
Bibliotheek-
activiteiten 
Wie belangstelling heeft voor verras-
sende ontmoetingen, lezen en auteurs, 
meningen uitwisselen en het delen 
van kennis kan dit najaar uitstekend 
terecht bij de vestigingen van biblio-
theek Huizen- Laren- Blaricum.

In het nieuwe programmaboekje wordt 
een gevarieerde selectie van activiteiten 
nader belicht, de geboden informa-
tie, de data van de themaochtenden,  
tablet- en taalcafés en een overzicht van 
de diverse schrijversontmoetingen. Het 
programmaboekje valt op te halen bij 
de bibliotheek of digitaal in te zien via  
www.bibliotheekhlb.nl. 

Vakantiefoto’s, 
wat doe ik er 
mee?

PC-Helpdesk geeft 21 september een 
presentatie in het Brinkhuis. 50-plus-
sers zijn van harte welkom.

U wordt verteld hoe u het beste uw foto’s 
kunt beheren, selecteren en bewerken. 
Met welke software, hoe u een foto- 
album maakt en foto’s op CD/DVD zet, 
hoe u foto’s deelt via internet/webalbum. 

Aanmelden 
Via themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl. 
Kosten € 6,- per persoon.

Nieuwe leden 
welkom!

Vanaf 26 augustus zijn de repetities 
van het Blaricums Gemengd Koor in 
dorpshuis Blaercom weer gestart. 

Helaas hebben een paar mannen het koor 
moeten verlaten wegens verhuizingen en 
ziekte. Het koor is dus naarstig op zoek 
naar bassen en tenoren om de koorklank 
in balans te houden. Ook sopranen en al-
ten zijn van harte welkom. 

Informatie 
Meer informatie vindt u op onze website: 
www.bgk-koor.nl.
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt.

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum     Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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UW WARENHUIS
IN BUSSUM

Een rijsttafel bij BLAER

www.vivium.nl/
torenhof

Lekker Indisch eten bij BLAER
door Adrie van Zon 
Als ik in de ochtend om 10 uur bij BLAER binnenkom, krijg ik meteen trek 
om aan tafel te gaan. Je voelt je direct thuis bij gastheer René Ros in zijn 
smaakvol ingericht restaurant aan de Dorpsstraat.     

Een echt Indonesisch restaurant maar 
zonder boeddhabeeldjes, Balinese mu-
ziek en sarongs. Mooi ingericht. Het 
fraaie interieur is ontworpen en uitge-
voerd door de eigenaar zelf. Buiten ge-
zellige zitjes. In januari 2013 gestart met 
een Frans menu. In oktober 2014 overge-
stapt naar echte Indonesische gerechten. 
Een schot in de roos als je de reacties 
leest en hoort van de gasten. Hun aantal 
groeit nog steeds. De nieuwe chef-kok, 
die heeft gewerkt in een Michelin-restau-
rant, staat borg voor kwaliteit.

Nieuwe activiteiten
De buurtlunch: De heer Ros wil de ac-
tiviteiten van de ondernemers in Bla-
ricum, zowel onderling als naar buiten, 
stimuleren door hen uit te nodigen voor 
een lunch waar ook buurtbewoners wel-
kom zijn. Ook komt er de aanschuifta-
fel: ouderen en alleenstaanden wil Blaer 
uitnodigen om op de maandagavond aan 
een lange tafel gezellig met elkaar te 
eten. Blaricum kent veel ouderen/alleen-
staanden, die anderen gaarne in een pas-

sende ambiance willen ontmoeten. Ook 
is er aandacht voor gezond lunchen: in 
september komt er een compleet nieuwe 
lunchkaart met licht verteerbare gerech-
ten, salades, vismenu’s e.d.

Afhalen en bezorgen                                                                                                             
Een mooi verzorgd  huis-aan-huis menu 
laat zien wat BLAER voor fijne gerech-
ten in huis heeft die afgehaald kunnen 
worden. Voor ouderen die slecht ter 
been zijn start BLAER in september met 
het thuisbezorgen van maaltijden (tel. 
5314205).

Openingstijden en info           
                                                                                                           

De openingstijden van het 
restaurant zijn verruimd tot 

10 uur ’s avonds. Op www.Blaer.nl 
kunt u meer te weten komen over 
dit fijne restaurant, een aanwinst 

voor ons dorp. 
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Twee jonge kunstenaars van 
Dooyewaard Stichting in Blaricumse 
atelierroute 
door Hidde van der Ploeg
Jonge kunstenaars die in de Blaricumse ateliers van de Dooyewaard Stichting 
werken en wonen worden automatisch door de Stichting Kunst en Cultuur uit-
genodigd voor deelname aan de jaarlijkse atelierroute. Dit jaar zijn dat er twee: 
Jaap Kamsma en Stijn Rietman.

‘Dankzij zo’n stipendium van de Dooye-
waard Stichting word je niet meteen in 
het diepe gegooid na je opleiding,’ stelt 
Jaap Kamsma (28 jaar) tevreden vast. 
Als winnaar van de beurs voor net afge-
studeerd talent verblijft  hij een jaar lang  
op het adres Fransepad 25.  Negen jaar 
al weer geleden ging Stijn Rietman (35 
jaar) hem voor. Hij won dit jaar de Van 
Houten Atelierprijs wat leidt tot de te-
rugkeer tot 2018 op Angerechtsweg 5A. 
Terugkijkend roemt die laatste de betrok-
kenheid van de Blaricummers 
bij de beeldende kunst. Als je 
hier een open atelier houdt, weet 
je zeker dat het druk wordt. In 
Friesland waar ik vandaan kom, 
moet je dat maar afwachten. 
 
Dierentuin Artis
Voor nieuwkomer Jaap Kam-
sma is het allemaal nieuw Hij 
is afkomstig uit Amsterdam en 
omdat van oudsher het afbeelden 
van dieren een belangrijke rol 
speelt in zijn soms naar abstrac-
tie neigende werk, ontwikkelde 
hij al vroeg een band met die-
rentuin Artis, wat onder andere 
culmineerde in bezoeken aan Ar-
tis Ateliers. ‘Dat was een plaats 
waar ik me thuis voelde en in-
spiratie opdeed’, kijkt  hij terug. 
Toen hij een jaar moest overdoen 
op de Academie ging hij terug 
naar die bron en studeerde uit-
eindelijk cum laude af.

Oprichting
In 1981 werd de stichting 
Dooyewaard opgericht, na het 
overlijden van Willem van 
Dooyewaard die samen met zijn 
broer Jacob nagenoeg een leven 
lang in Blaricum schilderde. 
De samenwerking met de stich-
ting Kunst en Cultuur Blaricum 
stamt van kort na de oprichting 
nu elf jaar geleden van die orga-
nisatie. Dit jaar wordt de atelier-
route georganiseerd op zaterdag 
26 en zondag 27 september. 
Vierentwintig  deelnemers on-
der wie Stijn en Jaap tonen op 
de diverse locaties van 11.00 tot 17.00 
uur hun kunstwerken. Naast de klassie-
ke kunstvormen is er ook aandacht voor 
uitingen als boekvouwen (book sculp-
tures). De overzichtstentoonstelling in 
het Gemeentehuis van Blaricum aan de 
Kerklaan 16 - beide dagen eveneens tus-
sen 11.00 en 17.00 uur geopend - biedt 
een representatief beeld van het werk der 
deelnemers.

Folders
Met name op dit startpunt zijn de fol-
ders beschikbaar die het kiezen van een 
route langs de locaties vereenvoudigen. 
Deze folders zijn eveneens aanwezig op 
de adressen van de deelnemers die allen 
worden gemarkeerd met vlaggen. Ruim 
voor 26 en 27 september zijn de folders 
beschikbaar op veel openbare locaties in 
het Gooi. Traditioneel is ook de Thee-
schenkerij aan de Polweg 5 betrokken bij 
de atelierroute, de opbrengst is zoals al-

tijd bestemd voor een goed doel. De ope-
ning van de atelierroute 2015  is op vrij-
dagmiddag 25 september om 17.30 uur 
in het gemeentehuis Kerklaan 16. Meer 
informatie over de atelierroute treft u 
aan op www.kunstencultuurblaricum.nl 
waarop onder meer – onder de rubrieks-
naam ‘Op weg naar de atelierroute’ – 
korte karakteristieken zijn te lezen van 
de 24 deelnemers.

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

‘Contraproductief’

Zo bestempelt de Rus het voor-
gestelde VN-tribunaal inzake de 
ramp met de MH17. Contrapro-
ductief? Absurd. Slaat nergens op. 
Daar zit je dan als Russisch topdi-
plomaat en je spreekt je veto uit in 
de Veiligheidsraad. Je laat bewust 
de daders ontkomen. Met lak aan 
de getroffen achterblijvers. Man, 
waar is je menselijkheid geble-
ven? Rusland als hindermacht.

Toch vind ik het zinvol, dat bij-
eenroepen van de Veiligheidsraad. 
De Rus staat nu in zijn hemd, ten 
overstaan van de hele wereld. Zou 
hem dat deren? Kan heel best. Hij 
wil die wereld juist imponeren met 
zijn kracht. Het laffe veto staat 
daar haaks op dat imago. Terwijl 
het ‘njet’ tegelijk een bekentenis 
én een teken van zwakte is.    
 
Waarom is het toch zo moeilijk 
voor de verantwoordelijken om 
toe te geven dat ze zich vergist 
hebben? Vergissen is toch mense-
lijk? De lucht wemelde immers die 
dagen van gevechtsvliegtuigen. De 
Rus had net zijn nieuwe raketsys-
temen de grens over gesmokkeld. 
Met succes was daarmee in korte 
tijd al menig Oekraïense militair 
vliegtuig neergehaald.  

Ai, daar kwam op 17 juli wel een 
heel vette vogel vanuit het westen 
aanvliegen. Nogal ongewoon 
hoog, maar ja, dat was ook weer 
een extra uitdaging. De raketten 
stonden klaar in een korenveld. 
Snel afvuren, net als in de dagen 
ervoor. En verdomd, het was me-
teen raak! Het radarstipje spatte 
in vele stukken uiteen. Trots werd 
dit ‘succes’ direct gemeld door de 
lokale Russische zetbaas. 

Na het neerkomen van de stukken 
op aarde bleek de lugubere werke-
lijkheid: het was een jumbojet vol 
burgers. Direct zendstilte. Daarna 
alles ontkennen. Maar dat alles 
was wel opgenomen. Viel niet 
meer te ontkennen. De Russische 
zetbaas werd heimelijk naar Mos-
kou teruggehaald om spoorloos te 
verdwijnen.  
Is het zo ‘contraproductief’ voor 
de Rus om alsnog de vergissing 
toe te geven en de verantwoorde-
lijkheid van alles te nemen? Ach, 
welnee, het niets doen, dat ‘njet’ is 
juist contraproductief! 

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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't Gooisch 
Vloerenhuys Hilversum

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

Schilderij van Stijn Rietman

Schilderij van Jaap Kamsma
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‘Hei & wei is de belangrijkste 
cultuurdrager van Blaricum’
door Marjolijn Schat
Heeft u weleens goed naar de colofon op de achterpagina gekeken? Weet u eigen-
lijk wel hoeveel vrijwilligers er bij hei & wei betrokken zijn? Alleen het drukken 
en de huis-aan-huis bezorging van ons dorpsblad wordt betaald. Alle overige 
taken worden door een groot team van vrijwilligers verzorgd. 

Naast de (eind)redactie hebben 
we onder meer medewerkers die 
incidenteel schrijven, vrijwilli-
gers die ons twitter-account of 
de website beheren, fotografen, 
correctoren, iemand die de abon-
nementen verzorgt, iemand die 
zorgt voor de verspreiding van 
het dorpsblad bij de Albert Heijn, 
bibliotheek ed. en een drie-kop-
pig bestuur. 

Pim Baljet
Juist die grote club vrijwilligers 
is voor Pim Baljet, aftredend 
voorzitter van het bestuur hei & 
wei, de reden geweest om zich 
meer dan 10 jaar aan ons dorps-
blad te verbinden. ‘Faciliterend 
en dienend te werken voor deze 
grote groep vrijwilligers, dat is 
de hoofdtaak van het bestuur, 
zorgen dat zij hun werk kunnen 
doen zonder problemen’, zo 
zegt Pim. ‘Dat zo’n heel team 
iedere maand zo veel tijd steekt 
in het maken van een prachtig 
blad, daarmee verbleekt de tijd 
die wij er als bestuur in steken. 
Wij als bestuur zorgen er voor 
dat de financiën op orde zijn, 
we verzorgen de advertenties en 
onderhouden het contact met de 
gemeente’. 

Cultuurdrager
Pim Baljet kwam in 2002 in het bestuur 
als penningmeester. Na vijf jaar werd hij 
voorzitter, daar stopt hij nu mee. Op de 
vraag waarom hij destijds bij hei & wei 
kwam, vertelt Pim, komende uit Naarden 
en getrouwd met een Blaricumse; ‘Ik 
woon hier sinds 1987. Het werd mij toen 
al snel duidelijk dat hei & wei de belang-
rijkste cultuurdrager van Blaricum is en 
daar wilde ik graag mijn steentje aan 
bijdragen’. Dat heeft Pim dan ook ge-
daan. Er zijn een paar roerige perioden 
geweest, zeker als hij weer met de ge-
meente in conclaaf moest over haar be-
zuinigingsdrift. Het grootste wapenfeit 
in zijn hei & wei-carrière is wel geweest 
dat het gelukt is om hei & wei als één 
blad te behouden; een blad vol met arti-

kelen voor, door en over Blaricummers 
maar ook met het mededelingengedeelte 
van de gemeente. ‘De gemeente was ooit 
voornemens om, net als in Laren, van dit 
laatste een apart blad te maken. Met een 
hele club van hei & wei stonden we op 
de bühne om dit te voorkomen, het zou 
een financiële strop geweest kunnen zijn 
en we hebben de gemeente ervan kunnen 
overtuigen dat het in ons dorp allemaal 
in één en het zelfde blad behoort’.

Tijd voor afscheid
‘Het bestuur wordt aangevuld met Tom 
van Meeuwen. Jacqueline Gesink zal de 
taak van voorzitter op zich nemen. Het 
is nu tijd dat een ander het stokje over-
neemt, maar hei & wei blijft mijn blad’. 
Het hele team van hei & wei dankt Pim 
voor zijn inzet de afgelopen jaren. 

De beer van 
Burgerzaken
door Marjolijn Schat
U kent de beren van de Bijenkorf vast 
wel. Het begon met Bob, een afkor-
ting van ‘bijzonder ontwikkelde beer’. 
Bob, een bolle bruine beer, gestoken in 
een tweedbroek en gebreid vestje. Met 
de B van Bijenkorf in zijn poot.

Er ontstond een reeks boekjes, tassen 
en T-shirts. Bob scoorde onder zowel 
kinderen als volwassenen en er werden 
honderdduizenden exemplaren verkocht. 
Door het succes kreeg Bob familie en hij 
kreeg een vriendin, Sabine ‘Sabientje’ 
Pommerole. Hij kwam haar tegen in de 
trein maar verloor haar uit het oog. Via 
een contactadvertentie vond hij haar ge-
lukkig terug.

Sabientje
Sabientje, standaard gekleed in een 
prachtige bloemenjurk, maakt er wel een 
sport van om haar geliefden uit het oog te 
verliezen. Deze maand kreeg de redactie 
een telefoontje van  Burgerzaken van de 
gemeente aan de Kerklaan. Een ‘Sabien-
tje’ was daar alweer meer dan een half 
jaar geleden binnengebracht en wacht op 
haar eigenaar.

Briefje op de buik
Aan de hand van een briefje, gespeld op 
de buik van Sabientje, weten we wat er 
gebeurd is: 

Zondagmiddag zat ik helemaal alleen in 
het park, het regende, en het was koud, 
en er was niemand, het was niet leuk!
En toen kwam er een berenmama die 
me meenam, en werd ik weer droog, en 
mijn jurk en schort werden gewassen, 
en nu wil ik weer naar huis, alsjeblieft?

Wat ontzettend lief dat iemand dit doet: 
een verregende beer meenemen, oplap-
pen en zorgen dat ze op een plek terecht 
komt waar ze hopelijk opgehaald wordt. 
Toeval wil, dat ik meteen het handschrift 
herken. Van één van mijn buurvrouwen, 
Sabientje was in goede handen!

Mascotte
Mocht u (of uw kind) de eigenaar van 
deze beer zijn, dan weet u waar ze is, op 
de kast bij Burgerzaken, tel. 7513222. 
Wordt Sabientje niet opgehaald, blijft ze 
gewoon de de mascotte van Burgerzaken. 

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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Pim Baljet neemt afscheid van het bestuur 
hei & wei

‘Blaricum, blijft de moeite waard’

Op 3 oktober a.s. organiseert de Historische Kring Blaricum (HKB) haar na-
jaarswandeling. Een rondwandeling door de kleinste plaats van het Gooi, Blari-
cum. Hier is de geschiedenis nog overal aanwezig. 

Uw gids, Frans Ruijter, laat u de geschie-
denis proeven en herbeleven. Welk ge-
deelte van het dorp aan bod komt, hangt 
ook af van de deelnemers. Met elkaar 
wordt bepaald waar we heen wandelen. 
U zult plekjes zien die u waarschijnlijk 
wel kent, maar er nu een verhaal bij 
krijgen, en u zult er in het vervolg met 
andere ogen naar kijken. Op deze wijze 
probeert de HKB dat we met z’n allen 
verantwoordelijk zijn voor ons mooie 
culturele erfgoed, want dat is Blaricum 
toch zeker. 

Interesse?
Op zaterdag 3 oktober a.s. kunt u zich 
om 14.00 uur aanmelden op de Brink- 
laan 4a. Kosten: leden HKB gratis, niet 
leden € 3,-. Na een korte uitleg binnen, 
onder het genot van een gratis kopje kof-
fie of thee, wordt er om 14.15 uur gestart 
met de wandeling. Omstreeks 16.00 uur 
zijn we dan weer terug. 

U bent verzekerd van deelname als u 
zich aanmeldt via info@hkblaricum.nl 
of  tel 06-53168006. 
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De Japanse duizendknoop: 
gevaarlijk!
door Sybert Blijdenstein
Op een warme zomeravond loop ik door ons stille groene straatje met een 
lege afvalcontainer hol bolderend naar huis. Een voorbijganger spreekt 
mij indringend aan: ‘Meneer, weet u wel dat hier langs de weg de Japanse 
duizendknoop staat, één van gevaarlijkste, woekerende exoten die de 
plantenwereld kent?’ 

Verbouwereerd laat ik de container los. 
‘Kijkt u maar dáár, in de berm.’ Ik zie 
een onschuldig ogend plantje met hart-
vormige bladeren. Maar schijn bedriegt. 
De man vervolgt: ‘In Engeland staan 
er hoge boetes op als je hem in de tuin 
hebt. Huizen worden onverkoopbaar. Het 
schoonmaken van het Olympisch terrein 
in Londen kostte een miljoen pond. En 
hier staat hij langs de weg, in Blaricum. 
Ik heb de gemeente al gewaarschuwd.’ 

Onuitroeibaar
Geschrokken trek ik het plantje uit de 
grond en ga thuis meteen op Google 
zoeken. Op de sites vtvblijdorp.nl en 
Wikipedia vind ik wat ik zoek: ‘Waar-
schuwing: plant geen Japanse duizend-
knoop’, met foto’s er bij. ‘In sommige 
van onze tuinen staan ze al, geplant 
door argeloze tuinders. Onuitroeibaar. 
Met een enorme groeikracht. Erger 
woekerend dan heermoes, zevenblad en 
bamboe samen. Deze exoot (een niet-in-
heemse plant) hoort internationaal bij de 
top-100 van meest evasieve (agressieve) 

planten. Groeit door fundering van hui-
zen en door asfalt heen en breekt zelfs 
betonplaten. België en Engeland hebben 
al strenge wetgeving tegen de versprei-
ding ervan. Voor miljarden zorgt hij daar 
voor extra kosten bij spoorwegen en 
bouwprojecten. Het is een vaste plant die 
diep wortelt. De stengel is hol en wordt 
tot drie meter hoog. In de winter sterft 
hij af, maar onder de grond woekeren 
de wortelstokken door. De enige manier 
om hem kwijt te raken is telkens weer de 
bovengrondse delen weg te halen (in een 
gesloten vuilniszak afvoeren). Uitgraven 
heeft ook geen zin, elk stukje dat achter-
blijft groeit onmiddellijk weer aan. Be-
strijdingsmiddelen helpen ook niet. Die-
ren mijden de plant. Behalve varkens. 
Gelukkig is de verspreiding in ons land 
nog beperkt.’ 

Dat laatste betwijfel ik, want hij staat 
al bij ons in de berm. In Blaricum. De 
plant bloeit in augustus met crème-witte, 
soms wit-roze bloempjes. Schattig, maar 
u bent gewaarschuwd!  

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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Bouwkundig Advies- en 
Ontwerpbureau Jan Juffer Jr.
door Jan Juffer
Bouwen is bij ons een familietraditie. Het is inmiddels de derde generatie die 
zich bezighoudt met ontwerpen en construeren. Mijn grootvader was in de 
jaren twintig van de vorige eeuw actief in Rotterdam en omgeving en later in 
Amsterdam. Na de Tweede Wereldoorlog kwam mijn vader bij hem op kantoor 
werken. Mijn vader heeft na het overlijden van mijn grootvader het kantoor 
overgenomen en verplaatst van Amsterdam naar Blaricum, waar de familie al 
sinds 1930 woonde.

Zelf ben ik in 1968 in Eindhoven gaan 
studeren en wonen. Ook ik werd werk-
zaam in het familiebedrijf. In 2008 is 
Blaricum als vestiging komen te verval-
len. Uit de periode dat het kantoor vanuit 
Blaricum werkte, hebben wij een archief 
dat teruggaat tot 1920 en het omvat meer 
dan 1200 projecten, waarvan een groot 
deel in Blaricum en Laren. 

Blaricum 
In het verleden hebben mijn 
vader en grootvader zich 
dus bezig gehouden met het 
verzorgen van plannen voor 
verschillende woningen in 
Blaricum. Van bijna alle 
projecten uit het verleden 
hebben wij stukken in ons 
archief bewaard, soms alleen 
een paar brieven, maar soms 
ook alle bouwtekeningen, de 
berekeningen en folders die 
tijdens het bouwproces een 
rol hebben gespeeld. Van de 
ingediende bouwaanvragen is 
vaak een kopie in het gemeente-archief 
aanwezig, maar lang niet altijd is hun 
dossier compleet.
 
Voorbeeld 
Als voorbeeld wil ik noemen een op-
drachtgever in Blaricum, die ik recent 
kon helpen aan bijna alle schetsplannen, 
werktekeningen en begrotingen van een 
huis dat ongeveer 40 jaar geleden door 

mijn vader voor iemand is gebouwd. 
Eerder had hij bij de gemeente navraag 
gedaan, maar daar bleek in het archief 
bijna niets meer van aanwezig te zijn. De 
door mij aangeleverde gegevens boden 
hem de mogelijkheid om de gewenste 
renovatie in alle rust, goed voor te berei-
den. 

Oproep
Misschien kan ik ook u een plezier doen 
met een kopie uit mijn archief betreffen-
de uw woning gebouwd door de familie 
Juffer. Tegen een redelijke vergoeding 
kunt u de digitale bestanden van uw wo-
ning ontvangen. 
Voor vragen of nadere informatie kunt 
u contact opnemen via 040-2413266 of 
info@janjuffer.nl. 

Let op hoe de stengels de gemetselde bakstenen uiteen drukken De voormalige Rabobank, een werk van de vader van 
Jan Juffer in samenwerking met Menno Ongering

 Tekeningen uit het archief van Juffer, niet bekend in gemeentearchieven
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Naarderweg 2 en de familie 
Koopmans
door Hidde van der Ploeg
‘Zal ik een kopje thee voor je zetten,’ vraag Agatha Koopmans-de Vries (94 
jaar) me. ‘Dan heb je even rust.’ Onafgebroken heeft zij me tot dat moment - in 
woord en geschrift, onderbouwd met vele foto’s - informatie verschaft over het 
grote huis op de Naarderweg 2 waar de familie Koopmans vanaf de bouw in 
1906 tot 1985 een schildersbedrijf en aanvankelijk ook een drogisterij runde. 
Het theezetten houdt trouwens niet in dat de informatieverstrekking stokt.

In oktober aanstaande zou haar echtge-
noot Reinold Koopmans honderd jaar 
worden, ware het niet dat hij is overleden 
in 1992. Als huisschilder werkte hij een 
belangrijk deel van zijn leven vanuit het 
huis dat zijn ouders in 1906 lieten bou-
wen door Theodoor Wilhelm Rueter: de 
eigenzinnige architect, aangesloten bij 
de ‘Christen-Anarchisten’ die in Blari-
cum ook vele ‘hutten’ liet bou-
wen. De familie sympathiseerde 
met deze ‘Internationale Broeder-
schap’, opgericht met steun van 
professor Jacob van Rees. Mijn 
gesprekspartner: ‘Reinold en de 
andere kinderen hebben nog les 
gehad op die school.’ 

Woningnood
Het grote perceel op de Naarder-
weg 2 wordt tegenwoordige na-
genoeg onttrokken aan het zicht 
van voorbijgangers omdat de hui-
dige eigenaar het bestieren van 
de begroeiing rondom het huis 
wat luchthartig opvat. Mevrouw 
Koopmans heeft er geen goed 
woord voor over. ‘Ik wil het niet 
eens meer zien.’ Toen Reinold met 
haar huwde, trok ook zij bij de fa-
milie in. ‘Ik was niet voor dat in-
wonen’, kijkt ze terug, ‘maar wat 
moest je, er was woningnood’. 
Achteraf viel het reuze mee. Het 
was een voortvarende familie, 
intelligent ook. Ik wil niet zeg-
gen dat ik uit een burgelijk gezin 
kwam, maar bij ons kon er veel 
niet en bij hen kon alles.
 
Solide en ruim
Reinold was de jongste van vijf 
kinderen. Vanaf 1946 tot 1985 
zijn hij en zijn vrouw in het huis 
blijven wonen. Zelf kregen ze er 
drie kinderen. De drogisterij was 
toen al opgeheven. ‘Het is een 
goed gebouwd huis’, kijkt zij 
weemoedig terug. ‘Solide en ruim 
met een grote kelder. Een schoon-
zoon heeft daarin ooit zijn wijnen 
opgeslagen, het was er droog en 
had een constante temperatuur.’ 

Doorzettingsvermogen
De komst vanuit Amsterdam van haar 
schoonouders naar Blaricum om daar op 
de Naarderweg 2 een nering te beginnen, 
kende een moeizame start. ‘Aanvanke-
lijk kwam hij als protestant niet aan de 
bak’, weet mijn gasvrouw. Doorzettings-
vermogen en het leveren van kwaliteit 
door de familie leidden uiteindelijk tot 
acceptatie. Toen Reinold en zijn vrouw – 

afkomstig uit Vaassen, van waaruit haar 
ouders het chocolademerk ‘Venz’op de 
markt brachten - het schildersbedrijf 
overnamen, was van terughoudendheid 
geen sprake meer. 

Rugby
‘Reinold was een hele goeie schilder. 
Hij had een heleboel klanten. Het artikel 

moet vooral over hem gaan’, stelt mijn 
gesprekspartner gedecideerd vast en laat 
me de foto zien van een stoere vent. ‘Hij 
was bij het Gooise Rugbyteam. Dat was 
in Naarden, met die poort... weet je wel. 
Allemaal Gooise jongens van goede hui-
ze. Ik ging natuurlijk vaak kijken en er 
waren ook heel wat feesten hoor.’ Dat ik 
die poort niet blijk te kennen, doet me 
geen goed.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl
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IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

uw complete woninginrichter

Kerkstraat 14 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat
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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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Verdwenen straat-
namen
door Frans Ruijter
In augustus 1927 stelde het toenmali-
ge College van B & W aan de gemeen-
teraad voor om de straatnaamgeving 
in Blaricum uit te breiden. Dit vond 
men noodzakelijk omdat langzamer-
hand langs deze wegen bebouwing 
ontstond, zonder dat zij een naam 
hebben. 

Zo kon ook direct de huisnummering en 
de organisatie van de bevolkingsboek-
houding op het gewenste niveau gebracht 
worden. In de hele lijst van straatnamen 
viel mij er één in het bijzonder op, name-
lijk ‘Kameelwegje’.

Polweg
Waar lag dit weggetje? In het voorstel 
staat letterlijk het volgende: 
‘Voor den weg loopende van den An-
gerechtsweg (eersten weg links na den 
Mosselweg in de richting van de Meent) 
kruisende de St. Josephweg naar den 
Meentweg: KAMEELWEGJE.’
Dit was wat nu de Polweg is. Vermoede-
lijk werd voor deze naam gekozen omdat 
op de hoek Angerechtsweg en het Ka-
meelwegje (nu Polweg 10) een huis stond 

met een nogal ‘golvend’ dak, zie bijgaan-
de foto. Daar zou je zomaar de rug van 
een kameel in kunnen herkennen. In die 
tijd stonden er meer huizen en boerderij-
en in die buurt met dergelijke ‘golvende’ 
daken. Later is het Polweg geworden, ge-
noemd naar het huis met de naam, ‘Hui-
ze de Pol’. Dit huis is herbouwd na een 
verwoestende brand in oktober 1976 en 
heeft nog steeds huisnummer 10.

Ganzen 
Ze zijn er gelukkig nog! De ganzen uit 
de Blaricumse Bijvanck zijn gespot 
langs de Gooiersgracht.

Het huis op de Naarderweg 2 in 1906

Reinold schilderde niet alleen als huisschilder

Polweg 10
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Disco in het
Vitusgebouw 
Zaterdag 26 september as. van 21.00 
tot 02.00 uur een spetterende disco 
met een swingende zangeres.

Kaartverkoop bij Albert Heijn Blaricum, 
Blaricumse Boekhandel en het Vitusge-
bouw.

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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Gooimeer te warm voor 
Henk 
door Adrie van Zon
Het  Gooimeer is voor Henk van den Bergh van mei tot 
oktober ongeschikt, te warm, voor koudwatertraining 
in zijn strijd tegen reuma. Ook zomers wil hij met zijn 
koude baden doorgaan. 

Hij heeft een oplossing gevonden bij 
Paul Borsen, die Lely melkrobots voor 
de Benelux installeert met zijn bedrijf 
in Almere. Paul, die binnenkort weer in 
Blaricum komt wonen, is ook besmet 
met het koud watervirus, een ice-man in 
wording.                                                                      

Koelunit
Paul heeft aangeboden om met zijn tech-
nische staf, bestaande uit Robert Makker 
en Henk Koster, een manier te vinden 
om water met behulp van een speciale 
koelunit het waterbad  terug te koelen tot 
3 graden Celsius, een temperatuur die ui-
termate geschikt is voor koudwatertrai-
ning. Henk wil het nieuwe bad in wording 
ook gaan gebruiken om andere mensen 
met onder meer reumaklachten te inspi-
reren voor deze specifieke trainingen. Al 
naar gelang de wens van de gebruiker kan 
de temperatuur variëren van 2 tot 8 gra-
den.                                                                                                                                          

Ervaringen en trainingen
Medio augustus start er een website 
waar mensen praten over hun ervaringen 

en resultaten met 
het koude water, 
te vinden onder 
www.koudwater.
training.nl.
De gebruikelij-
ke trainingen in 
Health Center 
FIT in de LLoods 
gaan eind sep-
tember/begin ok-
tober weer van 
start. Nieuwsgie-
rig en wilt u het 
ook eens ervaren, 
neem dan contact 
op met Health Center Fit voor informa-
tie. www.healthcenterfit.nl.

IJskoud diep gaan voor een ander!                                                                                                 
Henk is ook in training voor het evene-
ment ‘ICE FOR LIVE’. De aftrap vindt 
eind november plaats op IJsland. In kor-
te broek zwemmen, fietsen en hardlopen. 
Het doel is om meer samenwerking te 
krijgen tussen de reguliere gezondheids-
zorg en de alternatieve genezers, in eer-

ste instantie voor mensen met kanker. 
Mark Bos van de documentaire ‘retour 
hemel’ is hier de grondlegger van. Om 
deze verbanden te creëren zijn sponsoren 
welkom. 

Wat maakt een 
dorp leuker om in 
te wonen? 
Versa Vrijwillige Thuishulp (VTH) 
brengt mensen die anderen willen hel-
pen in contact met mensen die graag 
hulp willen. Mensen dragen individu-
eel bij aan een dorp waarbij mensen 
bij elkaar betrokken zijn, waar inwo-
ners meer contact met elkaar hebben.
Dat maakt een dorp leuker om in te 
wonen! Wie doet er mee?

Op dit moment zijn er verschillende 
hulpvragen in de BEL-gemeentes waar-
voor een betrokken inwoner gezocht 
wordt. Om een idee te geven van de 
hulp die er op dit moment in Blaricum 
gevraagd wordt: Een echtpaar zoekt nu 

en dan gezelschap in de avonduren voor 
meneer, zodat zijn vrouw een keertje 
naar het theater kan. Ook zoekt een heer 
iemand die 1x per week bij hem op be-
zoek wil komen om de dag wat te bre-
ken. En een dame zoekt iemand die de 
wekelijkse boodschappen voor haar wil 
doen. Zo zijn er ook diverse hulpvragen 
in Laren en Eemnes. Blaricummer 50 jaar priester

Pater Bart Krijnen gedenkt 29 augustus met een eucharistieviering in de Sint 
Servaasbasiliek in Grimbergen het feit dat hij 50 jaar priester is.  

Bart Krijnen groeide op in Blaricum. 
Gedoopt in de Sint-Vituskerk en leerling 
op de Sint-Bernardusschool, de enige ge-
mengde school die hij ooit bezocht heeft. 
Waar toen nog wel de jongens en meisjes 
elk aan ‘hun’ kant in de klas zaten. In de 
parochie waren meerdere jongemannen 
die verlangden priester te worden. De 
toenmalige pastoor Jongerius was trots 
op zijn ‘priesterzonen’. 

Grimbergen
In 1959 is hij in Grimbergen (België) 
ingetreden: zes jaar opleiding en vanaf 
1956 priester. Omdat de Norbertijnen 
hier de kloosterregel van Augustinus 
volgen, vieren ze in de abdij de feestdag 
van die heilige met speciale luister. Zo 
huldigen ze de confraters die een specia-

le gebeurtenis te vieren hebben. Nu is het 
de beurt aan pater Bart, bij gelegenheid 
van zijn 50 jaar professie. De jubileum-
viering krijgt een Nederlands tintje door 
de inbreng van Millenniummannenkoor 
uit Zeist. 

Paul (l) en Henk

Nadere informatie bij Henk 
(tel. 5316633, 5389445, 

06-10355937). Of via mail 
info@smederijbergh.nl. 
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Interesse?
Wilt u bijdragen aan een 

betrokken samenleving in uw 
gemeente? Neem vrijblijvend 

contact op met de sociaal werker 
van VTH BEL voor nadere 

informatie: Anneke Bijleveld, 
tel. 06-49377171 of via e-mail: 

abijleveld@versawelzijn.nl.
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Gemeente Blaricum@Gem_Blaricum
Alle weggebruikers opgelet! De scholen zijn weer begonnen

RTV NH@RTVNH
Reddingsboten in de problemen 
tijdens zomerstorm, ze kwamen vast 
te zitten in het Fonteinkruid

Levensboom Blaricum@Levens-
boomB 
In de vakantie groeit en bloeit 
alles... ook zo benieuwd wat er alle-
maal groeit in de tuin der wildernis?

 Blaricum toen...

De voormalige dienstwoning van ‘Stad en Lande’, Fransepad 27
Het bouwjaar staat goed zichtbaar in de gevel: 1928. 

Hier woonden jarenlang Willem de Graaf en zijn vrouw Riek Calis met hun 
kinderen. Willem was werkzaam bij Stad en Lande van Gooiland. 

Bij deze dienstwoning stond ook een schutstal. Wanneer er ergens loslopend 
vee werd aangetroffen, ging dat naar de schutstal. Na betaling van het schut-

geld kreeg de eigenaar zijn vee dan weer terug. In Blaricum was Willem 
beter bekend als ‘Willem van Neel’. Dit verwees naar zijn moeder, Neeltje 

de Graaf-Raven. Ook werd hij wel ‘Willem van het hek’ genoemd. De reden 
hiervan was dat de toegangsweg tot de Meent was geblokkeerd met het zoge-
naamde meenthek, deze stond voor hun huis aan het Fransepad, net voorbij 
waar nu het Klaphek is. Alleen boeren hadden toegang tot de Meent. Wilde 
iemand anders de Meent betreden, dan moest je een vergunning ophalen bij 
het Stad en Lande-kantoor in Hilversum. Had je die niet en werd je betrapt 

door de jachtopziener, dan kreeg je een fi kse boete. 
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. 

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

22 december 1927   Feep van der Heiden   31 mei 2015

door Frans Ruijter
Bartholomeus Hendrikus van der Heiden, zo staat hij ingeschreven in het be-
volkingsregister. Maar een ieder in Blaricum kende hem niet anders dan Feep 
van Manus van der Heiden. Oudste zoon van Manus van der Heiden en Jansje 
Raven. Geheel in lijn van de tradities, die er toen bestonden, om de grootouders 
te vernoemen, kreeg hij de naam van zijn opa aan moeders kant. Dat was in dit 

geval Batholomeus Raven. 

In het dorp 
werd hij Meeu-
wis Raven 
genoemd, wat 
al snel verbas-
terd werd naar 
Meep. Zijn 
oudste zus An-
nie had moeite 
om die naam 
uit te spreken 
en noemde 
hem ‘Feep’. 
Die naam is 
een begrip ge-
worden. 

Singel
Op de Singel 
is Feep gebo-
ren en heeft 
van kinds af 
aan gewerkt bij 
zijn vader Ma-
nus, die daar 
een sloop- en sleepbedrijf had. Eerst nog 
alleen maar met paarden en mankracht, 
maar al snel werd er met groot materiaal 
gewerkt. Niet alleen slopen, maar ook 
grondwerk voor de wegenbouw. Zoals hij 
het zelf vaak zei: ‘Het was mooi werk, 
maar we hebben wel moeten buffelen, 
maar ook veel schik gehad.’ In augustus 
1944 leerde hij, op een treinreis naar de 
Betuwe om appels te halen, Corry de 
Klerk uit Nederhorst den Berg kennen. 
Corry ging voor de appels en Feep voor 
de lol, maar ze vonden elkaar. Op 24 au-
gustus 1949 trouwden zij voor de kerk in 
de Heilig Hartkerk van Hilversum. Feep 
en Corry gingen wonen in een keet op de 
sloop van Feep zijn vader. Later verhuis-
de het gezin, nu met de kinderen Herman 
en Hanny, naar de Naarderweg. Na het 
overlijden van Feep zijn moeder gingen 
ze in het ouderlijk huis aan de Singel 7 
wonen. 

Puinbreker
Feep en zijn broer Henk namen geleide-
lijk aan het bedrijf van vader Manus over. 
Later werd het bedrijf gesplitst en Feep 

ging naast het 
containerver-
voer ook in de 
puinrecycling 
ontwikkelin-
gen ontplooi-
en. Dit heeft 
hij tot op 
hoge leeftijd 
gedaan. Ook 
nadat zijn 
zoon Herman 
en zijn vrouw 
Sonja het roer 
hadden over-
genomen, zat 
hij nog graag 
bij de weeg-
brug en kon 
genieten van 
al die activi-
teiten op en 
bij de puin-
breker. 

Blaricum
Feep was een echte Blaricummer. Hij 
kon geweldig en met veel passie vertel-
len, vooral over de oorlogsjaren waren 
zijn verhalen het aanhoren waard. Die 
tijd had een grote impact op zijn leven 
gehad. Het was bijzonder triest dat zijn 
geestelijke en lichamelijke toestand 
langzaam achteruit ging. Na een paar 
valpartijen thuis, waarna hij toch weer 
opknapte, werd zijn herstellingsvermo-
gen steeds minder. Maar bewonderens-
waardig schikte hij zich ook hierin. Op 
het laatst moest hij naar de Stichtse Hof, 
waar hij op zondag 31 mei jl. is overle-
den. 

Begraven op de Woensberg
Op zaterdag 6 juni is hij begraven op de 
Woensberg, op een paar honderd meter 
van zijn huis. Aan een rijk en mooi leven 
is een eind gekomen, maar de herinne-
ringen aan deze harde werker zijn begon-
nen. Feep rust zacht. 
Wij van hei & wei wensen Corry, Her-
man, Sonja, Hanny en klein- en achter-
kleinkinderen, veel sterkte.
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Kermisweek 2015Uitslagen 
kermisweekwedstrijden 2015

Foto’s: Gerbe van der Woude

Zaterdagochtend 15 augustus 2015
Ongezadeld ringsteken pony’s
1. Sterre Lanphen
2. Tjalline Schoenmaker
3. Rosa Dorsser
Bestgaande pony 
Fee van Bruggen met Dickens
Ongezadeld ringsteken paarden
1. Aimee Bollebakker
2. Anita van Zon
3. Jeroen Post
Bestgaande paard 
Marjolein Waarlé met Vamora

Zaterdagmiddag 15 augustus 2015
‘Lol met je knol’ 
1.  Team 5: Roos v.d. Zwaan, Luna 

Cornelissen, Janine van Renswoude, 
Rosanne Post en Samantha Voorn-
veld

2.  Team 6: Lisa Olsthoorn, Anne Steen-
beek, Tessa Rijsemus, Ilse Stut en 
Sterre Lanphen

Kermisvoetbaltoernooi
1. Lucky BVV
2. Bijvanck 2
3. AH
4. LTV de Bijvanck 1
5. Vrijwilligers
6. Bijvanck 1
7. LTV de Bijvanck 2
8. Oude Dorp
9. Gewoon omdat het kan
10. SDS’99 
Fair Play Cup: Bijvanck 1
Schutterstrofee: Walter Borsen (AH)
Minst gepasseerde doelman 
Raymond de Koning (Lucky BVV)

Zondag 16 augustus 2015
Keuring versierde fietsjes
Categorie 0 t/m 5 jaar
1.  Liv en Mila Elkerbout (1 + 5 jr): 

Lollypopland
2.  Berthe den Herder (3 jr):  

Gerbera-fiets met beer
3.  Michou van Eijden (4 jr):  

Koetje in de wei
Categorie 6 t/m 12 jaar 
1.  Djoy en Djuhna van Asten (7 + 8 jr): 

Frozen
2.  Imke van Eijden (10 jr):  

bloemenmeisje
3.  Sara Smit en Filou de Greef (11 jr): 

‘AH meisjes’ met echte produkten
Prijzen vossenjacht Solexen 2015
Originaliteitsprijs Bert Smit 
wisselbokaal
1. Mooi Blaricum
2. Gospel komt er aan
3. De Solex zangers
Winnaars Vossenjacht 2015
Haarstudio 5 wisselbokaal 
Mooi Blaricum
Improvisatie prijs 2015
Toonladder zat
HG beker 
Hendrik Greefkes

Maandag 17 augustus 2015 
Keuring versierde aanspanningen
Pony’s
Bloemversiering Cor Vos beker
1.Theo Makker en Joke Witte
2.Saskia en Ina Zwanikken
3.Aske Blom en Solance

Originaliteit Anton van Klooster 
trofee
1.  Anton en Iris van den Bergh en Fleur 

Bos
2. Eline Geurs en Sanne Post
3. Lisa van Kuik en Noeska Rigter  
Landbouwstijl  
1. Familie Sander Brouwer
2. Wies ter Weijden en Jasha 
Meest smaakvolle combinatie Aty 
Lindeman trofee
Theo Makker en Joke Witte

Paarden 
Bloemversiering Adrie van Zon beker
1. Jan de Jong en Hidde Saltzman
2. Marcel de Bree en Demi van Bergijk
3. Klaas Vos en Martine van Duin
Originaliteit Burg. de Winter bokaal
1.  Annemiek van Schaik en Judy de 

Jong
2. Rob Wiggerts en Bruno Splint
3. Alex Tak en Mignon Numan 
Landbouwstijl  
1. Nico de Jong en Miriam van Klooster
2.  Robin van de Weiden en Joost  

Zwanikken 
Meest smaakvolle combinatie Bob 
Anink trofee    
Jan de Jong

Maandagmiddag 17 augustus 2015
Ringsteken aanspanningen
Pony’s
1.  Kimberley van ‘t Hoenderdaal en 

Elaine Rieder
2. Lisa van Kuik en Noeska Rigter
3. Jeroen en Rosanna Post
Bestgaande pony
Theo Makker met Roosje
Ringsteken met transport/bakfietsen 
1.  Demian van Loo en Michèl van 

Klooster   
2.  Tamara Baartman en Thomas Porten-

gen    
3. Linda Eggenkamp en Robert Eijpe
Meest originele combinatie 
Klaas Vos trofee  
Jort de Graaf en Mike Rigter

Ringsteken aanspanningen
Paarden 
1. Monique Meuser en Arjan Zoontjens
2.  Robin v/d Weiden en Joost Zwanik-

ken
3. Gerard Hilhorst en Lindy Kamphorst
Bestgaande paard 
Frans Elbers Trofee 
Bud de Gooijer met Alwin 

Woensdagmiddag: 19 augustus 2015
Touwtrekken
Heren Gebroeders v.d. Heiden beker          
1.  Werner Brouwer, grond-, straat- en 

sloopwerk
2.  De ploeg met de lange naam die niet 

op de beker past
3. De Poedels
Originaliteitsprijs Peter Smit bokaal
De rukkende boeren
Dames RABO beker
1. De blonde trekkers
2. The Janes 
3. Nog een keertje dan
Handicaprace Frans Ruijter bokaal
1. Sophie Hilhorst en Jan Rigter
2.  Dominique Rozenstraten en Lars van 

der Woude
3. Tanita Gangel en Jonathan Rebel
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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

Uitnodiging vrijwilligersavond Blaricum
De gemeente Blaricum is erg blij met de 
inzet van vrijwilligers voor de Blaricumse 
gemeenschap. Om deze waardering te to-
nen, organiseert de gemeente ook dit jaar 
weer een vrijwilligersavond. Deze wordt 
gehouden op donderdag 12 november 
2015 in het Vitusgebouw. De avond 
begint om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur 
inloop) en duurt tot ongeveer 22.30 uur. 

Vrijwilliger(s) van het jaar
Het college van B&W heeft dit jaar het 
vrijwilligerscomité de vrijheid gegeven 
om aan een vrijwilliger of groep vrijwil-
ligers die zich in het bijzonder heeft inge-
zet binnen de Blaricumse gemeenschap,  
de vrijwilligersprijs toe te kennen.

Zo kunt u denken aan hulpouders op 
scholen, mantelzorgers en een buurman 
of buurvrouw die altijd klaar staat voor 
een oudere of hulpbehoevende bij u in 
de buurt. Kent u een of meerdere perso-
nen die het verdienen in het zonnetje ge-
zet te worden, dan kunt u deze persoon/
personen op eigen initiatief met een 
duidelijke motivatie aan ons doorgeven. 
Dit jaar worden er geen nominatiefor-
mulieren verstrekt. U kunt uw motivatie 
voor vrijwilliger(s) van het jaar tot 
20 oktober 2015 per e-mail sturen naar 
martina.taris@belcombinatie.nl 

Gemeenschapsfonds Blaricum
Tijdens de vrijwilligersavond wordt de 

vrijwilliger van 2015 bekend gemaakt.  
De prijs voor de vrijwilliger van het jaar 
bestaat uit een geldbedrag. De geldprijs 
wordt beschikbaar gesteld door het 
Gemeenschapsfonds Blaricum en dient 
besteed te worden aan een doel wat de 
Blaricumse samenleving ten goede komt.  

Aanmelden
Bent u vrijwilliger en komt u naar de 
vrijwilligersavond? Dan stellen wij het op 
prijs als u in verband met de organisatie 
van de avond laat weten of u naar de 
vrijwilligersavond komt. 
Aanmelden kan tot 1 november 2015 
door een e-mail te sturen naar 
martina.taris@belcombinatie.nl

Op maandag 14 september aanstaande 
starten de reconstructiewerkzaam-
heden aan de Schapendrift vanaf de 
Eemnesserweg en de Anton Mauve-
laan, samen met Mauvezand (gemeen-
te Laren). De werkzaamheden worden 
in zeven fases uitgevoerd en duren tot 
medio mei 2016.

De volgende werkzaamheden worden 
uitgevoerd:
•  De asfaltrijbaan wordt vervangen 

door gebakken klinkers
•  De nieuwe rijbaan krijgt overal 

hetzelfde beeld en dezelfde breedte 
van vijf meter. Dit inclusief goten aan 
beide zijden van de rijbaan.

•  De riolering wordt vervangen, 
waarbij een infiltratieriool wordt 
aangebracht om de afwatering te 
verbeteren

•  De bermen worden hersteld, waar 
nodig versterkt en de aanwezige 
boomstammen van het Goois Na-

tuurreservaat worden vernieuwd
•  Ter hoogte van de inrit naar ‘Rust 

Wat’ worden drempels aangelegd
•  De openbare verlichting wordt 

schoongemaakt

Omleidingsroutes zijn ter plaatse 

aangegeven, zo ook de bereikbaarheid 
van restaurant Rust Wat. Het fietspad 
wat de Schapendrift doorkruist, blijft 
tijdens de werkzaamheden gewoon 
begaanbaar. Tekeningen van omlei-
dingsroutes staan op www.blaricum.nl 
(werk in uitvoering).

START WERKZAAMHEDEN SCHAPENDRIFT – MAUVEZAND

In de afgelopen maanden heeft de Wmo-raad geconstateerd dat er nog veel on-
zekerheden bestaan over het verloop van de introductie van het nieuwe ‘Sociale 
Domein’ bij de gemeente. Het is zaak hierbij ook de belangen van de ouderen goed 
in de gaten te houden. 

Dus zoekt de Wmo-raad iemand die het 
team op dit gebied aanvult. Hij/zij moet 
woonachtig zijn in Blaricum, veel kennis 

hebben over ‘ouderen’ of het belangrijk 
vinden om met ‘ouderenzaken’ bezig te 
zijn.

Het betreft een onbezoldigde functie 
waarbij zes keer per jaar met het team 
wordt vergaderd. In de tussenliggende 
periode wordt incidenteel deelgenomen 
aan werkgroepen. De kandidaat moet 
veel gemeentestukken lezen en ook per 
e-mail direct bereikbaar zijn. Een korte 
beschrijving van de Wmo-raad staat op 

www.blaricum.nl (Inwoners > Adviesraad 
Sociaal Domein). Belangstellenden kun-
nen zich voor 1 oktober 2015 aanmelden 
bij de voorzitter, Margot Cornelis. Ook 
voor meer informatie over de functie 
kunt u contact opnemen met Margot. Zij 
is bereikbaar via wmoraad@blaricum.nl 
of corn1076@planet.nl
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Agenda’s 
gemeenteraad en 
rondetafel-
gesprekken
De agenda’s en de bijbehorende stukken
van de raadsvergaderingen en de ronde-
tafelgesprekken kunt u - zodra deze be-
kend zijn - bekijken op www.blaricum.nl 
(Bestuur > Vergaderschema). U kunt de 
agenda’s met de bijbehorende stukken 
ook inzien bij de balie in het gemeente-
huis.

Wmo-raadslid voor Ouderen gezocht
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Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft  het college besloten om me-
vrouw E. van Elsäcker, werkzaam bij de BEL Combinati e, aan te wijzen als toezicht-
houder. Zij is hierdoor bevoegd om toezicht te houden op de naleving van de regels 
op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Bijvoorbeeld ti jdens 
evenementen op de openbare weg.

Belanghebbenden kunnen tegen dit aanwijzingsbesluit binnen zes weken na bekend-
making daarvan een bezwaarschrift  indienen bij burgemeester en wethouders van 
Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Graag vermelden: t.a.v. de Commissie voor de 
bezwaarschrift en. De publicati edatum geldt als datum van bekendmaking.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder

Blaricum maakt voor de bekendmakingen van onder andere vergunningen, veror-
deningen en beleid gebruik van de landelijke website voor bekendmakingen (be-
richten over uw buurt). Bijna alle overheidsorganisati es maken hiervan gebruik, 
waardoor u hier niet alleen informati e vindt van de gemeente, maar bijvoorbeeld 
ook van provincie en waterschappen.

Via een banner op de website van de 
gemeente Blaricum komt u direct op de 
landelijke website, waar u met behulp 
van een kaartje de recente bekendma-
kingen kunt bekijken. De website biedt 
ook een e-mailservice. In vijf eenvou-
dige stappen meldt u zich daarvoor aan, 
waarna u automati sch via e-mail perio-
diek wordt geïnformeerd over nieuwe 
bekendmakingen. Het doorlopen van 
de vijf stappen kost maximaal ti en mi-
nuten. Daarna ontvangt u wekelijks, of 

een aantal keren per week (afh ankelijk 
van uw instellingen) alle bekendmakin-
gen thuis in uw mailbox.

Handleiding
Op de website van de gemeente Blari-
cum staat een beknopte handleiding, 

waarin de vijf stappen worden uitge-
legd. Deze is te benaderen via www.bla-
ricum.nl (Bestuur > Nieuws en bekend-
makingen > Bekendmakingen). Als u 
gebruik maakt van Twitt er, volg dan de 
gemeente Blaricum (@Gem_Blaricum). 
U wordt dan op de hoogte gehouden 
van nieuws en bekendmakingen. Voor 
inwoners die geen toegang hebben tot 
de digitale media stellen wij bij de balie 
van het gemeentehuis en het BEL-
kantoor kopieën van bekendmakingen 
beschikbaar.  

Omdat de bekendmakingen niet langer 
rechtstreeks op de gemeentelijke web-
site zijn te vinden, is de zoekfuncti e van 
de website van de gemeente Blaricum 

aangepast. Deze maakt gebruik van een 
speciale Google zoekfuncti e die niet 
alleen binnen de eigen website zoekt, 
maar ook binnen overheid.nl en an-
dere sites waar de gemeente Blaricum 
gebruik van maakt. Denk bijvoorbeeld 
aan ruimtelijkeplannen.nl voor bestem-
mingsplannen. Voor zorg en ondersteu-
ning: maatschappelijkezakenhbel.nl. En 
Ibabsonline voor de agenda en stukken 
van raad en RTG. 

Vragen
Voor vragen over bekendmakingen, 
of de gemeentelijke website kunt u 
contact opnemen met de webmaster 
van de BEL Combinati e. Bij voorkeur per 
e-mail: webmaster@belcombinati e.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend dat het 
Milieujaarverslag 2014 en de jaarrapportage 2014 van de Omgevingsdienst Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) op 30 juni 2015 zijn vastgesteld. 

In het milieujaarverslag en de jaarrapportage wordt gerapporteerd over de acti vi-
teiten en projecten die in 2014 zijn uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij 
het loket Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinati e, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. U kunt ze ook bekijken via www.blaricum.nl

Milieujaarverslag en 
Jaarrapportage OFGV

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

Voordat u weggaat:
- Draai uw deur op slot
- Doe uw ramen dicht
- Haal kostbare spullen uit het zicht

Dagje weg? 
Deur op slot!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk
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Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl
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Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Uitnodiging vrijwilligersavond Blaricum
De gemeente Blaricum is erg blij met de 
inzet van vrijwilligers voor de Blaricumse 
gemeenschap. Om deze waardering te to-
nen, organiseert de gemeente ook dit jaar 
weer een vrijwilligersavond. Deze wordt 
gehouden op donderdag 12 november 
2015 in het Vitusgebouw. De avond 
begint om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur 
inloop) en duurt tot ongeveer 22.30 uur. 

Vrijwilliger(s) van het jaar
Het college van B&W heeft dit jaar het 
vrijwilligerscomité de vrijheid gegeven 
om aan een vrijwilliger of groep vrijwil-
ligers die zich in het bijzonder heeft inge-
zet binnen de Blaricumse gemeenschap,  
de vrijwilligersprijs toe te kennen.

Zo kunt u denken aan hulpouders op 
scholen, mantelzorgers en een buurman 
of buurvrouw die altijd klaar staat voor 
een oudere of hulpbehoevende bij u in 
de buurt. Kent u een of meerdere perso-
nen die het verdienen in het zonnetje ge-
zet te worden, dan kunt u deze persoon/
personen op eigen initiatief met een 
duidelijke motivatie aan ons doorgeven. 
Dit jaar worden er geen nominatiefor-
mulieren verstrekt. U kunt uw motivatie 
voor vrijwilliger(s) van het jaar tot 
20 oktober 2015 per e-mail sturen naar 
martina.taris@belcombinatie.nl 

Gemeenschapsfonds Blaricum
Tijdens de vrijwilligersavond wordt de 

vrijwilliger van 2015 bekend gemaakt.  
De prijs voor de vrijwilliger van het jaar 
bestaat uit een geldbedrag. De geldprijs 
wordt beschikbaar gesteld door het 
Gemeenschapsfonds Blaricum en dient 
besteed te worden aan een doel wat de 
Blaricumse samenleving ten goede komt.  

Aanmelden
Bent u vrijwilliger en komt u naar de 
vrijwilligersavond? Dan stellen wij het op 
prijs als u in verband met de organisatie 
van de avond laat weten of u naar de 
vrijwilligersavond komt. 
Aanmelden kan tot 1 november 2015 
door een e-mail te sturen naar 
martina.taris@belcombinatie.nl

Op maandag 14 september aanstaande 
starten de reconstructiewerkzaam-
heden aan de Schapendrift vanaf de 
Eemnesserweg en de Anton Mauve-
laan, samen met Mauvezand (gemeen-
te Laren). De werkzaamheden worden 
in zeven fases uitgevoerd en duren tot 
medio mei 2016.

De volgende werkzaamheden worden 
uitgevoerd:
•  De asfaltrijbaan wordt vervangen 

door gebakken klinkers
•  De nieuwe rijbaan krijgt overal 

hetzelfde beeld en dezelfde breedte 
van vijf meter. Dit inclusief goten aan 
beide zijden van de rijbaan.

•  De riolering wordt vervangen, 
waarbij een infiltratieriool wordt 
aangebracht om de afwatering te 
verbeteren

•  De bermen worden hersteld, waar 
nodig versterkt en de aanwezige 
boomstammen van het Goois Na-

tuurreservaat worden vernieuwd
•  Ter hoogte van de inrit naar ‘Rust 

Wat’ worden drempels aangelegd
•  De openbare verlichting wordt 

schoongemaakt

Omleidingsroutes zijn ter plaatse 

aangegeven, zo ook de bereikbaarheid 
van restaurant Rust Wat. Het fietspad 
wat de Schapendrift doorkruist, blijft 
tijdens de werkzaamheden gewoon 
begaanbaar. Tekeningen van omlei-
dingsroutes staan op www.blaricum.nl 
(werk in uitvoering).

START WERKZAAMHEDEN SCHAPENDRIFT – MAUVEZAND

In de afgelopen maanden heeft de Wmo-raad geconstateerd dat er nog veel on-
zekerheden bestaan over het verloop van de introductie van het nieuwe ‘Sociale 
Domein’ bij de gemeente. Het is zaak hierbij ook de belangen van de ouderen goed 
in de gaten te houden. 

Dus zoekt de Wmo-raad iemand die het 
team op dit gebied aanvult. Hij/zij moet 
woonachtig zijn in Blaricum, veel kennis 

hebben over ‘ouderen’ of het belangrijk 
vinden om met ‘ouderenzaken’ bezig te 
zijn.

Het betreft een onbezoldigde functie 
waarbij zes keer per jaar met het team 
wordt vergaderd. In de tussenliggende 
periode wordt incidenteel deelgenomen 
aan werkgroepen. De kandidaat moet 
veel gemeentestukken lezen en ook per 
e-mail direct bereikbaar zijn. Een korte 
beschrijving van de Wmo-raad staat op 

www.blaricum.nl (Inwoners > Adviesraad 
Sociaal Domein). Belangstellenden kun-
nen zich voor 1 oktober 2015 aanmelden 
bij de voorzitter, Margot Cornelis. Ook 
voor meer informatie over de functie 
kunt u contact opnemen met Margot. Zij 
is bereikbaar via wmoraad@blaricum.nl 
of corn1076@planet.nl
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Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft  het college besloten om me-
vrouw E. van Elsäcker, werkzaam bij de BEL Combinati e, aan te wijzen als toezicht-
houder. Zij is hierdoor bevoegd om toezicht te houden op de naleving van de regels 
op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Bijvoorbeeld ti jdens 
evenementen op de openbare weg.

Belanghebbenden kunnen tegen dit aanwijzingsbesluit binnen zes weken na bekend-
making daarvan een bezwaarschrift  indienen bij burgemeester en wethouders van 
Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Graag vermelden: t.a.v. de Commissie voor de 
bezwaarschrift en. De publicati edatum geldt als datum van bekendmaking.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder

Blaricum maakt voor de bekendmakingen van onder andere vergunningen, veror-
deningen en beleid gebruik van de landelijke website voor bekendmakingen (be-
richten over uw buurt). Bijna alle overheidsorganisati es maken hiervan gebruik, 
waardoor u hier niet alleen informati e vindt van de gemeente, maar bijvoorbeeld 
ook van provincie en waterschappen.

Via een banner op de website van de 
gemeente Blaricum komt u direct op de 
landelijke website, waar u met behulp 
van een kaartje de recente bekendma-
kingen kunt bekijken. De website biedt 
ook een e-mailservice. In vijf eenvou-
dige stappen meldt u zich daarvoor aan, 
waarna u automati sch via e-mail perio-
diek wordt geïnformeerd over nieuwe 
bekendmakingen. Het doorlopen van 
de vijf stappen kost maximaal ti en mi-
nuten. Daarna ontvangt u wekelijks, of 

een aantal keren per week (afh ankelijk 
van uw instellingen) alle bekendmakin-
gen thuis in uw mailbox.

Handleiding
Op de website van de gemeente Blari-
cum staat een beknopte handleiding, 

waarin de vijf stappen worden uitge-
legd. Deze is te benaderen via www.bla-
ricum.nl (Bestuur > Nieuws en bekend-
makingen > Bekendmakingen). Als u 
gebruik maakt van Twitt er, volg dan de 
gemeente Blaricum (@Gem_Blaricum). 
U wordt dan op de hoogte gehouden 
van nieuws en bekendmakingen. Voor 
inwoners die geen toegang hebben tot 
de digitale media stellen wij bij de balie 
van het gemeentehuis en het BEL-
kantoor kopieën van bekendmakingen 
beschikbaar.  

Omdat de bekendmakingen niet langer 
rechtstreeks op de gemeentelijke web-
site zijn te vinden, is de zoekfuncti e van 
de website van de gemeente Blaricum 

aangepast. Deze maakt gebruik van een 
speciale Google zoekfuncti e die niet 
alleen binnen de eigen website zoekt, 
maar ook binnen overheid.nl en an-
dere sites waar de gemeente Blaricum 
gebruik van maakt. Denk bijvoorbeeld 
aan ruimtelijkeplannen.nl voor bestem-
mingsplannen. Voor zorg en ondersteu-
ning: maatschappelijkezakenhbel.nl. En 
Ibabsonline voor de agenda en stukken 
van raad en RTG. 

Vragen
Voor vragen over bekendmakingen, 
of de gemeentelijke website kunt u 
contact opnemen met de webmaster 
van de BEL Combinati e. Bij voorkeur per 
e-mail: webmaster@belcombinati e.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend dat het 
Milieujaarverslag 2014 en de jaarrapportage 2014 van de Omgevingsdienst Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) op 30 juni 2015 zijn vastgesteld. 

In het milieujaarverslag en de jaarrapportage wordt gerapporteerd over de acti vi-
teiten en projecten die in 2014 zijn uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij 
het loket Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinati e, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. U kunt ze ook bekijken via www.blaricum.nl

Milieujaarverslag en 
Jaarrapportage OFGV

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

Voordat u weggaat:
- Draai uw deur op slot
- Doe uw ramen dicht
- Haal kostbare spullen uit het zicht

Dagje weg? 
Deur op slot!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk
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Vraag van de maand

“Mijn baby huilt 
opeens als iemand 
hem/haar aanspreekt.
Hoe kan ik hierop reageren?”

Tussen de zes maanden en het eerste jaar kan het voorkomen dat uw baby opeens 
anders reageert zodra er een vreemd gezicht verschijnt. Ineens wilt uw kind al-
leen maar bij u zijn, reageert verlegen, kruipt weg achter u, schrikt of gaat huilen. 
Dit wordt ook wel eenkennigheid genoemd. Eenkennigheid kan duren tot uw kind 
ongeveer achttien maanden is. De hevigheid waarmee uw kind in deze fase reageert, 
is afhankelijk van het aantal verzorgers van uw kind. Een kind kan heftiger reageren 
als er bijna alleen contact is met de ouders. Daarnaast speelt ook de aard en het 
temperament van uw kind een rol.

Waardoor ontstaat deze eenkennigheidsfase? 
Uw kind hecht zich aan u, voelt zich veilig en bouwt vertrouwen op. Geleidelijk aan 
merkt uw kind steeds beter het onderscheid tussen de vertrouwde mensen om hem/
haar heen en vreemden. Dit heeft tot gevolg dat mensen die buiten deze vertrouwde 
kring vallen plotseling bedreigend zijn.

Wat kunt u doen?
•  Accepteer dat uw kind bij u wegkruipt en dwing het niet tot contact met de ‘onbe-

kende’. Laat het initiatief bij uw kind.
•  Geef uw kind de tijd om aan de ander te wennen
•  Stel uw kind gerust en blijf hierbij zelf rustig. Maak er niet te veel een punt van.
•  Blijf zelf gewoon praten met de onbekende persoon waar uw kind bang voor is en 

leg de ander uit dat uw kind op het moment wat eenkennig is

Deze fase van eenkennigheid kan voor u als ouder vermoeiend en frustrerend zijn. 
Aan de ene kant is het heel bijzonder dat uw kind zijn voorkeur zo duidelijk laat zien. 
Maar aan de andere kant kunt u ook het gevoel krijgen dat uw kind u hiermee aan 
banden legt en uw bewegingsvrijheid beperkt.
Vertrouwen groeit met de tijd. Breng uw kind regelmatig in contact met andere men-
sen. Uw kind leert dan om met anderen om te gaan en bij andere mensen op zijn/
haar gemak te voelen.

Naast de eenkennigheidsfase kan er ook, in deze ontwikkelingsperiode, scheidings-
angst ontstaan. Op www.cjggooienvechtstreek.nl leest u hier meer over.

U kunt uw snoeiafval taxus tot 
31 augustus inleveren
Bij de afvalscheidingsstations van de GAD en de gemeentewerf in Eemnes staan 
speciale bakken voor het snoeiafval van taxus. Blaricummers die hun afval naar de 
werf in Eemnes brengen, kunnen zich melden bij het KringloopCentrum Eemnes. 
Zij coördineren de inzameling van het snoeiafval dat baccatine bevat; een belangrij-
ke grondstof bij de productie van chemokuren ter bestrijding van kanker. Doe mee 
en breng uw snoeisel vóór 31 augustus naar een van de inzamelpunten. 

Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor één chemotherapie. Stichting Vergroot 
de Hoop heeft vorig jaar materiaal bijeen gebracht voor meer dan 10.000 chemothe-
rapieën. Voor iedere ingezamelde kuub taxussnoeisel gaat er bovendien € 50,- naar 
een kankergerelateerd goed doel. In deze regio is gekozen voor de Chemotuin bij Ter-
gooiziekenhuizen. Het snoeisel moet wel voldoen aan twee voorwaarden, namelijk 
het moet jong en zuiver (geen dikke takken) zijn. 

Voor meer informatie over de actie zie de site van de GAD, www.gad.nl of van de 
stichting: www.vergrootdehoop.nl

De zomervakantie is voorbij. Veel kinderen gaan sinds lange tijd weer op de fiets 
naar school. Dat is even wennen, voor de kinderen én voor andere weggebruikers. 
Hoe beter iedereen rekening met elkaar houdt, hoe beter het is voor de verkeersvei-
ligheid. 

De scholen zijn weer begonnen

Tot 12 september 2015 oefenen militairen van de Koninklijke Landmacht in 
uw omgeving. Het gebied waarin wordt geoefend bevindt zich globaal tus-
sen: Huizen, Bunschoten-Spakenburg, Nijkerk, Ermelo, Ede, Zeist en Hilver-
sum (zie ook kaart op www.blaricum.nl).

Tijdens de oefening verplaatst de militaire eenheid zich te voet, per fiets en 
gemotoriseerd door het gebied. Zij maken geen gebruik van vuur voorstel-
lende middelen. De oefening gebeurt zowel overdag als ‘s nachts. In principe 
wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. De 
militaire eenheid zal er alles aan doen om hinder of overlast te voorkomen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Openbare 
orde en veiligheid van de BEL Combinatie, via telefoonnummer 14 035.

MILITAIRE OEFENING

Entree KringloopCentrum Eemnes
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Klusaanhanger Samen Schoon

Omdat veel inwoners een schone leefomgeving - het hele jaar door - belangrijk 
vinden, stelt de gemeente gratis een aanhanger met gereedschap beschikbaar voor 
het opknappen van uw leefomgeving. Hiermee kunnen buurt- en wijkverenigingen, 
scholen of inwoners in hun eigen omgeving kleine klusjes doen zoals bijvoorbeeld 
het opruimen van zwerfafval, opschonen van groenstroken of reinigen van zitban-
ken. Samen met u kunnen we de leefomgeving nog schoner houden! 

De aanhanger bestaat o.a. uit: vegers, 
schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, 
afvalzakken, veiligheidsvestjes, werk-
handschoenen, kruiwagen, veiligheidspi-
onnen en zelfs een EHBO-koffer. Na het 
schoonmaken kunnen de volle afval-
zakken zo weer in de aanhangwagen 
worden gestopt.

Reserveren
De aanhanger is te reserveren bij de ge-
meentewerf in Eemnes via telefoonnum-
mer 14 035. Er wordt meteen ook een 
afspraak gemaakt tussen de aanvrager 
en de werfbeheerder. Voorafgaand aan 
de opruimactie geeft de werfbeheerder 
tips en uitleg over de werkzaamheden, 
bijvoorbeeld over de manier waarop 

snoeiafval verzameld en afgevoerd 
wordt, maar ook over veiligheid.

Ophalen en terugbrengen
De klussenaanhanger kan tijdens ope-
ningstijden van de gemeentewerf door u 
zelf worden opgehaald. Na afloop van de 
werkzaamheden wordt deze weer terug-
gebracht naar de gemeentewerf.

U bent verantwoordelijk dat na afloop 
van de werkzaamheden al het aanwe-
zige gereedschap weer aanwezig is in de 
klussenaanhanger. Hiervoor wordt op de 
gemeentewerf een leenovereenkomst 
getekend. De gemeentewerf voert het 
verzamelde afval af.

Zaterdag 26 september wordt voor de tiende keer de nationale Burendag 
georganiseerd. Het jaarlijks terugkerend feest dat u samen met uw buren en 
de buurt kunt vieren.

Doel van Burendag is om mensen dichter bij elkaar te brengen. Het Oranje 
Fonds stelt ieder jaar een bedrag beschikbaar voor buurten/buurtorganisaties 
met goede ideeën die ze met en voor de buurt willen oppakken. U kunt een 
bijdrage (tot € 450,-) aanvragen als u Burendag viert op 25, 26 of 27 septem-
ber 2015. Een bijdrage aanvragen is mogelijk tot 1 september. 
Op www.burendag.nl vindt u alle voorwaarden en het aanvraagformulier.

VÓÓR 1 SEPTEMBER BIJDRAGE AANVRAGEN 
VOOR BURENDAG

Met name kleine elektrische apparaten en energiezuinige verlichting verdwijnen 
nog te vaak in de afvalbak, terwijl deze heel goed kunnen worden gerecycled. 

Jekko is een praktische verzamelbox voor 
thuis met aparte compartimenten voor 
gebruikte kleine elektrische apparaten, 
kapotte spaarlampen en lege batterijen. 
De Jekko zorgt ervoor dat dit afval netjes 
en op één centrale plek wordt bewaard. 

U kunt het daarna gescheiden inleveren 
bij één van de vier afvalscheidingssta-
tions van de GAD (Gewestelijke Afval-
stoffen Dienst). Zo kunnen we meer recy-
clen. Hierdoor wordt het milieu minder 
belast en hoeven minder grondstoffen 
uit de natuur te worden gehaald.
Jekko wordt als bouwpakket geleverd, zit 
zo in elkaar en is zowel neer te zetten als 
op te hangen. 

U kunt een Jekko gratis ophalen bij het 
kantoor van de BEL Combinatie aan de 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 

Heeft u al een Jekko?

 

Verkeersomleiding tijdens 
Oldtimer Festival

Op zondag 13 september vindt het jaarlijkse Oldtimer Festival plaats in het centrum 
van Blaricum (start in de Dorpsstraat). De auto’s worden geparkeerd in de School-
straat, Middenweg, Dorpsstraat en een gedeelte in de Brinklaan. Deze straten zijn 
daardoor van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor verkeer.

Bij de doorgaande weg Huizerweg/Torenlaan wordt ter plaatse een adviesroute 
aangegeven. Deze route gaat langs de Bussummerweg/Noolseweg/Piepersweg/Naar-
derweg.

Werkzaamheden Meentzoom
Sinds afgelopen donderdag 20 augustus is de Meentzoom tussen de Schapendrift 
en de Blaricummerweg afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege diverse werk-
zaamheden. De werkzaamheden zijn uiterlijk 4 september 2015 afgerond.

In 2012 zijn de straatkolken van het riool 
afgekoppeld. Het regenwater wordt 
sindsdien in de bodem geïnfiltreerd. In 
de praktijk blijkt de capaciteit van de 
huidige kolken niet toereikend, met als 
gevolg dat er grote plassen ontstaan bij 
regen. Om dit op te lossen worden extra 
voorzieningen onder de rijbaan van de 
Meentzoom aangebracht die er voor zor-
gen dat in de meeste gevallen de rijbaan 
‘droog’ blijft.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering, dan 
kunt u contact opnemen met de heer 
H. Peters van Ton. Hij is te bereiken via 
telefoonnummer 06 - 22 95 73 01.

Voor overige vragen kunt u contact 
opnemen met de heer B. Heerschop van 
de afdeling Aanleg & Beheer van de BEL 
Combinatie. U kunt hem bereiken via 
telefoonnummer 14 035.
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Vraag van de maand

“Mijn baby huilt 
opeens als iemand 
hem/haar aanspreekt.
Hoe kan ik hierop reageren?”

Tussen de zes maanden en het eerste jaar kan het voorkomen dat uw baby opeens 
anders reageert zodra er een vreemd gezicht verschijnt. Ineens wilt uw kind al-
leen maar bij u zijn, reageert verlegen, kruipt weg achter u, schrikt of gaat huilen. 
Dit wordt ook wel eenkennigheid genoemd. Eenkennigheid kan duren tot uw kind 
ongeveer achttien maanden is. De hevigheid waarmee uw kind in deze fase reageert, 
is afhankelijk van het aantal verzorgers van uw kind. Een kind kan heftiger reageren 
als er bijna alleen contact is met de ouders. Daarnaast speelt ook de aard en het 
temperament van uw kind een rol.

Waardoor ontstaat deze eenkennigheidsfase? 
Uw kind hecht zich aan u, voelt zich veilig en bouwt vertrouwen op. Geleidelijk aan 
merkt uw kind steeds beter het onderscheid tussen de vertrouwde mensen om hem/
haar heen en vreemden. Dit heeft tot gevolg dat mensen die buiten deze vertrouwde 
kring vallen plotseling bedreigend zijn.

Wat kunt u doen?
•  Accepteer dat uw kind bij u wegkruipt en dwing het niet tot contact met de ‘onbe-

kende’. Laat het initiatief bij uw kind.
•  Geef uw kind de tijd om aan de ander te wennen
•  Stel uw kind gerust en blijf hierbij zelf rustig. Maak er niet te veel een punt van.
•  Blijf zelf gewoon praten met de onbekende persoon waar uw kind bang voor is en 

leg de ander uit dat uw kind op het moment wat eenkennig is

Deze fase van eenkennigheid kan voor u als ouder vermoeiend en frustrerend zijn. 
Aan de ene kant is het heel bijzonder dat uw kind zijn voorkeur zo duidelijk laat zien. 
Maar aan de andere kant kunt u ook het gevoel krijgen dat uw kind u hiermee aan 
banden legt en uw bewegingsvrijheid beperkt.
Vertrouwen groeit met de tijd. Breng uw kind regelmatig in contact met andere men-
sen. Uw kind leert dan om met anderen om te gaan en bij andere mensen op zijn/
haar gemak te voelen.

Naast de eenkennigheidsfase kan er ook, in deze ontwikkelingsperiode, scheidings-
angst ontstaan. Op www.cjggooienvechtstreek.nl leest u hier meer over.

U kunt uw snoeiafval taxus tot 
31 augustus inleveren
Bij de afvalscheidingsstations van de GAD en de gemeentewerf in Eemnes staan 
speciale bakken voor het snoeiafval van taxus. Blaricummers die hun afval naar de 
werf in Eemnes brengen, kunnen zich melden bij het KringloopCentrum Eemnes. 
Zij coördineren de inzameling van het snoeiafval dat baccatine bevat; een belangrij-
ke grondstof bij de productie van chemokuren ter bestrijding van kanker. Doe mee 
en breng uw snoeisel vóór 31 augustus naar een van de inzamelpunten. 

Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor één chemotherapie. Stichting Vergroot 
de Hoop heeft vorig jaar materiaal bijeen gebracht voor meer dan 10.000 chemothe-
rapieën. Voor iedere ingezamelde kuub taxussnoeisel gaat er bovendien € 50,- naar 
een kankergerelateerd goed doel. In deze regio is gekozen voor de Chemotuin bij Ter-
gooiziekenhuizen. Het snoeisel moet wel voldoen aan twee voorwaarden, namelijk 
het moet jong en zuiver (geen dikke takken) zijn. 

Voor meer informatie over de actie zie de site van de GAD, www.gad.nl of van de 
stichting: www.vergrootdehoop.nl

De zomervakantie is voorbij. Veel kinderen gaan sinds lange tijd weer op de fiets 
naar school. Dat is even wennen, voor de kinderen én voor andere weggebruikers. 
Hoe beter iedereen rekening met elkaar houdt, hoe beter het is voor de verkeersvei-
ligheid. 

De scholen zijn weer begonnen

Tot 12 september 2015 oefenen militairen van de Koninklijke Landmacht in 
uw omgeving. Het gebied waarin wordt geoefend bevindt zich globaal tus-
sen: Huizen, Bunschoten-Spakenburg, Nijkerk, Ermelo, Ede, Zeist en Hilver-
sum (zie ook kaart op www.blaricum.nl).

Tijdens de oefening verplaatst de militaire eenheid zich te voet, per fiets en 
gemotoriseerd door het gebied. Zij maken geen gebruik van vuur voorstel-
lende middelen. De oefening gebeurt zowel overdag als ‘s nachts. In principe 
wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. De 
militaire eenheid zal er alles aan doen om hinder of overlast te voorkomen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Openbare 
orde en veiligheid van de BEL Combinatie, via telefoonnummer 14 035.

MILITAIRE OEFENING

Entree KringloopCentrum Eemnes
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Klusaanhanger Samen Schoon

Omdat veel inwoners een schone leefomgeving - het hele jaar door - belangrijk 
vinden, stelt de gemeente gratis een aanhanger met gereedschap beschikbaar voor 
het opknappen van uw leefomgeving. Hiermee kunnen buurt- en wijkverenigingen, 
scholen of inwoners in hun eigen omgeving kleine klusjes doen zoals bijvoorbeeld 
het opruimen van zwerfafval, opschonen van groenstroken of reinigen van zitban-
ken. Samen met u kunnen we de leefomgeving nog schoner houden! 

De aanhanger bestaat o.a. uit: vegers, 
schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, 
afvalzakken, veiligheidsvestjes, werk-
handschoenen, kruiwagen, veiligheidspi-
onnen en zelfs een EHBO-koffer. Na het 
schoonmaken kunnen de volle afval-
zakken zo weer in de aanhangwagen 
worden gestopt.

Reserveren
De aanhanger is te reserveren bij de ge-
meentewerf in Eemnes via telefoonnum-
mer 14 035. Er wordt meteen ook een 
afspraak gemaakt tussen de aanvrager 
en de werfbeheerder. Voorafgaand aan 
de opruimactie geeft de werfbeheerder 
tips en uitleg over de werkzaamheden, 
bijvoorbeeld over de manier waarop 

snoeiafval verzameld en afgevoerd 
wordt, maar ook over veiligheid.

Ophalen en terugbrengen
De klussenaanhanger kan tijdens ope-
ningstijden van de gemeentewerf door u 
zelf worden opgehaald. Na afloop van de 
werkzaamheden wordt deze weer terug-
gebracht naar de gemeentewerf.

U bent verantwoordelijk dat na afloop 
van de werkzaamheden al het aanwe-
zige gereedschap weer aanwezig is in de 
klussenaanhanger. Hiervoor wordt op de 
gemeentewerf een leenovereenkomst 
getekend. De gemeentewerf voert het 
verzamelde afval af.

Zaterdag 26 september wordt voor de tiende keer de nationale Burendag 
georganiseerd. Het jaarlijks terugkerend feest dat u samen met uw buren en 
de buurt kunt vieren.

Doel van Burendag is om mensen dichter bij elkaar te brengen. Het Oranje 
Fonds stelt ieder jaar een bedrag beschikbaar voor buurten/buurtorganisaties 
met goede ideeën die ze met en voor de buurt willen oppakken. U kunt een 
bijdrage (tot € 450,-) aanvragen als u Burendag viert op 25, 26 of 27 septem-
ber 2015. Een bijdrage aanvragen is mogelijk tot 1 september. 
Op www.burendag.nl vindt u alle voorwaarden en het aanvraagformulier.

VÓÓR 1 SEPTEMBER BIJDRAGE AANVRAGEN 
VOOR BURENDAG

Met name kleine elektrische apparaten en energiezuinige verlichting verdwijnen 
nog te vaak in de afvalbak, terwijl deze heel goed kunnen worden gerecycled. 

Jekko is een praktische verzamelbox voor 
thuis met aparte compartimenten voor 
gebruikte kleine elektrische apparaten, 
kapotte spaarlampen en lege batterijen. 
De Jekko zorgt ervoor dat dit afval netjes 
en op één centrale plek wordt bewaard. 

U kunt het daarna gescheiden inleveren 
bij één van de vier afvalscheidingssta-
tions van de GAD (Gewestelijke Afval-
stoffen Dienst). Zo kunnen we meer recy-
clen. Hierdoor wordt het milieu minder 
belast en hoeven minder grondstoffen 
uit de natuur te worden gehaald.
Jekko wordt als bouwpakket geleverd, zit 
zo in elkaar en is zowel neer te zetten als 
op te hangen. 

U kunt een Jekko gratis ophalen bij het 
kantoor van de BEL Combinatie aan de 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 

Heeft u al een Jekko?

 

Verkeersomleiding tijdens 
Oldtimer Festival

Op zondag 13 september vindt het jaarlijkse Oldtimer Festival plaats in het centrum 
van Blaricum (start in de Dorpsstraat). De auto’s worden geparkeerd in de School-
straat, Middenweg, Dorpsstraat en een gedeelte in de Brinklaan. Deze straten zijn 
daardoor van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor verkeer.

Bij de doorgaande weg Huizerweg/Torenlaan wordt ter plaatse een adviesroute 
aangegeven. Deze route gaat langs de Bussummerweg/Noolseweg/Piepersweg/Naar-
derweg.

Werkzaamheden Meentzoom
Sinds afgelopen donderdag 20 augustus is de Meentzoom tussen de Schapendrift 
en de Blaricummerweg afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege diverse werk-
zaamheden. De werkzaamheden zijn uiterlijk 4 september 2015 afgerond.

In 2012 zijn de straatkolken van het riool 
afgekoppeld. Het regenwater wordt 
sindsdien in de bodem geïnfiltreerd. In 
de praktijk blijkt de capaciteit van de 
huidige kolken niet toereikend, met als 
gevolg dat er grote plassen ontstaan bij 
regen. Om dit op te lossen worden extra 
voorzieningen onder de rijbaan van de 
Meentzoom aangebracht die er voor zor-
gen dat in de meeste gevallen de rijbaan 
‘droog’ blijft.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering, dan 
kunt u contact opnemen met de heer 
H. Peters van Ton. Hij is te bereiken via 
telefoonnummer 06 - 22 95 73 01.

Voor overige vragen kunt u contact 
opnemen met de heer B. Heerschop van 
de afdeling Aanleg & Beheer van de BEL 
Combinatie. U kunt hem bereiken via 
telefoonnummer 14 035.
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Dorpsagenda

EXPOSITIES
Historische Kring Blaricum t/m 19 
september expositie pentekeningen van 
G.A. Mangold.
Openingstijden: zaterdag 14.00-16.00 
uur en donderdag 20.00-22.00 uur. Voor 
informatie: www.hkblaricum.nl.
Rosa Spier Huis 31 augustus, 20.15 uur 
Openingsconcert cultureel seizoen. Met 
Esther Kuiper, mezzosopraan en Camiel 
Boomsma, piano. Info: tel. 5386797 of 
www.rosaspierhuis.nl. t/m 11 oktober 
tentoonstelling Lex Goes, schilderijen 
en tekeningen. Openingstijden: dage-
lijks tussen 10.00-16.00 uur. Informatie: 

www.rosaspierhuis.nl.
Brinkhuis t/m 27 september tentoon-
stelling van de schilder/tekenaar Babet-
te van Helsdingen en de beeldhouwer 
Frans van Dorst. Voor een meet & greet 
zijn Babette en Frans aanwezig op za-
terdagmiddag 19 september van 15.00 
- 17.00 uur.

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom 22 september, 27 oktober en 
24 november, 20.00 uur studiebijeen-
komsten van het Theosofisch Genoot-
schap Verdieping in de esoterische (in-
nerlijke) kennis – Wind van de Geest. 6 

oktober 20.00 uur Lezing van het The-
osofisch Genootschap Over naasten-
liefde gesproken. Info: 06-12025743 en  
www.theosofie.net.
Versa Welzijn cursus Uitkomen met 
Inkomen. Heb je een eigen inkomen en 
wil je je geldzaken op orde krijgen en 
houden? 6 Bijeenkomsten van twee uur 
op woensdagochtend van 09.30-11.30 
uur in Hilversum. Start 2 september. De 
cursus is gratis voor inwoners van Gooi 
en Vechtstreek. Aanmelden via groeps-
werk@versawelzijn.nl, of tel. 6830154. 
Meer informatie: www.versawelzijn.nl/
amw.

De Malbak 12 september Repair Café. 
Vanaf 10.00 uur kunt u daar terecht met 
huishoudelijke apparatuur, kleding, 
tuingereedschap en nog veel meer. De 
reparaties worden gratis uitgevoerd. Wel 
dient u eventueel te vervangen onderde-
len zelf mee te brengen. De sessie duurt 
tot 13.00 uur. Na 12.30 worden geen re-
paraties meer aangenomen.

BIBLIOTHEEK
Huizen tel. 5257410 
Laren tel. 5382612 

Familieberichten
Geboren
02-06-2015 Clark Reinier Patrick Thole
03-06-2015 Francis Florentijn van Esch
19-06-2015  Simon Willem Andries 

Bast
14-07-2015 Manar Berhouce
16-07-2015 Jakub Mariusz Swat
19-07-2015 Veerle Beau van der Stoop
27-07-2015 Elise Noëlle van Wegen
28-07-2015 Rosa-Lynn Donker

Huwelijken/partnerschap
27-06-2015 Ronny van Keulen en Tessa 

Renkema
04-07-2015 Raymond Adrianus Maria 

Croonen en Debbie Elisa-
beth Bakker

13-07-2015 Albertus Hendricus Rémon 
van den Bosch en Joukeli-
ne Jedidja Nandine Toonen

15-07-2015 Johan Frederik Dutman en 
Roosje Stephanie Derks

22-07-2015 Reindert Herman Hen-
drik Felderhof en Mariya 
Petrovna Kamphuis

23-07-2015 Peter Christiaan Belgraver 
en Gaby Mei Lissa

Overleden
24-06-2015 Antje Elisabeth (Annie) 

Klopmeier, geboren  
08-10-1927

05-07-2015 Martinus Evert Johannes 
(Ton) Lanphen, geboren 
01-03-1950

15-07-2015 Jacoba van Dijk-van der 
Hulst, geboren  
25-10-1921

22-07-2015 Henk Boogaard, geboren 
30-10-1939

01-08-2015 Jan van Rijs, geboren  
03-07-1933  

Bronzen 
legpenning 

Het Activiteitenfonds Blaricum heeft 
de bronzen legpenning uitgereikt aan 
Annie Janssen-Post (78). 
Zij collecteert al jaren voor de 
Nierstichting en KWF.  Als vrijwilligster 
is zij actief bij de RK-Vitusparochie en 
in Torenhof. Ruim 25 jaar werkte zij mee 
met de oecumenische kerstactie voor onze 
oudere dorpsbewoners. Ook staat zij staat 
altijd klaar om te helpen in familiekring.  

Kermis Blaricum 2015
door Aty Lindeman-Strengholt
Hoe je het ook wendt of keert: Blaricum is bijzonder. We hebben in ons kleine 
land ontelbare mooie, lieve dorpen, maar toch is Blaricum hoogst apart, warm, 
gezellig en mooi bovendien. Blaricum, waar de echte, oude ‘Blericummers’ 
ieder jaar volop genieten van de vele feesten die er doorlopend worden gevierd.

Een hoogtepunt is wel de Kermisweek: 
een oud, traditioneel feestgebeuren. Op-
gevrolijkt door de Oranje Vereniging, die 
naast het kermisgebeuren alle pony’s en 
paarden van stal laat halen voor geweldi-
ge prestaties van mens en dier. Ongeza-
deld ringsteken is spannender dan menig 
voetbalwedstrijd. Ringsteken met prach-
tig versierde wagens is een lust voor het 
oog. 

Regen
En ja, dit jaar regende het. En niet zo’n 
beetje ook. Maar krullen in je haar of 
niet... ze waren er allemaal om te kijken 
naar al die paarden en mensen, naar hun 
kunsten, jong en oud, hun prestaties. Nat 
of niet. Publiek is er. En iedereen geniet, 
zeggend ‘volgend jaar zal het wel droog 
zijn!’. De autochtone bevolking - want 
zo noem je ze wel - kan feestvieren als 
de beste en dat gebeurde nu ook weer vijf 
dagen lang. Een programma met vuur-
werk, kinderspelen, voetbalwedstrijden 
tot het slotstuk; de Blaricumse volksspe-
len, georganiseerd door de onvolprezen 
Blaricumse brandweer, met heel veel 
water en touwtrekken. 

Familiereünie 
Dan is er nog de familie reünie voor 
oud-Blaricummers. En daar zijn ze alle-
maal! Leden van oeroude in het dorp ge-
boren families, die de sfeer van vroeger 
niet willen missen. Er wordt gelachen, 
gedronken en duizenden herinneringen 
opgehaald. En gezongen wordt er ook:

Wij zijn de jongens van het boerenland
Wij houden van de kermis 
met een biertje in de hand
We starten met de pony’s 
en het losse paard
Frans Elbers is de speaker, 
dat is de moeite waard!
En het refrein zingt u allemaal 
ook even lekker mee
Ja, dat is mooi, mooi, mooi, man
de kermis, dat is een groot feest
mooi, mooi, mooi, man
feesten lekker lachen en tekeer gaan 
als een beest!

Tot volgend jaar, dat kan niet missen!

Nieuw in Blaricum
Een nieuwe aanwinst voor het dorp: 
vanaf 1 september opent Delicious 
haar deuren op de Torenlaan 6A. 

Twee startende, enthousiaste en jonge 
ondernemers openden in 2006 hun eer-
ste groentewinkel Delicious in Bussum. 
Na negen succesvolle jaren, waarin goe-
de service en de juiste prijs-kwaliteit 
verhouding centraal staat, openen ze nu 
een tweede winkel in Blaricum. Vanaf 1 
september kunt u zes dagen per week te-
recht voor dagverse producten, verschil-
lende verse maaltijden, soepen en (fruit)
salades welke dagelijks worden bereid in 
eigen keuken. U bent van harte welkom 
bij Mark en Toine van Delicious.
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De trotse Annie Janssen-Post, geflankeerd door Mariëtte Gillis en Anneke van ’t Hull, 
respectievelijk voorzitter en bestuurslid van het Activiteitenfonds Blaricum
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