
LLoodsrun 2015
Gezondheidscentrum De Lloods orga-
niseert op zondag 4 oktober voor de 
vierde maal De Lloods Run. Deze run 
is bedoeld om het dorp in beweging te 
krijgen.

De kids-run start om 11.00 uur en de vol-
wassenen kunnen om 12.00 uur van start. 
De volwassenen kunnen 2,5 - 5 - 10 km 
rennen. Inschrijvingskosten bedragen  
e 5,- voor volwassenen, kinderen gratis. 
Na afloop bent u uitgenodigd voor een 
drankje en een gezond hapje. Inschrij-
ving via www.delloods.nl en aan de balie 
in het gezondheidscentrum. 

‘t Erf
Met vereende krachten hebben de 
bewoners van ’t Erf, hun straat weer 
prachtig opgeknapt.

Plantenbakken zijn gevuld, onkruid en 
mos zijn tussen de straatstenen verwij-
derd, kattenpoep is weggehaald, bankjes 
zijn geschrobd en er is flink geveegd.

Singer Highlights
Tot en met 17 januari 2016 in de tuin-
zalen van Singer Laren de tentoonstel-
ling Singer Highlights. 
Singer presenteert recent verworven aan-
winsten in combinatie met hoogtepunten 
uit de collectie. Naar aanleiding van de 
tentoonstelling verschijnt op 14 oktober 
de publicatie Singer Laren. De mooiste 
schilderijen. 
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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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www.vivium.nl/
torenhof

Ruim vijftig jaar haar eigen zaak

door Frans Ruijter
Aan de Langeweg 17 bevindt zich misschien wel het leukste en gezelligste win-
keltje in Blaricum. Voor de meesten is het ‘gewoon’ het winkeltje van Toos, maar 
voor de iets ouderen onder ons is het nog steeds bekend als het winkeltje van 
Betje Verver. 

Toos werd op 5 juni 1940 geboren als 
jongste dochter uit het huwelijk van Her-
man de Jong en Jans van Hofslot. Het ge-
zin bestond, na de geboorte van Toos, uit 
drie jongens en zes meisjes. Zij woonden 
aan de Mosselweg 4. Haar vader was 
timmerman en had zijn werkplaats aan 
de Binnenweg hoek Mosselweg. Herman 
overleed op 59-jarige leeftijd. Het bedrijf 
werd daarna overgenomen door de ge-
broeders Jan en Jaap Fecken. 

Toos en Henk
Toos begon haar arbeidzame leven als 
verkoopster bij banketbakkerij Frank aan 
de Huizerweg. Dat was op haar lijf ge-
schreven. Met mensen omgaan zat er al 
heel jong in. Zij is nog steeds een echt 
mensenmens. Toos leerde Henk Fecken 
kennen, een zoon van Jaap Fecken die sa-
men met zijn broer Jan de werkplaats van 
haar vader had overgenomen. Heel lang 
stond er nog ‘H. DE JONG’ geschreven 
op het dak, door middel van twee kleuren 

dakpannen. Een leuke anekdote mogen 
we u niet onthouden…: toen Toos net 
verkering had met Henk, waren er vrien-
den van hen die de H vervingen door de 
T van Toos. Henk werkte bij zijn vader in 
deze timmerwerkplaats en was een groot 
vakman in het vervaardigen van moeilij-
ke opdrachten. Henk en Toos trouwden 
op 12 juli 1962 en gingen inwonen, dat 
was in die jaren heel gebruikelijk vanwe-
ge de grote woningnood, bij de familie 
Tober aan de Huizerweg 25. 

Overname
De vader van Henk, Jaap en zijn broer 
Jan Fecken, waren vaste klanten bij Betje 
Verver. Zoals in die tijd nogal gebrui-
kelijk was, dronken zij daar vaak een 
bakkie koffie bij het halen van hun rook-
waren. Betje Verver, inmiddels op leef-
tijd, gaf aan dat ze met de winkel wilde 
stoppen. Betje dacht dat dit misschien 
iets voor Toos en Henk zou kunnen zijn. 
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Leesgroep Moderne Literatuur 
in Blaercom 
Neerlandica Godelieve Calis start op woensdag 30 september a.s. een leesgroep 
Moderne Literatuur in Blaercom.

Voor mensen die het leuk vinden om een 
boek eens op een andere manier te lezen 
en van anderen te horen wat die er van 
vinden. Tussen september en maart 2016 
worden tijdens vijf woensdagavonden 
van 20.00-22.00 uur onderstaande boe-
ken besproken en geanalyseerd. Er wordt 
achtergrondinformatie over de schrijvers 
gegeven, de literaire stromingen worden 
behandeld en aan de hand van vragen, die 

de docente heeft gemaakt wordt dieper op 
het boek ingegaan.

Informatie
De kosten bedragen Euro 89,- voor vijf 
avonden. De organisatie is in handen 
van de bibliotheek Huizen-Laren-Blari-
cum en de Volksuniversiteit Laren-Bla-
ricum-Eemnes. Meer informatie vindt u 
op www.bibliotheekhlb.nl. 

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Juichen

In 1867 was Blaricum 900 zielen 
groot. Welvaart? Ver te zoeken. 
Een hard bestaan op schrale 
grond. Tegenwoordig is dat hele-
maal anders. We hebben tienmaal 
zoveel inwoners. De grond is goed 
bemest en bedekt met fraaie villa’s 
en prettige, nieuwe wijken. Dat 
alles omringd door mooie tuinen. 
De verbouwde boerderijen in het 
oude dorp doen daar niet voor 
onder. We zijn de rijkste en duurste 
gemeente van ons land geworden. 
Welvarend. Aantrekkelijk. Bewust 
‘klein’ blijvend. 

Het percentage aan ‘Dagoberts 
Ducks’ in ons dorp groeit gretig. 
Dagelijks turen nu de Dagoberts 
gespannen naar de fl ink gedaalde 
beurskoersen. Ze wensen die om-
hoog. Met een exquise cappuccino 
of een glas exclusieve wijn in de 
hand. De ene dag wordt die wens 
gehonoreerd met een fl inke winst. 
De andere dag verdampt die weer, 
met verlies. Op en neer, omhoog, 
omlaag. Zo zal dat nog wel een 
tijdje doorgaan. Ons landelijke, 
economische herstel wordt over-
schaduwd door China. ’s We-
relds snelst groeiende economie 
vertraagt, niet geheel onverwacht. 
Zij het met een toch nog mooie 7% 
groei. Verre toekomstmuziek voor 
het Westen.

Het begon in China met een luide 
knal. Het barsten van de beurs-
bubbel. Veel te hard opgepompte 
beurskoersen. Het gevolg van de 
grote Chinese volksliefde voor 
gokken. Arm wil snel rijk worden, 
rijk wil nog sneller rijker worden. 
Pats. Boem. Weinig reactie in de 
rest van de wereld. Maar toen de 
economische groeiverwachting 
daalde, was de beer los. Wereld-
wijd. De beschouwingen van 
sombermannen als Kees de Kort 
en positivo’s als de gemiddelde 
vermogensbeheerder daalden 
op ons neer. Krantenkoppen met 
‘China’s fl uistergroei voorspelt 
onheil’ tot ‘China’s economie 
blaast gewoon stoom af.’. Met de 
meest bizarre ‘oorzaakanalyse’ 
wil ik hier besluiten: ‘De ingezette 
corruptiebestrijding door presi-
dent Xi Jinping haalt de economi-
sche groei onderuit.’ Corruptie, hét 
smeermiddel voor de economie. 
De Griek juicht: ‘Xi, had maar 
naar ons geluisterd!’

    


         


   

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. 

Zo gezegd zo gedaan. Op maandag 3 mei 
1965 werd de zaak Fecken - de Jong ge-
opend. Henk en Toos huurden de winkel 
en een klein gedeelte van het huis. Henk 
bleef werken op de timmerfabriek en Toos 
deed de winkel. Deze was open van zeven 
uur in de ochtend tot tien uur in de avond, 
want men kwam gewoon achterom. Als 
de boeren van het land afkwamen tegen 
donker, werd er nog snel een rokertje of 
pruimtabak gehaald voor de volgende 
dag. De gezondheid van Betje Verver ging 
steeds verder achteruit en zij ging na een 
jaar of vijf wonen bij haar zoon Toon in 
Laren. Henk en Toos konden nu het hele 
pand kopen en deden dat ook. 

Leveringen
Men rookte heel wat af in die jaren. Voor 
verjaardagen werden er verschillende 
merken in huis gehaald door de klanten, 
zodat een ieder zijn eigen merk in rook 
kon doen laten opgaan. Ook werd er ge-
leverd aan IBM die 
in Nederheem aan 
de Torenlaan 50 zat 
en aan
Rust Wat, waar de 
sigarettenautoma-
ten (wie kent ze 
nog?) door Henk 
werden gevuld na 
zijn werktijd. Hotel 
restaurant Bellevue, 
de voetbalkantine, 
het Vitus en het ge-
meentehuis betrok-
ken hun rookwaar 
ook bij Toos en 
Henk. Toos vertel-
de: ‘We waren zes dagen in de week open, 
in het begin gingen we niet op vakantie.’ 
Er waren altijd grote voorraden in huis, 
die her en der werden opgestapeld. Niet 
alleen sigaretten en sigaren, maar ook 
aanverwante artikelen zoals aanstekers, 
pijpen en dergelijke. Daarnaast kon je in 
de winkel ook je TOTO-formulier inle-
veren. De formulieren moesten op tijd 
bij het TOTO-kantoor zijn. Henk deed de 

administratie hiervan. Als er dan iemand 
net iets te laat kwam, en dat waren vaak 
dezelfde personen, was Henk op zijn 
zachtst gezegd niet blij. Dit betekende 
dat hij weer opnieuw moest beginnen. 
‘Kleine’ Gijs Rokebrand penningmeester 
van BVV ‘31 kwam het dan ophalen om 
het naar het TOTO-kantoor te brengen. 
 
Niets blijft hetzelfde
Er kwam steeds meer weerstand tegen 
het roken. De klandizie werd als gevolg 
daarvan ook aanzienlijk minder. Er werd 
besloten om op de woensdagmiddag de 
zaak te sluiten. Zodoende kregen Henk 
en Toos wat meer tijd voor de kinderen 
Jaap, Harry en Ingrid die toen nog klein 
waren. In 2005 was het tabaksgebruik zo 
teruggelopen dat ze besloten om alleen 
nog maar donderdag, vrijdag en zaterdag 
open te zijn. Nu kwam er tijd vrij voor 
de kleinkinderen, waar ze met volle teu-
gen samen van genoten. Op 15 mei 2010 

overleed Henk, na 
een kort ziekbed. 
Toos stond er nu 
alleen voor, maar 
de winkel hield zij 
gewoon aan. In de 
winkel hangt nog 
altijd een mooie 
foto van Betje 
Verver op een pro-
minente plaats. Zo 
ademt de winkel 
aan alle kanten 
nostalgie uit. Toos 
voelt zich daar 
heerlijk bij. Al ko-
men de klanten nu 

alleen nog maar voor de goede kwaliteit 
sigaren. Maar sluiten…? Nee daar is geen 
sprake van. Ze zegt zelf daarover: ‘Zolang 
ik het leuk vind en gezond blijf, is er geen 
reden om te stoppen’. Wij van hei & wei, 
sluiten ons hier graag bij aan, zodat wij de 
goedlachse Toos nog lang achter de toon-
bank zullen blijven zien en zij de klanten 
mag helpen en de laatste dorpsnieuwtjes 
met ze mag bespreken. 

vervolg van voorpagina

Toos, Jaap, Harry en Henk in 1966

30 september  Birk van Jaap Robben
11 november  Vele hemels boven de zevende van Griet op de Beeck
16 december  De consequenties van Nina Wijers
27 januari 2016 Het hout van Jeroen Brouwers
9 maart 2016 Roxy van Esther Gerritsen
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Lions Oldtimer Festival brengt 
16.000 euro op voor goede doelen
Bijna 100 klassieke automobielen zorgden 14 september voor een schitterend 
schouwspel op de Gooische wegen. Vanwege het prachtige weer hebben veel 
mensen van het unieke schouwspel kunnen genieten. 

Zeker in Naarden Vesting zorgden de 
auto’s voor prachtige taferelen met bij-
na een overdaad aan oldtimers waaron-
der meer dan 80 jaar oude Bentley’s en 
unieke Ferrari’s. Tijdens de lunch van 
de deelnemers in de Brasserie van Het 
Arsenaal stonden de auto’s bij elkaar 
geparkeerd en konden autoliefhebbers 
en veel verraste Vestingbezoekers hun 
ogen de kost geven. Het geslaagde eve-

nement heeft een recordopbrengst van 
ruim 18.000 euro opgebracht. Dit bedrag 
wordt geschonken aan Stichting Intentio, 
Voedselbanken (Gooi en Vechtstreek) en 
Fight For Sight.
 
16e Gooise Rally
Ook de 16e Gooise Rally was weer een 
uitdaging voor automobiel en équipe. 
Volgens festival voorzitter Herman Weu-

len wordt de rally dan 
ook wel eens vergele-
ken met de beroemde 
Italiaanse Mille Mig-
lia: ‘De sfeer bij de 
start, de uitstekende 
staat van de auto’s 
en het feit dat de ral-
ly hetzelfde start- en 
eindpunt heeft.’ Gijs 
van Lennep, Voor-
malig Formule 1- en 
Sportscar-coureur, 
sloot de rally af met 
de prijsuitreiking. 

Stichting Promo-
tie Blaricum
door Marjolijn Schat
Stichting Promotie Blaricum, opge-
richt op 22 februari 2001, heeft als 
doel onze gemeente Blaricum te pro-
moten door middel van jaarlijks te-
rugkerende, zeer geslaagde activitei-
ten in ons dorp. 

Inmiddels al weer voor de 17e maal 
vindt zondag 27 september de Blari-
cumse Golf & Country plaats. Het dorp 
verandert deze dag in een golfbaan met 
19 holes op diverse boerenerven, stukjes 
groen zoals het Oranje Weitje, weilanden 
aan de rand van ons dorp, op de tennis-
baan, bij de vijver van Rust Wat etc. Bij 
een groot aantal holes valt, voor de deel-
nemers, wel een heerlijk hapje of drankje 

te nuttigen en staan sponsoren met hun 
presentaties. De route is duidelijk aan-
gegeven, zodat het publiek fietsend of 
wandelend de prestaties van de ongeveer 
140 deelnemers kan volgen. Bij het ter 
perse gaan van deze Hei en Wei waren 
er nog een aantal plaatsen beschikbaar. 
Wilt u zich inschrijven voor maximaal 
4 personen, zendt dan een mailtje naar  
info@blaricumpromotie.nl.

Wijnproeverij
Een ander jaarlijks terugkerend evene-
ment is de de wijnproeverij. Het idee en 
de opzet van deze avond is afkomstig 
uit Frankrijk. Deelnemers kunnen een 
wijnglas met het gemeentewapen kopen. 
Op vertoon van dit glas kan op verschil-
lende plaatsen in het dorp wijn geproefd 
worden. De wijnproeverij vindt plaats 
op 13 november vanaf 19.00 uur. De 
inschrijving is op 31 oktober van 09.00-
10.00 uur in Blaercom, het inschrijfgeld 
bedraagt € 10,-. Wees er op tijd bij want 
ieder jaar moeten er weer mensen teleur-
gesteld worden.

Informatie
In het verleden heeft de stichting nog 
vele andere activiteiten georganiseerd 
zoals: de Open Lucht bioscoop bij Rust 
Wat, schilderswedstrijden en een run-
ning lunch. Vorig jaar heeft de stichting 
een fraaie klok laten plaatsen, hoek To-
renlaan, Huizerweg ter vervanging van 
de klok bij het oude postkantoor. 

Voorzitter van de stichting is Loets 
Drent, de overige bestuursleden zijn: 
Harro Truffino, Jos Roest, Désirée Blee-
ker, Migchel Dirksen, Gerard Ploeger, 
Marieke Ton en Wim Oversteegen. Neem 
eens een kijkje op de website van deze 
stichting www.blaricumpromotie.nl.

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.

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 3

FO
TO

 P
V

R

Afscheid groundsman LTV 
De Bijvanck
Parkbeheerder en groundsman van tennisvereniging LTV De Bijvanck Nico 
van Paridon is vijfenzestig jaar geworden en heeft afscheid genomen van de 
vereniging. Vrijdag, 11 september jl. stond in het teken van dit afscheid met een 
receptie voor leden en oud-leden van de vereniging.

Nico heeft er ruim dertig jaar voor ge-
zorgd, dat de banen en het groen van 
LTV De Bijvanck in topconditie zijn. 
In de gehele regio staat de club niet al-
leen bekend als de gezelligste tennis-
vereniging van ’t Gooi, maar ook als de 
mooiste. Nico heeft er zijn hobby van 
gemaakt om niet alleen de banen perfect 
te onderhouden, maar ook de struiken in 
het park zijn op een bijzondere wijze ge-
snoeid. Vol verbazing kijken bezoekers 
hun ogen uit naar de prachtige struiken 
in de vorm van hondjes, vogeltjes en 
fantasiefiguren. Nico zal enorm gemist 
worden, maar gelukkig bestaat de ver-
eniging uit zeer betrokken leden die er 
met elkaar in hopen te slagen het hoge 
onderhoudsniveau te handhaven.
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Activiteiten najaar bij Health 
Center Fit
Health Center Fit vindt het heel be-
langrijk om als fitnesscentrum te blij-
ven vernieuwen. Voor het komende 
najaar staan er naast alle vertrouwde 
dan ook nieuwe cursussen en trainin-
gen op het programma. 

Om gehoor te geven aan de toenemende 
vraag naar Body & Mindlessen, is deze 
zomer een nieuwe zaal gerealiseerd. Het 
lesrooster is uitgebreid met nieuwe les-
sen. Diverse yoga-vormen waaronder 
Hot Yoga en Power Yoga worden meerde-
re keren per week aangeboden. Ook staat 
een 8 weekse ‘Mindfulness’ workshop 
dit najaar op het programma. 

Ervaar de kracht van Hot Yoga
Hot Yoga is een welkome aanvulling op 
het reguliere sportaanbod. Bij deze vorm 
van Yoga wordt een serie klassieke yoga-
houdingen uitgevoerd in een ruimte die 
met infraroodpanelen verwarmd wordt 
tot 35- 40 °C. De warmte heeft positief 
effect op spieren en gewrichten. Het 
bevordert de genezing van blessures en 
werkt ontgiftend en stress verlagend. 

Unieke hardlooptraining
Bereid u voor op de Halve Marathon van 
Egmond met 100 dagen Sportrusten: een 
rustige ademhaling, goed herstel en slim 
hardlopen met een leuk sportdoel, samen 
met Sportrusten van Koen de Jong (au-
teur van ‘Ik, hardloper’). Het ontspant, 
geeft energie en uw sportprestaties varen 
er wel bij. Zowel voor de beginnende als 
de gevorderde hardloper.
Op 30 september, 100 dagen voor de 
Halve marathon van Egmond, start de 
hardlooptraining met Koen de Jong en 
een hardloopinstructeur van FIT. 

Trainen met de Gooise IJsmannen 
Vanaf oktober verzorgen de Gooise IJs-
mannen Henk van den Bergh en Ma-
thijs Storm bij Health Center FIT weer 
koude-trainingen volgens de Wim Hof 
Methode. U kunt kiezen uit een kennis-
makingsworkshop van één middag (3 ok-
tober of 7 november) of uit een 8-weekse 
training (iedere woensdagavond vanaf 7 
oktober). Voor iedereen die zijn grenzen 
wil verleggen en het beste uit zich zelf 
wil halen. En natuurlijk voor iedereen 
die op 3 januari 2016 goed voorbereid 
aan de start wil verschijnen van de 2e 
FIT-NieuwjaarsZIT.

Informatie en aanmelden via 
info@healthcenterfit.nl.

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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Saar aan Huis levert ouderenzorg 
op maat
door Ilse Bloemen
Saar aan Huis biedt ouderen allerlei vormen van hulp om zo aangenaam en 
onbezorgd mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Het kan gaan om licht 
huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging, begeleiding bij doktersbezoek, 
boodschappen doen en maaltijden bereiden, maar ook om een spelletje doen of 
helpen bij de administratie. 

Ouderen krijgen altijd hulp van dezelf-
de ‘Saar’ die ze zelf uit een bestand van 
verzorgers hebben kunnen kiezen. Van-
uit Blaricum is Anita van den Noort ver-
antwoordelijk voor Saar aan Huis in de 
regio ‘t Gooi en omstreken. ‘Ouderen en 
zorg is een actueel thema. Mijn betrok-
kenheid komt voort uit een combinatie 
van de vele negatieve berichten over de 
zorg voor ouderen die je in de media 
tegenkomt en wat ik om mij heen zag 
gebeuren. Door de vele bezuinigingen 
loopt de kwaliteit en de beschikbaarheid 
van de reguliere zorg terug. Er is veel 
onduidelijkheid en onzekerheid over wie 
er komt en wanneer. Mensen ervaren het 
als buitengewoon onprettig dat er steeds 
wisselende gezichten over de vloer ko-
men en dat alles zo gehaast moet. Wij 
willen dat beter doen’.

Bezuinigingen en strengere regels
‘Daarnaast blijkt dat het vaak ingewik-
keld is om zorg geregeld te krijgen. De 
regie wordt bij de mensen zelf neerge-
legd. Vanaf 1 januari 2015 is er sprake 
van grote veranderingen in de zorg. Door 
de bezuinigingen en strengere regels 
krijgen mensen minder zorg vergoed en 
zullen mensen dus in steeds grotere mate 
afhankelijk worden van mantelzorg. 
Ouderen blijven langer thuis wonen en 
velen willen en kunnen 
dat ook, maar daarbij 
is meestal wel wat ex-
tra hulp nodig. Zeker 
als er sprake is van de-
mentie. Vaak kan die 
hulp geleverd worden 
door kinderen of vrien-
den, maar dat lukt niet 
altijd omdat zij werken 
of ver weg wonen. Dan 
biedt Saar aan Huis een 
oplossing’, aldus Ani-
ta. Zij gelooft dat Saar 
aan Huis van grote toe-
gevoegde waarde kan zijn op het reeds 
bestaande zorgaanbod. ‘Wij zijn comple-
mentair aan de zorg. Daar waar deze nog 
niet geïndiceerd of ontoereikend is, biedt 
Saar aan Huis een uitkomst. Die toege-
voegde waarde zit in de persoonlijke be-
nadering bij het in kaart brengen van de 

zorgvraag en de zorgvuldige, betrouwba-
re screening van de Saars, waardoor een 
optimale match gemaakt kan worden.’ 

Deskundig
Een Saar word je niet zomaar, legt Anita 
uit. ‘Alle Saars zijn deskundig, goed op-
geleid en woonachtig in de regio. Oude-
ren kunnen zelf, met onze hulp, uit een 
bestand van ‘Saars’ iemand kiezen die ze 
prettig vinden. De naam is een knipoog 
naar het oude tv-programma Swieber-
tje waarin Juffrouw Saartje de steun en 
toeverlaat van de burgemeester was.’ En 
vult Anita aan: ‘Onze Saars zijn bijna 
allemaal vrouwen van 50 jaar en ouder 
die graag maatschappelijk actief en nut-
tig willen zijn en die de zorg een warm 
hart toe dragen. Juist deze vrouwen met 
een zorgverleden voor hun gezin en met 
hun ruime levenservaring zijn ontzettend 
waardevol. Een Saar is iemand die mee 
kan praten over zaken van vroeger, pret-
tig gezelschap is, maar die haar handen 
uit de mouwen steekt als het nodig is. 
Veel van onze Saars hebben in de zorg 
gewerkt en hebben ervaring met alle 
aspecten rondom de zorgvraag van ou-
deren. Een vaste, vertrouwde Saar kan 
ook mantelzorgers ontlasten en veel rust 
brengen.’

2e hands Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs
Zaterdag 3 oktober a.s. opent wijkcentrum De Malbak voor alweer de zevende 
keer haar deuren voor de 2e hands kinderkleding- en speelgoedbeurs.

Inmiddels de trekpleister in ’t Gooi voor 
iedereen die op zoek is naar leuke en 
betaalbare 2e hands-kinderkleding en –
speelgoed. Er zijn maar liefst vijf zalen 
vol met kleding in kleine en grote kin-
dermaten. Mis het dus niet!

De beurs is open van 10.00-12.00 
uur en is gratis toegankelijk voor 

alle bezoekers. Voor meer informa-
tie kunt u mailen naar 

kledingbeursmalbak@gmail.com.

Meer informatie over Saar aan huis 
is te vinden op de website 

www.saaraanhuis.nl of neem con-
tact op met Anita van den Noort: 

06-22949378 of 5336999.
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Het ‘stalen ros’ kiest nieuwe 
wegen 

door Hidde van der Ploeg
‘Als je twintig kilometer ver kwam, was het op,’ kijkt rijwieldeskundige 
Richard Borsen terug op het begin van de ontwikkeling van de elektrische 
fiets, eind vorige eeuw. Inmiddels is de actieradius van dit nieuwe vervoermid-
del opgetrokken tot honderd kilometer voordat opladen nodig is. De opmars 
verliep parallel. In een artikel over twee pagina’s schatte NRC-Handelsblad 
begin september het huidige landelijke marktaandeel op 21 procent van de 
fietsenverkoop. Richard Borsen taxeert de situatie in Blaricum op meer dan 
dertig procent. 

Op mijn vraag of de verkoop nog steeds 
stijgt, volgt een volmondig ‘ja’, van Ka-
rin en Richard Borsen. Een eenstemmig 
nee volgt op de vraag of het eind van 
deze ontwikke-
ling in zicht is. 
De eerste vraag 
die zij stellen 
aan potentiële 
klanten is in 
hoeverre die 
al bekend zijn 
met de elektri-
sche fiets, die 
o n d e r s t e u n t 
door een fy-
sieke bijdrage 
van de berijder 
goed is voor 
een topsnel-
heid van 25 kilometer en stopt met die 
ondersteuning als de berijder zijn ‘stalen 
ros’ opjaagt tot overschrijding van die 
wettelijk bepaalde snelheid. Het nastre-
ven op welke wijze dan ook van hogere 
snelheden, leidt tot een andere wette-
lijke status van dit inmiddels populaire 
vervoermiddel. Dan komen er verzeke-
ringsverplichtingen en nog zo het één en 
ander om de hoek kijken.

Klassieke fietser
De elektrisch ondersteunde fietser kent 
geen parkeerproblemen, komt niet be-
zweet aan, verplaatst zich nogaleens via 
een gezonde omgeving en heeft veelal 
een wat hogere gemiddelde snelheid 
en grotere actieradius dan de klassieke 
fietser. De landelijke suggestie dat het 
aantal ongelukken met of door elektri-

sche fietsen zou toenemen, herkennen 
Karin en Richard niet in ons dorp. De 
enige kanttekening die ze maken over de 
huidige ontwikkeling is de forse toena-

me op de markt 
van het aantal 
toeleveranciers 
van elektrische 
fietsen die nu 
éénmaal on-
miskenbaar ge-
compliceerder 
in elkaar steken 
dan de eerder 
gememoreerde 
klassieke fiets. 
Het NRC-Han-
delsblad artikel 
zegt over dat 
laatste aspect: 

‘aan de montageband, de laatste produc-
tiefase, werken bij een e-bike 27 mon-
teurs. Bij een simpelere (sic) fiets waren 
er 17 nodig.’

Agressieve methoden
‘Bekende merken bieden meerdere types 
aan,’ vult Karin Borsen nog aan, ‘telkens 
komen er cursusdagen om nuances in 
nieuwe types uit te leggen.’ De publieke 
belangstelling voor de elektrische fiets 
beperkt zich bepaald niet tot Neder-
land, niet onder consumenten en zeker 
ook niet onder rijwielfabrieken. Richard 
wijst wel op de af en toe agressieve me-
thoden van Nederlandse handelaren die 
in verre landen partijen opkopen en hier 
willen slijten. ‘Daar gaan we uiteraard 
niet op in, dan wordt het volstrekt onmo-
gelijk om goede service te verlenen.’

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl
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S.v .d .Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Alle komme, 
niet vergete!
door Linda Eggenkamp
Toch ‘Dagje’ van het Werkpaard: 
zaterdag 3 oktober 12.00-17.00 uur 
ploegwedstrijden op de akkers aan de 
Noolseweg.

Werkpaarden Paul Loman, Nico de Jong, 
Klaas Vos, Pieter Boersen en Ria Roest 
maakten in januari bekend dat de grote 
Dag van het Werkpaard in september 
geen doorgang kan vinden, vanwege 

overlap met de feestelijkheden in Eem-
nes. Maar gelukkig kruipt het bloed waar 
het niet gaan kan… en een jaar helemaal 
niets doen, dat gaat ‘m niet worden. 

Kleinschalige ploegwedstrijd
Dus staat een kleinschalige ploegwed-
strijd op het programma. Er doen diverse 
teams mee, met allerlei soorten ploegen, 
met diverse aanspanningen, wellicht ook 
in tweespan. Nico geeft een demonstratie 
dorsen en als gebruikelijk, gebeurt alles 
in authentieke outfit.
Voor een natje en een droogje wordt een 
barretje tussen de strobalen ingericht. 
Bijzonder aan deze middag is dat ‘werk-
paard’ van het eerste uur Paul Loman bij 
de opzet van de Dag van het Werkpaard 
destijds zoiets als de ploegwedstrijd van 
3 oktober voor ogen had: ‘We gaan een 
beetje ploegen op een veld en drinken er 
een gezellig potje bier bij.’

Dus hoort, zegt het voort en komt allen...
Het wordt weer een ouderwets gezellige 
Blaricumse middag!
Meer informatie: 
www.dagvanhetwerkpaard.nl.
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Richard en Karin bij hun zaak

Ook de transportfiets kent inmiddels een E-bike 
versie

EHBO Blaricum
U kunt zich weer inschrijven voor een 
EHBO-cursus! 

12 Lessen van 19.30-21.30 uur, start  
1 oktober. De kosten zijn € 225,-.   
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Informatie en aanmelden, ook voor an-
dere cursussen: tel. 5250277 of 
ehboblaricum@hotmail.com.
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Kom & Kijk en u zult zien…

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

Maak kennis met het Sociaal Wijk-
team Blaricum
door Anneke Martens-van der Vlugt en Marjolijn Schat
Een krachtenbundeling van het sociaal werk en de wijkverpleging in Blaricum 
is een feit. Wij spraken met Susan Bakker en Carla Resing van Versa Welzijn, 
Dieske Weiman van Amaris en wijkverpleegkundige Bouk Wagter van Vivium 
over het tot stand komen van het Sociaal Wijkteam Blaricum.

Vanaf 2015 hebben de gemeenten er veel 
nieuwe zorgtaken bij gekregen. Zo zijn 
ze onder meer verantwoordelijk voor bij-
na alle zorg en ondersteuning die maakt 
dat mensen zo lang mogelijk thuis kun-
nen blijven wonen. De gemeente heeft er 
veel verantwoordelijkheden bij gekregen 
maar minder budget. Zorg en steun moet 
slimmer en effectiever ingezet worden. 

Preventie
Preventie is daarbij de sleutel: zorgen 
dat mensen die minder makkelijk hulp 
inroepen, toch op tijd ondersteund wor-
den. ‘Mensen waarmee het (tijdelijk) niet 
goed gaat, kunnen niet altijd helder hun 
zorgen of vragen formuleren. Voor hen is 
de drempel naar het gemeentelijke WMO 
loket hoog. Deze mensen lopen hierdoor 
het risico tussen wal en schip te raken. 
Daarom is het Sociaal Wijkteam Blari-
cum opgericht dat dichtbij en betrokken 
is in de buurt of wijk. Op aanvraag kan 
iemand uit het team op huisbezoek ko-
men om de situatie te bespreken.’, aldus 
Carla. ‘Het Wijkteam wil voorkomen dat 
kwetsbare mensen in de samenleving 
te lang op zich zelf aangewezen zijn, 
waardoor ze in grote problemen kunnen 
komen. Te denken valt daarbij aan een-
zaamheid of zelfs een sociaal isolement 
of psychische problemen’ vult Susan aan. 
‘Door tijdig en snel ondersteuning te bie-
den, willen we voorkomen dat deze men-
sen later aangewezen zijn op zware zorg.’

U als dorpsgenoot
Maakt u zich ook wel eens zorgen over 
een bewoner bij u in de straat of in het 
dorp? Soms kun je aanvoelen dat het niet 
goed gaat met deze persoon, maar weet 
je niet hoe je kunt helpen. Of bent u zelf 
eenzaam of op zoek naar hulp, maar u 
weet niet waar heen te gaan? ‘Dan biedt 
vanaf nu het Wijkteam hulp. Daar kunt u 
uw verhaal kwijt bij de sociaal werkers 
of bij de wijkverpleegkundigen’, zegt 
Dieske vol overtuiging. ‘Als het Wijk-
team een signaal heeft ontvangen, volgt 
een gesprek met de betrokkene. Het team 
bekijkt de situatie en verheldert de zorg-
vraag. Hierbij maakt het team gebruik 
van het sociaal netwerk van die persoon, 
de voorzieningen in de wijk en ook even-
tuele inzet van vrijwilligers.’

Op de koffie
Kom dinsdag 29 september om 15.00 in 
Blaercom op de koffie bij het Wijkteam. 
Het Wijkteam nodigt Blaricumse bewo-
ners uit voor koffie met gebak. ‘Wij zien 
deze middag als officiële start van het 
Sociaal Wijkteam. De opening valt niet 
voor niets samen in “de week tegen de 
eenzaamheid” met als thema “kom erbij 
en verbind”. We hopen er met deze kof-
fietafel een gezellige middag van te ma-
ken. We zullen ook contact leggen met 
woningbouwverenigingen, kerken e.d., 
ook zij zijn een bron van informatie voor 
ons. De sociale betrokkenheid is al best 
groot in Blaricum dat is een pré’, aldus 
Carla. ‘We hebben ook al contact gelegd 
met Blaricumse buurtjes, contact met or-
ganisaties als deze zijn onmisbaar voor 
ons. Zij weten veel over dorpsgenoten 
die misschien wellicht meer hulp nodig 
hebben.’ 

Blaricum, de parel van het Gooi

Terug in de tijd. Wat stond er 40 jaar geleden in het septembernummer van hei 
& wei. Onderstaand artikel uit ‘tussen Hei en Wei’ van september 1975.

door Piet Comello 
Blaricum wordt dikwijls ‘de parel van 
het Gooi’ genoemd en dit om meer dan 
één reden. Is het de buitenstaander voor-
al het natuurschoon, dat ondanks de vil-
labouw bewaard is gebleven, dat trekt, de 
inwoner en insider weet en ervaart steeds 
weer, dat er nog vele andere elementen 
in het dorpsleven zijn, die de verge-
lijking met een parel rechtvaardigen. 
De oorsprong van de naam Blaricum 
in oude stukken Blaricom en Blarikom 
genoemd, wordt toegeschreven aan het 
feit, dat één van de eerste bewoners Bla-
rik geheten zou hebben. De bezigheid 
der bewoners bestond oorspronkelijk 
uit landbouw en ook nu nog wordt het 
dorpsbeeld beheerst door de boeren-
woningen van een even bescheiden als 
treffende schoonheid, welke van Saksi-
sche oorsprong zijn en die zich hoofd-
zakelijk aan de noordoostelijke zijde van 
het dorp bevinden. Velen zijn omgeven 
door hulsthagen, welke laatsten karakte-
ristiek voor het dorp zijn. De landbouw 
is tot symbool geworden in het gemeen-
tewapen, drie bloeiende korenbloemen 
op een zilveren veld. Vroeger werd veel 
boekweit verbouwd, maar deze cultuur is 
(in 1975.red.) geheel verdwenen. Naast 
de landbouw bevonden zich in Blaricum 
verschillende weverijen. Nog omstreeks 
1975 waren hier nog bijna 20 gebouwen 
ter bereiding van grove wollen stoffen, 

zoals koedekken en bevonden zich in 
de meeste huizen spinnewielen om deze 
getouwen van het nodige garen te voor-
zien. In de tweede helft van de 19e eeuw 
bevond zich hier ook een steenoven, 
waarvan de eigenaar zijn producten op 
dichterlijke wijze aan de man trachtte te 
brengen:

‘Te Blaricum aan de 
steenfabriek à contant,

Gaan metselstenen goedkoop 
van de hand,

De drieklezoor betaal je 
enkele centen voor… ’

Omstreeks 1872 werd er door en paar in-
gezetenen een veenderij begonnen, doch 
ook deze liep op niets uit en alleen de 
naam ‘de Veenen’ herinnert nog slechts 
aan deze onderneming.

De indertijd nog ongerepte en primitie-
ve schoonheid van Blaricum werd het 
eerst ontdekt door de schilders. Vanaf 
het einde der vorige eeuw heeft steeds 
een groot aantal van hen hier geleefd 
en gewerkt. We noemen hier Mondri-
aan, Kever, Heyenbrock, Evert Pieters, 
W.G.F. Jansen, William Singer, Willem 
van Schaik, J.J. Koeman, J. Zoetelief 
Tromp (die woonde in een villa aan de 
Torenlaan genaamd Thea, de tegenwoor-
dige woonplaats van de bekende dirigent 
Bernard Haitink), Sterre de Jong (in de 

Melding doen bij het 
Sociaal Wijkteam

U kunt een melding doen via 
sociaalwijkteam@blaricum.nl 
of via tel. 7504138 op dinsdag, 
woensdag en donderdag van 

09.00-16.00 uur. 
Mocht u een persoonlijk gesprek 
willen, dan kunt u dinsdag tussen 
13.00-14.00 uur binnenlopen in 

dorpshuis Blaercom. Hier komen 
de leden van het Sociaal Wijk-

team wekelijks bijeen. 

Voortgang HOV-dossier

door Robert Molijn
Na maanden van relatieve stilte lijkt er weer schot te zitten te zitten in het 
HOV-dossier. Nu de provincie inziet dat een vrije busbaan die de Bijvanck en de 
Blaricummermeent van elkaar zouden scheiden een onhaalbare kaart gaat wor-
den, lijkt er ingezet te worden op een optimalisatie van de zogenaamde ‘meerij-
variant’ over het het Merk en de Randweg. 

Maar de provincie zou de provincie niet 
zijn als daar de nodige voorwaarden aan 
worden gesteld. Zo zou deze variant 
moeten voldoen aan de R-netnormen 
(de bus moet het traject binnen gestelde 
tijdsnormen kunnen afleggen). 

Op dit moment voldoet geen van de hui-
dige meerijvarianten aan deze normen, 
ingrijpende veranderingen aan de infra-
structuur blijven dus noodzakelijk om 
deze dus wel mogelijk te maken. 

Provincie
In een brief die Gedupeerde Staten aan 
het B&W van de gemeente heeft gestuurd 
staat onder meer het volgende te lezen: 
‘Het mag evenwel duidelijk zijn indien 
wij niet tot overeenstemming komen over 
de realisering van een Hoogwaardige 
Openbaar Vervoersvoorziening er geen 
noodzaak is tot het plegen van investe-
ringen in een nieuw te realiseren carpool-
plaats. Tevens merken wij op dat in dat 
geval lijn 320 in zijn huidige vorm niet 

v.l.n.r. Dieske, Susan, Bouk, Carla
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Monique, Eifelboerin @meelmuisje
Zo maar op facebook een stukje 
historie vinden: Een 65-jaar oude 
rekening Lambert Vos “de Meel-
muis” uit #Blaricum :-) 

Rosmarijn Boender@postboe
@heienwei Mooi taxussnoeiwerk van wet-
houder Boersen voor het goede doel: che-
motherapie en de Chemotuin @tergooi! 

Joan de Zwart-Bloch@FeigeleBloch
Zondag het politieke jaar geopend met 
fractievoorz en raadsleden in de Blaricum-
mermeent, we gaan er weer tegenaan!

Blaricum toen...

Hier een kijkje op de Huizerweg in 1972 met rechts de bank, 
die toen nog de Coöp Boerenleenbank heette. Dit gebouw is ontworpen 
door architect H.F. Smit en gebouwd door de firma Eggenkamp voor de 

prijs van nog net geen 48.000 gulden. De officiële opening was op dinsdag-
middag 31 oktober 1950. Het was voor die tijd een zeer modern gebouw. 

Tijdens de officiële opening werd dat door de vele aanwezige notabe-
len bevestigd. De bank was vóór die tijd gevestigd aan de Brinklaan 5. 

Dat de wereld snel veranderde, bleek uit het feit dat in 1973 het op deze 
foto staande gebouw gesloopt werd en er een geheel nieuw bankgebouw 
verrees, dat in 1984 alweer werd uitgebreid. Nu anno 2015 behoort dit, 

mede door de digitale snelweg, allemaal tot het verleden. Er zit er nu een 
sportschool in met de toepasselijke naam Sportbank. Gelukkig kun je er 

nog wel ‘flappentappen’. Deze foto is dus alweer 43 jaar oud. 
Gelukkig staat het oude ANWB-bord op de hoek Huizerweg-Bergweg er 
nog steeds, compleet met het oranje bordje met de tekst ‘Amsterdam’. 

Dit dateert uit 1928 toen in heel Nederland deze bordjes werden 
bevestigd op de ANWB wegwijzers, vanwege de Olympische spelen die in 

dat jaar in onze hoofdstad werden gehouden. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

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

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

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

geboren. Over haar gezin zei ze ooit:
‘Zelf heb ik nog nooit een klavertje vier
gevonden in de tuin, maar wel in huis en
dat zijn onze zoon en drie dochters, zij
zorgen voor zonneschijn in ons huis.’ De
laatste jaren woont ze naar alle tevreden-
heid in Johannes Hove in Laren. Tijdens
haar verjaardag was ze wat grieperig,
daardoor werd een officieel feest uitge-
steld. Maar ze wil nog van geen opgeven
weten: een zuster van haar is 96 jaar en
ze zegt nog strijdbaar: ‘Ik wil nog mee-
maken dat mijn zus ook 100 jaar wordt.’
Wij van hei & wei gunnen haar dat van
harte. 
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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.
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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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Dorpsstraat in de tegenwoordige win-
kel van Van den Bergh), August le Gras, 
Bram Polvliet (in de brouwerij) en later 
Jacob en Willem Dooyewaard (in de Ze-
ven Linden). Niet alleen schilders wa-
ren het, maar ook dichters en schrijvers 
vonden hun woonplaats in Blaricum. Wij 
noemen hier A.M. de Jong (die door de 
Duitsers op laaghartige wijze werd ver-
moord), Henriëtte Roland Holst, Victor 
van Vriesland, A. den Doolaard (pseu-
doniem van C.J.G. Spoelstra), Herman 
Hana, Martien Beversluis, Ellen Forest 
en Werumeus Buning. De artistieke 
weefkunst heeft zich uit het oude hand-
werk in Blaricum ontwikkeld. De naam 
Smedenweg herinnert aan de toenmalige 
weverij ‘De Smidse’. Veel is er in de loop 
der tijden veranderd. Wàt er echter ook is 
veranderd: Blaricum is Blaricum geble-
ven, ‘de Parel van het Gooi’. 

Naschrift Sybert Blijdenstein: 
De boekweitcultuur is inmiddels 

aan de Noolseweg weer in ere 
hersteld. Onze huidige ‘hei & wei’ 
is rechtstreeks voortgekomen uit 
‘Tussen Hei en Wei’ die uitkwam 

van 1970 t/m januari 1977. De 
redactie bestond in 1975 uit Loes 
Anema-Kooper, Pastoor Remmer, 
Ben Straatsma, Henk Tammerijn 

en Nel van Weydom Claterbos. 
De eerste ‘hei & wei’ huidige stijl 
(no.1.) verscheen in mei 1978, na 

de oprichting op 27 april 1978 van 
de Stichting Dorpsblad Blaricum. 

De eerste redactie bestond uit Peter 
Bos, Betty Fennis, Rolf Kok, Jan 
Litjens, Jan van Ophem, Wilma 

Treffers van Zuylen, Thera Weller 
en Aty Lindeman.   
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kan worden gecontinueerd: immers deze 
voldoet niet aan de HOV-criteria. We zul-
len dan opnieuw moeten bekijken of en 
op welke manier de regio wordt aangeslo-
ten op het (hoogwaardig) openbaar ver-
voersnetwerk’. Je kan dus wel stellen naar 
aanleiding van dit schrijven dat er hoog 
spel wordt gespeeld door de provincie. 

Weloverwogen en wijze beslissing
In het coalitieconvenant van het huidige 
college staat dat de gemeente Blaricum 
nadrukkelijk kiest voor de realisatie van 
een Hoogwaardig Openbaar Vervoer-ver-
binding, maar dat men een vrije busbaan 
afwijst en liever kiest voor een meerij-
variant over het Merk. De Merk-variant 
dreigt echter door de recente onderzoe-

ken uit beeld te raken als een serieuze 
optie. Waarmee de variant over de Meent 
weer nadrukkelijk in beeld komt. Waar-
voor de medewerking van Huizen nodig 
is, die zoals bekend nou niet bepaald een 
voorstander is van deze variant. Uitein-
delijk is het natuurlijk aan de raad om 
te beslissen over welke variant dan ook, 
maar het is te hopen dat zowel B&W als 
de gemeenteraad tot een weloverwogen 
en wijze beslissing komt en zich niet laat 
leiden tot overhaaste keuzes onder de 
zekere druk die de provincie nu probeert 
uit te oefenen. Blaricum heeft hoogwaar-
dige openbare vervoersverbindingen 
nodig anno 2015, maar dat mag niet ten 
koste gaan van de leefbaarheid in onze 
gemeente. 
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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 ge-
meenschap. Om haar waardering te tonen organiseert de gemeente ook dit jaar weer 
een vrijwilligersavond 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 het vrijwil-
ligerscomité de vrijheid gegeven om dit 
jaar aan een vrijwilliger of groep vrijwilli-
gers die zich in het bijzonder heeft ingezet 
binnen de Blaricumse gemeenschap, de 
vrijwilligersprijs toe te kennen. Er wordt 
deze keer niet van tevoren bekend ge-
maakt welke kandidaten er aangedragen 
worden voor de vrijwilligersprijs. Zo blijft 
het tot het eind van de avond spannend 
wie de prijs krijgt/krijgen. De gemeente 
Blaricum nodigt alle Blaricumse vrijwil-
ligers hierbij van harte uit om deze avond, 
omlijst met een avondvullend program-
ma, bij te wonen.

Alle vrijwilligers van verenigingen en 
organisaties, maar ook andere vrijwil-
ligers die extra aandacht verdienen zijn 
van harte welkom. Zo kunt u denken aan 
hulpouders op scholen, mantelzorgers 
en een buurman of buurvrouw die altijd 
klaar staat voor een oudere of hulpbe-
hoevende bij u in de buurt. Kent u een 
of meerdere personen die het verdienen 
in het zonnetje gezet te worden dan 
kunt u deze persoon/personen op eigen 
initiatief met een duidelijke motivatie aan 
ons doorgeven. Dit kan tot 1 november 
aanstaande door een mail te sturen naar 
martina.taris@belcombinatie.nl. 

Activiteitenfonds Blaricum 
(voorheen 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 prijs wordt 
beschikbaar gesteld door het Activitei-

tenfonds Blaricum en dient besteed te 
worden aan een doel dat de Blaricumse 
samenleving ten goede komt. 

Aanmelden
Bent u vrijwilliger en van plan de vrijwil-
ligersavond bij te wonen, 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 door een mail te sturen 
naar martina.taris@belcombinatie.nl
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12 NOVEMBER 2015

De gemeenten Blaricum en Huizen organi-
seren op dinsdag 29 september een infor-
matiebijeenkomst over energie besparen 
voor woningeigenaren in de Bijvanck. 

De avond wordt georganiseerd in samen-
werking met Hoom, een initiatief zonder 
winstoogmerk dat bewoners begeleidt bij 
het energiezuinig maken van hun woning. 
De avond is in het bijzonder interessant 
voor bewoners van een woning van voor 
1980 waar nog geïsoleerd moet worden. 

De avond start om 20.00 uur (inloop 19.45 
uur) en vindt plaats in de Malbak 
(Wetering 122). Voor meer informatie: 
www.maakjehuishoom.nl/Bijvanck

Voorlichtings-
bijeenkomst 
energie besparen 
in de Bijvanck

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat op grond van de 
inspraakverordening de conceptstedenbouwkundige visie voor inspraak ter inzage 
ligt. 

Ligging van het gebied
Het plangebied beslaat het terrein 
van het voormalige tuincentrum op 
de hoek van de Schapendrift en de 
Eemnesserweg. Voor deze kavel is een 
stedenbouwkundige visie opgesteld 
om te bekijken onder welke voorwaar-
den het mogelijk is om op deze plek 
woningbouw te realiseren.

Periode van terinzagelegging 
De stedenbouwkundige visie ligt vanaf 
28 september 2015 gedurende vier 
weken ter inzage in het kantoor van de 
BEL Combinatie, bij het loket Bouwen 
en Wonen, Zuidersingel 5 in Eemnes. 
U kunt hier uitsluitend op afspraak 
terecht. Tevens is de visie in te zien op 
de gemeentelijke website via 
www.blaricum.nl.

Indienen van inspraakreacties 
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder op de visie een 
schriftelijke of mondelinge reactie ken-
baar maken. U kunt uw reactie richten 
aan burgemeester en wethouders van 
Blaricum, per adres: Postbus 71, 3755 
ZH Eemnes. De reacties worden samen-
gevat, gebundeld en van een gemeen-
telijk antwoord voorzien. Alle brief-
schrijvers krijgen schriftelijk antwoord.  
Voor het indienen van een mondelinge 
reactie kunt u een afspraak maken via 
14035 met mevrouw W. Verbeek

INSPRAAK STEDENBOUWKUNDIGE VISIE HERONTWIKKELING 
LOCATIE SCHAPENDRIFT/EEMNESSERWEG (VM TUINCENTRUM)
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Burgemeester en wethouders van Blaricum maken op grond van het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 25 september 2015, 
gedurende zes weken, het ontwerpbestemmingsplan Geluidsscherm Blaricummer-
meent NL.IMRO.0376.bpgeluidsscherm-On01 ter inzage ligt. Met dit bestemmingsplan 
wordt de realisatie van een geluidsscherm ten behoeve van de Blaricummermeent 
mogelijk gemaakt. 

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, kan met ingang van 25 
september 2015 tot en met 5 november 2015 worden ingezien in het kantoor van de 
BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes bij de balie Vergunningen. De balie werkt 
uitsluitend op afspraak. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze 
U kunt gedurende de terinzagelegging schriftelijk een zienswijze indienen bij: 
Gemeenteraad Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Geluidsscherm Blaricummermeent’. Voor het 
mondeling indienen van een zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch (via 14 035) 
een afspraak maken met de heer P. de Jong of mevrouw K. de Graaf. Dit kan tot drie 
werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging.

Bekendmaking bestemmingsplan 
Geluidsscherm Blaricummermeent

Blaricum maakt voor de bekendmakingen van onder andere vergunningen, 
verordeningen en beleid gebruik van de landelijke website voor bekendmakingen 
(berichten over uw buurt). Bijna alle overheidsorganisaties maken hiervan gebruik, 
waardoor u hier niet alleen informatie 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 automatisch via e-mail perio-
diek wordt geïnformeerd over nieuwe 
bekendmakingen. Het doorlopen van 
de vijf stappen kost maximaal tien mi-
nuten. Daarna ontvangt u wekelijks, of 

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

Handleiding
Op de website van de gemeente  
Blaricum staat een beknopte handlei-

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

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

aangepast. Deze maakt gebruik van een 
speciale Google zoekfunctie 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, maatschappelijkezaken-
hbel.nl voor zorg en ondersteuning 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 Combinatie. Bij voorkeur per 
e-mail: webmaster@belcombinatie.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Bestemmingsplan Geluidsscherm Blaricummermeent
Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat zij voornemens zijn 
hogere grenswaarden vast te stellen voor 360 woningen in de Blaricummermeent. Ten 
gevolge van wegverkeer op de A27 komt het geluidsniveau uit boven de voorkeurs-
grenswaarde.

Het ontwerpbesluit, met de bijbehorende stukken, ligt van 25 september tot en met 5 
november voor een ieder ter inzage bij het loket Vergunningen, gebouw BEL Combi-
natie, Zuidersingel 5 te Eemnes. De stukken staan ook op de gemeentelijke website 
(www.blaricum.nl, onder bekendmakingen).

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden 
een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘Ontwerpbesluit hogere grens-
waarden in verband met bestemmingsplan Geluidsscherm Blaricummermeent’. 

Wet geluidhinder 
Hogere grenswaarden

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

De publieksbalies werken op afspraak. U be-
paalt wanneer u komt. En wij vertellen wat u 
mee moet nemen. U kunt een afspraak maken 
via www.blaricum.nl. Of telefonisch via 14 035 
(maandag t/m donderdag tussen 08.30 en 
17.00 uur. Op vrijdag tussen 08.30 en 13.00 
uur).

Heeft u al een 
afspraak gemaakt?
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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 ge-
meenschap. Om haar waardering te tonen organiseert de gemeente ook dit jaar weer 
een vrijwilligersavond 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 het vrijwil-
ligerscomité de vrijheid gegeven om dit 
jaar aan een vrijwilliger of groep vrijwilli-
gers die zich in het bijzonder heeft ingezet 
binnen de Blaricumse gemeenschap, de 
vrijwilligersprijs toe te kennen. Er wordt 
deze keer niet van tevoren bekend ge-
maakt welke kandidaten er aangedragen 
worden voor de vrijwilligersprijs. Zo blijft 
het tot het eind van de avond spannend 
wie de prijs krijgt/krijgen. De gemeente 
Blaricum nodigt alle Blaricumse vrijwil-
ligers hierbij van harte uit om deze avond, 
omlijst met een avondvullend program-
ma, bij te wonen.

Alle vrijwilligers van verenigingen en 
organisaties, maar ook andere vrijwil-
ligers die extra aandacht verdienen zijn 
van harte welkom. Zo kunt u denken aan 
hulpouders op scholen, mantelzorgers 
en een buurman of buurvrouw die altijd 
klaar staat voor een oudere of hulpbe-
hoevende bij u in de buurt. Kent u een 
of meerdere personen die het verdienen 
in het zonnetje gezet te worden dan 
kunt u deze persoon/personen op eigen 
initiatief met een duidelijke motivatie aan 
ons doorgeven. Dit kan tot 1 november 
aanstaande door een mail te sturen naar 
martina.taris@belcombinatie.nl. 

Activiteitenfonds Blaricum 
(voorheen 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 prijs wordt 
beschikbaar gesteld door het Activitei-

tenfonds Blaricum en dient besteed te 
worden aan een doel dat de Blaricumse 
samenleving ten goede komt. 

Aanmelden
Bent u vrijwilliger en van plan de vrijwil-
ligersavond bij te wonen, 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 door een mail te sturen 
naar martina.taris@belcombinatie.nl
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12 NOVEMBER 2015

De gemeenten Blaricum en Huizen organi-
seren op dinsdag 29 september een infor-
matiebijeenkomst over energie besparen 
voor woningeigenaren in de Bijvanck. 

De avond wordt georganiseerd in samen-
werking met Hoom, een initiatief zonder 
winstoogmerk dat bewoners begeleidt bij 
het energiezuinig maken van hun woning. 
De avond is in het bijzonder interessant 
voor bewoners van een woning van voor 
1980 waar nog geïsoleerd moet worden. 

De avond start om 20.00 uur (inloop 19.45 
uur) en vindt plaats in de Malbak 
(Wetering 122). Voor meer informatie: 
www.maakjehuishoom.nl/Bijvanck

Voorlichtings-
bijeenkomst 
energie besparen 
in de Bijvanck

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat op grond van de 
inspraakverordening de conceptstedenbouwkundige visie voor inspraak ter inzage 
ligt. 

Ligging van het gebied
Het plangebied beslaat het terrein 
van het voormalige tuincentrum op 
de hoek van de Schapendrift en de 
Eemnesserweg. Voor deze kavel is een 
stedenbouwkundige visie opgesteld 
om te bekijken onder welke voorwaar-
den het mogelijk is om op deze plek 
woningbouw te realiseren.

Periode van terinzagelegging 
De stedenbouwkundige visie ligt vanaf 
28 september 2015 gedurende vier 
weken ter inzage in het kantoor van de 
BEL Combinatie, bij het loket Bouwen 
en Wonen, Zuidersingel 5 in Eemnes. 
U kunt hier uitsluitend op afspraak 
terecht. Tevens is de visie in te zien op 
de gemeentelijke website via 
www.blaricum.nl.

Indienen van inspraakreacties 
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder op de visie een 
schriftelijke of mondelinge reactie ken-
baar maken. U kunt uw reactie richten 
aan burgemeester en wethouders van 
Blaricum, per adres: Postbus 71, 3755 
ZH Eemnes. De reacties worden samen-
gevat, gebundeld en van een gemeen-
telijk antwoord voorzien. Alle brief-
schrijvers krijgen schriftelijk antwoord.  
Voor het indienen van een mondelinge 
reactie kunt u een afspraak maken via 
14035 met mevrouw W. Verbeek

INSPRAAK STEDENBOUWKUNDIGE VISIE HERONTWIKKELING 
LOCATIE SCHAPENDRIFT/EEMNESSERWEG (VM TUINCENTRUM)
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Burgemeester en wethouders van Blaricum maken op grond van het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 25 september 2015, 
gedurende zes weken, het ontwerpbestemmingsplan Geluidsscherm Blaricummer-
meent NL.IMRO.0376.bpgeluidsscherm-On01 ter inzage ligt. Met dit bestemmingsplan 
wordt de realisatie van een geluidsscherm ten behoeve van de Blaricummermeent 
mogelijk gemaakt. 

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, kan met ingang van 25 
september 2015 tot en met 5 november 2015 worden ingezien in het kantoor van de 
BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes bij de balie Vergunningen. De balie werkt 
uitsluitend op afspraak. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze 
U kunt gedurende de terinzagelegging schriftelijk een zienswijze indienen bij: 
Gemeenteraad Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Geluidsscherm Blaricummermeent’. Voor het 
mondeling indienen van een zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch (via 14 035) 
een afspraak maken met de heer P. de Jong of mevrouw K. de Graaf. Dit kan tot drie 
werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging.

Bekendmaking bestemmingsplan 
Geluidsscherm Blaricummermeent

Blaricum maakt voor de bekendmakingen van onder andere vergunningen, 
verordeningen en beleid gebruik van de landelijke website voor bekendmakingen 
(berichten over uw buurt). Bijna alle overheidsorganisaties maken hiervan gebruik, 
waardoor u hier niet alleen informatie 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 automatisch via e-mail perio-
diek wordt geïnformeerd over nieuwe 
bekendmakingen. Het doorlopen van 
de vijf stappen kost maximaal tien mi-
nuten. Daarna ontvangt u wekelijks, of 

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

Handleiding
Op de website van de gemeente  
Blaricum staat een beknopte handlei-

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

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

aangepast. Deze maakt gebruik van een 
speciale Google zoekfunctie 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, maatschappelijkezaken-
hbel.nl voor zorg en ondersteuning 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 Combinatie. Bij voorkeur per 
e-mail: webmaster@belcombinatie.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Bestemmingsplan Geluidsscherm Blaricummermeent
Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat zij voornemens zijn 
hogere grenswaarden vast te stellen voor 360 woningen in de Blaricummermeent. Ten 
gevolge van wegverkeer op de A27 komt het geluidsniveau uit boven de voorkeurs-
grenswaarde.

Het ontwerpbesluit, met de bijbehorende stukken, ligt van 25 september tot en met 5 
november voor een ieder ter inzage bij het loket Vergunningen, gebouw BEL Combi-
natie, Zuidersingel 5 te Eemnes. De stukken staan ook op de gemeentelijke website 
(www.blaricum.nl, onder bekendmakingen).

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden 
een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘Ontwerpbesluit hogere grens-
waarden in verband met bestemmingsplan Geluidsscherm Blaricummermeent’. 

Wet geluidhinder 
Hogere grenswaarden

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

De publieksbalies werken op afspraak. U be-
paalt wanneer u komt. En wij vertellen wat u 
mee moet nemen. U kunt een afspraak maken 
via www.blaricum.nl. Of telefonisch via 14 035 
(maandag t/m donderdag tussen 08.30 en 
17.00 uur. Op vrijdag tussen 08.30 en 13.00 
uur).

Heeft u al een 
afspraak gemaakt?
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Vraag van de maand

“Hoe kunnen we elkaar 
steunen en van elkaar 
leren als ouders?”

Vraagt u zich wel eens af hoe andere ouders opvoedkwesties in hun gezin beleven? 
Bent u benieuwd hoe andere ouders omgaan met het gedrag van hun tiener? 
Of lijkt het u leuk om met andere ouders van gedachten te wisselen over 
opvoeding?

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze zijn opgenomen 
in sociale netwerken die groter zijn dan het gezin alleen. Als er een goede verbinding is 
tussen ouders in de buurt of tussen ouders en de school, dan presteren kinderen beter 
en hebben ze meer kans op maatschappelijk succes. Bijvoorbeeld ouderparticipatie op 
scholen, waar ouders de helpende hand bieden. Door de betrokkenheid ontstaat meer 
begrip tussen ouders en leerkrachten en komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van ouders en school pas goed tot zijn recht. En dat heeft weer een positieve invloed 
op hoe een kind op school functioneert. 

Door het delen van elkaars ervaringen/problemen kunnen ouders tot de ontdekking 
komen dat ze niet de enige zijn. Iedereen worstelt met het stellen van grenzen: Hoe 
laat thuis, hoe lang achter de computer? Het kan opluchten als u merkt dat u niet de 
enige bent met bepaalde problemen. Het CJG wil graag het gesprek over Opvoeden en 
Opgroeien op gang brengen en houden. Dat doen zij op verschillende manieren. 

De CJG’s in de regio Gooi en Vechtstreek organiseren en zijn betrokken bij veel verschil-
lende activiteiten waarin ouders elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwis-
selen en van elkaar kunnen leren. 

In de agenda op www.cjggooienvechtstreek.nl vind u een overzicht van al deze 
activiteiten, zoals een Kind en Koffie ochtend, Mamacafé, themabijeenkomsten, een 
PuberOuderCafé, Opvoedparty’s, een speelochtend voor peuters en diverse cursussen 
waar ruimte is voor uitwisseling. Heeft u vragen hierover, of een idee voor een ander 
initiatief: neem contact op met uw lokale CJG! 

In de wintermaanden vinden landelijk gezien de meeste inbraken plaats. 
Aan het begin van deze donkere maanden organiseert de gemeente van 5 tot en 
met 11 oktober de ‘Week van de Veiligheid’. Tijdens deze week vragen we extra 
aandacht voor woninginbraken. 

Samen met jou, de gemeente, politie en het openbaar ministerie hopen we in de 
donkere wintermaanden inbrekers in het licht te zetten. Jouw medewerking hebben we 
daarbij hard nodig.

Maak het inbrekers niet te makkelijk
Het aantal inbraken in Blaricum is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Om een 
inbraak te voorkomen is het belangrijk om preventieve maatregelen te treffen, zoals: 
- Het hebben van goede sloten;
- En deze ook altijd op slot te doen;
-  Waardevolle spullen niet in het zicht te leggen;
-  Een tijdklok voor de lampen te gebruiken als er niemand thuis is;
-  Buitenverlichting te gebruiken middels een bewegingssensor;
-  Klimmateriaal rond het huis op te bergen of vast te zetten, zoals bv. kliko’s en ladders;
-  Buren te melden als u een paar dagen weg bent, zodat zij uw huis in de gaten  

houden. 

Op de website www.geefinbrekersgeenkans.nl vind je meer informatie. 

Verdachte situatie? bel 112
Ruim 80 procent van de aanhoudingen 
vindt op heterdaad plaats. 60 Procent van 
die aanhoudingen gebeurt op aangeven 
van burgers. Je weet zelf het beste als er 
iets niet pluis is in je buurt. Bel dus 112 als je iets niet vertrouwt.

Bijeenkomst Civilant app
In samenwerking met de buurtpreventie-
verenigingen wordt er in de ‘Week van de 
Veiligheid’ (5 t/m 11 oktober) een bijeen-
komst over de Civilant App georganiseerd. 
Deze app helpt mee de buurt leefbaar 
te houden en veiliger te maken. Deze app kan ingezet worden om te voorkomen dat 
incidenten vaker gebeuren, om buurtgenoten tijdig te waarschuwen en om samen de 
veiligheid te vergroten. Hou voor de exacte locatie, datum en tijd de gemeentelijke 
website in de gaten. 

Burgernet/ Buurtpreventie/ sociale media
Wil je nog meer betekenen in jouw buurt op het gebied van veiligheid? Meld je dan aan 
voor Burgernet, Buurtpreventie of sociale media in jouw buurt. Zie voor meer informa-
tie blaricum.nl, burgernet.nl of wabp.nl. 

Week van de Veiligheid

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

AGENDA’S GEMEENTERAAD EN 
RONDETAFELGESPREKKEN

Nederland wordt ’s nachts steeds lichter. We behoren tot de meest verlichte landen 
in Europa. Terwijl echt donkere nachten goed zijn voor mens en dier. En voor het 
milieu, want al dat licht kost veel energie. 

In heel Nederland gaan op zaterdag 
24 oktober tijdens de Nacht van de 
Nacht duizenden lichten uit en zijn er in 
verschillende gemeenten nachtactivi-
teiten. Kinderboerderij Het Spookbos in 
Laren/Eemnes organiseert samen met 
de BEL-gemeenten een leerzame, span-
nende, creatieve, griezelige en vooral 
heel leuke dag voor iedereen. 

Programma
Vanaf 16.00 tot 20.00 uur zijn er allerlei 
kinderactiviteiten zoals uilenballen 
uitpluizen, knutselen, schminken, pony 
rijden en een speurtocht. Tegen een ver-
goeding is eten en drinken te verkrijgen. 
De entree is gratis. Het Spookbos is te 
vinden aan de Goyergracht-zuid 3a, 3755 
MX Eemnes, telefoon: 035 – 538 00 61.

Nacht van de nacht
De Nacht van de Nacht is een evene-
ment van Stichting Natuur en Milieu 
en De Provinciale Milieufederaties in 
samenwerking met Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en het IVN. 
Op www.nachtvandenacht.nl vindt u 
meer informatie over de Nacht van de 
Nacht en over de activiteiten die worden 
georganiseerd.

Kom zaterdag 24 oktober naar de Nacht van de Nacht!
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Meld ‘t en 
de gemeente 
herstelt ‘t

Losse stoeptegel? Overhangend groen, 
straatverlichting stuk? Als u het meldt, 
kan de gemeente het herstellen. Een 
melding kan via www.blaricum.nl. Of 
telefonisch, via het gemeentelijke num-
mer 14 035. 
 
U geeft bij uw melding door wat er aan de 
hand is, en ook waar. Wilt u via internet 
een defect melden aan de straatver-
lichting? Dan is het belangrijk dat u niet 
alleen de exacte locatie doorgeeft, maar 
ook het nummer van de lantaarnpaal 
en uw telefoonnummer. Dan kan uw 
gemeente de lantaarnpaal in kwestie 
snel vinden en repareren, en u zonodig 
informeren over de voortgang. Namens 
uw gemeente hartelijk dank voor uw 
melding!

Wilt u ook de gemeentevlag van Blaricum? Dat kan! U kunt namelijk een gemeentevlag kopen. Deze gemeentevlag 
kunt u voeren bij officiële gelegenheden en feestelijkheden. De vlag is verkrijgbaar bij Faber Vlaggen, via hun webshop 
www.faberwebshop.nl. De vlag is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en de prijs varieert naar gelang de afmeting 
(onderstaande prijzen zijn inclusief BTW).

• 70 x 100 cm  € 38,12
• 100 x 150 cm  € 63,52

GEMEENTEVLAG KOPEN?

Voorkom schoorsteenbrand
Jaarlijks ontstaan er in Nederland meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. 
Meestal veroorzaakt door een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Nu de avon-
den langer en kouder worden is het de hoogste tijd om de schoorsteen te laten vegen 
als dat dit jaar nog niet is gebeurd.

Stookt u in uw kachel of openhaard hout, 
kolen of olie? Dan komen er onverbrande 
deeltjes in het rookkanaal terecht. Ze 
vormen hier een teerachtige, erg brand-
bare laag. Daarnaast kan een schoorsteen 
verstopt raken door bijvoorbeeld een 
vogelnest, specie of stenen. Hierdoor is 
er te weinig of geen ‘trek’ meer. De rook 
komt dan weer terug de kamer in. U loopt 
dan het risico van een koolmonoxidever-
giftiging. 

Om dit te voorkomen is van essentieel 
belang dat de schoorsteen in goede staat 
verkeert. Een schoorsteenveger kan voor 
u het vuil uit de schoorsteen verwijderen 
en controleren op loszittende delen en 
scheuren. 

Wat te doen als er toch een 
schoorsteenbrand ontstaat?
U herkent een schoorsteenbrand aan een 
loeiend geluid in het rookkanaal. Het is 
belangrijk dat u snel handelt:
•  Doof het vuur in de haard met zand (dit 

voorkomt rook in de kamer);
•  Sluit direct hierna de schoorsteenklep;
•  Sluit de luchttoevoer van de kachel, of 

bij een openhaard de deurtjes;
•  Bel 1-1-2;
•  Ventileer direct na het doven van het 

vuur de kamer (in verband met koolmo-
noxidevorming!).

Let op: blus een schoorsteenbrand nooit 
met water! Doet u dit wel, dan ontstaat 
er veel stoom. Dit kan zo snel gebeuren 

dat de druk in het rookkanaal te hoog 
wordt en de schoorsteen scheurt.

Wees voorbereid
•  Zorg voor een emmer met zand naast 

de openhaard/kachel/schoorsteen;
•  Laat de schoorsteen minstens één keer 

per jaar vegen door een erkend bedrijf. 
Gebruikt u de openhaard intensief? Laat 
het dan twee maal per jaar doen. Het 
beste is om rond mei de schoorsteen 
te laten controleren op nesten. Rond 
oktober is het goed om ook de haard te 
controleren;

•  Laat de schoorsteen ook regelmatig 
controleren op scheuren en lekkage. 

Meer informatie
In de folder ‘Een veilige schoorsteen’ 
vindt u meer informatie over dit onder-
werp. Deze folder kunt u downloaden op 
www.brandweer.nl

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken worden op donderdag 
8 oktober aanstaande de aanvraagstations voor de reisdocumenten bij de gemeente 
vervangen. 

Daarom kunnen er op die dag geen aan-
vragen voor reisdocumenten in ontvangst 
worden genomen en er kunnen geen reis-

documenten worden afgehaald. Wanneer 
u dus op woensdag 7 oktober met spoed 
een reisdocument aanvraagt, dan kunt u 

deze pas op vrijdag 9 oktober ophalen. 
Een oplossing kan in dat geval zijn dat 
u bij de Koninklijke Marechaussee een 
zogenaamd nooddocument aanvraagt. 

Kijk voor meer informatie over deze 
procedure op www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/paspoort-en-identificatie/
vraag-en-antwoord/wanneer-en-hoe-kan-
ik-een-noodpaspoort-krijgen. 

Voor alle overige zaken is het loket 
Burgerzaken op 8 oktober gewoon open.

Geen aanvragen of ophalen van reisdocumenten op donderdag 8 oktober
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Vraag van de maand

“Hoe kunnen we elkaar 
steunen en van elkaar 
leren als ouders?”

Vraagt u zich wel eens af hoe andere ouders opvoedkwesties in hun gezin beleven? 
Bent u benieuwd hoe andere ouders omgaan met het gedrag van hun tiener? 
Of lijkt het u leuk om met andere ouders van gedachten te wisselen over 
opvoeding?

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze zijn opgenomen 
in sociale netwerken die groter zijn dan het gezin alleen. Als er een goede verbinding is 
tussen ouders in de buurt of tussen ouders en de school, dan presteren kinderen beter 
en hebben ze meer kans op maatschappelijk succes. Bijvoorbeeld ouderparticipatie op 
scholen, waar ouders de helpende hand bieden. Door de betrokkenheid ontstaat meer 
begrip tussen ouders en leerkrachten en komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van ouders en school pas goed tot zijn recht. En dat heeft weer een positieve invloed 
op hoe een kind op school functioneert. 

Door het delen van elkaars ervaringen/problemen kunnen ouders tot de ontdekking 
komen dat ze niet de enige zijn. Iedereen worstelt met het stellen van grenzen: Hoe 
laat thuis, hoe lang achter de computer? Het kan opluchten als u merkt dat u niet de 
enige bent met bepaalde problemen. Het CJG wil graag het gesprek over Opvoeden en 
Opgroeien op gang brengen en houden. Dat doen zij op verschillende manieren. 

De CJG’s in de regio Gooi en Vechtstreek organiseren en zijn betrokken bij veel verschil-
lende activiteiten waarin ouders elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwis-
selen en van elkaar kunnen leren. 

In de agenda op www.cjggooienvechtstreek.nl vind u een overzicht van al deze 
activiteiten, zoals een Kind en Koffie ochtend, Mamacafé, themabijeenkomsten, een 
PuberOuderCafé, Opvoedparty’s, een speelochtend voor peuters en diverse cursussen 
waar ruimte is voor uitwisseling. Heeft u vragen hierover, of een idee voor een ander 
initiatief: neem contact op met uw lokale CJG! 

In de wintermaanden vinden landelijk gezien de meeste inbraken plaats. 
Aan het begin van deze donkere maanden organiseert de gemeente van 5 tot en 
met 11 oktober de ‘Week van de Veiligheid’. Tijdens deze week vragen we extra 
aandacht voor woninginbraken. 

Samen met jou, de gemeente, politie en het openbaar ministerie hopen we in de 
donkere wintermaanden inbrekers in het licht te zetten. Jouw medewerking hebben we 
daarbij hard nodig.

Maak het inbrekers niet te makkelijk
Het aantal inbraken in Blaricum is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Om een 
inbraak te voorkomen is het belangrijk om preventieve maatregelen te treffen, zoals: 
- Het hebben van goede sloten;
- En deze ook altijd op slot te doen;
-  Waardevolle spullen niet in het zicht te leggen;
-  Een tijdklok voor de lampen te gebruiken als er niemand thuis is;
-  Buitenverlichting te gebruiken middels een bewegingssensor;
-  Klimmateriaal rond het huis op te bergen of vast te zetten, zoals bv. kliko’s en ladders;
-  Buren te melden als u een paar dagen weg bent, zodat zij uw huis in de gaten  

houden. 

Op de website www.geefinbrekersgeenkans.nl vind je meer informatie. 

Verdachte situatie? bel 112
Ruim 80 procent van de aanhoudingen 
vindt op heterdaad plaats. 60 Procent van 
die aanhoudingen gebeurt op aangeven 
van burgers. Je weet zelf het beste als er 
iets niet pluis is in je buurt. Bel dus 112 als je iets niet vertrouwt.

Bijeenkomst Civilant app
In samenwerking met de buurtpreventie-
verenigingen wordt er in de ‘Week van de 
Veiligheid’ (5 t/m 11 oktober) een bijeen-
komst over de Civilant App georganiseerd. 
Deze app helpt mee de buurt leefbaar 
te houden en veiliger te maken. Deze app kan ingezet worden om te voorkomen dat 
incidenten vaker gebeuren, om buurtgenoten tijdig te waarschuwen en om samen de 
veiligheid te vergroten. Hou voor de exacte locatie, datum en tijd de gemeentelijke 
website in de gaten. 

Burgernet/ Buurtpreventie/ sociale media
Wil je nog meer betekenen in jouw buurt op het gebied van veiligheid? Meld je dan aan 
voor Burgernet, Buurtpreventie of sociale media in jouw buurt. Zie voor meer informa-
tie blaricum.nl, burgernet.nl of wabp.nl. 

Week van de Veiligheid

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

AGENDA’S GEMEENTERAAD EN 
RONDETAFELGESPREKKEN

Nederland wordt ’s nachts steeds lichter. We behoren tot de meest verlichte landen 
in Europa. Terwijl echt donkere nachten goed zijn voor mens en dier. En voor het 
milieu, want al dat licht kost veel energie. 

In heel Nederland gaan op zaterdag 
24 oktober tijdens de Nacht van de 
Nacht duizenden lichten uit en zijn er in 
verschillende gemeenten nachtactivi-
teiten. Kinderboerderij Het Spookbos in 
Laren/Eemnes organiseert samen met 
de BEL-gemeenten een leerzame, span-
nende, creatieve, griezelige en vooral 
heel leuke dag voor iedereen. 

Programma
Vanaf 16.00 tot 20.00 uur zijn er allerlei 
kinderactiviteiten zoals uilenballen 
uitpluizen, knutselen, schminken, pony 
rijden en een speurtocht. Tegen een ver-
goeding is eten en drinken te verkrijgen. 
De entree is gratis. Het Spookbos is te 
vinden aan de Goyergracht-zuid 3a, 3755 
MX Eemnes, telefoon: 035 – 538 00 61.

Nacht van de nacht
De Nacht van de Nacht is een evene-
ment van Stichting Natuur en Milieu 
en De Provinciale Milieufederaties in 
samenwerking met Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en het IVN. 
Op www.nachtvandenacht.nl vindt u 
meer informatie over de Nacht van de 
Nacht en over de activiteiten die worden 
georganiseerd.

Kom zaterdag 24 oktober naar de Nacht van de Nacht!
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Meld ‘t en 
de gemeente 
herstelt ‘t

Losse stoeptegel? Overhangend groen, 
straatverlichting stuk? Als u het meldt, 
kan de gemeente het herstellen. Een 
melding kan via www.blaricum.nl. Of 
telefonisch, via het gemeentelijke num-
mer 14 035. 
 
U geeft bij uw melding door wat er aan de 
hand is, en ook waar. Wilt u via internet 
een defect melden aan de straatver-
lichting? Dan is het belangrijk dat u niet 
alleen de exacte locatie doorgeeft, maar 
ook het nummer van de lantaarnpaal 
en uw telefoonnummer. Dan kan uw 
gemeente de lantaarnpaal in kwestie 
snel vinden en repareren, en u zonodig 
informeren over de voortgang. Namens 
uw gemeente hartelijk dank voor uw 
melding!

Wilt u ook de gemeentevlag van Blaricum? Dat kan! U kunt namelijk een gemeentevlag kopen. Deze gemeentevlag 
kunt u voeren bij officiële gelegenheden en feestelijkheden. De vlag is verkrijgbaar bij Faber Vlaggen, via hun webshop 
www.faberwebshop.nl. De vlag is verkrijgbaar in verschillende afmetingen en de prijs varieert naar gelang de afmeting 
(onderstaande prijzen zijn inclusief BTW).

• 70 x 100 cm  € 38,12
• 100 x 150 cm  € 63,52

GEMEENTEVLAG KOPEN?

Voorkom schoorsteenbrand
Jaarlijks ontstaan er in Nederland meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. 
Meestal veroorzaakt door een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Nu de avon-
den langer en kouder worden is het de hoogste tijd om de schoorsteen te laten vegen 
als dat dit jaar nog niet is gebeurd.

Stookt u in uw kachel of openhaard hout, 
kolen of olie? Dan komen er onverbrande 
deeltjes in het rookkanaal terecht. Ze 
vormen hier een teerachtige, erg brand-
bare laag. Daarnaast kan een schoorsteen 
verstopt raken door bijvoorbeeld een 
vogelnest, specie of stenen. Hierdoor is 
er te weinig of geen ‘trek’ meer. De rook 
komt dan weer terug de kamer in. U loopt 
dan het risico van een koolmonoxidever-
giftiging. 

Om dit te voorkomen is van essentieel 
belang dat de schoorsteen in goede staat 
verkeert. Een schoorsteenveger kan voor 
u het vuil uit de schoorsteen verwijderen 
en controleren op loszittende delen en 
scheuren. 

Wat te doen als er toch een 
schoorsteenbrand ontstaat?
U herkent een schoorsteenbrand aan een 
loeiend geluid in het rookkanaal. Het is 
belangrijk dat u snel handelt:
•  Doof het vuur in de haard met zand (dit 

voorkomt rook in de kamer);
•  Sluit direct hierna de schoorsteenklep;
•  Sluit de luchttoevoer van de kachel, of 

bij een openhaard de deurtjes;
•  Bel 1-1-2;
•  Ventileer direct na het doven van het 

vuur de kamer (in verband met koolmo-
noxidevorming!).

Let op: blus een schoorsteenbrand nooit 
met water! Doet u dit wel, dan ontstaat 
er veel stoom. Dit kan zo snel gebeuren 

dat de druk in het rookkanaal te hoog 
wordt en de schoorsteen scheurt.

Wees voorbereid
•  Zorg voor een emmer met zand naast 

de openhaard/kachel/schoorsteen;
•  Laat de schoorsteen minstens één keer 

per jaar vegen door een erkend bedrijf. 
Gebruikt u de openhaard intensief? Laat 
het dan twee maal per jaar doen. Het 
beste is om rond mei de schoorsteen 
te laten controleren op nesten. Rond 
oktober is het goed om ook de haard te 
controleren;

•  Laat de schoorsteen ook regelmatig 
controleren op scheuren en lekkage. 

Meer informatie
In de folder ‘Een veilige schoorsteen’ 
vindt u meer informatie over dit onder-
werp. Deze folder kunt u downloaden op 
www.brandweer.nl

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken worden op donderdag 
8 oktober aanstaande de aanvraagstations voor de reisdocumenten bij de gemeente 
vervangen. 

Daarom kunnen er op die dag geen aan-
vragen voor reisdocumenten in ontvangst 
worden genomen en er kunnen geen reis-

documenten worden afgehaald. Wanneer 
u dus op woensdag 7 oktober met spoed 
een reisdocument aanvraagt, dan kunt u 

deze pas op vrijdag 9 oktober ophalen. 
Een oplossing kan in dat geval zijn dat 
u bij de Koninklijke Marechaussee een 
zogenaamd nooddocument aanvraagt. 

Kijk voor meer informatie over deze 
procedure op www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/paspoort-en-identificatie/
vraag-en-antwoord/wanneer-en-hoe-kan-
ik-een-noodpaspoort-krijgen. 

Voor alle overige zaken is het loket 
Burgerzaken op 8 oktober gewoon open.

Geen aanvragen of ophalen van reisdocumenten op donderdag 8 oktober
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EXPOSITIES
Singer t/m 29/11 Bergense School. De 
eerste Hollandse expressionisten. t/m 
17/1/2016 Singer Highlights. Openings-
tijden: di t/m zon 11.00-17.00 uur. 
Info: www.singerlaren.nl.
Rosa Spier Huis t/m 11 oktober ten-
toonstelling Lex Goes, schilderijen en 
tekeningen. 
Openingstijden: dagelijks tussen 10.00-
16.00 uur. Informatie: 
www.rosaspierhuis.nl.
BEL-kantoor t/m 21 oktober expositie 
Manita de Graaf-Rebel - schilderijen, 
Corrie van Wees - beelden, styliste Mon-
neke Peters - foto’s. Openingstijden: 
maandag t/m donderdag tussen 08.30-
17.00 uur en vrijdag tussen 08.30-13.00 
uur. 
De Trappenberg t/m 12 oktober ver-
koopexpositie van Charlotte Verberne. 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 
van 09.00-18.00. Voor de wisselende 
openingstijden in het weekend kunt u 
contact opnemen met 6929600.
Meker 25 t/m 27 september expositie 
Boundaries van de in Blaricum opge-
groeide Ellen Davidson. Meker, Mau-
vezand 2 Laren, openingstijden 12.00-
17.00 uur tel. 5316859 of 06-12192013.  

WELZIJN/CULTUUR
De Malbak 29 september 20.00 uur 
informatieavond over energie besparen 
in de Bijvanck voor eigenaren van een 
woning van voor 1980. In samenwer-
king met Hoom, een onafhankelijke or-
ganisatie die inwoners begeleidt bij het 
energiezuinig maken van hun woning. 
Hoom vertelt welke energiebesparende 
maatregelen toepasbaar zijn in de wo-
ningen in de Bijvanck. Ook geven zij 
aan hoeveel bewoners kunnen besparen 
op hun energierekening. De avond is ge-
richt op spouwmuur-, bodem-, vloer- en 
dakisolatie, hr-ketels en zonnepanelen. 
Blaercom 6 oktober 20.00 uur Lezing 
van het Theosofisch Genootschap Over 
naastenliefde gesproken. Info: 06-
12025743 en www.theosofie.net.
Algemene Begraafplaats Woensberg 
30 oktober In Memoriam Avond. Van 
17.30-21.30 uur worden de dierbaren 
herdacht die hier rusten. Behalve het 
plaatsen van vele lichtjes bij de graven 
zal in de aula ruimte zijn om elkaar te 
ontmoeten, met voordrachten en sfeer-
volle muziek. Informatie: Lies Verver, 
beheerder Henk de Boer of Vincent 
Brugman via tel. 5386248. 
Historische Kring Blaricum op 3 ok-
tober dorpswandeling Blaricum. Van 

14.15-16.00 uur. Vertrokken wordt van-
af het onderkomen van de Historische 
Kring aan de Brinklaan 4a, waar u vanaf 
14.00 uur welkom bent voor een kopje 
koffie/thee. De kosten bedragen voor 
niet leden € 3,- inclusief consumptie, 
voor leden is de wandeling gratis. Aan-
melden: e-mail info@hkblaricum.nl of 
telefonisch 06-53168006. Op 17 no-
vember de jaarlijkse filmavond met de 
documentaire ‘een goed mens in slechte 
tijden’. Een documentaire over Duit-
se hulp aan een joodse verzetsgroep. 
De documentaire wordt ingeleid door 
mevr. Betsalel. Reserveren van kaarten 
belangrijk in verband met het eventueel 
uitwijken naar een andere locatie. Aan-
melden: e-mail info@hkblaricum.nl of 
telefonisch 06-53168006. Leden gratis 
toegang. Niet leden € 3.00.
The Ambrosians Vestival Vocaal Naar-
den 26 september zingt de Blaricumse 
Vocalgroup The Ambrosians, komend 
jaar vieren zij hun 40-jarig bestaan, op 
het Vestival Vocal. Start om 11.00 uur in 
de Grote Kerk. 
Informatie: www.theambrosians.nl en 
www.vestival.nl.
Repair Café De Malbak 10 oktober, 
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 ein-
digt om 13.00 uur. Na 12.30 uur worden 
geen reparaties meer aangenomen. 
Info: www.repaircafeblaricum.nl.
Brinkhuis cursus kleine beeldjes ma-
ken in was. 10 lessen op woensdag van 
10.00-12.30 uur, start 30 september. 
Informatie: 5250807 of 
marloes.eerden@gmail.com.
Amusetour op 11 oktober van 12.00-
17.00 uur serveren 7 restaurants hun 
amuses en wijnen. Kaarten 45 euro, 
bestellen via www.amusetour.nl of 06-
10339011.

BIBLIOTHEEK
7-18 Kinderboekenweek rondom het 
thema natuur, wetenschap en tech-
niek.
Huizen 7 oktober 14.00-17.00 uur Festa 
Robotica, kinderen kunnen onder meer 
een robot besturen en hersenen onder-
zoeken. 
Laren 10 oktober van 13.00-16.00 uur 
Science Experience, met uitdagende we-
tenschappelijke experimenten. 
Voor meer informatie: 
www.bibliotheekhlb.nl.

Familieberichten
Geboren
03-08-2015 Youssef Saddik
04-08-2015 Lieke Gabriela  

Marianne van der Veen
06-08-2015 Zoë Bo van Egdom
12-08-2015 Manu Edwin Jeroen  

Menduapessij
21-08-2015 Kik Willemse
25-08-2015 Tibbe Anne Benjamin 

Walvius
27-08-2015 Saartje Isa Vos
30-08-2015 Ruby Qingxin  

Koetsveld
09-09-2015 Tristan Gooijer
17-09-2015 Vince Justin  

Kerkmeer
18-09-2015 Luuk Maurits  

Musters

Huwelijken/partnerschap
05-08-2015 Petrus Antonius Lubber en 

Beatrix Erna van Kesteren
14-08-2015 Toos Mooijman en Karin 

Catharina van Wanrooij
22-08-2015 Wim Woensdregt en  

Suzanne Frédérique Holtz
29-08-2015 Nicolaas Johannes  

Antonius Kemps en  
Marieke Klazine Koster

Overleden
12-08-2015 Anthonia Groenestein- 

van Oostrum,  
geboren 14-08-1935

16-08-2015 Johannes Jacobus  
(Cobus) Visser,  
geboren 02-04-1948

18-08-2015 Johanna Elisabeth (Jo) 
Lanphen-Staamer, geboren 
12-01-1924

27-08-2015 Wijnand van Nimwegen, 
geboren 04-12-1962

02-09-2015 Antonius Jozef  
(Toon) Wortel,  
geboren 08-03-1942

04-09-2015 Anja Ruiter,  
geboren 08-04-1926

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

Kopij voor het oktobernummer inleve-
ren uiterlijk 8 oktober. 

‘Ik voel mijn werk als een bevrijding’
Studio 2000 presenteert het werk van een unieke meester. Tinus van Doorn 
(1905-1940) schilderde naïeve voorstellingen in wonderlijke, onnatuurlijke 
kleuren en was een zeer vaardig graficus en illustrator. 

Op Sumatra geboren, kwam Van Doorn 
op achtjarige leeftijd naar Nederland 
waar zijn artistieke talent al snel aan 
het licht kwam. ‘Ik streef in mijn werk 
naar de weergave van de bevreemding 
en de wonderlijkheid, die deze wereld 
voor mij heeft’, schreef de kunstenaar in 
1932. Aanvankelijk was zijn werk helder 
gekleurd en dromerig, maar halverwege 
de jaren dertig kwam hier verandering in. 
Onder invloed van de nieuwsberichten uit 
Duitsland, waar Hitler aan de macht was 
gekomen, deed een duisternis intrede in 
zijn werk. Schedels, dierenbeenderen en 
kale takken verbeeldden de groeiende 
wanhoop die hij voelde. Toen in 1940 
de oorlog uitbrak, maakten Van Doorn 
en zijn vrouw een einde aan hun leven. 
Tinus van Doorns wonderlijke wereld 
én zijn wanhoopswereld zijn dit najaar 
in een zeldzaam grote tentoonstelling te 
zien bij Studio 2000.

Informatie
De tentoonstelling loopt van 11 oktober 
tot en met 15 november. 
Geopend dinsdag t/m zondag 13:00-
17:00 uur. 
Informatie: www.studio2000.nl.

Fusie
Rosana’s Dance Studio & Gieske The-
aterschool slaan de handen (en voeten) 
ineen. 

Cathelijne Gieske en Rosana Sanchez 
kennen elkaar al ruim 20 jaar en werken 
ook al een aantal jaren samen op de scho-
lengemeenschap Huizermaat te Huizen 
waar ze de musicals, openpodia en talen-
tenjachten begeleiden. Deze samenwer-
king is zo goed bevallen dat ze besloten 
hebben hun eigen scholen te bundelen tot 
één: Dans & Theaterschool RoCa. 
Voor info neem een kijkje op 
http://rocablaricum.nl/Roca/Welkom.
html.

Zelfportret met ekster Gerrit, 1937
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