
Zomeravond-
bridge
Bridgeclub de Bridgegooiers orga-
niseert weer iedere donderdagavond 
(t/m 27 augustus) zomeravondbridge. 
Locatie Blaercom, aanvang 20.00 uur en 
graag aanwezig om 19.45 uur. Voor le-
den gratis en voor niet-leden € 2,-. 

Theetuin 
‘In Gooijers Erf’

Vanaf heden tot 10 juli 2015 is iede-
re donderdag en vrijdag theetuin ‘In 
Gooijers Erf’ weer geopend.

Er wordt koffie en thee met taartjes en 
broodjes geserveerd. U kunt er tevens 
terecht voor een uitgebreide lunch. Daar-
voor graag even vooraf reserveren.
U bent welkom op deze dagen vanaf 
10.00 tot 17.00 uur. ‘In Gooijers Erf’ is 
gelegen aan De Schapendrift 1b. Voor re-
serveringen: 06-25326949. 

Gymnaestrada
Sjoerd van Veldhuizen, Saskia Wallen-
burg en Linda Eggenkamp, turn(st)ers 
van sport- en gymnastiekvereniging 
Vlugheid en Kracht, gaan deze zomer 
naar de Wereld Gymnaestrada in Hel-
sinki. 

De Wereld Gymnaestrada wordt elke 
vier jaar gehouden en telt ruim 20.000 
deelnemers. De sporters zijn tussen de 
vier en bijna honderd jaar oud en komen 
uit de hele wereld. Ze laten de mooiste 
shows zien op het gebied van turnen, 
dans, trampoline springen, acrogym, rit-
mische sportgymnastiek, ringen zwaai-
en, et cetera. 

Try-out
Zondag 7 juni is de try-out van de Neder-
landse delegatie. Bijna alle Nederlandse 
deelnemers die naar Helsinki gaan, sho-
wen voor de thuisblijvers hun spectacu-
laire turndemo’s. 
Deze try-out is op zondag 7 juni in 
Sporthal Mheenpark, Zilverschoon 112 
in Apeldoorn. Het programma begint om 
14.15 uur. Entree € 2,50, kaarten zijn te 
koop aan de kassa of te reserveren via 
Els van de Mast, vandemast@kngu.nl of 
tel. 055-5058700.
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40 jaar Bijvanck
Op zondag 31 mei was het zover: groot feest op het Burgemeester Tydeman-plein 
ter gelegenheid van 40 jaar Bijvanck. Hei & Wei sprak met Jeannette Hoefna-
gels, een van de werkgroep leden.

‘Het was een groot feest voor alle Blari-
cummers. Er was voor elk wat wils, di-
verse leuke optredens 
van bands, cabaret, 
koor, dansgroepen 
en voor de jongsten 
o.a. een springkussen 
en schminken. Op 
het plein waren vele 
kraampjes voor een 
hapje en een drank-
je. Er werd een groot 
mozaïek onthuld, ge-
maakt door de kin-
deren van groep 8 
van de basisscholen 
en begeleid door de ontwerpster Jeane 
Schaafsma. Het thema van deze mozaïek 
is “de toekomst van de Bijvanck gezien 

door kinderogen”. Burgemeester Joan 
de Zwart heeft de bekende “grenspaal” 

onthuld. De grenspaal 
stond vroeger in de 
sporthal en heeft nu 
een mooi plekje op 
het B. Tydemanplein 
gekregen. Ook is aan 
de burgemeester het 
eerste exemplaar van 
het jubileumtijdschrift 
over het verleden en 
heden van de Bijvan-
ck overhandigd. Dit 
tijdschrift zal bij alle 
adressen van de Bij-

vanck worden bezorgd. Het was een zeer 
geslaagd feest!’ Voor een impressie zie 
ook Oog op Blaricum.
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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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Werkgroep 40 jaar Bijvanck. Boven v.l.n.r.: Jeane Schaafsma, Jetty v.d. Hoven, 
Monique Ides, Willy Meijer (vz.), Yvonne van Zal. Onder v.l.n.r.: Ineke Distelblom, 
Stef Haarman, Jeannette Hoefnagels, Els Poolman Simons, Matt Meuser. Niet op 
foto: Lilian van Bentum, Karin den Dulk, Svan van Rossum, Johan Huizinga, Maria 
Lekransy, Mona Deuning, Frans Ruijter.
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Blaricum gaat ‘social’ 
door Marion de Vries
De tijd dat je bij de overheid kon aankloppen als je ondersteuning nodig had bij 
zorg & welzijn – zoals dat zo mooi genoemd wordt – hebben we dit jaar achter 
ons gelaten. Er wordt van ons verwacht dat we een handje helpen bij familie, 
vrienden en buren. En daar is niets mis mee, maar dan moet je wel weten dat 
iemand hulp nodig heeft of aan wil bieden.

Dat bracht Joke Lanphen, onze Bla-
ricumse huisarts, op het idee om bij 
Stichting de Blarickhof een verzoek in 
te dienen om een website te mogen bou-
wen die eraan bijdraagt om die sociale 
contacten tot stand te brengen. Voor jong 
en oud. Voor gezonde en zieke mensen. 
Voor iedereen in Blaricum. 

Blaricumse Buurtjes
Dat verzoek werd gehonoreerd. Stich-
ting De Blarickhof fi nanciert projecten 
die gericht zijn op vernieuwing, ver-
dieping, integratie en samenhang in de 
(gezondheids)zorg) en dit project past 
mooi in die doelstelling. Zie ook www.
stichtingdeblarickhof.nl. Samen met Ma-
rion Klerken van Yon-vormgeefwerk en 
Marion de Vries van The Reputationals 
heeft Joke de afgelopen maanden hard 
gewerkt aan dit initiatief. Een initiatief 
dat Blaricumse Buurtjes is gedoopt. Naar 
verwachting wordt de website www.bla-
ricumsebuurtjes.nl in juni gelanceerd. 
Je kunt op deze website terecht met vra-
gen, aanbie-
dingen en be-
richten. Als ze 
maar niet com-
mercieel zijn. 
Voorbeelden 
zijn: je zoekt 
iemand die 
je een keertje 
naar de dokter 
kan brengen, 
je hebt heel 
even oppas 
nodig, je wilt 
een middag 
een bladblazer 
lenen, je biedt 
hulp aan bij 
het invullen 
van de belas-
tingaangifte of 
je kondigt de 
volgende ver-
gadering aan 
van de buurtpreventie-vereniging. Al die 
berichten kun je kwijt op het prikbord op 
de website. Zo’n berichtje is heel een-
voudig te maken .

Gebruik maken van de website
Het gebruik van de website is gratis. 
Voorwaarde is wel dat je je aanmeldt 
als lid. Alleen leden kunnen berichten 
zien. Eenmaal aangemeld word je lid van 
een of meer bestaande buurtcirkels of je 
maakt zelf een nieuwe buurtcirkel aan. 
Een buurtcirkel kan bestaan uit de inwo-
ners van een bepaalde straat, of een aan-
tal familieleden die in en om Blaricum 
wonen, of de leden van een vereniging of 
de buurtbeveiliging….. vult u zelf maar 
in.

Veiligheid
Maar lopen we dan geen veiligheids-
risico’s? Want op de website wordt bij-
voorbeeld duidelijk dat iemand volgende 
week dinsdag naar de dokter is en dus 
niet thuis is. Neen, want daar is bij het 
maken van de website voor gezorgd. Zo 
heeft de site een SSL-certifi caat. Je kunt 
je alleen maar aanmelden voor een buurt-
cirkel met je echte naam en adres. Zodat 
de beheerder van de buurtcirkel, die de 
cirkelaar wordt genoemd, kan checken 
of deze meneer of mevrouw, daadwer-
kelijk een ‘buurtgenoot’ is. En je kunt 
berichten alleen zien binnen jouw eigen 
buurtcirkel wanneer je ingelogd bent op 
de website. Om nieuwsgierige gluurders 
‘van buiten’ weg te houden. 

De website komt binnenkort beschik-
baar. Gaat u gerust een kijkje nemen en 
meldt u aan als lid. De drie initiatief-
neemster gaan de komende tijd op pad 
om de website zoveel mogelijk onder de 
aandacht te brengen. Er zijn al verschil-

lende presentaties geweest, zoals bij B 
& W, een aantal huisartsen uit Blaricum, 
Versa Welzijn en een actieve buurt in de 
Bijvanck. 
De site lijkt in een behoefte te voorzien.

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Blaricumeffect?

Volgens een woordenboek is dit 
‘Het effect dat optreedt als topma-
nagers zichzelf en elkaar belonen 
en daar enorme bedragen voor 
uittrekken omdat zij gewend zijn 
aan het uitgeven van grote som-
men geld, en om zich heen alleen 
maar mensen zien die hetzelfde 
doen, terwijl zij geen rekening 
houden met het feit dat dit voor 
het overgrote deel van de maat-
schappij niet vanzelfsprekend is, 
en zelfs weerstanden oproept.’
Een organisatiepsycholoog zegt 
het zo: ‘Mensen spiegelen hun 
inkomens aan de mensen om 
hen heen.’ Hun inkomens? Hun 
auto’s, bedoelt hij. Er is toch geen 
geliefder, onderling vergelijkend 
product van de beschaving? Zo 
wordt het dan toch een interessant 
gemijmer.

Maar eerst nog even dit: die 
gesignaleerde miljoenendans 
kent een landelijk spreiding. Dan 
vraag je je toch af: waarom die 
koppeling met de naam Blari-
cum? Ons kleine dorpje lijkt zo 
verworden tot een uithangbord 
voor een omvangrijk reservaat 
van topverdieners, die onderling 
jaloerse, grijpgrage geldgooche-
laars. Maar Blaricum, dat klopt 
dus niet. Je kunt beter spreken 
van het Zuidas-, Bloemendaal- of 
het Aerdenhout-effect. Want dáár 
gebeurt het, grootschalig. Hier 
amper. Durft ie wel, dat woor-
denboek, ons weerloos dorpje 
zó model te laten staan voor een 
gemeenschap van onsympathieke, 
rijke stinkerds!

Het is hier gewoon gezellig, we 
kennen elkaar. Vaak al meerdere 
generaties. Er zijn hier geen ran-
gen en standen. Loop maar een 
winkel binnen en je hoort en ziet 
het. Nieuwelingen integreren hier 
snel, al doet een enkele slak daar 
wat langer over. Dat kan en mag. 
Ons dorp dwingt tot gewoon doen.
Al is ons centrum beperkt tot een 
haakse bocht in een doorgaande 
weg, vergis je niet. Wij hebben 
hoge hagen, parkeren constant 
verkeerd en eten ons kakelend dik 
op de terrasjes. Iedereen loopt, 
rijdt en leeft hier door elkaar. Je 
ziet en spreekt de meest uiteenlo-
pende types. Daar deel van uit-
maken, dat is het echte Blaricum-
effect! 

    


         


   

Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198 | Hilversum  
T. 035-624 59 38 www.gooischvloerenhuys.nl

't Gooisch 
Vloerenhuys Hilversum

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

v.l.n.r Joke, Yon, Marion.
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Even voorstellen…Piere Pourchez
door Gerda Jellema
Gezeten op een terras in Medan, daar waar de roots van Pierre Pourchez liggen, 
zag Pierre hoe mede terraszitters een jongetje met het syndroom van Down die 
over straat liep, uitlachten. In Indonesië wordt dit syndroom soms als een vloek 
gezien en daarom worden veel kinderen met dit syndroom verstoten door hun 
ouders en familie. Getroffen, zette dit hem aan het denken.

Via via kwam Pierre in contact met het 
weeshuis Abdi Kasih, een klein krotje 
in the middle of nowhere: ergens tussen 
de rijstvelden waar geen elektriciteit te 
bekennen was. Er liep zelfs geen weg 
naartoe. In 2000 richtte Pierre de Stich-
ting Blaricum-Sumatra-Medan (Stich-
ting BSM) op. Pierre, onderwijzer op de 
Openbare Basisschool Bijvanck, betrok 
leerlingen met het gedachtegoed ‘als het 
goed met je gaat, kun je dat ook met een 
ander delen’ bij de stichting en sindsdien 
is OBS-Bijvanck de draaiende motor 
achter Stichting BSM.

Stichting BSM en Abdi Kasih 
In de afgelopen jaren is er veel veran-
derd: van een armetierig onderkomen is 
Abdi Kasih nu een goed opvangtehuis 
geworden. Er wonen 80 kinderen. De 
meeste van hen hebben het syndroom 
van Down, anderen epilepsie of autis-
me. Stichting BSM ondersteunt Abdi 

Kasih zoveel mogelijk. Elk jaar worden 
er allerlei acties gevoerd om geld in te 
zamelen. Met name groep 6 van OBS 
Bijvanck heeft elk jaar een grote actie. 
Ze gaan bijvoorbeeld langs de deuren 
om lege flessen op te halen en in te le-
veren bij de winkel. Het statiegeld gaat 
dan naar de Stichting. Of ze doen ‘heitje 
voor karweitje’. Kerstmarkten en ver-
koop van potjes handgemaakte sambal, 
alle donaties aan de stichting gaan voor 
de volle 100% naar Abdi Kasih. Sinds de 
start van Stichting BSM zijn er verschil-
lende organisaties en particulieren ge-
weest die een bijdrage geleverd hebben. 
Zoals b.v. Albert Heijn-Blaricum, waar 
de opbrengst van statiegeld geschonken 
werd. Afgelopen Koningsdag stond de 
stichting met een kraam in het dorp. Info 
over de stichting: www.stichtingbsm.nl. 
Tijd om een tipje van de sluier van Pierre 
Pourchez op te lichten.

‘De Wingerd’ 
viert het voorjaar 
Onlangs waren enkele leden van het 
GPKV (Gooise Pluimvee- en Kleindie-
ren Fokkers Vereniging) met hun die-
ren op bezoek bij Dagverzorging ‘De 
Wingerd’. De leden vertelden over het 
fokken en houden van pluimvee en ko-
nijnen en de gasten van de dagverzor-
ging konden de kuikentjes en konijnen 
aaien en knuffelen.

Voorafgaand aan de mini-tentoonstelling 
stond er in ‘De Wingerd’ een broedma-
chine, zodat de gasten al het uitkomen 

van de eieren en het opgroeien van de 
kuikentjes onder de warmtelampen kon-
den meemaken. ‘Wat is de natuur toch 
mooi met al dat jonge leven en wat zijn 
ze zacht de konijntjes, zo leuk om ze te 
kunnen aaien’, aldus mevrouw Ruygt.

Dagverzorging ‘De Wingerd’
Vivium Zorggroep verzorgt de dagop-
vang voor ouderen, die nog thuis wonen 
en er af en toe eens uit willen om b.v. 
leeftijdgenoten te ontmoeten. Er wordt 
aan de gasten individuele- en groeps-
begeleiding geboden en advies gegeven 
over het aanbrengen van structuur in het 
dagelijks leven. De medewerkers werken 
in een klein team, zodat de gasten steeds 
dezelfde gezichten zien. Omdat ouderen 
in de toekomst steeds langer zelfstandig 
moeten blijven wonen, ontlast deze dag-
verzorging tevens de mantelzorgers. Bo-
vendien is het voor de gasten een prettige 
afwisseling in de week.

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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Dagverzorging ‘De Wingerd’ 
is gevestigd aan de 

Molenweg 29 te Blaricum. 
Dit jaar wordt het 

25jarig bestaan gevierd.

Waarom wonen in Blaricum? 
35 Jaar geleden kwam Pierre vanuit 
Zeeland, waar hij in een dorp opgroei-
de tussen ‘ploegen, beesten en aardbei-
en’, maar waar zijn vrouw uit Weesp 
niet goed kon aarden, naar Blaricum. 
Hij wilde het liefst weer in een ‘boe-
rendorp’ werken. Vanaf het begin voel-
de het goed in Blaricum.

Wat doet Pierre in zijn vrije tijd?
Naast zijn werk en bezigheden voor de 
Stichting BSM is Pierre een gepassi-
oneerd tekenaar/ontwerper, aquarel-
leerder en speelt hij gitaar. Hij ont-
wierp de logo’s voor de school, maakte 
kleurplaten voor de Oranje Vereniging. 
Tekenen is toch wel zijn grootste pas-
sie: ‘Ik kan me hier helemaal in ver-
zuipen’. Hij is nu onder andere bezig 
met zijn levensverhaal in ongeveer 
30 aquarellen te vatten, een verhaal 
op iedereen toepasbaar die uit Neder-
lands-Indië komt.

Met wie zou Pierre een borrel willen 
drinken?
‘Met mijn vader, die stierf op de eer

ste dag van mijn onderwijzerschap. Er 
valt nog wel wat bij te praten. Of met 
John de Mol, puur in het belang van de 
Stichting. Een boom met hem opzetten 
over het feit dat er in deze commerci-
ele wereld hard gevochten wordt voor 
kinderen die helemaal niets hebben.’ 

Twitteren, Facebook?
‘Met gepaste tegenzin, je kunt niet 
zonder. Als internet, Twitter en Face-
book er niet zouden zijn, had ik nooit 
kunnen doen wat ik nu voor de Stich-
ting BSM heb kunnen doen.’

Vakantie: zomer of winter?
‘Zomervakantie op de boot, geweldig. 
Kamperen, reizen. Ik ben eigenlijk 
geen wintermens, maar ik wil toch ook 
eens proberen wat wintersport is. Hier 
krijg ik meer tijd voor.’ Pierre gaat bin-
nenkort met pensioen, maar Stichting 
BSM gaat gewoon door!

Wat is een echte Pierre Pourchez 
eigenschap? 
‘Ik ben een “mensen-mens”.’

Nieuw theater-
seizoen Singer 
Laren
Tijdens de benefietvoorstelling van 
amateurtoneelgezelschap ‘De Pape-
gaai’ op zaterdag, 6 juni a.s., presen-
teert Singer Laren het programma 
van de voorstellingen, die het komende 
seizoen in het museum zullen plaats-
vinden.

De kaartverkoop voor het nieuwe sei-
zoen zal die avond ook van start gaan. 
Wegens de verbouwing van het theater 
vinden de voorstellingen plaats in het 
museum. Wees snel met boeken, want 
het aantal zitplaatsen is beperkt!
Info: www.singerlaren.nl.
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Caroline Kaart
door Aty Lindeman-Strengholt 
Hei & Wei blijft door de jaren heen altijd weer die leuke, gezellige en interes-
sante Blaricummers aan u voorstellen. Ruim 40 jaar geleden mee begonnen en 
en we gaan rustig door. We graven soms in het verleden en zijn enthousiast over 
de toekomst van ons (nog) zelfstandig dorp. Van Zuster Auxilia tot meester Veld-
huis, van Burgemeester Tydeman tot de Erfgooiers, enzovoort. Hei & wei stelt 
ze aan u voor. 

Zo hebben we in hei &Wei april l988 een 
leuk verslag gemaakt over onze eigen 
Caroline, 27 jaar geleden een gesprekje 
met Caroline Kaart. We willen graag we-
ten hoe het met haar verder ging in het 
leven. We vertellen het, nu zoveel jaren 
later.

Zangeres
Ze is na al die jaren nog steeds een vro-
lijk en opgewekt mensenkind. Het le-
ven was niet altijd even makkelijk voor 
haar, maar ze heeft er absoluut het aller-
beste van gemaakt. Ze heeft bijna haar 
hele leven in Nederland gewoond, maar 
werd geboren in Edinburgh, Schotland. 
Je kunt heel vaagjes haar leuke Engel-
se accent nog horen. ‘Zoiets verlaat je 
nooit’, zegt ze lachend. 
Ze was enorm bekend 
en beroemd als zangeres 
en ze heeft gezongen zo-
lang ze kon. Veel en met 
groot succes.

Rosa Spier
Sinds kort verwisselde 
ze haar Blaricumse ‘pa-
leisje’ voor een appar-
tement in het bekende 
Rosa Spier-huis in La-
ren. ‘Dat was een heel 
moeilijke overgang voor 
me, Blaricum is mijn al-
les. Nu moet ik enorm 
wennen hoor’, vertelt 
ze op haar bekende op-
gewekte toon. ‘Het is 
allemaal een beetje klein 
waar ik nu woon, dat wel 
en mijn geliefde, mooie 
meubels kon ik helaas 
niet meenemen en een 
heleboel andere mooie dingen ook niet, 
en dat doet me pijn. Ik heb hier alles 
mooi helder geel laten schilderen. Vro-
lijk en zonnig, daar houd ik van. Geluk-
kig heb ik mijn allerliefste hondje bij me 
en die gaat overal met me mee. Ook als 
ik boodschappen doe. Natuurlijk in Bla-
ricum dat begrijp je wel hè? Daar voel 
ik me thuis en ik heb altijd genoten van 
het feit, dat ze in Blaricum zo geweldig 
aardig voor me waren, zo correct. Ik was 
uiteindelijk een allochtoon.’ Ze lacht met 

pretoogjes en vertelt dat ze een soort 
scootmobiel heeft om de lange gangen in 
Rosa Spier door te komen.

Trixie
Wat gaat ze nog doen? ‘Mijn ogen zijn 
nog goed, evenals mijn oren. Ik ben nog 
zo goed als nieuw, (lachend) een enkel 
keer houd ik een causerie, een lezing en 
ik heb nog een aantal plannen. Ik heb zo 
ontzettend veel meegemaakt in mijn le-
ven en ik heb veel moois om op terug te 
kijken nu ik 83 ben. Oh ja, ik heb nog een 
grote wens, ik zou zo graag nog een keer 
naar Schotland willen, terug naar mijn 
oorspronkelijk huis. Maar dat kan niet, 
want dan kan ik mijn kleine Trixie niet 
meenemen. Honden moeten 6 maanden 

in quarantaine, ik moet er niet aan den-
ken! Dan geniet ik maar hier van het le-
ven en vooral van al mijn herinneringen, 
en mijn heerlijke muziek. En wat dacht 
je van mijn kleine tuintje met al die vo-
gels en die prachtige bomen?’

Wat een zegen om zo’n aanstekelijke 
vrolijkheid te bezitten, en zoveel (dro-
ge Schotse) humor. Daarmee kleuren de 
vele herinneringen aan aardige en lieve 
mensen.

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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Anderstaligen en vrijwilligers 
ontmoeten elkaar
door Gerda Jellema
Een café is een café is een café… en je hebt het Alzheimercafé, het Repaircafé en 
ook het Taalcafé. 

Een café, ook wel kroeg, knijp en bar ge-
naamd, is een uitgaansgelegenheid waar 
onder het genot van alle mogelijke drank 
(sterkedrank, wijn, bier, koffie, thee, 
frisdrank) van alles en nog wat wordt 
besproken. De eerste cafés ontstonden 
in de 17e eeuw als koffiehuizen. Gelei-
delijk aan gingen ook kroegen waar men 
vooral bier dronk zich café noemen en 
ontstond een grote variëteit aan cafés. 
Cafés vervullen vaak een belangrijke 
sociale functie als plaats waar stamgas-
ten elkaar ontmoeten of waar men regel-
matig langsgaat voor een avondje uit. In 
cafés wordt men geacht om voor het ge-
nuttigde te betalen.

Gilde SamenSpraak
Bezoekers van het Taalcafé krijgen in 

een informele sfeer de gelegenheid om 
in groepsverband Nederlands te spreken 
met hulp van vrijwilligers. Het Taal-
café vindt o.a. plaats in de bibliotheek 
van Huizen op iedere vrijdagmiddag 
van 13.30-15.00 uur. Vooraf aanmelden 
hoeft niet en het is gratis, ook de koffie 
en thee. Het Taalcafé is een initiatief van 
vrijwilligers van Gilde SamenSpraak: 
Nederlands leren voor anderstaligen. 
Taalcursussen zijn er genoeg, maar veel 
deelnemers ontmoeten vaak te weinig 

Nederlanders waarmee ze de taal kun-
nen oefenen. Gilde SamenSpraak brengt 
anderstaligen en Nederlanders bij elkaar 
om de taal en cultuur te delen. Gewoon 
thuis, tijdens een wandeling of een be-
zoekje aan de bibliotheek.

Taalcafé
Het Taalcafé in Huizen loopt sinds eind 
vorig jaar en moet zijn draai nog vin-
den. Een groep van enthousiaste oudere 
vrijwilligers en een tiental anderstalige 
bezoekers proberen elkaar te begrijpen. 
De achtergronden van de anderstaligen 
zijn zeer divers, sommigen zijn gevlucht 
uit hun land van oorsprong, anderen zijn 
hier vanwege hun man die hier werkt, 
ook de leeftijden en opleidingsniveaus 
lopen zeer uiteen. Door spelletjes, zoals 

kwartetten, wordt 
aan taal en saamho-
righeid gewerkt. 

Jongeren betrek-
ken
Om de bijeenkom-
sten wat meer in-
houd te geven wordt 
er naar gestreefd om 
regelmatig een film 
te vertonen. Beeld 
helpt, iedereen ziet 
hetzelfde, je hebt 
een gezamenlij-
ke kapstok. Maar 
waarom kiezen voor 
een film over ‘De-
mocratie’? Waarom 
niet een film over 
bijvoorbeeld ‘The 
making of the Rijks-
museum’? Probeer 
ook jongeren te be-
trekken bij dit pro-
ject, laat scholieren 

een presentatie geven over hun school, 
of sportclub, of laat studenten van een 
‘sociale opleiding’ meedraaien als vrij-
williger in het kader van een stage. Er 
zijn vast meer ideeën te verzinnen om 
het Taalcafé voor zowel de vrijwilligers 
als voor de anderstaligen een bezoek 
meer dan waard te maken. En noem het 
bijvoorbeeld Taalontmoeting, het echte 
caféwerk komt dan eventueel wel in een 
later stadium.
Info: Wikipedia, www.gildegooinoord.nl. 

Caroline Kaart met Trixie bij Omroep Max, documentaire 
Rosa Spier, Huis vol kunstenaars.
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Mellie
door Hidde van der Ploeg 
Wie over de Torenlaan Blaricum binnenkomt ziet, juist voor het Oranje Weitje 
aan de rechterzijde de koloniebakkerij van de broederschap der christen-anar-
chisten. Rechtsafslaand onmiddellijk na dit pand stuit men op De Weitekorrel. 
Naar dit pand, gebouwd in 1902, en vooral naar een roemruchte bewoonster 
gaat ditmaal onze aandacht uit.

Hoogleraar celbiologie professor Jaco-
bus van Rees (1854-1928), de idealist 
die aan de basis stond van de broeder-
schap van christen-anarchisten, kocht 
ten behoeve van de broederschap tien 
hectaren grond aan weerszijden van de 
Torenlaan. Zelf bleef hij wonen in zijn 
Larense villa, maar voormalig dominee 
Sybillus Cornelis Kijlstra - één van de 
eerste kolonisten - liet op dat terrein in 
1902 De Weitekorrel bouwen. Hij heeft 
er niet lang gewoond. Wanneer haar ou-
ders er precies introkken is niet meer te 

achterhalen, maar op 31 mei 1908 werd 
Mellie Uyldert er geboren die eenmaal 
volwassen een spraakmakende carriëre 
beleefde.

Verzorgster
Haar moeder was Marie Calisch, telg uit 
een gegoede joodse familie. Zij was een 
hoog opgeleide idealistische persoon-
lijkheid. Vanaf 1903 al was zij hoofd was 
van de humanitaire school in het kolo-
niehuis. Zij ging een relatie aan met Emil 
Uyldert die haar in 1910 inruilde voor 
de verzorgster van hun dochter Mellie. 
Nog datzelfde jaar trouwde het stel dat 
in 1912 naar Amerika vertrok. Vanaf dat 
moment stond moeder Marie er met haar 
dochtertje alleen voor.

Rein leven
Marie Calisch was een aanhanger van 
Rein Leven, een Nederlandse beweging 
uit 1901, gericht op individuele zedelij-
ke verheffing. Het gedachtengoed van de 
Russische schrijver Tolstoj bepaalde de 
toon. Het bestrijden van prostitutie en ge-
slachtsziekten stond hoog in het vaandel. 
De beweging werd opgeheven in 1929. 
Het zal duidelijk zijn dat de opvoeding 
van Mellie Uyldert in eerste instantie 
gegrondvest was op moeders opvattin-
gen. Maar nauwelijks volwassen ging 

zij – in ieder geval in de 
geest – haar eigen weg. 
In 1934 publiceerde zij 
haar eerste boek Hand-
leiding voor de moderne 
keuken, een handleiding 
vegetarisch koken. Er 
volgden er nog 22 met 
intrigerende titels: Ver-
borgen krachten der 
edelstenen, Verborgen 
wijsheid van oude rij-
men, Medische Astrolo-
gie en bijvoorbeeld Mijn 
hart is aan de overzijde. 
Haar boeken hadden een 
miljoenenoplage. Verta-

lingen verschenen in zeker acht landen. 
Bol.com kent nog steeds een levendige 
handel in haar vaak omstreden werken.

Grietje Kots
Mellie Uyldert overleed op 10 mei 2009 
in Bilthoven. Zij was niet de enige op-
merkelijke Blaricummer die ooit woon-
de in De Weitekorrel. In 1920 kocht 
bakker Willem Kots de koloniebakkerij 
plus het achtergelegen terrein waarvan 
ook De Weitekorrel deel uitmaakt. In 
de verkoopakte is sprake van ‘huizen’. 
Naast de Weitekorrel was op het terrein 
door Emil Uyldert een tweede huisje ge-
bouwd voor de verzorgster van Mellie, 
zijn latere vrouw. Kunstenares/poppen-
maakster Grietje Kots de dochter van 
bakker Willem bewoonde later één van 
de panden. 

Verbouwing
Ko Arnoldi, acteur, filmspeler en jaren-
lang directeur van het Rotterdams To-
neel, was er woonachtig van 1935 tot 
1948. De kleinzoon van de bakker, Roe-
lof Kots, trok in 1974 in De Weitekorrel. 
Bij zijn komst liet hij het pandje, ooit 
gebouwd door de architect Theo Wil-
helm Rueter die voor de kolonie talrijke 
eenvoudige onderkomens optrok, ingrij-
pend verbouwen. Van acht bij acht meter 
werd de ‘hut’ uitgebreid tot 135 vierkan-
te meter. De voordeur verdween van de 
kant van het huis die in die tijd nog vrij 
uitzicht bood op Laren naar de richting 
Torenlaan.
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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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Belgische 
schone. Ensor tot 
Magritte
Ter viering van 20 jaar culturele sa-
menwerking tussen Nederland en 
Vlaanderen presenteert Singer Laren 
van 16 juni t/m 30 augustus de ten-
toonstelling Belgische schone. Ensor 
tot Magritte. 

Het is een ode aan de Belgische klassiek 
moderne kunst, samengesteld uit de ver-
zameling van het Museum voor Schone 
Kunsten Gent, één van de oudste musea 
van België. Een 70-tal hoogtepunten 
toont een overzicht van de ontwikkelin-
gen van de avant-garde kunst in België in 
de periode 1885-1960.

België en Nederland
Belgische schilderijen worden getoond 
naast vergelijkbare werken van Neder-
landse kunstenaars. Deze zijn afkomstig 
uit de Singer collectie en uit andere Ne-
derlandse museale en particuliere collec-
ties. Met deze ontmoetingen wordt de 
parallelle ontwikkeling van de Neder-
landse moderne kunst en die uit België 
getoond. De combinaties illustreren ook 
dat er sprake was van wederzijdse beïn-
vloeding tussen beeldend kunstenaars uit 
Nederland en België. 

Kunstenaars
Belgische kunstenaars als James Ensor, 
Theo Van Rijsselberghe, Emile Claus, 
Gustave & Leon De Smet, Rik Wouters, 
Frits Van De Berghe, Gustave Van Den 
Woestijne, George Minne, Permeke, 
René Magritte en Paul Delvaux ont-
moeten Nederlandse tijdgenoten als Jan 
Toorop, Jan Sluijters, Jan Mankes en Ca-
rel Willink.

Mellie Uyldert 1908-2009.

De Muziekkring 
7 Juni 15.00 uur geeft het kamerorkest 
De muziekkring o.l.v. Yvonne de Win-
ter haar halfjaarlijkse concert in de 
Dorpskerk. 

Het repertoire bestaat uit werken van 
Grieg, Bériot en Beethoven. Dit keer 
begeleidt de Muziekkring de 12-jarige 
violiste Felicia Bao.

Geen kaartverkoop, maar collecte na af-
loop.
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Expositie 
Historische Kring 
Blaricum pen-
tekeningen van 
G. A. Mangold
Van 6 juni tot en met 19 september 
exposeert de Historische Kring Blari-
cum in haar onderkomen aan de Brin-
klaan 4a pentekeningen van de kunst-
schilder Gerard Adolf Mangold. 

Hij werd in 1858 geboren te Semarang 
(Indonesië). Tot 1897 woonde en werkte 
hij in Batavia op Java. Daarna woonde 
hij o.a. in Den Haag, het Duitse Darm-
stadt en het Belgische Ukkel. Vanaf 1920 
tot aan zijn overlijden in 1941 woonde 
en werkte hij aan de Meentweg 34 te 
Blaricum. Schilder- en tekenlessen nam 
hij bij H.W. Mesdag en Pieter Haaxman. 
Hij was lid van de kunstvereniging Arti 
et Amicitiae te Amsterdam en de Allge-
meine Deutsche Kunstgenossenschaft te 
Darmstadt. Hij schilderde voornamelijk 
landschappen en stadsgezichten. 

Blaricumse periode
Gedurende zijn Blaricumse periode heeft 
hij meer dan honderd pentekeningen 
gemaakt van huizen, straatjes en land-
schappen in en rondom ons dorp. De 
HKB is een paar jaar geleden in het bezit 
gekomen van mooie kopieën van deze 

tekeningen. De originelen bevinden zich 
in het Openluchtmuseum te Arnhem. Het 
was oorspronkelijk de bedoeling deze 
originelen te exposeren, maar tot eind 
2016 is er bij het Openluchtmuseum een 
uitleenverbod. De kopieën zijn echter op 
onze computerafdeling mooi bewerkt en 
geven een goed beeld van het Blaricum 
in de jaren twintig en dertig. 

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

Nieuw in Blaricum
door Gerda Jellema
Sinds eind april heeft Blaricum er een nieuwe winkel bij. In het oude dorp op 
een mooie plek in het rijtje Blaer, Fritz Hörl, Mary Faber en Kijkenkom heeft 
Alita Brunsman haar droom verwezenlijkt: Maison & Object. De ingang van de 
winkel is aan de zijde van het grasveld met de schapen, maar ook te bereiken via 
de toegang aan de Middenweg. 

De winkel biedt veel, voor iedere beurs 
wel wat. Mooi objecten, cadeau’s, ge-
bruiksvoorwerpen, tafels, verlichting, 
kortom alles wat onze woning maakt tot 
een thuis. De ruimte buiten leent zich 
voor kleinschali-
ge fairs. Ook wil 
Alita buiten een 
soort ‘meeneem 
bibliotheekje’ star-
ten, een plek waar 
mensen boeken of 
tijdschriften bren-
gen en kunnen ha-
len, gratis. 

Alita Brunsman, 
van oorsprong 
een Tukker, maar 
inmiddels alweer 
10 jaar Blaricumse, was onder meer 
werkzaam in de medische wereld en als 
styliste en heeft nu de stoute schoenen 
aangetrokken om als ondernemer met 
een winkel verder te gaan, Denise staat 
haar terzijde in de winkel. Enthousiast 
vertelt ze over wat ze te bieden heeft en 
wat haar plannen zijn. Alita: ‘Wil je een 
tafel of sidetable op maat, wil je een bij-

zonder object kopen of verkopen, zoek je 
een aardigheidje of wil je van je boeken 
af? Kom langs en zie wat er allemaal mo-
gelijk is.’ Maison & Object oftewel MO. 
Wat zou het voor Alita leuk zijn als over 

een tijdje de mensen in Twente zeggen: 
‘Zoek je wat leuks, oh dan moet je even 
naar MO in Blaricum!’

Openingstijden: dinsdag 13.30-17.30 
uur, woensdag t/m zaterdag 10.00-17.00 
uur. Adres: Middenweg 2a, tel. 8884482 
of 0623039189. 
Info: www.maisonobject.nl.

De wijkverpleegkundigen van Vivium die in ons dorp met hart en ziel de mouwen op-
stropen om wie het echt nodig heeft te helpen en bij te staan. Op het moment van de 
foto waren 4 dames aan het werk. Zie ook ons artikel in hei & wei 465 van 10 april jl.
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door Frans Ruijter
In onze mooie gemeente is het een goed 
gebruik om de geschiedenis te laten 
voortleven in de straatnamen. Daar 
is er op 5 mei jl. weer één aan toege-
voegd. Onze huidige burgemeester 
Joan de Zwart en ereburger Aty Lin-
deman-Strengholt onthulden op deze 
dag het Burgemeester Klaarenbeek-
park. Maar wie was deze J.J. Klaaren-
beek eigenlijk? 

Hij werd in Bussum geboren op 26 
november 1884 en stamde uit een erf- 
goiersgeslacht. Als twaalfjarige kwam 
hij op het secretarie van zijn woonplaats 
te werken. Hij werkte zich 
daar op, wat hem als goe-
de twintiger bijna de func-
tie van gemeentesecre-
taris opleverde. Toen dat 
net aan zijn neus voorbij 
ging, richtte hij zijn am-
bitie op om ontvanger te 
worden van Bussum. En 
dat lukte hem. Dit bleef 
ook in Blaricum niet on-
opgemerkt. Blaricum had 
burgemeester A.J.A.P.M. 
van Rijckevorssel van 
Rijssenburg in 1913, na 
twee jaar, alweer uitge-
zwaaid. De provincie leek 
het verstandig, gelet op 
een eventuele toekomsti-
ge samenvoeging van La-
ren en Blaricum, om voor 
beide plaatsen maar één 
burgemeester te benoe-
men. De Blaricummers 
hebben dit altijd gezien 
als een poging Blaricum te annexeren. 
Burgemeester over de twee gemeenten 
werd Jonkheer H.L.M. van Nispen van 
Sevenaer. 

Zelfstandigheid
In 1922 werd duidelijk dat Blaricum haar 
zelfstandigheid zou behouden. Zo werd 
J.J. Klaarenbeek bij koninklijk besluit 
benoemd tot burgemeester van Blari-
cum. Op woensdag 2 augustus 1922 
werd hij traditioneel bij de gemeente-
grens opgewacht door de notabelen in 
koetsen, geflankeerd door een stoet van 
ruiters ging het in een grote triomftocht 
richting gemeentehuis aan de Torenlaan 
1 (nu Gall & Gall). Daar werd hij geïn-
stalleerd. Wethouder en locoburgemees-
ter Jan Rigter Tzn. overhandigde hem de 
voorzittershamer en ambtsketting; Bla-
ricum had na negen jaar weer een eigen 
burgemeester. 

Burgemeester Klaarenbeekpark
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Joan de Zwart-Bloch@FeigeleBloch
Moe maar voldaan: 
4 en 5 mei comité na heftig nood-
weer in het zonnetje ;-) Dank voor 
alle inzet, samen met het Vitus! 

Karel Loeff@KarelLoeff
Monument van de dag: Nederheem 
te Blaricum. Wat zou dit een mooi 
hotel kunnen worden... 

Carin Francken@CarinFrancken
Wat een leuk artikel in G&E over 40 jaar Bijvanck! 
Pluim op de hoed van organiserende vrijwilligerswerkgroep.

Blaricum toen...

Winkelcentrum De Balken 
Deze foto dateert uit halverwege jaren zeventig van de vorige eeuw. Het 

winkelcentrum is dan nog niet zo lang in gebruik. De balken staan er ook nog. 
Het winkelcentrum dankt zijn naam aan die balken. Dit was een kunstwerk, 
echter niet iedereen begreep deze kunstuiting. In het begin werd er zelfs door 

sommigen zo over gesproken: ‘Wordt tijd dat de aannemer zijn overtollige 
bouwmaterialen eens opruimt’. Wat opvalt is hoe het jonge groen zich nog 

moet ontwikkelen. Nu in 2015, terwijl Blaricum het 40 jarig jubileum van de 
Bijvanck viert, is de bouw van een nieuw centrum in volle gang. Geheel in de 
Blaricumse traditie, had het weer heel wat voeten in aarde, tot er ‘groen licht’ 

kwam. Maar er wordt iets moois neergezet, wat ook weer sociale woningen 
oplevert boven de winkels. De Bijvanck verdient, net als elke dorpskern, een 

kloppend dynamisch hart. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

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

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

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

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

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 7

Gevangen gezet
Er werd een ambtswoning aan de Heet-
weg 2 (nu Bussummerweg 2) voor hem 
gebouwd onder architectuur van de Bla-
ricumse architect H. Sijmons. Onder 
deze burgemeester is veel tot stand ge-
komen. Vele zandwegen werden bestraat 
en kregen namen en de huisnummering 
werd voortvarend aangepakt. Ook kwam 
er gas en waterleiding in het dorp. Als 
burgemeester van één van de zes Gooise 
plaatsen had hij automatisch zitting in 
het bestuur van de Vereniging van Stad 
en Lande van Gooiland. Hier werd hij 
al snel benoemd tot vice-voorzitter. Dat 

was hem als echte Erfgooier op het lijf 
geschreven. Met het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog werd de gemeen-
teraad door de bezetter uit hun functie 
gezet. Klaarenbeek stond er alleen voor. 
In 1944 werd hij gevangen gezet in We-
teringschans, Amstelveenseweg in Am-
sterdam en later in Amersfoort. Hij werd 
vervangen door een N.S.B-er, burge-
meester Knipscheer. Gelukkig kwam hij 
na een paar weken vrij en keerde direct 
na de bevrijding weer als burgemeester 
van Blaricum terug.

In Laren
De gezondheid van de voorzitter van de 
vereniging van Stad en Lande van Gooi-
land, E. Luden, liet steeds meer te wensen 
over. Klaarenbeek trad als vicevoorzitter 
steeds meer op als zijn plaatsvervanger. 
Dat resulteerde erin dat J.J. Klaarenbeek 
in 1946 ontslag nam als burgemeester 
van Blaricum en tot voorzitter van Stad 
en Lande van Gooiland werd benoemd. 
Tot nu toe is hij de langstzittende burge-
meester van Blaricum geweest. Hij ver-
liet de ambtswoning en ging wonen aan 
de Torenlaan, in het huis dat in de volks-
mond nog steeds de ‘Brouwerij’ wordt 

genoemd, tussen 
het Binnendoor 
en Achterom. Op 
zijn 70e verjaardag 
werd hij koninklijk 
onderscheiden. Op 
latere leeftijd ver-
huisde hij naar Jo-
hanneshove in La-
ren. Daar overleed 
hij op woensdag 
25 september 1963. 
Zijn uitvaart vond 
onder grote belang-
stelling plaats in de 
Sint-Jan Basiliek in 
Laren. De uitvaart 
werd geleid door de 
Blaricumse geeste-
lijke Paul Gribling. 
De begrafenis vond 
plaats op het Sint-
Jans kerkhof. 

Voortleven 
Het park of plant-
soen bij de Dorps-
kerk heeft nooit 
een officiële naam 
gehad. De laatste 
jaren dook ineens 
de naam ‘Piepers-
park’ op. Het 4 en 
5 mei-comité heeft, 

gelet op het hier bovenstaande, het col-
lege van B & W voorgesteld om het op 
5 mei 2015 te dopen tot burgemeester 
Klaarenbeekpark. Daarmee geheel in 
lijn wat J.J. Klaarenbeek als burgemees-
ter al had ingezet, namelijk de geschie-
denis van ons dorp levend houden in 
de straatnaamgeving. Bij de feestelijke 
onthulling waren verschillende nazaten 
van Klaarenbeek aanwezig. Zij voelden 
het als een grote eer dat hij, al is het 
postuum, toch zo gewaardeerd wordt in 
Blaricum. 

Burgemeester Klaarenbeekpark

Brandweerwagen die bij Keijer stond aan de Naarderweg. 
Foto is van 27 augustus 1941, het 30 jarig ambtsjubileum van 
Gerrit Schram en Eb Rigter.
V.l.n.r. Willem Benning, Bertus Speller, Tinus Zeegers, Willem 
Vos Jac.zn., Bartels was commandant, Henk v.d. Koot Sr. Piet 
Rigter Ezn, Willem Rozendaal, Gerrit Schram, Gerard Jacobs, 
Herman Krijnen, Jaap Vos Bzn., Eb Rigter, Peter Gieskes, bur-
gemeester Klaarenbeek, Gerrit Rigter, wethouder van Zanten. 
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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

Balie Vergunningen in BEL-kantoor alleen nog open op afspraak

Sinds 1 juni is de balie Vergunnin-
gen alleen nog op afspraak open 
op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 08.30 – 12.30 uur 
(laatste afspraakmoment is om 
12.00 uur).

Wij richten ons steeds meer op 
digitale dienstverlening, waardoor 
inwoners veel zaken vanuit huis 
kunnen regelen. 

Het overzicht hiernaast geeft aan 
hoe te handelen bij welk type vraag. 
Uiteraard kunt u altijd een afspraak 
met ons maken wanneer de infor-
matie op de betreffende websites u 
geen of onvoldoende antwoord op 
uw vragen geeft.

BEL-veteranen bezoeken Nationaal Militair Museum
Woensdag 27 mei jongstleden brachten de BEL-veteranen een bezoek aan het Nationaal Militair Museum. Dit in het kader van 
de zevende BEL-veteranendag.  De organisatie lag dit jaar in handen van de gemeente Eemnes.

Na het welkomstwoord door burge-
meester Van Benthem, droeg mevrouw 
De Groot een gedicht voor. Ook dorps-
dichter Gerard Wortel bracht een lied 
en gedicht, speciaal geschreven voor de 
BEL-veteranen, ten gehore. Vervolgens 

vertrokken de veteranen met bussen en 
onder escorte van diverse legervoertui-
gen naar Soest voor een bezoek aan het 
Nationaal Militair Museum.
Om circa 16.45 uur waren de vetera-
nen weer terug op het gemeentehuis. 

Tijdens het nuttigen van de traditionele 
‘blauwe hap’ zorgde het koperensemble 
Fanfarekorps ‘Bereden Wapens’ voor de 
muzikale omlijsting. 
De BEL-gemeenten kijken terug op een 
gezellige en geslaagde dag!
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Wat Waar Aanvullende informatie

Opvragen en printen  www.ruimtelijkeplannen.nl
bestemmingsplaninformatie  

Informatie over  www.energiebesparengenv.nl
energiebesparing 

Informatie over  www.omgevingsloket.nl Deze informatie wordt door ons alleen
vergunningvrij bouwen  verstrekt na een schriftelijk verzoek.   
   
Aangevraagde/verleende  Via de gemeentelijke websites Het gaat hierbij om bouw-, sloop-, aanleg-, monumenten- 
omgevingsvergunningen kunt u doorklikken naar  en kapvergunningen. Voor vragen over vergunningen op
 www.overheid.nl  grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  kunt u zonder afspraak terecht bij het BEL-kantoor  tijdens  
  openingstijden.

Inzien dossiers aangevraagde  Balie Vergunningen Op afspraak
omgevingsvergunningen
  
Dossiers uit het  Balie Vergunningen Dossier twee dagen vóór uw afspraak telefonisch
gemeentelijk archief  opvragen bij ons Klantcontactcentrum, 14 035. 
  Aan het inzien van deze dossiers zijn kosten 
  verbonden.  
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Afsteken vuurwerk
Zaterdag 15 augustus 2015
•  Van 18.30 (afhankelijk van toestroom 

bezoekers) tot 23.30 uur worden de 
volgende wegen en weggedeelten 
afgesloten voor alle verkeer: Schapen-
drift/Anton Mauvelaan; vanaf de Eem-
nesserweg tot aan Harmen Vosweg 
(Laren).

•  Van 21.30 tot 23.30 uur wordt de Eem-
nesserweg vanaf Schapendrift tot het 
Domein voor alle verkeer en voetgan-
gers in beide richtingen afgesloten.

•  Voor zover noodzakelijk, worden ook 
enkele voet- en fietspaden in de bosge-
bieden rondom Rust Wat van 21.30 tot 
23.30 uur afgesloten.

Wegafsluitingen ter hoogte 
van café Moeke Spijkstra
Zaterdag 15 augustus 2015
Van 21.00 tot 03.00 uur worden on-
derstaande wegen afgesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen; het verkeer 
wordt opgeleid. Dit in verband met de 
veiligheid van de vele voetgangers aldaar.
•  Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 

aan de Schoolstraat
•  Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot 

aan het Achterom
•  Torenlaan, vanaf het Achterom tot aan 

de Schoolstraat
•  Middenweg, vanaf de Verbindingsweg 

tot aan de Schoolstraat

Omleiding centrum vanwege 
festiviteiten
Zaterdag 15 augustus (21.00 uur) tot 
donderdag 20 augustus 2015 (12.00 uur)
Parkeerverbod
Op de volgende wegen of weggedeelten 
is het verboden te parkeren:
•  De Verbindingsweg aan onevenzijde 

tussen de Torenlaan en de Middenweg;
•  Bussummerweg aan beide zijden vanaf 

de Torenlaan tot de Noolseweg;
•  Huizerweg aan beide zijden vanaf de 

Bergweg tot aan de Smedenweg.
Stopverbod
Een stopverbod is van kracht op de vol-
gende wegen of weggedeelten:
•  Achterom, aan beide zijden vanaf de 

Torenlaan tot de Piepersweg;
•  Langeweg, aan beide zijden tussen 

Achterom en de Huizerweg;
•  Torenlaan, aan de oneven zijde tussen 

Achterom en de Verbindingsweg;
•  Noolseweg, aan beide zijden tussen 

Piepersweg en de Bussummerweg;
•  Piepersweg, aan beide zijden tussen 

Noolseweg en de Naarderweg.
Inrijverbod
Een inrijverbod geldt voor de volgende 
wegen of weggedeelten:
•  Het is verboden rechtsaf te slaan van 

de Bussummerweg komende vanaf 
de Torenlaan naar de Noolseweg, met 
uitzondering van fietsers, voetgangers 
en bussen van Connexxion;

•  Het is verboden linksaf te slaan vanaf 
de Bussummerweg, komende vanaf de 
Bussummerweg naar de Noolseweg, 
met uitzondering van fietsers, voetgan-
gers en bussen van Connexxion.

•  De volgende weggedeelten zijn geslo-
ten voor éénrichting voor alle verkeer: 

 -  Binnendoor tussen de Huizerweg 
en Achterom, in de richting van de 
Huizerweg;

 -  Achterom tussen Piepersweg en 
Torenlaan, in de richting Piepersweg.

Kermis
Zondag 16 augustus 2015
•  Vanaf 08.00 uur is het verboden te 

parkeren op de locaties: 

 -  Dorpsstraat parkeervakken vanaf de  
Torenlaan/Huizerweg tot aan de inrit 
van perceel Dorpsstraat 4;

 -  Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat, beide 
zijden van de weg.

•  Vanaf 16.00 uur is het verboden te 
parkeren op de locaties:

 - Huizerweg: alle parkeervakken;
 -  Dorpsstraat, vanaf Huizerweg tot de 

Middenweg: beide zijden van de weg;
 -  Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 

aan de Middenweg.
Wegafsluitingen
Zondag 16 augustus 2015
•  Van 12.00 uur tot donderdag 20 augus-

tus 2015 12.00 uur is de Dorpsstraat 
vanaf Middenweg tot de kruising 
Torenlaan gesloten voor alle verkeer. 

•  Van 18.00 uur tot donderdag 20 au-
gustus 2015 12.00 uur zijn de volgende 
weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen: 

 -  Achterom, vanaf de Langeweg tot de 
Binnendoor;

 -  Huizerweg, vanaf de Langeweg tot de 
Torenlaan;

 -  Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat;

 -  Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 
aan de Middenweg;

 -  Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 
aan de Binnendoor;

 -  Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot 
aan de Achterom;

 -  T orenlaan, vanaf Achterom tot de
   Huizerweg.

Ringsteken
Maandag 17 augustus 2015
•  Van 11.30 tot 18.00 uur zijn de vol-

gende weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen:

 -  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf 
het Fransepad tot de Molenveenweg;

 -  Kerkpad, vanaf de Eerste Molenweg 
tot de Kerklaan;

 -  Venenweg, vanaf de Kerklaan tot de 
Stachouwerweg;

 - St. Vitusweg.
•  Van 11.30 tot 18.00 uur is het ver-

boden te parkeren op de volgende 
wegen of weggedeelten:

 -  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, 
vanaf het Fransepad tot de Molen-
veenweg (beide zijden);

 - St. Vitusweg (beide zijden).

Parkeerverbod Oranjeweitje 
•  Op de volgende tijdstippen is het in 

verband met diverse festiviteiten 
aldaar, verboden te parkeren op de 
locatie Oranjeweitje (Bussummerweg/
hoek Noolseweg):

 -  zondag 16 augustus 2015 
gehele dag

 -  maandag 17 augustus 2015 
07.00 – 13.00 uur

 -  woensdag 19 augustus 2015 
07.00 – 17.00 uur

Wegafsluiting ter hoogte 
van café d’Oude Tak
•  Op de volgende tijdstippen zijn 

de Eemnesserweg ter hoogte van 
café d’Oude Tak tussen Driftlaan en 
Raadhuisstraat alsmede de Kruislaan 
tussen Eemnesserweg en Pompstation 
Vos gesloten voor alle verkeer in beide 
richtingen:

  -  zaterdag 15 augustus 2015 
21.00 – 02.00 uur

 -  maandag 17, dinsdag 18 augustus 
2015 20.00 – 02.00 uur

 -  woensdag 19 augustus 2015  
15.00 – 02.00 uur

Verkeersmaatregelen rond kermisweek
De Blaricumse kermisweek is dit jaar van zaterdag 15 tot en met woensdag 19 augustus. Tijdens dit evenement zijn diverse wegen afgesloten en geldt op een aantal plaat-
sen een parkeer- of stopverbod. Daarnaast zijn verschillende wegen afgesloten tijdens bepaalde programmaonderdelen zoals bijvoorbeeld het vuurwerk en het ringste-
ken. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen. 

Sinds begin dit jaar worden aangevraagde of verleende (omgevings)vergunningen niet meer in de hei & wei gepubliceerd. Deze (omgevings)vergunningen kunt u bekijken 
via de landelijke website www.overheid.nl of via www.blaricum.nl (Bekendmakingen). Ook kunt u ze inzien bij de balie in het gemeentehuis en in het BEL-kantoor.
Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice bekendmakingen via www.overheid.nl 

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 
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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

Balie Vergunningen in BEL-kantoor alleen nog open op afspraak

Sinds 1 juni is de balie Vergunnin-
gen alleen nog op afspraak open 
op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 08.30 – 12.30 uur 
(laatste afspraakmoment is om 
12.00 uur).

Wij richten ons steeds meer op 
digitale dienstverlening, waardoor 
inwoners veel zaken vanuit huis 
kunnen regelen. 

Het overzicht hiernaast geeft aan 
hoe te handelen bij welk type vraag. 
Uiteraard kunt u altijd een afspraak 
met ons maken wanneer de infor-
matie op de betreffende websites u 
geen of onvoldoende antwoord op 
uw vragen geeft.

BEL-veteranen bezoeken Nationaal Militair Museum
Woensdag 27 mei jongstleden brachten de BEL-veteranen een bezoek aan het Nationaal Militair Museum. Dit in het kader van 
de zevende BEL-veteranendag.  De organisatie lag dit jaar in handen van de gemeente Eemnes.

Na het welkomstwoord door burge-
meester Van Benthem, droeg mevrouw 
De Groot een gedicht voor. Ook dorps-
dichter Gerard Wortel bracht een lied 
en gedicht, speciaal geschreven voor de 
BEL-veteranen, ten gehore. Vervolgens 

vertrokken de veteranen met bussen en 
onder escorte van diverse legervoertui-
gen naar Soest voor een bezoek aan het 
Nationaal Militair Museum.
Om circa 16.45 uur waren de vetera-
nen weer terug op het gemeentehuis. 

Tijdens het nuttigen van de traditionele 
‘blauwe hap’ zorgde het koperensemble 
Fanfarekorps ‘Bereden Wapens’ voor de 
muzikale omlijsting. 
De BEL-gemeenten kijken terug op een 
gezellige en geslaagde dag!
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Wat Waar Aanvullende informatie

Opvragen en printen  www.ruimtelijkeplannen.nl
bestemmingsplaninformatie  

Informatie over  www.energiebesparengenv.nl
energiebesparing 

Informatie over  www.omgevingsloket.nl Deze informatie wordt door ons alleen
vergunningvrij bouwen  verstrekt na een schriftelijk verzoek.   
   
Aangevraagde/verleende  Via de gemeentelijke websites Het gaat hierbij om bouw-, sloop-, aanleg-, monumenten- 
omgevingsvergunningen kunt u doorklikken naar  en kapvergunningen. Voor vragen over vergunningen op
 www.overheid.nl  grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  kunt u zonder afspraak terecht bij het BEL-kantoor  tijdens  
  openingstijden.

Inzien dossiers aangevraagde  Balie Vergunningen Op afspraak
omgevingsvergunningen
  
Dossiers uit het  Balie Vergunningen Dossier twee dagen vóór uw afspraak telefonisch
gemeentelijk archief  opvragen bij ons Klantcontactcentrum, 14 035. 
  Aan het inzien van deze dossiers zijn kosten 
  verbonden.  

02 | 5 juni 2015 | week 23 | Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

Afsteken vuurwerk
Zaterdag 15 augustus 2015
•  Van 18.30 (afhankelijk van toestroom 

bezoekers) tot 23.30 uur worden de 
volgende wegen en weggedeelten 
afgesloten voor alle verkeer: Schapen-
drift/Anton Mauvelaan; vanaf de Eem-
nesserweg tot aan Harmen Vosweg 
(Laren).

•  Van 21.30 tot 23.30 uur wordt de Eem-
nesserweg vanaf Schapendrift tot het 
Domein voor alle verkeer en voetgan-
gers in beide richtingen afgesloten.

•  Voor zover noodzakelijk, worden ook 
enkele voet- en fietspaden in de bosge-
bieden rondom Rust Wat van 21.30 tot 
23.30 uur afgesloten.

Wegafsluitingen ter hoogte 
van café Moeke Spijkstra
Zaterdag 15 augustus 2015
Van 21.00 tot 03.00 uur worden on-
derstaande wegen afgesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen; het verkeer 
wordt opgeleid. Dit in verband met de 
veiligheid van de vele voetgangers aldaar.
•  Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 

aan de Schoolstraat
•  Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot 

aan het Achterom
•  Torenlaan, vanaf het Achterom tot aan 

de Schoolstraat
•  Middenweg, vanaf de Verbindingsweg 

tot aan de Schoolstraat

Omleiding centrum vanwege 
festiviteiten
Zaterdag 15 augustus (21.00 uur) tot 
donderdag 20 augustus 2015 (12.00 uur)
Parkeerverbod
Op de volgende wegen of weggedeelten 
is het verboden te parkeren:
•  De Verbindingsweg aan onevenzijde 

tussen de Torenlaan en de Middenweg;
•  Bussummerweg aan beide zijden vanaf 

de Torenlaan tot de Noolseweg;
•  Huizerweg aan beide zijden vanaf de 

Bergweg tot aan de Smedenweg.
Stopverbod
Een stopverbod is van kracht op de vol-
gende wegen of weggedeelten:
•  Achterom, aan beide zijden vanaf de 

Torenlaan tot de Piepersweg;
•  Langeweg, aan beide zijden tussen 

Achterom en de Huizerweg;
•  Torenlaan, aan de oneven zijde tussen 

Achterom en de Verbindingsweg;
•  Noolseweg, aan beide zijden tussen 

Piepersweg en de Bussummerweg;
•  Piepersweg, aan beide zijden tussen 

Noolseweg en de Naarderweg.
Inrijverbod
Een inrijverbod geldt voor de volgende 
wegen of weggedeelten:
•  Het is verboden rechtsaf te slaan van 

de Bussummerweg komende vanaf 
de Torenlaan naar de Noolseweg, met 
uitzondering van fietsers, voetgangers 
en bussen van Connexxion;

•  Het is verboden linksaf te slaan vanaf 
de Bussummerweg, komende vanaf de 
Bussummerweg naar de Noolseweg, 
met uitzondering van fietsers, voetgan-
gers en bussen van Connexxion.

•  De volgende weggedeelten zijn geslo-
ten voor éénrichting voor alle verkeer: 

 -  Binnendoor tussen de Huizerweg 
en Achterom, in de richting van de 
Huizerweg;

 -  Achterom tussen Piepersweg en 
Torenlaan, in de richting Piepersweg.

Kermis
Zondag 16 augustus 2015
•  Vanaf 08.00 uur is het verboden te 

parkeren op de locaties: 

 -  Dorpsstraat parkeervakken vanaf de  
Torenlaan/Huizerweg tot aan de inrit 
van perceel Dorpsstraat 4;

 -  Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat, beide 
zijden van de weg.

•  Vanaf 16.00 uur is het verboden te 
parkeren op de locaties:

 - Huizerweg: alle parkeervakken;
 -  Dorpsstraat, vanaf Huizerweg tot de 

Middenweg: beide zijden van de weg;
 -  Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 

aan de Middenweg.
Wegafsluitingen
Zondag 16 augustus 2015
•  Van 12.00 uur tot donderdag 20 augus-

tus 2015 12.00 uur is de Dorpsstraat 
vanaf Middenweg tot de kruising 
Torenlaan gesloten voor alle verkeer. 

•  Van 18.00 uur tot donderdag 20 au-
gustus 2015 12.00 uur zijn de volgende 
weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen: 

 -  Achterom, vanaf de Langeweg tot de 
Binnendoor;

 -  Huizerweg, vanaf de Langeweg tot de 
Torenlaan;

 -  Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat;

 -  Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 
aan de Middenweg;

 -  Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 
aan de Binnendoor;

 -  Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot 
aan de Achterom;

 -  T orenlaan, vanaf Achterom tot de
   Huizerweg.

Ringsteken
Maandag 17 augustus 2015
•  Van 11.30 tot 18.00 uur zijn de vol-

gende weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen:

 -  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf 
het Fransepad tot de Molenveenweg;

 -  Kerkpad, vanaf de Eerste Molenweg 
tot de Kerklaan;

 -  Venenweg, vanaf de Kerklaan tot de 
Stachouwerweg;

 - St. Vitusweg.
•  Van 11.30 tot 18.00 uur is het ver-

boden te parkeren op de volgende 
wegen of weggedeelten:

 -  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, 
vanaf het Fransepad tot de Molen-
veenweg (beide zijden);

 - St. Vitusweg (beide zijden).

Parkeerverbod Oranjeweitje 
•  Op de volgende tijdstippen is het in 

verband met diverse festiviteiten 
aldaar, verboden te parkeren op de 
locatie Oranjeweitje (Bussummerweg/
hoek Noolseweg):

 -  zondag 16 augustus 2015 
gehele dag

 -  maandag 17 augustus 2015 
07.00 – 13.00 uur

 -  woensdag 19 augustus 2015 
07.00 – 17.00 uur

Wegafsluiting ter hoogte 
van café d’Oude Tak
•  Op de volgende tijdstippen zijn 

de Eemnesserweg ter hoogte van 
café d’Oude Tak tussen Driftlaan en 
Raadhuisstraat alsmede de Kruislaan 
tussen Eemnesserweg en Pompstation 
Vos gesloten voor alle verkeer in beide 
richtingen:

  -  zaterdag 15 augustus 2015 
21.00 – 02.00 uur

 -  maandag 17, dinsdag 18 augustus 
2015 20.00 – 02.00 uur

 -  woensdag 19 augustus 2015  
15.00 – 02.00 uur

Verkeersmaatregelen rond kermisweek
De Blaricumse kermisweek is dit jaar van zaterdag 15 tot en met woensdag 19 augustus. Tijdens dit evenement zijn diverse wegen afgesloten en geldt op een aantal plaat-
sen een parkeer- of stopverbod. Daarnaast zijn verschillende wegen afgesloten tijdens bepaalde programmaonderdelen zoals bijvoorbeeld het vuurwerk en het ringste-
ken. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen. 

Sinds begin dit jaar worden aangevraagde of verleende (omgevings)vergunningen niet meer in de hei & wei gepubliceerd. Deze (omgevings)vergunningen kunt u bekijken 
via de landelijke website www.overheid.nl of via www.blaricum.nl (Bekendmakingen). Ook kunt u ze inzien bij de balie in het gemeentehuis en in het BEL-kantoor.
Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice bekendmakingen via www.overheid.nl 

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

Mantelzorg en WMO-raad Blaricum 
In een vorige hei & wei hebben wij - de WMO-raad Blaricum - al uitgelegd wie wij 
zijn en wanneer wij adviseren. Hieronder gaan we wat dieper in op een van onze 
aandachtsvelden: de Mantelzorg.

Wat betekent Mantelzorg eigenlijk?
Iemand die Mantelzorgt is iemand die 
langdurig en onbetaald zorgt voor een 
chronisch zieke, gehandicapte of hulp-
behoevende persoon uit hun omgeving. 
Dit kan een partner, ouder of kind zijn, 
maar ook een ander familielid, vriend of 
kennis. Mantelzorg en vrijwilligerszorg 
worden vaak door elkaar gehaald. Toch 
zijn het verschillende dingen: Mantel-
zorgers kiezen er niet voor om te gaan 
zorgen; het overkomt hen, omdat ze een 
emotionele band hebben met degene 
die zorg nodig heeft. 

Sinds januari van dit jaar wordt steeds 
meer ingezet op deze vorm van zorg. 
Zorgtaken en budgetten van de gemeen-
te worden afgeroomd en de zorgbehoe-
vende moet nu meer zelf doen. Er wordt 
eigenlijk vanuit gegaan dat een zorgbe-
hoevende ‘automatisch’ vanuit de kring 
van ‘naasten’ hulp krijgt. Dat vinden wij 
als WMO-raad niet een slechte ontwik-
keling, maar wij waken ervoor dat de 

mantelzorger ‘slachtoffer’ wordt van 
zijn eigen goede bedoelingen. Dus de 
gemeente moet niet al te makkelijk over 
deze groep mensen heen walsen. Het 
zijn mensen die weleens een compli-
ment verdienen! Hoe dat compliment er 
‘nieuwe stijl’ uit gaat zien weten wij niet 
exact maar we zijn er nauw bij betrokken 
en binnenkort gaat een voorstel naar het 
college B&W van Blaricum.

Verder zijn er vanuit de Regio Gooi- en 
Vechtstreek een aantal panelavonden 
georganiseerd begin juni. Hierin horen 
zij graag hoe men de mantelzorger het 
beste kan ondersteunen bij zorgtaken. 
Zodat ‘zorgen’ niet te zwaar is en men-
sen hun zorgtaken kunnen combineren 
met andere bezigheden. Via de WMO-
raad wmoraad@blaricum.nl kunt u meer 
informatie over deze data ontvangen en 
kunt u zich opgeven. 

Zie ook www.blaricum.nl 
(Inwoners > Zorg > WMO-raad).

Terwijl u geniet van uw welverdiende vakantie, zijn inbrekers juist aan het werk. 
Tijdens de zomermaanden maken zij overuren. De volgende tips kunnen helpen het 
inbraakrisico te verkleinen:

1.   Controleer het hang en sluitwerk op defecten en sluit alle ramen en deuren goed 
af. Inbrekers maken nog wel eens gebruik van de mogelijkheid om via een klein 
raampje dat openstaat naar binnen te klimmen

2. Laat geen sleutels aan binnenzijde van de sloten zitten
3.  Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus geen briefjes op de deur, laat geen touw-

tjes uit de brievenbus hangen, zet geen afwezigheidbericht op uw voicemail, 
facebook en of twitter;

4.  Is de tafel van buitenaf zichtbaar, zet er dan een paar koffiekopjes en een suiker-
pot op, zodat het net lijkt of u zojuist heeft zitten koffiedrinken

5. Sluit geen gordijnen en haal geen planten weg voor het raam
6.  Laat de brievenbus regelmatig legen en laat de post neerleggen op plaatsen waar 

deze van buitenaf niet zichtbaar is
7.  Met behulp van een tijdklok kunt u een lamp op de bovenverdieping tijdens uw 

afwezigheid aan- en uitschakelen
8.  Laat iemand het gras maaien en de buren hun (tweede) auto op uw oprit parke-

ren
9.  Vraag de buren een oogje in het zeil te houden en laat de buren weten waar u te 

bereiken bent
10.  Zet ladders, vuilniscontainers en andere dingen waar op geklommen kan worden 

weg
11.  Maak van uw woning geen etalage; plaats LCD-schermen of computer/laptops 

zoveel mogelijk uit het zicht
12.  Geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden thuis laten. In de kluis bij de 

bank is het veilig
13.  Binnendeuren niet afsluiten, kostbaar meubilair ook niet. Extra schade wordt 

daarmee voorkomen
14.  Sla uw persoonlijke bestanden in de computer op en kopieer ze naar een USB-

stick/CD die u veilig opbergt. Hiermee voorkomt u dat bij diefstal van uw PC ook 
uw persoonlijke bestanden wegraken

15.  Gebruik registratiekaarten van de politie. Zo vergroot u de kans dat eigendom-
men snel terug gevonden worden. Deze registratiekaarten kunt u downloaden 
vanaf de website www.politie.nl

Verdachte situatie
Ziet u een inbraak gebeuren of bent u getuige van een verdachte situatie, belt u de 
politie via het alarmnummer 112 ‘daar pak je inbrekers mee’. Noteer kentekens en let 
op andere bijzondere kenmerken. Geen spoed, wel politie nodig? In dit geval kunt u 
de politie bellen via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Deze telefoonnum-
mers zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Onbezorgd op vakantie

De agenda’s en de bijbehorende stukken van de raadsvergaderingen en de rondeta-
felgesprekken kunt u - zodra deze bekend zijn - bekijken op www.blaricum.nl 
(Bestuur > Vergaderschema). U kunt de agenda’s met de bijbehorende stukken ook 
inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Met ingang van dinsdag 5 mei jongstleden heet het in de volksmond bekende 
‘Pieperspark’: Burgemeester Klaarenbeekpark, vernoemd naar de tot nu toe langst-
zittende burgemeester van Blaricum. 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch ont-
hulde het straatnaambord, samen met 
twee ereburgers van Blaricum, mevrouw 
Anneke Le Coultre-Fost (burgemeester 
Blaricum van 1973-1992) en mevrouw 
Aty Lindeman-Strengholt (langdurig 
bestuurslid/secretaris Oranjevereniging). 
Ook waren enkele erfgenamen van de 
heer Klaarenbeek aanwezig.

Jan Klaarenbeek was burgemeester van 
Blaricum van 1922 – 1946. Het park is 
aangelegd tijdens zijn ambtsperiode en 
zelf woonde hij ernaast. Na zijn burge-
meesterschap werd hij voorzitter van 
de erfgooiersvereniging Stad en Lande 
Gooiland. Hij overleed in zijn woonplaats 
in 1961.

Pieperspark heet voortaan 
Burgemeester Klaarenbeekpark

Foto: Studio Kastermans
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Vraag van de maand

“Mijn kind reageert 
vaak boos, hoe ga ik 
hiermee om?”

Ieder kind is wel eens boos. Afhankelijk van het temperament van uw kind, kan 
er een groot verschil bestaan in het uiten van boosheid. Boosheid is een normale 
emotie net als blijheid, bang of bedroefd zijn. 
Boos zijn kan tot uiting komen door te schreeuwen, te slaan, te schoppen of te 
bijten. Een fikse driftbui bij peuters of een brutale mond van uw tiener. 

Boosheid is echter niet zo makkelijk hanteerbaar. Sommige kinderen kunnen over-
spoeld worden door zo’n opkomende boosheid. Als ze ouder worden, leren ze met 
deze emoties omgaan, bijvoorbeeld door erover te praten.

Wat kunt u doen:
•  Luister naar uw kind en toon begrip voor het gevoel. Dat haalt vaak al wat weer-

stand weg. De boel sussen of een oplossing aandragen kan de boosheid soms 
alleen maar erger maken.

•  Help uw kind met het onder woorden brengen van zijn/haar gevoelens. Bijvoor-
beeld “Ik zie dat je boos bent omdat je bal is afgepakt”. Hierdoor voelt uw kind 
erkenning van zijn/haar gevoel. Daarna kunt u samen met uw kind bekijken wat  
hij/zij kan doen aan de situatie. Het beste is uw kind zelf de oplossing te laten 
bedenken of uw kind hiermee te helpen waardoor hij/zij in ieder geval het gevoel 
heeft zelf een oplossing verzonnen te hebben.

•  Voorkom discussie als uw kind, en misschien ook u zelf, boos is/bent. Bespreek 
op een later moment, als iedereen afgekoeld is het boze gedrag. Geef met een 
‘ik-boodschap’ aan wat het gedrag van uw kind met u doet en verwoordt wat u 
verwacht van uw kind.

Boosheid uiten
Er zijn kinderen die de neiging hebben om snel kwaad te worden. Ze voelen frustra-
tie, bijvoorbeeld als iets niet lukt of mag. Ze uiten dat door te schoppen en te slaan. 
Als u vraagt waarom ze dat doen, antwoorden ze bijvoorbeeld: ‘Omdat mijn buik 
vond dat dat moest’. Op het moment dat het kind woedend is, heeft het geen zin om 
hierover te praten. Wacht daarmee tot uw kind is afgekoeld.

Blijf rustig
•  Als uw kind slaat of schopt, sla dan niet terug. Stemverheffing of schreeuwen helpt 

ook niet. U kunt uw kind misschien beter even geen aandacht geven of alleen laten. 
Grijp wel meteen in als uw kind iemand anders pijn doet.

•  Wanneer u beiden afgekoeld zijn, is het belangrijk dat u met uw kind over het 
gedrag praat.

•  Vertel op een rustige maar duidelijke toon welk gedrag u niet accepteert en 
waarom niet.

•  Laat merken dat u begrijpt wat uw kind wil. Zeg bijvoorbeeld: “Ja, je wilt zo graag 
nog...” of: “Jij houdt zo van...” Daar worden kinderen meestal rustiger van.

•  Zeg ook dat u begrijpt dat uw kind zich boos voelt, maar dat slaan, schoppen of 
bijten geen oplossing is en dat dit anderen pijn doet.

Op die manier stelt u duidelijke regels en grenzen waardoor het geweten van uw kind 
zich kan ontwikkelen.

Meer informatie over dit onderwerp en tips vindt u op www.cjggooienvechtstreek.nl

Op zaterdag 6 juni aanstaande gaan de vier scheidingsstations 
van de GAD in Hilversum, Huizen, Weesp en Bussum een uur eerder dicht. De schei-
dingsstations zijn deze dag van 09.00 tot 15.00 uur geopend (normaal gesproken op 
zaterdag tot 16.00 uur) in verband met het 25-jarig jubileumfeest van de GAD. 

Vanaf maandag 8 juni gelden weer de reguliere openingstijden van de scheidingsstations 
(dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur). Het 
scheidingsstation Hilversum is als enige geopend op maandag van 08.30 tot 16.30 uur.

Tussen 6 juli en 14 augustus aanstaande gelden gewijzigde openingstijden 
voor Burgerzaken, in het kantoor van de BEL Combinatie. De avondopenstel-
ling op maandag komt te vervallen. 

Burgerzaken is in de genoemde periode geopend op maandag van 13.30 tot 
18.00 uur; dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. De publieksbalies wer-
ken op afspraak. Via www.blaricum.nl kunt u een afspraak maken. Natuurlijk 
kan dat ook telefonisch via 14 035.

ZOMERPERIODE BURGERZAKEN

Scheidingsstations GAD 
6 juni om 15.00 uur dicht
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18.00 uur; dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. De publieksbalies wer-
ken op afspraak. Via www.blaricum.nl kunt u een afspraak maken. Natuurlijk 
kan dat ook telefonisch via 14 035.

ZOMERPERIODE BURGERZAKEN

Scheidingsstations GAD 
6 juni om 15.00 uur dicht
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Dorpsagenda

EXPOSITIES
Singer 16 t/m 30 juni Belgische schone. 
Ensor tot Magritte. www.singerlaren.nl.
Historische Kring Blaricum t/m 19 
september expositie pentekeningen 
van G.A. Mangold. Openingstijden: 
zaterdag 14.00-16.00 uur en donder-
dag 20.00-22.00 uur. Voor informatie:  
www.historischekringblaricum.nl.
Trappenberg t/m 3 juli verkoopexpo-
sitie van Muriël Boer, Ellen Hofstee en 
Sia Vissers. 

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom Lezing van Het Theosofisch 
Genootschap: 16 juni 20.00 uur Ahimsa 
(Geweldloosheid). Toegang gratis. Info: 
5314383. 
Repair Café 13 juni 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 brengen.
De sessie eindigt om 13.00 uur. Na 
12.30 uur geen aanname meer.
Geheugenhuis Info: tel. 5231919 of 
tel. 3034662 , 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.
Vitus 13 juni 30+ Party. DJ John Valk 
draait oude en nieuw hits. Entree gratis. 
Van 21.00 tot 02.00 uur. 
Gieske Dans- & theaterschool De the-
aterschool zet de musical Frozen op de 
planken in het Singer theater op 27 juni 
om 17.15 uur en 22.00 uur. Reserveren 
via frozendemusical@gmail.com. Toe-

gangskaarten <10 jaar €10,- en 10+ €15,. 
De Cabaret Cats van de theaterschool zijn 
te zien tijdens De Smaak van Eemnes op 
11 juli, 18.00-22.00 uur. Reserveren via: 
www.desmaakvaneemnes.nl.
Vivium open dag Zorgeloos wonen 
bij Vivium Zorggroep op 17 juni. Van 
16.00-20.00 uur bent u welkom op de 
locaties Godelinde, De Gooise Waran-
de, Johanneshove en Oversingel. 
Voor meer informatie kijkt u op  
www.vivium.nl/zorgelooswonen of belt 
u 6924924.
Goois Openluchttheater 14 juni 12.00 
uur koffieconcert van Dijksound en 
15.00 uur familievoorstelling Erick 
of het kleine insectenboek. Entree per 
voorstelling is € 6,-. De kassa is een 
half uur voor aanvang open. 
Broodjes en drinken mogen meege-
bracht worden. Informatie en route: 
www.gooisopenluchttheater.nl.

Fietsgilde ’t Gooi 17 juni middagtocht 
Drie Gooise Dorpen. Vertrek vanaf Ge-
meentehuis Graaf Wichman Huizen. 
Kosten: € 3,00 p.p. Voor meer informa-
tie over deze en de overige tochten van 
Fietsgilde ’t Gooi, zie www.fietsgilde.nl.
Zomerconcert Rust Wat 12 juni, 20.00 
uur. Informatie en reserveringen via 
www.zomerconcrt.nl.
Dorpskerk 7 juni 15.00 uur halfjaarlijk-
se concert van kamerorkest De muziek-
kring o.l.v. Yvonne de Winter. Met de 
violiste Felicia Bao. Geen kaartverkoop, 
maar collecte na afloop.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410 Iedere vrijdag van 
13.30-15.00 uur Gilde Taalcafé voor an-
derstalige die beter Nederlands willen 
spreken. Vooraf aanmelden hoeft niet. 
Laren tel. 5382612

Familieberichten
Overleden
30-04-2015 Cornelis Johannes (Cor) 

Zeegers,  
geboren 16-11-1929

03-05-2015 Marinus Adrianus (Rini) 
Veerman,  
geboren 20-12-1961

08-05-2015 Helena Alida Maria 
(Lenie) Post – de Jong, 
geboren 23-11-1929

08-05-2015 Pamela Marion van den 
Bergh – Russell,  
geboren 12-10-1925

16-05-2015 Paulus Johannes (Paul) van 
den Berg,  
geboren 24-04-1935

De bouw van De Balken vordert gestaag, 
mei 2015. 

Kopij
Heeft u iets te melden over uw club, 
vereniging, evenement of andere zaken 
in Blaricum? Laat het ons weten. Mail 
uw kopij naar redactie@heienwei.nl. 
Kopij voor het julinummer inleveren 
uiterlijk 18 juni.

De Zonnebloem
De Zonnebloem Laren - Blaricum zoekt enthousiaste vrijwillig(st)ers die zich 
willen inzetten voor mensen met een fysieke beperking.

De activiteiten bestaan uit huisbezoek, het organiseren van diverse uitjes, zoals: een 
boottocht, picknicks, museumbezoek of muziekmiddagen. Heeft u affiniteit met de 
doelgroep dan bent u van harte welkom. Voor verdere informatie en een afspraak 
voor een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met de secretaris L. van Soest 
tel. 06-34831225.

D’Ouwe Tak 2014: optreden van De 
Oranje Man voor de Zonnebloem.

De Balken
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