen een persoon-

lijke uitnodiging. Bent u een veteraan in 
één van de BEL-gemeenten, maar staat 
u niet ingeschreven bij het Veteranenin-
stituut? Ook dan kunt u zich aanmelden. 
U bent van harte welkom!

De veteranendag is overigens niet alleen 
voor de nog in leven zijnde militairen die 
zijn ingezet tijdens de Tweede Wereld-
oorlog of daarna in voormalig Neder-
lands Indië, Korea of Nieuw-Guinea. De 

bijeenkomst is ook voor ‘jonge vetera-
nen’; mannen en vrouwen die hebben 
deelgenomen aan vredesmissies in 
internationaal verband, zoals in Libanon, 
Cambodja, het voormalig Joegoslavië, 
Irak, Afghanistan en Mali.

Aanmelden/informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben 
ontvangen kunnen zich tot maandag 
15 mei aanmelden via het bestuurs-
secretariaat van Eemnes. Dat kan per 
e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl 
of tel. 035 – 751 33 35. Hier kunt u ook 
terecht voor meer informatie over de 
veteranendag.

Met ingang van 19 mei is www.blaricum.nl vernieuwd. De website maakt gebruik van landelijke systemen voor bestem-
mingsplannen, bekendmakingen, raadsvergaderingen en vergunningen, waardoor deze informatie interactief toegankelijk 
is. Het nieuwe blaricum.nl is gemaakt vanuit de toptaken-gedachte, waarbij informatie die bezoekers veel raadplegen, 
‘bovenaan’ staat op de website. Zien? Kijk vanaf 19 mei op www.blaricum.nl

Maandag 27 april jongstleden organiseerde de gemeente Blaricum voor de vijfde 
keer een ‘Oranjetoost’. Alle Blaricummers die in het verleden een Koninklijke onder-
scheiding hebben gekregen, waren uitgenodigd om samen met het gemeentebestuur 
en de Oranjevereniging het glas te heffen ter gelegenheid van Koningsdag.

Tientallen Blaricummers hebben in de afgelopen jaren een Koninklijke onderscheiding 
gekregen voor alles wat zij voor de samenleving hebben gedaan. De Oranjetoost biedt 
alle gedecoreerden de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Oranjetoost

NIEUWE WEBSITE BLARICUM

Foto: Studio Kastermans

Kastanjeboom op Brinklaan 2 
moet worden gekapt

Bloedingsziekte
Paardenkastanjes in Nederland worden 
bedreigd door de bloedingsziekte. De 
bomen krijgen bruine vlekken op de stam 
en ‘bloeden’ donker vocht. De aantas-
ting leidt tot baststerfte en bij ernstige 
aantasting tot (tak-)breukgevoeligheid en 
sterfte van de boom. Ook in Blaricum is 
een aantal kastanjes aangetast door deze 
ziekte. Aan de Windvang, Verloren Eng 
en het Piepersplantsoen zijn eerder al 
bomen gekapt om die reden. 

Omdat de boom voorkomt op de 
Waardevolle Beplantingskaart van het 
Beschermd Dorpsgezicht wordt direct 
na de kap er een nieuwe boom geplant, 
namelijk een walnoot. 

De Paardenkastanje op het perceel Brinklaan 2 is helaas aangetast door de zoge-
heten ‘bloedingsziekte’. Deze voor Blaricum beeldbepalende boom wordt daarom 
volgende week gekapt. In verband met een verhoogd risico op breuk van zware 
gesteltakken is hiervoor geen kapvergunning nodig.

Op woensdag 27 mei aanstaande organiseren de drie BEL-gemeenten voor de 
zevende keer een bijeenkomst voor alle veteranen die in Blaricum, Eemnes en 
Laren wonen. De veteranendag begint dit jaar in het gemeentehuis van Eemnes. 
De ontvangst is vanaf 12.00 uur. Het belooft weer een mooie dag te worden met 
een bijzonder programma. 
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Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat het college in de 
vergaderingen van 17 maart en 7 april heeft besloten twee beleidsnotities voor 
De Blaricummermeent vast te stellen. 

Het betreft de beleidsnotities: Erfafschei-
dingen en Bijbehorende bouwwerken. 
De notities zijn opgesteld naar aanleiding 
van verzoeken om af te wijken van het 
bestemmingsplan. 
De beleidsnotities Erfafscheidingen en 

Bijbehorende bouwwerken treden in 
werking op de dag na bekendmaking. De 
stukken kunt u inzien vanaf 8 mei 2015 
gedurende zes weken in het kantoor 
van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in 
Eemnes en via www.blaricum.nl

Vaststelling beleidsnotities 
De Blaricummermeent

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Verordening naamgeving en num-
mering (adressen) besluiten burgemeester en wethouders van Blaricum de volgende 
straatnamen vast te stellen:
• Burgemeester Klaarenbeekpark
• Schaapherderlaan
• Laantje van Majoor
• Laantje van Bakker
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw. D. Sonntag van team Ruimtelijke 
Ontwikkeling bij de BEL Combinatie. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 035.

Vaststelling straatnamen

De gemeentediensten zijn gesloten op 
de volgende dagen:
• donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)
• vrijdag 15 mei (collectieve vrije dag)
• maandag 25 mei (2e Pinksterdag)

Openingstijden
gemeentediensten 
in mei

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 
(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 (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  

Iedere dinsdag - in de oneven weken - 
in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor informatie op: 
www.welmon.nl

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

De raad heeft op 24 maart jongstleden ingestemd met de notitie ‘Harmonisatie peu-
terspeelzalen en kinderopvang gemeente Blaricum van 16 december 2014’. Door dit 
besluit wordt er voor de periode 2015-2017 een nieuw beleid vastgesteld voor het sub-
sidiëren van peuterspeelzalen inclusief de Voor- en vroegschoolse educatie. Ook heeft 
de raad de op 5 juli 2011 vastgestelde notitie Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en 
Educatie (wet OKE) en peuterspeelzalen(subsidie)beleid van 27 april 2011 ingetrokken.

De notitie en het daarop betrekking hebbende besluit treedt in werking op 9 mei 
2015. Het besluit waarin de raad instemt met de notitie en de daarbij behorende 
stukken liggen gedurende vier weken ter inzage bij de balie ‘Vergunningen’ van de 
BEL Combinatie. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 
12.30 uur. Daarnaast is het besluit te raadplegen via www.blaricum.nl

Besluit harmonisatie peuterspeelzalen 
en kinderopvang

Ambassadeur van de Johan Cruyff Foundation Viggo Waas verraste woensdagmor-
gen 8 april meer dan 600 basisschoolleerlingen met een schoolplein make-over. Het 
schoolplein van drie basisscholen in de wijk Bijvanck in de gemeenten Blaricum en 
Huizen werd in een razendsnel tempo omgetoverd tot een Schoolplein14. De make-
over is het startsein van de landelijke Doekoe-actie, die de Johan Cruyff Foundation 
samen met de supermarktorganisatie Coop, Unilever en Arla Foods organiseert. 
676 basisscholen in Nederland doen mee aan de Doekoe-actie.

De leerlingen van katholieke basisschool de Bijvanck, basisschool Bijvanck en basis-
school De Levensboom waren ontzettend verrast met hun nieuwe Schoolplein14. 
Viggo Waas vertelt: “Het is ontzettend belangrijk dat kinderen lekker buiten kunnen 
spelen. Bijvoorbeeld op het schoolplein! De Johan Cruyff Foundation wil kinderen 
uitdagen en stimuleren om met elkaar te spelen en sporten. De Foundation doet dit 
onder andere met het project Schoolplein14: kleurrijke vlakken en lijnen waardoor 
kinderen lekker kunnen sporten en spelen.”
 
Sparen voor sport- en spelmaterialen
Tijdens de Doekoe-actie kunnen klanten van de in totaal 240 Coop-supermarkten in 
Nederland zeven weken sparen voor sport- en spelmaterialen voor scholen uit de 
buurt. Klanten ontvangen bij aankoop van geselecteerde producten Doekoe-munten, 
die ze kunnen doneren aan de deelnemende scholen. Hoe meer munten, hoe hoger 
het bedrag dat de scholen aan sport- en spelmaterialen mogen besteden.

Basisschoolleerlingen De Bijvanck 
verrast
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De heer J.F.L. Meijer (1945)
De heer Meijer was ruim 28 jaar actief 
als vrijwilliger bij voetbalclub BVV’31. 
Hij was deze jaren verantwoordelijk voor 
de totale exploitatie van de kantine van 
BVV’31, de administratieve begeleiding 
van de seniorenafdeling en de indeling 
van terreinen en officials. Daarnaast was 
de heer Meijer secretaris van de zaal-
voetbalafdeling. Momenteel is de heer 
Meijer actief bij de ondersteuning van 
het eerste elftal. 
In 2009 is de heer Meijer ook uitgeroe-
pen tot plaatselijke vrijwilliger van het 
jaar. Ook is hij uitgeroepen tot Lid van 
Verdienste van BVV’31 en in 2014 tot 
Erelid van BVV’31.

Mevrouw J.A. Smit (1944)
Mevrouw Smit is sinds 1988 vrijwilliger 
bij afdeling Baarn van het Rode Kruis. Zij 
assisteert als vrijwillig hulpverlener onder 
andere bij de Wandelvierdaagse Het Gooi, 
diverse georganiseerde wandeltochten, 
wielerwedstrijd ‘Hartje Baarn’, school-
sportdagen, kerstzangdiensten en bij 
bloedbank Sanquin. Mevrouw Smit ver-
zorgt en coördineert ‘eigen’ cursussen van 
het Rode Kruis. Ook begeleidt mevrouw 
Smit oefeningen van het Rode Kuis.
Naast haar vrijwillige werkzaamheden 
bij het Rode Kruis is mevrouw Smit sinds 
1994 vrijwilliger bij Amerpoort. Zij be-
zoekt maandelijks een (vaste) cliënt met 
een verstandelijke beperking. 

Vier inwoners van de gemeente Blaricum kregen ter gelegenheid van Koningsdag 
een Koninklijke onderscheiding. Mevrouw J.A. Smit, de heren J.F.L. Meijer en 
H.T.M. de Sain zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer 
H.G.M. Borssen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemees-
ter Joan de Zwart-Bloch reikte vrijdag 24 april jongstleden de bij de onderscheidin-
gen behorende oorkonden en versierselen uit in het Blaricumse gemeentehuis.

Koninklijke onderscheiding 
voor vier Blaricummers

De heer H.G.M. Borssen (1941)
De heer Borssen heeft zich sinds 1965 
ingezet voor de samenleving op allerlei 
terreinen, zowel landelijk als regionaal. 
Zo was hij onder andere voorzitter van 
de Blaricumse Onderlinge Brandverzeke-
ring (1985 - 2013), bestuurslid Vereniging 
Stad en Lande binnen het Gooi (2003 - 
2004), bestuurslid van de Agrarische 
Stichting Blaricum (1985 - 2014). Ook 
was hij van 1965 tot 2014 politiek actief, 
eerst als raadslid en later als steun-
fractielid van de Katholieke Volkspartij 
(later het CDA). Op dit moment is de 
heer Borssen nog actief als betrokken 
mantelzorger. Hieronder een greep uit 
de overige activiteiten
• 1975 - 1990: schouwen van sloten en 

watergangen voor Waterschap Eem-
land, later Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht

• 1975 - 1996: penningmeester van de 
Westelijke Land- en Tuinbouw Organi-
satie

• 1986 - 2006: vertrouwenspersoon (en 
agrariër) ruilverkaveling Eemnesser 
polder

De heer H.T.M. de Sain (1948)
De heer De Sain zet zich al ruim 25 jaar 
belangeloos in voor de gemeenschap. Bij 
al zijn inzet staat de computer centraal. 
Zo ondersteunt hij met name ouderen bij 
het gebruiken en onderhouden van de 
computer. Hij heeft veel ouderen gehol-
pen de angst voor computers te overwin-
nen. Zo hebben zij nu toegang tot allerlei 
informatie die tegenwoordig alleen nog 
maar digitaal te verkrijgen is. 
De heer De Sain is ook medeoprichter 
van de Blaricumse buurtpreventie- 
vereniging ‘Kijkuit’. Hij heeft voor deze 
vereniging een website opgezet en on-
derhoudt deze. Het doel van de buurpre-
ventievereniging is om de wijk veilig en 
leefbaar te houden. 
Daarnaast zet de heer De Sain zich in 
voor herstel en behoud van de Oude 
Rooms-Katholieke Begraafplaats St. Vitus 
in Bussum. Op deze begraafplaats heeft 
hij de graven geïnventariseerd, maar ook 
grafstenen en grafmonumenten gerestau-
reerd. De heer De Sain heeft een website 
gemaakt, zodat nabestaanden de graven 
van hun dierbaren kunnen vinden.

V.l.n.r.: Mevrouw Smit, de heer Borssen, burgemeester De Zwart-Bloch en de heren 
Meijer en De Sain. 

Zeven maanden geleden startte de re-
novatie en nieuwbouw van zwembad De 
Biezem. Het hoogste punt van de bouw 
werd donderdag 23 april jongstleden be-
reikt. Wethouders Liesbeth Boersen (Bla-
ricum), Niels Rood (Eemnes) en Ton Stam 
(Laren) hesen samen met Wijnand Serdijn 
van Stichting Binnensportaccommodaties 
Laren de vlag om deze mijlpaal te vieren. 
Naar verwachting is het BEL-zwembad in 
oktober dit jaar gereed.

Hoogste punt 
bouw De Biezem 
bereikt

De agenda’s en de bijbehorende stukken van de raadsvergaderingen en de rondetafel-
gesprekken kunt u - zodra deze bekend zijn - bekijken op www.blaricum.nl. U kunt de 
agenda’s met de bijbehorende stukken ook inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

De ombudsfunctionaris bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en gedragingen 
van de lokale overheid en de zorgaanbieders. Doel is de inwoners te ondersteunen 
bij het oplossen van klachten, het vertrouwen in de gemeente en/of een aanbieder 
te helpen herstellen en ambtenaren en aanbieders te laten leren van die klachten. De 
ombudsfunctionaris is onafhankelijk en bedient de inwoners van Blaricum, Bussum, 
Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden.
 
Klachtenbureau
Inwoners kunnen terecht met een klacht over de uitvoering van de Wmo, Jeugd- 
of Participatiewet. Een klacht over een zorgaanbieder komt eerst terecht bij het 
klachtenbureau. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan men terecht 
bij de ombudsfunctionaris. Een klacht over een gemeente kan het beste eerst bij die 
gemeente worden ingediend, maar kan ook via het Ombudsplein worden ingediend.

Website
Via de website www.ombudspleingooienvechtstreek.nl kunt u alle informatie verkrij-
gen, een klacht indienen, of een afspraak maken.

Ombudsplein sociaal domein van start
Voor inwoners van de regio Gooi en Vechtsreek en Eemnes is er een regionaal 
ombudsplein voor zorg en ondersteuning. Dit plein is een combinatie van 
monitor, klachtenbureau en ombudsfunctie. Monitor en klachtenbureau beston-
den al, nieuw is de instelling van de ombudsfunctie en de website: 
www.ombudspleingooienvechtstreek.nl

Foto: Studio Kastermans
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Nieuwe BOA stelt zich voor

Sinds kort heeft Blaricum een tweede 
Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar 
(BOA). Hij stelt zich graag aan u voor. 
“Mijn naam is Harold van Esch en ik 
werk sinds maart met veel plezier in 
Blaricum. Werken in een dorp vind ik 
leuker dan in een stad, omdat ik dan 
dichter bij de mensen sta. Ik ben een 
mensenmens en vind het een leuke 
uitdaging om samen met inwoners een 
probleem te bespreken en op te lossen. 

Een van mijn taken is het behandelen 
van de meldingen die inwoners doen. 
Deze ontvangen we veelal via internet. 
Bij iedere melding neem ik contact op 
met de melder en hoor ik eerst het 
verhaal aan voordat ik verdere stappen 

onderneem. Niet in alle gevallen kunnen 
we de melding oplossen. Wanneer zich 
dat voordoet zeggen we dat ook. Verder 
werk ik aan de aanpak van hondenpoep 
en overhangend groen, het gebruik van 
gemeentebermen en parkeeroverlast in 
het oude dorp. 

Er wordt teveel geparkeerd op plaatsen 
waar dat niet mag of kan. Inwoners heb-
ben zelf ook aangegeven daar last van 
te hebben. Denk hierbij aan parkeren op 
stoepen, in kruisingen en dan veelal met 
grote auto’s. Wanneer dat gebeurt krij-
gen mensen afhankelijk van de situatie 
een bon of een waarschuwing. 

Tot voor kort werd dit alles gedaan door 
één van mijn collega’s. Het grondgebied 
van Blaricum bleek echter te groot om 
door één persoon te laten handhaven. 
Met z’n tweeën kunnen we het gebied 
beter verdelen en meer aandacht schen-
ken aan knelpunten zoals in dit geval het 
parkeren in het oude dorp. Met name 
in gebieden waar voorheen wat minder 
handhaving plaatsvond en nu opeens 
wat meer, moeten mensen daaraan wen-
nen. “We doen het al jaren en nu mag 
het opeens niet meer”, hoor ik nog wel 
eens. Het is dan niet zo dat het al jaren 
mocht, maar dat het gewoon minder snel 
werd opgemerkt. 

Een van de situaties waar zich dat voor-
deed was in het park bij ‘t Schaar in de 
Bijvanck. Wandelaars klaagden dat veel 
fietsers door het park fietsten terwijl het 
een voetgangersgebied is. Hondenlijnen 
worden dan bijvoorbeeld geraakt door 
een fietswiel en daardoor ontstaan dan 
vervelende of zelfs gevaarlijke situaties. 
We treden daar preventief op door ons 
gezicht te laten zien en we merken dat 
dat helpt. Mensen worden zich weer 
bewust van de verkeersregels die daar 
gelden. We hoeven dus niet altijd te ver-
baliseren, maar ‘er zijn’ is vaak al genoeg.

Mensen mogen mij aanspreken wan-
neer ze ergens hinder van ondervinden 
of een klacht hebben. Bijvoorbeeld 
wanneer een caravan al enige tijd voor 
hun deur geparkeerd staat of mensen 
in een bepaalde straat veel last heb-

ben van hondenpoep. Ik heb een geval 
meegemaakt dat iemand zijn heg niet 
kon snoeien vanuit de groenstrook/berm 
langs zijn perceel, omdat daar zoveel 
hondenpoep lag dat hij er niet fatsoen-
lijk kon staan. Wanneer wij mensen op 
heterdaad betrappen bij het niet naleven 
van de opruimplicht, krijgen ze daarvoor 
eerst een waarschuwing en bij herhaling 
een bon. 

Het werk van een BOA is erg veelzijdig 
en ook dankbaar. Het is daarbij niet zo 
dat het schrijven van bonnen de dank-
baarheid veroorzaakt, maar wel dat ik 
daardoor bijdraag aan de verbetering van 
de leefomgeving. Ik hoop met mijn han-

delen en manier van aanpak ook meer 
bewustwording te creëren bij inwoners. 
We moeten tenslotte in staat zijn om 
Blaricum mét elkaar nog leuker, mooier 
en leefbaarder te maken! Ik weet dat dat 
mogelijk is en weet ook dat veel inwo-
ners niet onwelwillend zijn, maar zich 
door ingesleten gedrag niet meer bewust 
zijn van het effect daarvan.” 

Informatie over het doen van een mel-
ding in de openbare ruimte vindt u op 
www.blaricum.nl onder ‘loket/meldpunt 
openbare ruimte’ en vanaf 12 mei op de 
startpagina van onze nieuwe website 
onder ‘melding’. 

Overhangend groen
Blaricum kenmerkt zich door haar groene uitstraling. Iets om trots op te zijn 
met zijn allen! Al dat groen heeft echter wel onderhoud nodig. Dit gebeurt 
helaas niet altijd door iedereen even consequent. Gevolg is dat trottoirs 
moeilijker begaanbaar worden, uitzicht wordt belemmerd of dat auto’s 
minder goed in bermen kunnen parkeren en daardoor op de veelal toch al 
smalle straten gaan staan. Dit levert verkeersonveilige situaties op en kan tot 
vertraging leiden bij hulpdiensten. 
Wij vragen daarom aan alle inwoners hun bomen, struiken of heggen, gren-
zend aan de openbare ruimte, zodanig te snoeien dat voor alle weggebrui-
kers de doorgang zonder hinder wordt gewaarborgd. Onze handhavers letten 
de komende tijd extra hierop. Wanneer hinderlijk overhangend groen door 
hen wordt geconstateerd, wordt bij de betreffende inwoner aangebeld en 
hen gevraagd te snoeien of ontvangen zij een brief hierover in de bus. 

Wanneer u hinderlijk overhangend groen van de gemeente ziet, vragen wij 
u dat te melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte via www.blaricum.nl of 
telefonisch door te geven via 14 035.

Hondenpoep
Veel inwoners hebben aangegeven dat hondenpoep voor hen een van de 
grootste ‘kleine’ ergernissen is die onze gemeente kent. Hoewel iedere 
hondenbezitter in Blaricum verplicht is de uitwerpselen van de hond onmid-
dellijk op te ruimen, gebeurt dat lang niet altijd. De handhavers besteden 
daarom de komende tijd niet alleen extra aandacht aan het overhangend 
groen, maar ook aan de hondenpoep. Hondenbezitters worden er door hen 
op geattendeerd de uitwerpselen op te ruimen en zodoende mee te werken 
aan de leefbaarheid van Blaricum. Dit geldt niet alleen voor de openbare 
weg, maar ook voor alle andere openbare plaatsen zoals speelplaatsen en 
bermen. 

OPROEP TOT SAMENWERKEN AAN 
EEN PRETTIGE LEEFOMGEVING
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Dorpsagenda

EXPOSITIES
Singer t/m 25 mei expositie Leo Gestel. 
t/m 7 juni tentoonstelling Rodin. 
www.singerlaren.nl. 
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.
Johanneshove t/m 29 mei expositie 
Marten Jaarsma Zoals de zon de bloe-

men kleurt, zo kleurt de kunst het leven. 
Historische Kring Blaricum t/m 30 
mei expositie Bezetting en bevrijding 
Blaricum. Openingstijden zaterdag 
van 14.00-16.00 uur en donderdag van 
20.00-22.00 uur. 
Info www.hkblaricum.nl.
Trappenberg t/m 19 mei verkoopexpo-
sitie Punnika Kharas, boekvouwkunst 
en Joke Ziekenoppasser, schilderen met 
foto’s. 

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom Lezing van Het Theosofisch 
Genootschap: 19 mei 20.00 uur Vernie-
tiging is een illusie. 16 juni 20.00 uur 

Ahimsa (Geweldloosheid). Toegang gra-
tis. Info: 5314383. Voor verdere activi-
teiten Blaercom zie www.blaercom.nl.
Repair Café 19 mei in De Malbak van-
af 10.00 uur. U kunt terecht met defec-
te apparatuur en kleding. De reparaties 
worden gratis uitgevoerd. Wel wordt 
een vrijwillige donatie op prijs gesteld. 
Eventueel te vervangen onderdelen 
dient u zelf mee te nemen.
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.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410 18 mei Tablet Café 
van 18.00-20.00 uur. Deelname is gra-
tis. Het accent ligt deze avonden op het 
uitwisselen van ervaringen met tablets 
en e-readers. Iedere vrijdag van 13.30-
15.00 uur Gilde Taalcafé voor anders-
talige die beter Nederlands willen spre-
ken. Vooraf aanmelden hoeft niet. 
Laren tel. 5382612

Familieberichten

Geboorten
31-03-2015 Jacobus Johannes Duin
15-04-2015 Aiden Nebi Halbe  

van der Veen
15-04-2015 Emily Nora Keijer
16-04-2015 Thijs Luca Overeem
17-04-2015 Ference Johannes  

Emmanuel Hoegee
17-04-2015 Julien James den Rooijen

Huwelijken en partnerschap
20-04-2015 Ebabil Ünver, en Döndü 

Kaynak

Overleden
13-04-2015 Johan Tempelaars,  

geboren 1942
17-04-2015 Gradus Elbertus Johannes 

(Gerard) Lamaker,  
geboren 17-01-1927

THE LADIES HEALTH CLUB is een online community, opgericht door televi-
siemaakster en publiciste Marianne Ras en heeft als doel zoveel mogelijk vrou-
wen persoonlijk te begeleiden in hun zoektocht naar een gezonde levensstijl. 

Samen met Heidi Vingerhoed van de 
Sportbank Blaricum en Katja Andreae 
van Voedingsadviesburo Blaricum ont-
wikkelt The Ladies Health Club vier 
Health & Sport Challenges per jaar. In 
dit lente/zomerseizoen staat De Summer 
Proof Challenge centraal waarvoor RTL-

4 Presentatrice Evelyn Struik op 4 Mei 
het startschot gaf. Een online Challenge  
12 weken, makkelijk zelf thuis te doen, 
met als doel  een gezond, sterk, fit en 
energiek lichaam. Dus… ga met ons 
deze uitdaging aan en laat de zomer 
maar komen!

Jaarvergadering 
hei & wei 2015
Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad 
Blaricum (hei & wei) de inwoners van 
Blaricum uit voor de jaarvergadering op 
3 juni om 21.00 uur in Blaercom. U bent 
van harte welkom!

Samen met vrijwilligers organiseert wijkcentrum de Malbak van maandag 6 t/m 
vrijdag 10 juli de kindervakantieweek in Blaricum Bijvanck en Blaricum Dorp.

De kindervakantieweek is voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar en heeft dit jaar als the-
ma ‘toekomst’. Het wordt een superleu-
ke week met sport, spel en creativiteit. 
Ze zijn naarstig op zoek naar vrijwilli-
gers die willen meehelpen om er een on-
vergetelijke week van te maken.

Ben je creatief, goed met kinderen en be-
schikbaar? We zoeken mensen die kun-

nen helpen bij de voorbereidingen, spel 
en activiteiten en er zijn groepsleiders 
nodig voor de hele week. Maar ook als 
je iets anders te bieden hebt, kijken we 
graag samen naar de mogelijkheden. 

Voor aanmelden en meer informatie, 
neem contact op met Ricky Elenbaas: 
relenbaas@versawelzijn.nl  of 06-
33103836.

Vrijwilligers Kindervakantieweek 
gezocht

De verlosser
door Greet Volkers
Mijn man en ik moeten naar het ge-
meentehuis. Aldaar aangekomen ont-
dek ik: ‘tas met papieren vergeten.’ 
Met het zweet op m’n voorhoofd rijd 
ik terug naar huis. Veel te hard, maar 
goed, de mevrouw van het gemeente-
huis heeft ook niet de hele dag tijd. 

Thuis ren ik naar binnen, gris mijn tas 
weg en sluit de voordeur af. Buiten strui-
kel ik over de deurmat en… knak, de hal-
ve sleutel in mijn hand, de andere helft in 
het slot. Komt later wel. En weer met een 
sneltreinvaart terug. De mevrouw van 
het gemeentehuis is gelukkig begripvol. 
Op weg terug naar huis rijd ik even langs 
Van den Bergh, de ijzerhandel. ‘Me-
vrouw, dit wordt opgelost, wij bellen de 
slotenkoning voor u. Die komt over een 
half uurtje bij u langs.’ Wij wachten in 
het tuinhuis. Opeens komt een net ge-
klede, keurige meneer het tuinpad op. Ik 
loop verheugd naar hem toe en zeg: ‘U 
bent dus de verlosser’. 

De man kijkt me verbaasd, maar ingeluk-
kig aan en antwoordt: ‘Nou, mevrouw, 
dat vind ik geweldig. Ik wil u graag een 
bijbelcursus verkopen!’ Waarom ik zo 
onbedaarlijk moest lachen heeft hij, ge-
loof ik niet begrepen, want hij vergat mij 
de Wachttoren aan te bieden… 

Nieuw in Blaricum


