
Dagje van het 
Werkpaard
Dit jaar geen grootschalig opgezet eve-
nement maar het was weer ouderwets 
gezellig op de akkers aan de Noolseweg 
waar de negen deelnemende teams tegen 
elkaar streden tijdens de ploegwedstrijd 
op 3 oktober jl. 

Circus Banjer
De 3-jarige kinderen van kinderdag-
verblijf en buitenschoolse opvang 
Banjer hebben een fantastische circus-
voorstelling opgevoerd voor ouders, 
oma’s, opa’s, broertjes en zusjes.

Het was een spetterende voorstelling 
waarin clowns, ballerina’s, goochelaars, 
acrobaten, leeuwen, paardjes en een oli-
fant de show stalen. Heel spannend voor 
de kleintjes, maar het was een groot suc-
ces. 

Sinterklaas-
intocht

Zaterdag 21 november sinterklaasin-
tocht met heel veel pieten, pakjes en 
pepernoten. 

Met grapjespieten, de showband Jong 
Beatrix en ruiters o.l.v. Dorine Borgers 
komt de Sint in de Bijvanck om 12.00 
uur bij het Malbakplein aan en om 15.00 
uur arriveert hij in het Oude Dorp bij de 
muziektent. Als kinderen mee willen lo-
pen in de optocht kunnen ze aansluiten: 
om 11.15 uur in de Bijvanck bij de speel-
tuin aan de Hoofdweg of om 14.15 uur in 
het Oude Dorp bij de Kruiskuil. 
Voor de route van beide optochten zie 
www.ovblaricum.nl.
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt.

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum     Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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www.vivium.nl/
torenhof

De Dooyewaard Stichting en 
De Hut van Mondriaan

door Gerda Jellema
Meer dan een eeuw geleden, in 1903 tijdens de spoorwegstaking, verlegden be-
woners van de kolonie in Blaricum de rails van de Gooische Stoomtram enkele 
centimeters. Dit werd niet gewaardeerd door Blaricummers en de toch al moei-
zame relatie tussen die twee groepen kwam tot een uitbarsting op 12 april. 

‘Er werd veel vernield en huizen werden in 
brand gestoken. Een aantal hutten, waar-
onder wat later De Hut van Mondriaan 
zou worden, bleef echter gespaard.’  
Zo lezen wij in hei & wei nummer 441, 
in het stuk ‘De hut van Mondriaan’  
door Robert Molijn. Piet Mondriaan 
heeft in dit atelier tussen 1915 en 1919 
gewerkt. 

Renovatie en verplaatsing
In 1927 werd door de kunstschilder The-
odor Wilhelm Eduard (Theo) Lohmann 
deze hut opgekocht en verplaatst naar 
de Schapendrift, waar al twee ateliers 
stonden. Weer vele jaren later, in 2008, 
werd de Dooyewaard Stichting eigenaar 
van dit perceel en de hutten/ateliers. De 
afgelopen jaren heeft de stichting zich 
ingespannen om dit cultureel erfgoed te 
behouden en te restaureren. De renova-

tie en verplaatsing van de ateliers op het 
perceel zijn op spectaculaire wijze cen-
timeter voor centimeter verschoven met 
een roller-systeem, waarbij elk detail be-
houden is gebleven en na meer dan een 
jaar werk staan de ateliers nu definitief 
op hun nieuwe plaats bovenop een mo-
derne kelder met woon- en werkvoorzie-
ningen.

Mondriaan en Hart Nibbrig 
De Dooyewaard Stichting creëert werk- 
en ontmoetingsplekken voor kunstenaars 
die door hun specifieke inbreng belang-
rijk zijn voor het Nederlandse kunstkli-
maat. Ter gelegenheid van de renovatie 
van de ateliers worden twee prijzen in-
gesteld: de Mondriaan Prijs en de Hart 
Nibbrig Prijs. De kunstschilder die een 
van deze prijzen wint, mag gedurende 
een bepaalde periode, zonder huur te be-
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De drie atelierwoningen 

Hei&wei_nr472.indd   1 20-10-15   12:10



‘Wachtend land’ op de lange weg 
naar voltooiing
door Hidde van der Ploeg
Op het voorstellingsvermogen van de ruim zestig geïnteresseerden die op 
3 oktober van het Meenthuis naar een met talloze ballonnen gesuggereerde 
poort wandelden, werd een inspirerend beroep gedaan. Die zaterdag werd 
’t Tussenom onthuld, het kunstzinnig potentiële middelpunt van de Blaricum-
mermeent. Tot circa 2025 zal die status geleidelijk afnemend imaginair zijn. 
Pas dan is de door de economische crises vertraagde bouw van de wijk (hope-
lijk) voltooid.

Wachtend land is de naam van de groten-
deels kale vlakte waarop de vijftig dia-
metraal geplaatste palen al van verre de 
aandacht trekken. Het is de fraaie houten 
belofte van ambitueuze ontwikkelingen in 
de nabije toekomst. Het resultaat van een 
prijsvraag gewonnen door twee studenten 
van de TU Delft: Hedwig van der Lin-
den en Kevin Westerveld. De ingebran-
de voorstellingen zijn vervaardigd door 
beeldend kunstenaar Marco Goudriaan. 
Wethouder Anne-Marie Kennis die samen 
met voorganger Peter Smit de poort open-
knipte, lichtte één en ander toe. 

Honingbij vriendelijk
Zo houdt de Imkersvereniging Blaricum  
zich bezig met de aanplant op de nog 

aan te leggen zes pleinen van honingbij 
vriendelijke bomen en struiken (zie: hei 
& wei van 31 juli 1915). Twee archeolo-
gische (advies)bureaus tenslotte hebben 
suggesties aangedragen voor verwijzin-
gen naar het rijke verleden van de loca-
tie. Inmiddels zijn her en der informa-
tiebordjes  geplaatst met QR-codes die 
verwijzen  naar www.wachtendland.nl. 
Kortom: ‘ontdek het zelf,’ stimuleert 
de ‘Wachtend land’ folder ondersteund 
door 27 instanties. ‘Wachtend land is 
leuk voor jong en oud. Eet een broodje 
en doe het bijenspel aan de picknickta-
fel! Of ga zitten en kijk om je heen. In 
het najaar wordt er nog een picknicktafel 
bijgeplaatst met een spel over de Blari-
cummeermeent!

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

De kever

De kever op zijn kop. Als een dode 
meikever in de zomer. De kever, 
hét fabriekssymbool. Hulpeloos, 
met zijn banden, de poten, om-
hoog. Breeduit op de voorpagina 
van de krant. We zijn bedrogen. 
Mijn moeders eeuwig autootje, 
uit de vijftiger jaren, staart mij 
wanhopig aan. De kever die wij, 
haar jongens, stiekem pikten en 
waarin wij elkaar leerden auto-
rijden. Op stille zandwegen. In de 
buurt. Haar autootje. Waarin ze 
reed tot de treeplanken er bijna 
af vielen en waar ze tot aan haar 
dood verknocht aan was. De kever 
die zich bescheiden ophield in de 
schaduw van de statussymbolen 
van die tijd: de Cadillacs, Chevro-
lets, Dodges, Packards en Buicks 
van de hoge heren. De kever waar 
je overal mee aan kon komen: 
van achterbuurt tot paleis. Overal 
gerespecteerd.  

Sterker nog, je reed een Volks-
wagen, punt uit. Oerdegelijk en 
betrouwbaar. Symbolisch voor  
het ‘Wirtschaftswunder’. Nog 
klinkt de oude fabrieksslogan na: 
‘Fahren sie Volkswagen? Darauf 
können Sie sich verlassen.’ Dus, 
geen gelazer met pech langs de 
weg. Hij deed het altijd. Liet je 
nooit in de steek. De Wegenwacht 
ging er bijna failliet aan. Kenmer-
kend was de benzinetank voorin. 
Daar zat geen motor. Die vond 
je achterin. De motor, met zijn zo 
kenmerkende snibbelend geluid, 
dat de Porschemotor ook nog 
steeds heeft.
Later kwamen er andere, grote-
re modellen. Met de neus op de 
voorruit hielden wij dat bij. Ook 
allemaal degelijk, stevig en steeds 
mooier. Ook met stillere motoren, 
nu voorin geplaatst. Later heb ik 
jarenlang zelf in een tweedehands 
stationcar gereden. Ook die stelde 
nooit teleur.
 
Het bedrijf werd de grootste au-
toproducent ter wereld. Deed mee 
met de tijd. Met degelijke, duurza-
me dieselmotoren. Toen barstte de 
zeepbel. Er was gesjoemeld met 
de motoruitstoot. Vals spel. Net als 
bij zijn Beierse broertjes. Ook nu 
weer was het ‘de grootste zijn’ niet 
genoeg. Vijfenzestig jaar integri-
teit aan diggelen. De kever op zijn 
kop. En waarom?

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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't Gooisch 
Vloerenhuys Hilversum

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

talen, wonen en werken in ‘de Hut van 
Mondriaan’ of werken in het oude atelier 
van Hart Nibbrig. De stichting zoekt nog 
sponsoren die hun naam aan deze pres-
tigieuze prijzen willen verbinden. Zie 
www.mondriaanprijs.nl. 

Tentoonstelling en boek
De afronding van de restauratie wordt 
gevierd met een tentoonstelling. De ate-
lierwoningen zijn 
van half oktober tot 
half november voor 
het publiek toegan-
kelijk. In De Hut 
van Mondriaan is 
de biografi sche ten-
toonstelling van Piet 
Mondriaan te zien 
waarin een uitge-
breid beeld wordt 
gegeven van het 
leven en werk van 
hem. In een van 
de andere ateliers 
wordt werk getoond 
van een selectie 
van kunstenaars die 
in de afgelopen jaren in ateliers van de 
Dooyewaard Stichting hebben gewerkt. 
Daarnaast verschijnt het boek ‘De Hut 
van Mondriaan, Laren-Blaricum 1914-
1919’, waarin dieper wordt in gegaan op 
het verblijf van Mondriaan in het Gooi. 

De prijs van het boek is € 19,95. Het 
is verkrijgbaar bij de tentoonstelling, 
in de Larense en Blaricumse boekhan-
dels en bij notariskantoor Le Coul-
tre in Laren en te bestellen via de site: 
www.dooyewaardstichting.nl.

Activiteiten
Tijdens de expositie is een knutsela-
telier ingericht waar kinderen zelf een 

‘Mondriaan’ kun-
nen maken. Ook is 
het mogelijk een 
bedrijfsborrel (van 
17.15 tot 19.00 uur) 
of een eigen avond 
(vanaf 19.00 uur) te 
organiseren. Organi-
satie en boekingen: 
Katjuscha Otte, tel. 
06-21560979. Op 
verschillende dagen 
vinden rondleidin-
gen plaats en indien 
u met een groep wilt 
komen, kunt u zich 
aanmelden voor een 
rondleiding op maat 

bij: pr@dooyewaardstichting.nl.

Expositie: Eemnesserweg 30B, t/m 16 
november, dagelijks van 11.00-17.00 
uur. Gratis entree. Voor meer info: 
www.dooyewaardstichting.nl

vervolg van voorpagina

Zelfportret 1918
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Mee op Noordpoolexpeditie

door Henny Radstaak
In augustus van dit jaar gingen 55 wetenschappers op poolexpeditie. Het werd 
de grootste Nederlandse expeditie ooit. Op en rond Spitsbergen deden zij on-
derzoek naar de gevolgen van klimaatverandering: er is gekeken naar wat voor 
effecten economische activiteiten als een toename van de scheepvaart en het 
boren naar olie kunnen hebben. Weerman Peter Kuipers Munneke plaatste er 
een weerstation boven op een gletsjer. 

Namens het VARA-radioprogramma 
Vroege Vogels mocht ik die 10 dagen 
mee aan boord van het expeditieschip de 
Ortelius om verslag te doen van wat al 
die wetenschappers daar onderzochten. 
Een unieke kans! Half augustus reisde ik 
daarom af naar Longyearbyen, een oud 
mijnwerkersdorp, tevens de hoofdstad 
van Spitsbergen. Op 78 graden noorder-
breedte gaat de zon dan nog niet onder. 
Met dat nachtelijke licht voel je om 2 
uur ’s nachts nog geen enkele behoefte 
aan slaap. Je moet jezelf dus elke avond 
dwingen om je bed in te gaan, wil je geen 
slaaptekort oplopen. 

IJsberen en dikbekzeekoeten
Vanuit het dorp, nog ‘maar’ 1300 kilo-
meter van de echte Noordpool verwij-
derd, vertrok de Ortelius. We voeren 
om de zuidpunt van West-Spitsbergen 
en belandden de volgende dag al aan de 
oostkant. Daar waren vanaf het schip de 
eerste walvissen al te zien: een Noordse 
vinvis, bultruggen en gewone vinvissen. 
Die dag gebeurde er iets wat gedurende 

de hele expeditie vaker zou gebeuren: 
een ijsbeer aan wal belette het de ex-
peditieleden om met zodiacs (kleine, 
snelle rubberboten) vanaf de Ortelius 
aan land te gaan om onderzoek te doen: 
te gevaarlijk. Veel kleiner dan een ijs-
beer maar minstens zo indrukwekkend 
waren de dikbekzeekoeten, die op stei-
le kliffen broeden, op smalle richels op 
vaak twee- tot driehonderd meter hoogte. 
Wanneer ze groot genoeg zijn moeten de 
jonge zeekoeten vanuit het nest vanaf die 
hoogte het water inspringen. Met de zo-
diacs lagen we onder één van die kliffen 
en zagen menig jong, begeleid door drie 
of vier oudere zeekoeten, over ons hoofd 
de zee in zeilen, spectaculair! 

1968 versus 2015
In 1968 vertrok een groep van vier bio-
logiestudenten naar het oostelijk gedeel-
te van Spitsbergen en landde per schip 
op Kapp Lee, op Edgeøya. Ze zetten er 
een grote hut op en overwinterden er. 
Drie van deze vier mannen, nu in de 70 
jaar oud, waren ook mee met de weten-

schappelijke expeditie, om opnieuw een 
bezoek te brengen aan Kapp Lee, Op 
die plek vonden vegetatieonderzoekers 
deze keer spectaculair veel meer soorten 
planten dan in vergelijking met 47 jaar 
geleden, een bewijs dat het groeiseizoen 
nu langer duurt dan toen. De opwarming 
van de aarde is op geen enkele plek beter 
zichtbaar dan in het Noordpoolgebied: 
vooral de terugtrekkende gletsjers zijn 
duidelijke aanwijzingen voor een stij-
ging van de gemiddelde temperatuur. 
Goed nieuws waren de walrussen die 
met grote aantallen daar op de kust la-
gen. In vergelijking met ’68 – toen ze 

bijna uitgeroeid waren – gaat het nu veel 
beter met de soort.

Wetenschappelijke informatie
De wetenschappers namen tien dagen 
lang bodemmonsters, watermonsters, 
keken naar de stand van walrussen, ijs-
beren, rendieren, zeehonden, walvissen 
en vele vogelsoorten. Hun bevindingen 
moeten ze nog hier in Nederland nader 
onderzoeken, uitwerken en interpreteren. 
Maar één ding is zeker: deze expeditie 
heeft waardevolle wetenschappelijke in-
formatie opgeleverd. 
Informatie die we uiteindelijk in Neder-
land weer kunnen gebruiken om bijvoor-
beeld te bepalen hoe hoog onze dijken 
moeten worden om ons te beschermen 
tegen de zeespiegelstijging.

De radioreportages over 
Spitsbergen zijn te beluisteren via 

www.vroegevogels.vara.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.
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Groene Klas
De leerlingen van groep 6 en 7 van de 
OBB hebben deze maand deelgeno-
men aan een plantenproject. Uit on-
derzoek door TNO blijkt dat bepaalde 
planten een sterke luchtzuiverende 
werking hebben. Doordat het binnen-
klimaat hierdoor verbetert, kunnen 
mensen beter en geconcentreerder 
werken en voelen ze zich prettiger. Dit 
geldt in hoge mate voor schoolklassen, 
waar kinderen in een grote groep dicht 
bij elkaar zitten.

In de deelnemende groepen werden drie 
lessen gewijd aan de uitleg van foto-
synthese en aan het knutselen van een 
3D-poster van de Groene Klas. Het re-
sultaat werd beoordeeld door een des-
kundige jury. Op 29 september vond de 
prijsuitreiking plaats, waarbij de win-
nende groepjes 15 planten ontvingen 
voor hun klas. Elke leerling kreeg een 
plantje om mee naar huis te nemen.

Het Gooise Land Collections
Het project op de OBB is tot stand ge-
komen i.s.m. Monique Vermeulen-Har-
tendorp van Rozenkwekerij Het Gooise 
Land Collections, verkooppunt van de 

rozen van rozenkwekerij de Wilde en 
winkel in kamerplanten, vaste planten, 
landelijk chique woonaccessoires en 
meubelen. Het Gooise Land is begonnen 
in Huizen en is tijdelijk gehuisvest ge-
weest in Blaricum, vandaar de link met 
de OBB (voorheen ook Monique’s eigen 
school) en inmiddels verhuisd naar de 
Vlietlaan 1-3 in Bussum. 

Betere prestaties
Monique: ‘Ik kan me niet herinneren dat 
in “mijn” tijd op de O.L.S. (nu O.B.B.) 
dergelijke projecten werden gegeven. In-
middels hebben we “de plant in de klas” 
al op meerdere scholen gedaan en hoe 

leuk is het dan om op je oude school iets 
dergelijks te mogen doen! Uiteraard is 
het uitgangspunt de gezondere lucht voor 
de kinderen. Bewezen is dat zij zich vele 
malen beter kunnen concentreren en dus 
beter kunnen presteren. Dit geldt trouwens 
niet alleen voor kinderen. Ook de mede-
werkers van bedrijven met diverse planten 
presteren beter dan daar waar een kostbare 
luchtzuiveringsinstallatie is geplaatst…’

Meer informatie over het landelijke 
initiatief is te vinden op: http://

www.airsopure.nl/Index/28/
Plant-in-de-klas. 

Blaricummer Henny Radstaak
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Kunst in Blaricum

door Gerda Jellema
Op vrijdag 25 september vond de opening van de Atelierroute Blaricum 2015 
plaats. Ook Vincent Brugman was aanwezig. Vincent heeft als pianospeler 
eerdere openingen in het toenmalige gemeentehuis aan de Torenlaan kleur 
gegeven.

Vincent Brugman, bekend van het ‘marionet-
tentheatergezin’, werd als kind door zijn va-
der, Bert Brugman, in aanraking gebracht met 
kunst. Zijn vader bouwde een aardige collectie 
op met schilderijen van bekende meesters. Vin-
cent vatte belangstelling op voor Blaricumse 
kunstenaars. Tijdens de In Memoriam Avond 
(vrijdag 30 oktober, zie elders in dit blad) 
op de Algemene Begraafplaats Woensberg, 
waarvan Vincent medeorganisator is, worden 
naast voordrachten en muziek ook schilderij-
en getoond van een lokale kunstenaar. Dit jaar 
van Carl Schlüter (1886-1973) die ook op de 
Woensberg begraven ligt. Een overzichtsten-
toonstelling van Schlüter was in maart 2014 in 
het Brinkhuis te zien.

Atelierroute
Bij de opening van de Atelierroute op 25 sep-
tember bracht Vincent een schilderij van deze 
Carl Schlüter mee. Voorstellende een oude 
boerderij aan de Huizerweg, Thans is hier de 
Sportbank gevestigd (de vroegere Coöp Boe-
renleenbank en Rabobank). Op die zelfde 25 
september verscheen hei & wei nummer 471 
en het toeval wil dat daar een foto in stond van 
dezelfde plek, onder het kopje Blaricum toen…. 
En wat bijzonder is dat het oorspronkelijke 
boerderijtje bewoond werd door de grootvader 
van schilderes Ingrid Wiegers die dit jaar mee-
deed aan de Atelierroute, zo ongeveer om de 
hoek, aan de Bergweg. En dat twee andere Bla-
ricumse kunstenaars, Joke Vingerhoed (schilde-
rijen) en Hanneke van Zanden (beelden), tijdens 
de Atelierroute hun werk tentoonstelden in de 
Sportbank. Kunst verbindt verleden met heden 
en leeft voort.

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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Massage voor honden, 
het moet niet gekker worden!?
door Hidde van der Ploeg
De kop hierboven hanteert Andrea Rogiers op haar site om vervolgens het on-
geloof waarmee zij regelmatig te maken krijgt, te ontzenuwen. ‘Massage is voor 
een hond net zo belangrijk als voor een mens.’

Vanuit haar opleiding werkte deze Bel-
gische als actrice en zakelijk leider in 
de theaterwereld. In 2011werd zij attent 
gemaakt op het ‘honden 
uitlaten’ als vak. Het werd 
een succes. Maar in haar 
huiskamer maakt Andrea 
aanschouwelijk welke in-
spanning het vergt om een 
aangelijnde  hond die zich 
verheugt op het uitstapje, 
in toom te houden op weg 
naar de auto en vervolgens 
tot voorbij het hek naast de 
landingsbaan waar de pret 
echt begint. In de praktijk 
is zij vaak met tien honden 
tegelijk op pad. Tegen-
woordig deelt zij die vreugdevolle maar 
fysiek zware onderneming twee dagen 
per week met een jonge assistente.

Hondenmasseur
Het biedt haar de gelegenheid om haar 
praktijk voor hondenmassage uit te bou-
wen. Andrea volgde de opleiding kyno-
massage. Zij heeft de benodigde licenties 
om het vak uit te oefenen en benadrukt 
dat professionele hondenmasseurs zich 
verbinden tot het volgen van bij- en na-
scholing. Er zijn nauwelijks vragen nodig 
om Andrea  te bewegen tot een overzicht 
van de kernelementen. ‘Een consult be-
gint met een gesprek over de achtergrond 
en gezondheid van de hond, gevolgd door 
bewegingsobservaties. Alles met respect 
voor de grenzen van de hond. Je moet niet 
zomaar in hun territorium binnendringen. 
Je moet rust uitstralen en de communi-
catiesignalen van het dier respecteren. 
‘Aanrakingen met de handrug komen 
bijvoorbeeld minder indringend over dan 
met de binnenkant van de hand.’ Voor alle 
duidelijkheid demonstreert ze het verschil 
nog even op mijn arm.

Informatie
‘Door middel van palperen (onderzoe-
kend aftasten) krijg je veel informatie 
over de hond. De kwaliteit en souplesse 
van de huid, de afslijting van de nagels, 
de spiertonus, warme en koude zones 
en zo, zijn indicatoren van aandachtsge-
bieden en stress. En bij stress ga je an-
der gedrag vertonen. Massage kan dus 

ook het gedrag op een positieve manier 
bijsturen. Afvalstoffen worden versneld 
afgevoerd en rustgevende hormonen 

worden afgegeven. En net als bij mensen 
kan je pijnpunten wegnemen, spierspan-
ning verminderen, spieropbouw verbe-
teren, littekenweefsel verzachten, en op 
met sporthonden warming up en cooling 
down toepassen.’

Samenwerking
Graag wil zij het idee ontkrachten dat 
honden masseren er zo maar op los kne-
den is. ‘Het is een samenwerkingsver-
band van hond, baas en masseur. Met 
zijn drieën proberen we de hond beter in 
zijn vel te laten zitten. Daarom leert de 
masseur ook de eigenaar enkele basis-
technieken aan. Als ik na drie consulten 
stop is de eigenaar in staat om de hond 
te geven wat hij op dat moment nodig 
heeft.’ Op haar site - onder de knop me-
dia – is een filmpje te zien van palpa-
ties en deelmassages. Slechte eigenaren 
komt zij niet tegen. ‘Mensen die hieraan 
beginnen hebben hart voor hun dieren. 
Soms zie ik weleens mensen fanatieke 
balspelletjes doen met hun hond. Daar-
tegen wil ik waarschuwen, het is niet 
goed omdat de hond dan krankzinnig 
heftige stop- en draaibewegingen maakt.  
Maar gelukkig is een mens nooit te 
oud om te leren en zeker niet als het 
ten goede komt aan dat wat hem lief is:  
de hond!
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Carl Schlüter

Ingrid Wiegers

Hanneke van Zanden

Joke Vingerhoed

www.massagevoorhonden.nu en 
www.deuitlaatservicevoorhonden.nl 

en tel 06-45452478. 
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Een hartverscheurend document 
opgediept door twee Blaricumse 
broers
door Hidde van der Ploeg
‘Samenvattend: dit boek is geworden tot een poging, de onleefbare wereld te 
ontvluchten. Eerst het lijfelijk onderduiken, daarna het geestelijke.
Beide pogingen zijn mislukt. Gebleven is een hartverscheurend document van 
een afgrijselijke tijd.’

Bovenstaande schreef Arie Querido 
(1901-1983) naar aanleiding van het on-
voltooide manuscript Matthijs van Joost 
Mendes. Die naam was een pseudoniem 
van zijn vader Emanuel, oprichter in 
1915 van wat zou uitgroeien tot de ge-
renommeerde Em. Querido’s Uitgeverij. 
Met het bovenstaande citaat  als slot pu-
bliceerde in 1981 zijn  zoon Arie Queri-
do in het literaire tijdschrift De Gids een 
artikel over dat onvoltooide manuscript. 
Lang leefde hij in de veronderstelling dat 
het verloren was gegaan in de Tweede 
Wereldoorlog. 

Familie Post
De basis van zijn artikel vormde – zo-
als Arie Querido daarin duidelijk, maar 
beknopt vermeldt – zijn ontmoeting met 
twee Blaricumse broers: Rien en Nico 
Post. Het initiatief van de broers tot die 
ontmoeting moet worden herleid tot de 
anti-Duitse, activiteiten gedurende de 
Tweede Wereldoorlog van hun vader 
opperwachtmeester bij de toenmalige 
Rijkspolitie Johannes Wilhelmus Post, 
met name bestaande uit het onderbren-
gen van onderduikers in het Gooi. Via 
die activiteit moet hij ook in aanraking 
zijn geweest met Emanuel Querido die 
aanvankelijk woonachtig in Laren in 
1942 met zijn echtgenote onderdook in 
Blaricum. Na verraad is het echtpaar in 
1943 gearresteerd en door de nazi’s in 
concentratiekamp Sobidor om het leven 
gebracht. Vader Post zocht zoon Arie 
Querido kort na de oorlog op en droeg 
enige in bewaring gehouden eigendom-
men (kunstvoorwerpen en meubels) van 
zijn ouders over. Arie wist dat zijn vader 
werkte aan Matthijs, had toen hij zijn 
ouders in Laren nog kon bezoeken zelfs 
inzage gehad in het manuscript, maar 
veronderstelde dat het werk verloren was 
gegaan in die woelige jaren.

Zwijgzaam en zeer streng
In november 1971 overleed Johannes Wil-
helmus Post. Toen het ouderlijk huis een 
jaar later door de kinderen werd ontruimd, 
kwamen zij zoals Rien Post naderhand 
noteerde ‘in een nogal diep- ingebouw-
de hang/legkast in de ruime slaapkamer 
waarin mijn broer en ik  sliepen’ een pak-
ketje tegen. ‘Het Matthijs-manuscript was 
teruggevonden. Rien en Nico ‘hadden dit 
pakje vroeger ook wel eens gezien maar 
hun vader had hen verboden, er verder 
naar te vragen of het open te maken,’ 
schreef Arie Querido (opgeleid tot arts en 
een aantal jaren directeur van de GGGD 
in Amsterdam) in zijn artikel in De Gids. 
‘Hun vader was een zwijgzaam, en zeer 
streng man. (…) Het blijft een raadsel 
waarom Post niet samen met de andere 
zaken van mijn ouders die hij mij in 1945 
overhandigde dit pakje gaf.’
‘Toen hij het laatste levensteken van 
zijn vader in handen kreeg, het uitpakte, 
op zijn knieën legde en bekeek, barstte 
hij in tranen uit,’ noteerde Rien Post te-
rugkijkend. Dit kan gelezen worden als 
een onderbouwing van de levenslange 
betrokkenheid die Arie Querido voelde 
bij het literaire werk van zijn vader. Het 
verklaart zijn behoefte om in 1981 (iets 
meer dan een jaar voor zijn overlijden) in 
het oudste en meest gerespecteerde Ne-
derlandse literaire tijdschrift de aandacht 
te vestigen op Matthijs. Dat zijn beoorde-
lingsvermogen hem bij de affiniteit voor 
vaders literaire activiteiten niet in de steek 
liet, blijkt uit datzelfde artikel: ‘Na rijp 
beraad met mijn toenmalige echtgenote, 
met mijn kinderen en hun echtgenoten en 
met Kuipers (toenmalig directielid van 
Em. Querido Uitgeverij – HvdP) kwamen 
wij eenstemmig tot de conclusie dat dit 
manuscript thans niet meer moest worden 
uitgegeven,’ meldt Arie Querido in zijn ar-
tikel in De Gids. Om de mogelijkheid van 
wetenschappelijk onderzoek te waarbor-
gen werd het manuscript afgestaan aan de 
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. 
De familie zelf behield drie exemplaren.

Dit jaar viert de uitgeverij Querido 
haar honderdjarig bestaan. Deze 

maand is de biografie over Querido, 
geschreven door dichter en pro-

zaschrijver Willem van Toorn, uitge-
bracht. Bij een lezing in Laren heeft 
Willem van Toorn persoonlijk een 

exemplaar aan Hidde van der Ploeg 
uitgereikt. De studie van Hidde naar 

de familie Querido in relatie tot 
Blaricum is van grote waarde voor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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De Klepperman 
van Elleven
door Frans Ruijter
Deze folkloristische dansgroep bestaat 
uit vooral Laarders en Blaricummers. 
Zij luisteren bij folkloristische gebeur-
tenissen, zoals in Blaricum De Dag van 
het Werkpaard en in Laren het Oogst-
feest, de zaak op met folkloristische 
dans en muziek. 

Ook in het land verzorgen zij optredens, 
onder andere bij verzorgingshuizen en 
feesten van vooral ouderen. Op uitnodi-
ging deden zij zelfs het buitenland aan. 
In onder andere de volgende landen heb-
ben zij hun kwaliteiten kunnen tonen: 
Slovenië, Cyprus, Hongarije, Rusland en 
Mexico.

In stand houden
Dit gebeurt allemaal door vrijwilligers 
die er naast dat ze er veel plezier aan be-
leven, ook veel vrije tijd in steken. Dit 
met het doel om deze uiting van onze 
cultuur, uit onze eigen streek, levend te 
houden. Men zal het heel prettig vinden 
als er nieuwe aanwas bij zal komen om 
het ook in de toekomst veilig te stellen. 
Lijkt het u wat? Kijk dan even op hun 
site: www.dekleppermanvanelleven.nl.

Albert Heijn
Naast de optredens is er ook tijd voor 
ontspanning. Dit jaar was dat een dagje 
uit naar het gevangenismuseum in Veen-
huizen. En u gelooft het misschien niet, 
maar niemand van de deelnemers hoefde 
daar achter te blijven. Zeven maanden 
geleden zijn de voorbereidingen hier-
voor in het diepste geheim begonnen. Ab 
Elbers uit Blaricum en Frans Bierlaagh 
uit Laren waren de organisatoren. De 
optredens, leveren natuurlijk wel wat op, 
maar is geen vetpot. Er moet wel op de 
‘kleintjes gelet worden’. Als je deze kreet 
hoort, denk je al gelijk aan de plaatselijk 
kruidenier in ons dorp. Deze verzorgde 
dan ook de consumpties voor de heen- 
en terugreis in de bus. Op deze wijze 
wordt het vrijwilligerswerk door Albert 
Heijn een steuntje in de rug gegeven. De 
leden van de Klepperman van Elleven en 
hun partners zijn erg dankbaar voor deze 
gulle gave. 
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Emanuel Querido, 1873-1943
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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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Kom & Kijk en u zult zien…

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

Begraven, herdenken en de natuur

door Sybert Blijdenstein
Een warme herfstdag. De zon tekent lichte plekken op de grond. Henk de 
Boer (57), sinds maart 1996 beheerder van de Algemene Begraafplaats aan de 
Woensberg, opvolger van Leo Bruggeman, zwaait me van verre al toe. 

Hij zet zijn kruiwagen neer en komt aan-
lopen. Even staan we samen stil te kijken 
over de  stemmige, golvend groene ruim-
te met graven. Hier wordt het begraven 
innig omarmd door de oorspronkelijke 
natuur, gevormd door het einde van de 
stuwwal uit de laatste ijstijd. Begraven 
en de natuur gaan harmonieus in elkaar 
over. Een uniek mooie plek, in flora en 
fauna. De zo bekende ransuilen (26!) die 
hier ooit roestten zijn helaas verjaagd 
door haviken. Maar gelukkig kunnen we 
deze uilen recent weer elders in ons dorp 
aantreffen.    

Intiem plekje Blaricum
De begraafplaats ligt er pico bello bij. 
De paden zijn aangeharkt en bladvrij, 
het gras is gemaaid, de 1,5 kilometer 
aan heggen is gesnoeid, de 1.600 gra-
ven zijn onderhouden en het sfeervolle 
aulagebouwtje is netjes verzorgd. Het 
is er goed toeven. In stilte. Zoals dat op 
een begraafplaats hoort. Henk gaat ver-
der: ‘Hier is iedereen gelijk. Hier gaan 
we met iedereen even zorgvuldig en 
eerbiedig om. Arm of rijk. Katholiek, - 
laatst nog een pastoor uit Huizen -, of 
protestant, of anderszins, iedereen krijgt 
dezelfde aandacht. Velen willen hier 
graag begraven worden, in kist of urn.’ 
Het is een plekje natuur waar je als na-
bestaande graag een uurtje vertoeft, en 
waar de dierbare herinneringen vanzelf 
opkomen. Het moge geen toeval zijn dat 
hier vele bekende kunstenaars en weten-
schappers begraven liggen. In dit intieme 
plekje van Blaricum. 

De In memoriam avond
Binnenkort, op de 30e oktober, wordt 
hier weer een herdenkingsavond ge-

houden. Dit gebeurt sinds enkele jaren. 
Henk is een voorstander van deze nieu-
we ontwikkeling, in gang gezet door de 
beeldend kunstenares Ida van der Lee 
met ‘Allerzielen Alom’ en opgepakt door 
Vincent Brugman, met zijn, nu al twee-
de, ‘In Memoriam Avond’. Henk: ‘Zo is 
dat de echte kunst geworden van het her-
denken van je overleden dierbaren, ook 
als ze elders zijn begraven.’  

Groei en beperking
De begraafplaats was eens een uithoek 
waar weinig belangstelling voor was. 
De volksmond sprak over een ‘peerden-
kerkhof’. Nu is dat helemaal anders, met 
zo’n 80 begrafenissen per jaar, een be-
schikbare ruimte van 2,5 ha (tegen 1,5 ha 
vroeger), met een aantal uitgegeven gra-
ven van 1.600. De toeloop liep zo sterk 
op dat de gemeente besloot tot prijsver-
hoging en helaas tot beperking tot over-
ledenen, wonend of enige tijd gewoond 
hebbend in Blaricum. Henk betreurt dat 
wel, maar hij begrijpt het.   

Hard werken en gevoelens
Eenzaam werk? Nee, totaal niet. ‘Ik ben 
altijd bezig. Altijd werken met mensen. 
Het is in feite werk voor anderhalve 
mankracht. Eén dag per week heb ik as-
sistentie van de dienst. Prima. Onschat-
baar is de hulp door vrijwilligers, voor 
twee tot drie dagen per week, zoals sinds 
enige jaren door Norbert Meijer (67). 
Helaas is hij nu ziek. Norbert: beter-
schap gewenst!’ 
Gelukkig is het graafwerk van graven 
gemechaniseerd. Zo graaft ondernemer 
Joost Tersteeg de graven en sluit ze ook 
weer. ‘t Scheelt enorm en het loopt per-
fect. In de vakanties nemen collega’s van 
de BEL-gemeenten elkaars werk over. 
Grote collegialiteit. Ook dat gaat best 
goed.’

Henk besluit met een advies: ’Als je je 
begrafenis aan het plannen bent, houdt 
dan rekening met de gevoelens van je 
nabestaanden. Regeer niet vanuit je graf 
door alles tot in detail vast te leggen. Be-
perk je tot de grote lijnen en laat ruim-
te aan je dierbaren om vanuit hun eigen 
beleving jouw begrafenis in te richten. 
Jouw sterven en hun gevoelens? Laten 
die hand in hand gaan.’ Wilt u meer we-
ten over de begraafplaats? Kijk dan op 
de gemeentelijke website.   

De In Memoriam Avond 2015

Omdat mijn eerste echtgenote hier ligt, 
dwaal ik vaak over de prachtige en zo 
troostvolle Algemene Begraafplaats aan 
de Woensbergweg. Ik denk het antwoord 
te kennen. 

Mijn broer Frans, die jarenlang in Italië 
als kunstschilder een zekere naam heeft 
opgebouwd, kwam met de volgende op-
zienbarende verklaring. 

Uitverkoren plekken
Toen onze aarde werd gecreëerd door de 
Grote Architect, wilde hij iets meer dan 
alleen een globe met water, land en le-
vende wezens. Er moest ook een diepere 
kracht in schuilen die aan de basis van 
de evolutie en de beweging der geesten 
stond. Iets dat we kunnen bestempelen 
als inspiratie en scheppingskracht. Zo 
ontstonden er vele onzichtbare wortel-
draden die verbonden werden met diver-
se plaatsen op deze aarde. Dat werden 
de uitverkoren plekken. Voor vele kun-
stenaars. Waar zij inspiratie voelden en 
waar ze zich vestigden om hun ideeën te 
ontwikkelen en zich geheel te wijden aan 
hun kunstenaarschap. 

Steden en dorpen
Naast bekende steden als Rome, Parijs of 
Wenen, zijn er ook talloze kleine plaatsen 
als Ascona, Positano en Ibiza waar aldus 
veel cultuur is ontstaan. Zelfs in Neder-
land zijn, naast de stad Amsterdam, er 
ook echte cultuurdorpen zoals Bergen 
(NH), Katwijk, Zweeloo, Laren en voor-
al Blaricum ontstaan. Waar elders vindt 
men zoveel kunstschilders, architecten, 
beeldhouwers, schrijvers, musici en be-
kende acteurs bijeen? Wandelend over 
de Algemene Begraafplaats kom je hun 
namen allemaal tegen. Dat bewijst eens 
te meer dat Blaricum een ultieme plek is 
om te wonen, te werken of voor altijd te 
rusten. Een plek om jezelf te kunnen zijn 
in alle eenvoud en concentratie.

Herdenkingsavond   
Om onze dankbaarheid te tonen aan alle 
overleden kunstenaars en bijzondere 
dorpsgenoten nodigen wij iedereen uit 
op de In-Memoriam-avond op 30 oktober 
van 17.30 tot 21.30 uur op de Algemene 
Begraafplaats aan de Woensbergweg bij-
een te komen, te herdenken en vooral om 
véél lichtjes bij de graven te ontsteken. 

Historische Kring 
Blaricum
Op 17 november de jaarlijkse film-
avond met de documentaire ‘een goed 
mens in slechte tijden’. Een documen-
taire over Duitse hulp aan een joodse 
verzetsgroep.

De documentaire zal worden ingeleid 
door mevrouw Betsalel. In een zelden 
gebruikte ruimte achter de synagoge van 
Bussum is een groot archief teruggevon-
den. De documenten van 150 jaar joodse 
gemeenschappen in het Gooi kwamen 
naar boven: 20 verhuisdozen plattegron-
den, foto’s, persoonlijke kaartjes, vier 
edities van Hasjalsjelet – De periodiek 
voor Joodse onderduikers in Nederland 
en een lange adreslijst waar boven stond 
‘Adressen van onderduikers in Naarden, 
Bussum, Blaricum en Huizen’. 

Allemaal tekens van een groot georga-
niseerd onderduiknetwerk in het Gooi. 

Centraal in dat netwerk bleek Sam van 
Perlstein te zijn, destijds wonend in het 
fraaie Craijenhof aan de Koning Willem 
III. Zie foto.

Informatie
Deze vondst leidde tot een zoektocht naar 
het verhaal van joods verzet en de Duitse 

Henk de Boer

door Vincent Brugman
Als geboren Blaricummer vraag je je wel eens af: waarom voelt men zich hier thuis en waarom wil men zo graag hier niet 
alleen wonen, maar ook begraven worden?
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Sean Hangel @SeanHangel 
Voor het eerst in Blaricum geweest. 
Kan er niet veel over zeggen, maar 
wat hebben ze daar mooi stukje 
natuur

Gemeente Laren@Gem_Laren 
Goederen voor vluchtelingen stromen binnen op het 
BEL-kantoor. Handdoeken en dekens nog steeds nodig

anne marie kennis@AnneKennis
Zojuist als loco koninklijk onderscheiding uitgereikt aan 
Barbara Houwers. Lid in de orde van Oranje Nassau

Gooische Tam Tam@gooischetamtam
Open Golf & Country in Blaricum

Blaricum toen...

Boerderij Meentweg 6
De boerderij stamt uit 1841. Cornelis Bakker en zijn vrouw Jansje Raven kochten deze boerderij in 1896. Zoon Eep 
trouwde met Rika Beek op 3 januari 1924 en gingen bij zijn ouders inwonen. Eep Bakker bezat de gave om te ‘bele-
zen’: wanneer er een koe of een ander beest ziek was, werd Eep er vaak bij geroepen en hij wist met prevelementjes 
en kruisjes op de zere plek te zetten menig beest te genezen. Eep was een vaste supporter van RKBVV, het huidige 
BVV ’31. Ik heb het met eigen ogen gezien dat er iemand van ons elftal tien minuten voor tijd uitviel met een dikke 
enkel. Bestuurslid Gijs Rokebrand riep zijn schoonvader Eep Bakker erbij om er even naar te kijken. Wij kwamen 
na de wedstrijd in de kleedkamer en wat schetste onze verbazing… de enkel was geslonken en de betreffende speler 
liep weer normaal. Als er iets ernstigers aan de hand was zei Eep: ‘Ga morgen maar naar de dokter mannetje, want 
volgens mij is er iets kapot’. En ook dit klopte vaak. Het gebeurde mij persoonlijk met mijn knie. Later kwam zijn 
zoon Theo in de boerderij wonen. Theo was de vierde generatie Bakker, die op Meentweg 6 woonachtig was. Wat 

opvalt op de foto is de lage heg. Je had dan zicht in de mooie groente- en bloementuin van de familie Bakker, dat een 
lust voor het oog was. Er werd vaak een praatje over de heg gemaakt. Op die manier werden de sociale contacten on-
derhouden, maar tijden veranderen of je het leuk vindt of niet. Maar ik mis het wel. Aangeleverd door Frans Ruijter.

Bron: ’Onze boerderij’. Bep de Boer-Bakker

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei
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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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medewerking daaraan. Na deze inleiding 
zal de afgeronde documentaire, die zijn 
première had op 18 mei 2015 in Berlijn, 
worden getoond. Reserveren van kaarten 
(vóór 1 november) is noodzakelijk. Aan-
melden: e-mail info@hkblaricum.nl of 
tel 06- 53168006, leden gratis toegang. 
Niet leden € 3.-.

Steun de 
Walk4Veterans 
door Peter van Rietschoten
Er zijn duizenden Nederlandse vetera-
nen die lijden aan een Post Traumati-
sche Stress Stoornis (PTSS). Het zijn 
mensen die werden uitgezonden naar 
vredesmissies waar ze offers brachten 
voor vrede en veiligheid. 

Wat ze daar meemaakten ging hen niet in 
de koude kleren zitten. En laat een hond 
nu heel geschikt zijn om deze mensen 
er weer bovenop te helpen. Steunen kan 
door deelnemers aan de Walk4Veterans 
te sponsoren. Een van de deelneemsters 
is Jetty Broers, aankomend reservist van 
de Nationale Reserve. Zij wordt onder 
meer gesponsord door Wed. B. Vos. Jet-

ty zegt: ‘Die honden zijn voor veteranen 
van groot belang, niet zelden van levens-
belang. Ze voorkomen depressies en er-
ger. De opleiding van de honden tot hulp-
hond duurt echter lang en kost veel geld. 
Daarom ga ik de etappe Weesp-Naar-
den (15 km) zo vaak mogelijk lopen. U 
kunt mij via de site van Walk4Veterans 
sponsoren onder J. Broers, actienummer 
A1014. Alvast heel veel dank!’
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Jetty met Hans Vos

door Vincent Brugman
Als geboren Blaricummer vraag je je wel eens af: waarom voelt men zich hier thuis en waarom wil men zo graag hier niet 
alleen wonen, maar ook begraven worden?
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GEMEENTE
NIEUWS

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

Blaricum viert 200-jarig bestaan!
De gemeente Blaricum bestaat dit jaar 200 jaar. En daar wordt niet onopgemerkt aan 
voorbij gegaan. Om dit bijzondere jubileum te vieren, organiseert de gemeente in 
de week van vrijdag 11 tot en met woensdag 16 december verschillende activiteiten 
voor jong en oud. Het Oranjeweitje wordt het decor van de feestweek, daar komt 
een heuse spiegeltent. 

Het belooft een fantastische week te 
worden met op vrijdag en zaterdag 
een kerstmarkt en zaterdagmiddag 
een wijnproeverij. ’s Avonds kunnen de 
voetjes van de vloer op livemuziek van de 
Ramblers. Dit orkest bestaat al sinds 1926 
en is het oudste nog optredende dans-
orkest ter wereld. Ook op zondag is er 
een kerstmarkt en het Activiteitenfonds 
organiseert een spectaculaire kerstman-
nenrun, er zijn optredens van koren en 
een lezing van de Historische Kring over 
200 jaar Blaricum.
Maandag krijgen de ouderen een leuke 
en gezellige middag aangeboden. ‘s 
Avonds transformeert de spiegeltent tot 

bioscoop en kan gekeken worden naar 
een prachtige film over 200 jaar Blaricum. 
Aansluitend staat er een familiekerstfilm 
op het programma. Woensdagmiddag is 
de jeugd tot en met 11 jaar aan de beurt 
en zijn er onder leiding van de Scouts 
verschillende activiteiten. ’s Avonds is er 

een spetterend programma voor de jeugd 
van 12 tot en met 18 jaar.
In de volgende editie komt het volledig 
programma. Hou in de tussentijd de of-
ficiële Facebook pagina van de gemeente 
Blaricum in de gaten. Hier verschijnt alle 
informatie over de feestweek.

 

1815 – 2015 
In 1811 is Nederland door Napoleon ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. In alle gemeen-
ten zijn toen een maire, een adjunct-maire en municipale raden aangesteld. Tijdens 
de organisatie van het Binnenlands Bestuur ging Blaricum bij Keizerlijk Decreet van 
21 oktober 1811 terziele en werd Blaricum samen met Laren één gemeente. Bij Ko-
ninklijk Besluit van 13 december 1815 werd Blaricum een zelfstandige gemeente.

Zondag 4 oktober jongstleden is 
mevrouw B.S. Houwers uit Blaricum 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Mevrouw Houwers kreeg de 
onderscheiding onder andere voor haar 
langdurige inzet voor de beeldende 
kunst en het overdragen van haar kennis 
op beginnende kunstenaars.

Locoburgemeester Anne-Marie Kennis 
reikte de onderscheiding en de bijbeho-
rende versierselen uit tijdens het jubile-
umfeest ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van de Gooise Kunstkring.
 
Overzicht
Mevrouw Houwers (57) is een Neder-
landse kunstenaar met een specialisatie 
in de schilderkunst. Haar inspiratie haalt 
zij uit thema’s rondom de mens. Ze 
werkt zowel zelfstandig als in opdracht 
van particulieren, bedrijven en overheid. 
Daarnaast heeft zij deelgenomen aan 44 
exposities en projecten in de regio Gooi 
en Vechtstreek en Eemland, waarvan 
negen solo-exposities.

Mevrouw Houwers draagt haar exper-
tise over op beginnend kunstenaars. 
Van 1976 tot 1982 werkte ze bij de 
Stichting Opleiding Leraren Utrecht en 

de Academie voor Beeldende Vorming 
Amersfoort. Tussen 1990 en 1992 werkte 
ze voor de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht. Zij begeleidde jonge kunstenaars 
en organiseerde daarvoor regelmatig 
exposities en workshops. Dit doet zij nog 
steeds.

Naast deze activiteiten heeft mevrouw 
Houwers als vrijwilliger gewerkt bij 

meerdere instanties en was zij actief voor 
zowel regionale als landelijke advise-
ringscommissies op het gebied van kunst. 
Ook is zij de initiatiefnemer, oprichter en 
voorzitter van de Gooise Kunstkring. De 
kunstkring  organiseert tentoonstellingen 
en projecten om kunstenaars zichtbaar-
der te maken. Daarnaast is mevrouw 
Houwers initiatiefnemer van de Stichting 
Huis van de Kunsten.

Koninklijke onderscheiding voor Barbara Houwers

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 
Activiteitenfonds Blaricum en dient 
besteed te worden aan een doel dat 
de Blaricumse samenleving ten goede 
komt. In de gemeente Blaricum zijn 
veel vrijwilligers actief die zich inzetten 
bij verenigingen en organisaties. Maar 
ook als hulpouder op scholen, mantel-
zorgers en een buurman of buurvrouw 
die altijd klaar staat voor een oudere of 
hulpbehoevende 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.  

NOMINEER UW 
VRIJWILLIGER(S) 
VAN HET JAAR!

Barbara Houwers zichtbaar onder de indruk van haar onderscheiding. 

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

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat het ontwerp van het 
uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan Woongebied C2/C3’ NL.IMRO.0376.
UWPBmeentC2C3-On01 vanaf 23 oktober 2015, gedurende zes weken, ter inzage ligt. 
Dit op grond van het bepaalde in artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening.

De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent tot een woon- en werkgebied is 
vastgelegd in het bestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp. Om gevolg 
te geven aan de ontwikkeling van dat 
gebied wil de gemeente overgaan tot de 
nadere uitwerking van dit bestemmings-
plan. Het uitwerkingsplan ’Blaricum-
mermeent Deelplan Woongebied C2/C3’ 
is bedoeld om de ontwikkeling van een 
gedeelte van het woongebied mogelijk te 
maken.

In het vigerend bestemmingsplan is het 
plangebied bestemd als ´Woongebied uit 
te werken´ (WGuw). De basisregels zijn 
vastgelegd in het door de gemeenteraad 
vastgestelde globale bestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp. Het 
uitwerkingsplan is een nadere detail-
lering van het globale bestemmingsplan 
en is gebaseerd op het Masterplan De 
Blaricummermeent en specifiek voor het 
deelplan C2/C3 opgestelde ‘Kwaliteits-
handboek deelplan C2/C3’.

Inzage 
Het ontwerp-uitwerkingsplan, ontwerp-
besluit en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf 23 oktober 2015 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie ‘Vergunnin-
gen’ in het kantoor van de BEL Combi-
natie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie 
werkt uitsluitend op afspraak. Ook kunt 
u het uitwerkingsplan bekijken via www.
ruimtelijkeplannen.nl

U kunt gedurende de terinzagetermijn 
schriftelijk een reactie indienen bij bur-
gemeester en wethouders van Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder ver-
melding van ‘uitwerkingsplan Blaricum-
mermeent Deelplan Woongebied C2/C3’. 
Ook het indienen van een mondelinge 
reactie is mogelijk. Hiervoor dient binnen 
de termijn van de terinzagelegging, een 
afspraak te worden gemaakt met me-
vrouw K. de Graaf van de BEL Combinatie, 
telefoonnummer 14 035. Dit kan tot drie 
werkdagen vóór de afloop van de termijn 
van terinzagelegging.

Uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent 
Deelplan Woongebied C2/C3’

Sinds begin dit jaar worden aange-
vraagde of verleende (omgevings)
vergunningen niet meer in de hei & 
wei gepubliceerd. Deze (omgevings-)
vergunningen kunt u bekijken via de 
landelijke website  www.overheid.nl of via  www.blaricum.nl  (Bekend-
makingen). 

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan 
aan voor de e-mailservice bekendmakingen Overheid. U vindt de link op www.
blaricum.nl (Bekendmakingen). 

Verordeningen
Verordeningen zijn wetten en regels die speciaal voor die gemeente gemaakt 
zijn. Deze gelden voor iedereen binnen de gemeente. De verordeningen worden 
ook bekend gemaakt via de landelijke website www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum hebben besloten om een par-
keerplaats voor het voertuig van de bewoner van Slieten 18 te reserveren als gehandi-
captenparkeerplaats. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum, Postbus 
71, 3755 ZH Eemnes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw 
E. van der Hulst, telefoonnummer 14 035.

Aanwijzing 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat de pro-
grammabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 vanaf 27 oktober 2015 tot 
aan de behandeling door de gemeenteraad op 10 november 2015, op grond van artikel 
190, lid 2 Gemeentewet, voor een ieder ter inzage ligt bij de receptie in het gemeente-
huis, Kerklaan 16 in Blaricum en in de hal van het kantoor van de BEL Combinatie aan 
de Zuidersingel 5 in Eemnes.

Programmabegroting 2016

Het college van burgemeester en wet-
houders van Blaricum maakt bekend dat 
de gemeenteraad in haar vergadering 
van 15 september 2015 heeft besloten 
tot vaststelling van de Wijziging Verorde-
ning Winkeltijden Blaricum 2013.

Deze wijziging betreft een verruiming 

van de zondagopenstelling; winkels in 
Blaricum mogen op zon- en feestdagen 
geopend zijn van 12.00 tot 18.00 uur, 
voorheen was dit vanaf 14.00 uur.
De Wijziging Verordening Winkeltijden 
Blaricum 2013 is in werking getreden op 
25 september 2015. U kunt deze verorde-
ning raadplegen op www.overheid.nl 

Wijziging Verordening Winkeltijden 
Blaricum 2013

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken
De agenda’s en de bijbehorende stukken van de raadsvergaderingen en de rondetafel-
gesprekken kunt u - zodra deze bekend zijn - bekijken op www.blaricum.nl (Bestuur > 
Vergaderschema). U kunt de agenda’s met de bijbehorende stukken ook inzien bij de 
balie in het gemeentehuis.
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Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur
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Blaricum viert 200-jarig bestaan!
De gemeente Blaricum bestaat dit jaar 200 jaar. En daar wordt niet onopgemerkt aan 
voorbij gegaan. Om dit bijzondere jubileum te vieren, organiseert de gemeente in 
de week van vrijdag 11 tot en met woensdag 16 december verschillende activiteiten 
voor jong en oud. Het Oranjeweitje wordt het decor van de feestweek, daar komt 
een heuse spiegeltent. 

Het belooft een fantastische week te 
worden met op vrijdag en zaterdag 
een kerstmarkt en zaterdagmiddag 
een wijnproeverij. ’s Avonds kunnen de 
voetjes van de vloer op livemuziek van de 
Ramblers. Dit orkest bestaat al sinds 1926 
en is het oudste nog optredende dans-
orkest ter wereld. Ook op zondag is er 
een kerstmarkt en het Activiteitenfonds 
organiseert een spectaculaire kerstman-
nenrun, er zijn optredens van koren en 
een lezing van de Historische Kring over 
200 jaar Blaricum.
Maandag krijgen de ouderen een leuke 
en gezellige middag aangeboden. ‘s 
Avonds transformeert de spiegeltent tot 

bioscoop en kan gekeken worden naar 
een prachtige film over 200 jaar Blaricum. 
Aansluitend staat er een familiekerstfilm 
op het programma. Woensdagmiddag is 
de jeugd tot en met 11 jaar aan de beurt 
en zijn er onder leiding van de Scouts 
verschillende activiteiten. ’s Avonds is er 

een spetterend programma voor de jeugd 
van 12 tot en met 18 jaar.
In de volgende editie komt het volledig 
programma. Hou in de tussentijd de of-
ficiële Facebook pagina van de gemeente 
Blaricum in de gaten. Hier verschijnt alle 
informatie over de feestweek.

 

1815 – 2015 
In 1811 is Nederland door Napoleon ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. In alle gemeen-
ten zijn toen een maire, een adjunct-maire en municipale raden aangesteld. Tijdens 
de organisatie van het Binnenlands Bestuur ging Blaricum bij Keizerlijk Decreet van 
21 oktober 1811 terziele en werd Blaricum samen met Laren één gemeente. Bij Ko-
ninklijk Besluit van 13 december 1815 werd Blaricum een zelfstandige gemeente.

Zondag 4 oktober jongstleden is 
mevrouw B.S. Houwers uit Blaricum 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Mevrouw Houwers kreeg de 
onderscheiding onder andere voor haar 
langdurige inzet voor de beeldende 
kunst en het overdragen van haar kennis 
op beginnende kunstenaars.

Locoburgemeester Anne-Marie Kennis 
reikte de onderscheiding en de bijbeho-
rende versierselen uit tijdens het jubile-
umfeest ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van de Gooise Kunstkring.
 
Overzicht
Mevrouw Houwers (57) is een Neder-
landse kunstenaar met een specialisatie 
in de schilderkunst. Haar inspiratie haalt 
zij uit thema’s rondom de mens. Ze 
werkt zowel zelfstandig als in opdracht 
van particulieren, bedrijven en overheid. 
Daarnaast heeft zij deelgenomen aan 44 
exposities en projecten in de regio Gooi 
en Vechtstreek en Eemland, waarvan 
negen solo-exposities.

Mevrouw Houwers draagt haar exper-
tise over op beginnend kunstenaars. 
Van 1976 tot 1982 werkte ze bij de 
Stichting Opleiding Leraren Utrecht en 

de Academie voor Beeldende Vorming 
Amersfoort. Tussen 1990 en 1992 werkte 
ze voor de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht. Zij begeleidde jonge kunstenaars 
en organiseerde daarvoor regelmatig 
exposities en workshops. Dit doet zij nog 
steeds.

Naast deze activiteiten heeft mevrouw 
Houwers als vrijwilliger gewerkt bij 

meerdere instanties en was zij actief voor 
zowel regionale als landelijke advise-
ringscommissies op het gebied van kunst. 
Ook is zij de initiatiefnemer, oprichter en 
voorzitter van de Gooise Kunstkring. De 
kunstkring  organiseert tentoonstellingen 
en projecten om kunstenaars zichtbaar-
der te maken. Daarnaast is mevrouw 
Houwers initiatiefnemer van de Stichting 
Huis van de Kunsten.

Koninklijke onderscheiding voor Barbara Houwers

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 
Activiteitenfonds Blaricum en dient 
besteed te worden aan een doel dat 
de Blaricumse samenleving ten goede 
komt. In de gemeente Blaricum zijn 
veel vrijwilligers actief die zich inzetten 
bij verenigingen en organisaties. Maar 
ook als hulpouder op scholen, mantel-
zorgers en een buurman of buurvrouw 
die altijd klaar staat voor een oudere of 
hulpbehoevende 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.  

NOMINEER UW 
VRIJWILLIGER(S) 
VAN HET JAAR!

Barbara Houwers zichtbaar onder de indruk van haar onderscheiding. 

Foto: Studio Kastermans
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Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor informatie over de agenda op: www.welmon.nl.

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat het ontwerp van het 
uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan Woongebied C2/C3’ NL.IMRO.0376.
UWPBmeentC2C3-On01 vanaf 23 oktober 2015, gedurende zes weken, ter inzage ligt. 
Dit op grond van het bepaalde in artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening.

De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent tot een woon- en werkgebied is 
vastgelegd in het bestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp. Om gevolg 
te geven aan de ontwikkeling van dat 
gebied wil de gemeente overgaan tot de 
nadere uitwerking van dit bestemmings-
plan. Het uitwerkingsplan ’Blaricum-
mermeent Deelplan Woongebied C2/C3’ 
is bedoeld om de ontwikkeling van een 
gedeelte van het woongebied mogelijk te 
maken.

In het vigerend bestemmingsplan is het 
plangebied bestemd als ´Woongebied uit 
te werken´ (WGuw). De basisregels zijn 
vastgelegd in het door de gemeenteraad 
vastgestelde globale bestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp. Het 
uitwerkingsplan is een nadere detail-
lering van het globale bestemmingsplan 
en is gebaseerd op het Masterplan De 
Blaricummermeent en specifiek voor het 
deelplan C2/C3 opgestelde ‘Kwaliteits-
handboek deelplan C2/C3’.

Inzage 
Het ontwerp-uitwerkingsplan, ontwerp-
besluit en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf 23 oktober 2015 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie ‘Vergunnin-
gen’ in het kantoor van de BEL Combi-
natie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie 
werkt uitsluitend op afspraak. Ook kunt 
u het uitwerkingsplan bekijken via www.
ruimtelijkeplannen.nl

U kunt gedurende de terinzagetermijn 
schriftelijk een reactie indienen bij bur-
gemeester en wethouders van Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder ver-
melding van ‘uitwerkingsplan Blaricum-
mermeent Deelplan Woongebied C2/C3’. 
Ook het indienen van een mondelinge 
reactie is mogelijk. Hiervoor dient binnen 
de termijn van de terinzagelegging, een 
afspraak te worden gemaakt met me-
vrouw K. de Graaf van de BEL Combinatie, 
telefoonnummer 14 035. Dit kan tot drie 
werkdagen vóór de afloop van de termijn 
van terinzagelegging.

Uitwerkingsplan ‘Blaricummermeent 
Deelplan Woongebied C2/C3’

Sinds begin dit jaar worden aange-
vraagde of verleende (omgevings)
vergunningen niet meer in de hei & 
wei gepubliceerd. Deze (omgevings-)
vergunningen kunt u bekijken via de 
landelijke website  www.overheid.nl of via  www.blaricum.nl  (Bekend-
makingen). 

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan 
aan voor de e-mailservice bekendmakingen Overheid. U vindt de link op www.
blaricum.nl (Bekendmakingen). 

Verordeningen
Verordeningen zijn wetten en regels die speciaal voor die gemeente gemaakt 
zijn. Deze gelden voor iedereen binnen de gemeente. De verordeningen worden 
ook bekend gemaakt via de landelijke website www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum hebben besloten om een par-
keerplaats voor het voertuig van de bewoner van Slieten 18 te reserveren als gehandi-
captenparkeerplaats. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum, Postbus 
71, 3755 ZH Eemnes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw 
E. van der Hulst, telefoonnummer 14 035.

Aanwijzing 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat de pro-
grammabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 vanaf 27 oktober 2015 tot 
aan de behandeling door de gemeenteraad op 10 november 2015, op grond van artikel 
190, lid 2 Gemeentewet, voor een ieder ter inzage ligt bij de receptie in het gemeente-
huis, Kerklaan 16 in Blaricum en in de hal van het kantoor van de BEL Combinatie aan 
de Zuidersingel 5 in Eemnes.

Programmabegroting 2016

Het college van burgemeester en wet-
houders van Blaricum maakt bekend dat 
de gemeenteraad in haar vergadering 
van 15 september 2015 heeft besloten 
tot vaststelling van de Wijziging Verorde-
ning Winkeltijden Blaricum 2013.

Deze wijziging betreft een verruiming 

van de zondagopenstelling; winkels in 
Blaricum mogen op zon- en feestdagen 
geopend zijn van 12.00 tot 18.00 uur, 
voorheen was dit vanaf 14.00 uur.
De Wijziging Verordening Winkeltijden 
Blaricum 2013 is in werking getreden op 
25 september 2015. U kunt deze verorde-
ning raadplegen op www.overheid.nl 

Wijziging Verordening Winkeltijden 
Blaricum 2013

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken
De agenda’s en de bijbehorende stukken van de raadsvergaderingen en de rondetafel-
gesprekken kunt u - zodra deze bekend zijn - bekijken op www.blaricum.nl (Bestuur > 
Vergaderschema). U kunt de agenda’s met de bijbehorende stukken ook inzien bij de 
balie in het gemeentehuis.
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Mantelzorgcompliment
Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. 
Mantelzorgers zijn van grote, persoonlijke betekenis voor de mensen die zij onder-
steunen. Hun bijdrage mag dan ook worden gewaardeerd met een mantelzorgcom-
pliment. 

De gemeente kent een mantelzorgcompli-
ment toe. Het is dus relevant in welke ge-
meente de mantelzorgontvanger woont. 
Mantelzorgers die in andere gemeenten 
wonen dan de mantelzorgontvanger, 
komen dus ook in aanmerking. 

Uw mantelzorger(s) in het zon-
netje zetten
Via een aanvraagformulier kunt u een 
‘mantelzorgcompliment’ aanvragen. Dat 
bestaat uit een geldbedrag per jaar per 
aanvrager. Per jaar kunt u één keer een 
aanvraag indienen. Dat kan tot en met 
31 december 2015. De gemeente stelt de 
hoogte van het geldbedrag vast op basis 
van het totaal aantal geldige aanvragen 
op 31 december, met een maximum van 
€ 150,-. 
Wilt u uw mantelzorger(s) op een andere 
manier waarderen dan met een geldbe-
drag, geef dan uw suggestie aan op het 
formulier. De gemeente neemt in dat 
geval contact met u op. Suggesties wor-
den meegenomen bij de evaluatie van de 
regeling. Het aanvraagformulier kunt u 

downloaden op www.maatschappelijke-
zakenhbel.nl of afhalen in het gemeente-
huis en bij de BEL Combinatie.

Afhandeling van uw aanvraag
Uw aanvraag wordt na 31 december 2015 
in behandeling genomen. Uiterlijk eind 
maart 2016 krijgt u bericht over uw aan-
vraag. De gemeente controleert achteraf 
(via een steekproef) of de mantelzorg-
complimenten terecht zijn toegekend.

Mantelzorgondersteuning
Bent u mantelzorger en heeft u vragen? 
Wilt u contact met lotgenoten? Of stoom 
afblazen bij iemand met een luisterend 
oor? Is het u soms even te veel en heeft 
u een adempauze nodig? Het is heel 
gewoon en begrijpelijk dat u als mantel-
zorger behoefte heeft aan ondersteuning. 
Wat daarin nodig is, is voor iedereen 
anders. Graag gaan we daarover met u 
in gesprek. Dat noemen we mantelzor-
gondersteuning. Neemt u gerust contact 
met ons op via 14 035 of ga naar www. 
maatschappelijkezakenhbel.nl

Op vrijdag 25 september jongstleden is de heer Van Aelst benoemd tot Ridder in 
de vierde graad (Officier) in de Orde van Oranje-Nassau. De Blaricummer kreeg de 
versierselen opgespeld door burgemeester Van der Laan (Amsterdam). De heer 
Van Aelst is ruim twintig jaar president en general manager bij het Hotel Okura in 
Amsterdam. 

De afgelopen twintig jaar heeft de heer Van Aelst het Hotel Okura ontwikkeld tot een 
toonaangevend vijfsterrenhotel in Nederland met de beste (Japanse) restaurants. On-
der zijn leiding hebben alle restaurants in het Hotel Okura Michelinsterren gekregen; 
één Michelinster voor restaurant Yamazato, één Michelinster voor Sazanka en twee 
Michelinsterren voor Ciel Bleu.

De heer Van Aelst is een van de weinige buitenlanders en Nederlanders die een lei-
dinggevende positie vervult in een Japanse onderneming. Ook is hij initiator van vele 
samenwerkingsverbanden tussen Japan en Nederland, zowel op het gebied val scho-
ling als op cultureel- en economisch gebied.
Behalve voor het Hotel Okura zet de heer van Aelst zich sinds 1998 in voor diverse 
culturele- en maatschappelijke doelen. Op zijn initiatief en met zijn inzet zijn er meer-
dere relatieavonden en fondsenwervingen georganiseerd voor onder meer het Ronald 
McDonald Huis, het Emma Kinderziekenhuis, Nederland helpt Japan, Het Prins Claus 
Fonds en Het Van Gogh Museum.

De heer Van Aelst benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau 

Woensdag 7 oktober jongstleden vierden de heer en mevrouw Rond hun 
diamanten huwelijk. Locoburgemeester Liesbeth Boersen feliciteerde het echt-
paar namens het gemeentebestuur van Blaricum en overhandigde hen een 
bos bloemen. 

ECHTPAAR ROND 60 JAAR GETROUWD

Foto: Studio Kastermans

Eind september gaf wethouder Anne-Marie Kennis het officiële startsein van het 
Sociaal wijkteam Blaricum in de Blaercom. In het wijkteam werken sociaal werkers 
en wijkverpleegkundigen samen met als doel een laagdrempelig vangnet te vormen 
voor kwetsbare inwoners. 

Het wijkteam is er voor buurtbewoners 
die zich zorgen maken over zichzelf of 
iemand anders en een signaal daarover 
dicht in de buurt kwijt willen. Samen 
met de betreffende persoon kijken de 
wijkverpleegkundige en de sociaal werker 
welke eenvoudige oplossingen mogelijk 
zijn in de directe omgeving. Daarbij wordt 
gekeken naar het eigen netwerk, de mo-
gelijkheden in de buurt en het leggen van 
verbindingen tussen inwoners. Als het 
nodig is, kan de wijkverpleegkundige een 
indicatie voor (medische) zorg afgeven 
en/of kan de sociaal werker iemand door-

verwijzen naar de gemeente. De inwoner 
gaat dan met de gemeente in gesprek 
over de noodzakelijke aanvullende zorg, 
hulp of ondersteuning.

Hoe bereikt u het wijkteam? 
Het Sociaal wijkteam Blaricum heeft ie-
dere dinsdagmiddag een inloopspreekuur 
van 13.00 tot 14.00 uur in de Blaercom, 
Schoolstraat 3. Telefonisch is het team 
te bereiken op 035- 75 041 38 of 
06- 5 250 340 of per e-mail: 
sociaalwijktema@blaricum.nl

Sociaal wijkteam Blaricum 
van start!

Dag van de Mantelzorg 
7 en 10 november 2015
Mantelzorger? Kom dan naar een van de activiteiten op de Dag van de Mantelzorg 
2015. Kijk op www.ridderlijkeroeping.nl voor alle activiteiten in de regio.
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Op maandag 26 oktober aanstaande 
start de herinrichting van het open-
bare gebied bij het winkelcentrum De 
Balken. De werkzaamheden worden 
in vier fases uitgevoerd. 

De eerste fase is de meest ingrijpende. 
Deze bestaat uit het opbreken en 
opnieuw bestraten van de doorgaande 
weg langs het winkelcentrum. Het win-
kelcentrum blijft wel gewoon bereik-
baar via een tijdelijke weg, die over de 
parkeerplaatsen van de flats zuidelijk 
van het winkelcentrum loopt (zie teke-
ning). Omdat deze weg smaller is dan 
de normale weg is hij niet geschikt voor 
al het doorgaande verkeer. Daarom vra-
gen wij u om tijdelijk een andere route 
te nemen via ’t Merk of de Hoofdweg. 
De werkzaamheden in de eerste fase 
duren tot en met 11 december 2015. 

Volgende fases
De 2e, 3e en 4e fase bestaan uit het 
herstraten van het gebied bij en tus-
sen de winkels, het aanleggen van 
parkeerplaatsen oostelijk van het win-
kelcentrum en de herinrichting van het 
gebied zuidelijk van het winkelcentrum 
waar nu de snackbar is gehuisvest. Ge-
lijktijdig zal ook de brug die vlakbij de 
school is gelegen, vernieuwd worden.

Als u vragen heeft over de werkzaam-
heden kunt u contact opnemen met 
de heer H. de Jong via e-mail: huub.
dejong@belcombinatie.nl

WERKZAAMHEDEN 
BIJ WINKELCENTRUM 
DE BALKEN

Inleveractie kleine elektrische 
apparaten bij GAD scheidingsstations
Wanneer u voor 31 december afgedankte kleine elektrische apparaten of spaar-
lampen (e-waste) inlevert bij een van de vier GAD scheidingsstations, krijgt u gratis 
punten die u kunt sparen voor Viore (centrum voor mensen die leven met kanker). 
U maakt ook kans op prijzen. 

Als de GAD, namens de Regio Gooi- en 
Vechtstreek, bij de beste 25 gemeenten 
eindigt, ontvangt Viore een sponsorche-
que van € 1.000,- van Wecycle.

Zo werkt het
Inwoners scoren punten als zij op een 
van de scheidingsstations in Hilversum, 
Bussum, Weesp of Huizen hun e-waste 
inleveren. Als u op het scheidingsstation 
bent, kunt u ter plekke op uw  smartphone 
naar de actiesite om in te checken. 

Via GPS wordt herkend of u echt op het 
scheidingsstation bent. De 25 gemeenten 
met de meeste punten per inwoner win-
nen een sponsorcheque van € 1.000,- voor 
een lokaal goed doel.

Zo doet u mee
1  Ga naar een van de vier scheidings-

stations 
2  Lever uw oude apparaten en kapotte 

spaarlampen in
3  Ga ter plekke op uw smartphone naar 

wecycle.nl/inleveren

4  Klik op CHECK IN en support het goede 
doel

5  Ontdek daarna of u een nieuw appa-
raat mag uitkiezen!

Enquête
Alle inwoners kunnen ook meedoen aan 
het tevredenheidonderzoek over de lo-
kale milieustraat. Hiermee verdubbelen 
de deelnemers aan de inleveractie direct 
hun punten voor het goede doel.
Meer informatie: www.wecycle.nl/
inleveren

Kaartje tijdelijke weg bereikbaarheid 
winkelcentrum

De herfst is weer begonnen en de bladeren liggen alweer in grote hoeveelheden op straat. Veel rommel en veel werk om het op 
te ruimen. Aan de andere kant: als er geen bladeren vallen in het najaar, dan komen er ook geen nieuwe in het voorjaar. En wie 
zou die willen missen?

De medewerkers van de BEL Combinatie 
zijn al enige tijd op bescheiden schaal 
bezig met het opruimen van bladeren 
op straat. Tussen 9 november en 18 
december gebeurt het echte werk in de 
vorm van de jaarlijkse bladcampagne. We 
verwachten dat aan het einde van deze 
periode de meeste openbare ruimtes 
weer veilig en schoon zijn. Dit is uiteraard 
ook afhankelijk van de (winterse) weers-
omstandigheden. Goed om te weten: op 
sommige bermen laat de gemeente het 
blad liggen, als natuurlijke bemesting.

Route bladcampagne 
Week 46: Byvanck Noord-Zuid; 
Week 47: Byvanck buitengebied, Rand-
weg, Naarderweg, Torenlaan en Eemnes-
serweg; 
Week 48: Fransepad e.o.; 
Week 49: Melkweg e.o.;
Week 50: dr. Catzlaan e.o.;
Week 51: Huizerweg e.o. Crailo.

Zelf bladafval aanbieden
Tijdens de bladcampagne nemen de 
gemeentemedewerkers ook een hoeveel-
heid particulier bladafval mee. U kunt 
maximaal 1 m³ blad aanbieden. Wilt u dat 
de medewerkers ook uw bladafval mee-
nemen? Zorg dan dat u het zo aanbiedt:
•  In de week vóór dat de gemeente in uw 

straat bezig is;
•  Blad zo dicht mogelijk op een hoop 

geveegd aan de rijbaan;
•  Alleen bladafval, en geen grof tuinafval, 

zoals takken. De machines raken anders 
beschadigd. 

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) van de BEL Combinatie en hand-
havers van de GAD controleren hierop 
tijdens de bladcampagne.

Alternatieven
Een alternatief is om blad in de GFT-bak 
te gooien. Grote hoeveelheden blad kunt 

u naar een van de GAD scheidingsstations 
brengen (Bussum, Hilversum of Huizen). 
Composteren op uw eigen composthoop 
is natuurlijk ook een prima oplossing 
voor uw overtollige blad. Of laat het in de 
borders liggen; de bladeren beschermen 
uw (vaste) planten tegen winterse kou en 
bieden dieren schuilgelegenheid. Verwij-
der echter wel het blad van uw gazon: het 
blad kan uw gras verstikken. 

Afvoerputten en kolken
Ondanks de inzet van de BEL-medewer-
kers kunnen afvoerputten en kolken af 
en toe verstopt raken. U kunt een handje 
helpen door het blad hier weg te schep-
pen. Zijn er na de bladcampagne nog 
steeds verstopte kolken of afvoerputten, 
dan kunt u dit melden via de website 
www.blaricum.nl (Meldpunt Openbare 
Ruimte) of telefonisch bij het Klant Con-
tact Centrum, telefoonnummer: 14 035.

Bladcampagne start op maandag 9 november
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Mantelzorgcompliment
Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. 
Mantelzorgers zijn van grote, persoonlijke betekenis voor de mensen die zij onder-
steunen. Hun bijdrage mag dan ook worden gewaardeerd met een mantelzorgcom-
pliment. 

De gemeente kent een mantelzorgcompli-
ment toe. Het is dus relevant in welke ge-
meente de mantelzorgontvanger woont. 
Mantelzorgers die in andere gemeenten 
wonen dan de mantelzorgontvanger, 
komen dus ook in aanmerking. 

Uw mantelzorger(s) in het zon-
netje zetten
Via een aanvraagformulier kunt u een 
‘mantelzorgcompliment’ aanvragen. Dat 
bestaat uit een geldbedrag per jaar per 
aanvrager. Per jaar kunt u één keer een 
aanvraag indienen. Dat kan tot en met 
31 december 2015. De gemeente stelt de 
hoogte van het geldbedrag vast op basis 
van het totaal aantal geldige aanvragen 
op 31 december, met een maximum van 
€ 150,-. 
Wilt u uw mantelzorger(s) op een andere 
manier waarderen dan met een geldbe-
drag, geef dan uw suggestie aan op het 
formulier. De gemeente neemt in dat 
geval contact met u op. Suggesties wor-
den meegenomen bij de evaluatie van de 
regeling. Het aanvraagformulier kunt u 

downloaden op www.maatschappelijke-
zakenhbel.nl of afhalen in het gemeente-
huis en bij de BEL Combinatie.

Afhandeling van uw aanvraag
Uw aanvraag wordt na 31 december 2015 
in behandeling genomen. Uiterlijk eind 
maart 2016 krijgt u bericht over uw aan-
vraag. De gemeente controleert achteraf 
(via een steekproef) of de mantelzorg-
complimenten terecht zijn toegekend.

Mantelzorgondersteuning
Bent u mantelzorger en heeft u vragen? 
Wilt u contact met lotgenoten? Of stoom 
afblazen bij iemand met een luisterend 
oor? Is het u soms even te veel en heeft 
u een adempauze nodig? Het is heel 
gewoon en begrijpelijk dat u als mantel-
zorger behoefte heeft aan ondersteuning. 
Wat daarin nodig is, is voor iedereen 
anders. Graag gaan we daarover met u 
in gesprek. Dat noemen we mantelzor-
gondersteuning. Neemt u gerust contact 
met ons op via 14 035 of ga naar www. 
maatschappelijkezakenhbel.nl

Op vrijdag 25 september jongstleden is de heer Van Aelst benoemd tot Ridder in 
de vierde graad (Officier) in de Orde van Oranje-Nassau. De Blaricummer kreeg de 
versierselen opgespeld door burgemeester Van der Laan (Amsterdam). De heer 
Van Aelst is ruim twintig jaar president en general manager bij het Hotel Okura in 
Amsterdam. 

De afgelopen twintig jaar heeft de heer Van Aelst het Hotel Okura ontwikkeld tot een 
toonaangevend vijfsterrenhotel in Nederland met de beste (Japanse) restaurants. On-
der zijn leiding hebben alle restaurants in het Hotel Okura Michelinsterren gekregen; 
één Michelinster voor restaurant Yamazato, één Michelinster voor Sazanka en twee 
Michelinsterren voor Ciel Bleu.

De heer Van Aelst is een van de weinige buitenlanders en Nederlanders die een lei-
dinggevende positie vervult in een Japanse onderneming. Ook is hij initiator van vele 
samenwerkingsverbanden tussen Japan en Nederland, zowel op het gebied val scho-
ling als op cultureel- en economisch gebied.
Behalve voor het Hotel Okura zet de heer van Aelst zich sinds 1998 in voor diverse 
culturele- en maatschappelijke doelen. Op zijn initiatief en met zijn inzet zijn er meer-
dere relatieavonden en fondsenwervingen georganiseerd voor onder meer het Ronald 
McDonald Huis, het Emma Kinderziekenhuis, Nederland helpt Japan, Het Prins Claus 
Fonds en Het Van Gogh Museum.

De heer Van Aelst benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau 

Woensdag 7 oktober jongstleden vierden de heer en mevrouw Rond hun 
diamanten huwelijk. Locoburgemeester Liesbeth Boersen feliciteerde het echt-
paar namens het gemeentebestuur van Blaricum en overhandigde hen een 
bos bloemen. 

ECHTPAAR ROND 60 JAAR GETROUWD

Foto: Studio Kastermans

Eind september gaf wethouder Anne-Marie Kennis het officiële startsein van het 
Sociaal wijkteam Blaricum in de Blaercom. In het wijkteam werken sociaal werkers 
en wijkverpleegkundigen samen met als doel een laagdrempelig vangnet te vormen 
voor kwetsbare inwoners. 

Het wijkteam is er voor buurtbewoners 
die zich zorgen maken over zichzelf of 
iemand anders en een signaal daarover 
dicht in de buurt kwijt willen. Samen 
met de betreffende persoon kijken de 
wijkverpleegkundige en de sociaal werker 
welke eenvoudige oplossingen mogelijk 
zijn in de directe omgeving. Daarbij wordt 
gekeken naar het eigen netwerk, de mo-
gelijkheden in de buurt en het leggen van 
verbindingen tussen inwoners. Als het 
nodig is, kan de wijkverpleegkundige een 
indicatie voor (medische) zorg afgeven 
en/of kan de sociaal werker iemand door-

verwijzen naar de gemeente. De inwoner 
gaat dan met de gemeente in gesprek 
over de noodzakelijke aanvullende zorg, 
hulp of ondersteuning.

Hoe bereikt u het wijkteam? 
Het Sociaal wijkteam Blaricum heeft ie-
dere dinsdagmiddag een inloopspreekuur 
van 13.00 tot 14.00 uur in de Blaercom, 
Schoolstraat 3. Telefonisch is het team 
te bereiken op 035- 75 041 38 of 
06- 5 250 340 of per e-mail: 
sociaalwijktema@blaricum.nl

Sociaal wijkteam Blaricum 
van start!

Dag van de Mantelzorg 
7 en 10 november 2015
Mantelzorger? Kom dan naar een van de activiteiten op de Dag van de Mantelzorg 
2015. Kijk op www.ridderlijkeroeping.nl voor alle activiteiten in de regio.
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Op maandag 26 oktober aanstaande 
start de herinrichting van het open-
bare gebied bij het winkelcentrum De 
Balken. De werkzaamheden worden 
in vier fases uitgevoerd. 

De eerste fase is de meest ingrijpende. 
Deze bestaat uit het opbreken en 
opnieuw bestraten van de doorgaande 
weg langs het winkelcentrum. Het win-
kelcentrum blijft wel gewoon bereik-
baar via een tijdelijke weg, die over de 
parkeerplaatsen van de flats zuidelijk 
van het winkelcentrum loopt (zie teke-
ning). Omdat deze weg smaller is dan 
de normale weg is hij niet geschikt voor 
al het doorgaande verkeer. Daarom vra-
gen wij u om tijdelijk een andere route 
te nemen via ’t Merk of de Hoofdweg. 
De werkzaamheden in de eerste fase 
duren tot en met 11 december 2015. 

Volgende fases
De 2e, 3e en 4e fase bestaan uit het 
herstraten van het gebied bij en tus-
sen de winkels, het aanleggen van 
parkeerplaatsen oostelijk van het win-
kelcentrum en de herinrichting van het 
gebied zuidelijk van het winkelcentrum 
waar nu de snackbar is gehuisvest. Ge-
lijktijdig zal ook de brug die vlakbij de 
school is gelegen, vernieuwd worden.

Als u vragen heeft over de werkzaam-
heden kunt u contact opnemen met 
de heer H. de Jong via e-mail: huub.
dejong@belcombinatie.nl

WERKZAAMHEDEN 
BIJ WINKELCENTRUM 
DE BALKEN

Inleveractie kleine elektrische 
apparaten bij GAD scheidingsstations
Wanneer u voor 31 december afgedankte kleine elektrische apparaten of spaar-
lampen (e-waste) inlevert bij een van de vier GAD scheidingsstations, krijgt u gratis 
punten die u kunt sparen voor Viore (centrum voor mensen die leven met kanker). 
U maakt ook kans op prijzen. 

Als de GAD, namens de Regio Gooi- en 
Vechtstreek, bij de beste 25 gemeenten 
eindigt, ontvangt Viore een sponsorche-
que van € 1.000,- van Wecycle.

Zo werkt het
Inwoners scoren punten als zij op een 
van de scheidingsstations in Hilversum, 
Bussum, Weesp of Huizen hun e-waste 
inleveren. Als u op het scheidingsstation 
bent, kunt u ter plekke op uw  smartphone 
naar de actiesite om in te checken. 

Via GPS wordt herkend of u echt op het 
scheidingsstation bent. De 25 gemeenten 
met de meeste punten per inwoner win-
nen een sponsorcheque van € 1.000,- voor 
een lokaal goed doel.

Zo doet u mee
1  Ga naar een van de vier scheidings-

stations 
2  Lever uw oude apparaten en kapotte 

spaarlampen in
3  Ga ter plekke op uw smartphone naar 

wecycle.nl/inleveren

4  Klik op CHECK IN en support het goede 
doel

5  Ontdek daarna of u een nieuw appa-
raat mag uitkiezen!

Enquête
Alle inwoners kunnen ook meedoen aan 
het tevredenheidonderzoek over de lo-
kale milieustraat. Hiermee verdubbelen 
de deelnemers aan de inleveractie direct 
hun punten voor het goede doel.
Meer informatie: www.wecycle.nl/
inleveren

Kaartje tijdelijke weg bereikbaarheid 
winkelcentrum

De herfst is weer begonnen en de bladeren liggen alweer in grote hoeveelheden op straat. Veel rommel en veel werk om het op 
te ruimen. Aan de andere kant: als er geen bladeren vallen in het najaar, dan komen er ook geen nieuwe in het voorjaar. En wie 
zou die willen missen?

De medewerkers van de BEL Combinatie 
zijn al enige tijd op bescheiden schaal 
bezig met het opruimen van bladeren 
op straat. Tussen 9 november en 18 
december gebeurt het echte werk in de 
vorm van de jaarlijkse bladcampagne. We 
verwachten dat aan het einde van deze 
periode de meeste openbare ruimtes 
weer veilig en schoon zijn. Dit is uiteraard 
ook afhankelijk van de (winterse) weers-
omstandigheden. Goed om te weten: op 
sommige bermen laat de gemeente het 
blad liggen, als natuurlijke bemesting.

Route bladcampagne 
Week 46: Byvanck Noord-Zuid; 
Week 47: Byvanck buitengebied, Rand-
weg, Naarderweg, Torenlaan en Eemnes-
serweg; 
Week 48: Fransepad e.o.; 
Week 49: Melkweg e.o.;
Week 50: dr. Catzlaan e.o.;
Week 51: Huizerweg e.o. Crailo.

Zelf bladafval aanbieden
Tijdens de bladcampagne nemen de 
gemeentemedewerkers ook een hoeveel-
heid particulier bladafval mee. U kunt 
maximaal 1 m³ blad aanbieden. Wilt u dat 
de medewerkers ook uw bladafval mee-
nemen? Zorg dan dat u het zo aanbiedt:
•  In de week vóór dat de gemeente in uw 

straat bezig is;
•  Blad zo dicht mogelijk op een hoop 

geveegd aan de rijbaan;
•  Alleen bladafval, en geen grof tuinafval, 

zoals takken. De machines raken anders 
beschadigd. 

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) van de BEL Combinatie en hand-
havers van de GAD controleren hierop 
tijdens de bladcampagne.

Alternatieven
Een alternatief is om blad in de GFT-bak 
te gooien. Grote hoeveelheden blad kunt 

u naar een van de GAD scheidingsstations 
brengen (Bussum, Hilversum of Huizen). 
Composteren op uw eigen composthoop 
is natuurlijk ook een prima oplossing 
voor uw overtollige blad. Of laat het in de 
borders liggen; de bladeren beschermen 
uw (vaste) planten tegen winterse kou en 
bieden dieren schuilgelegenheid. Verwij-
der echter wel het blad van uw gazon: het 
blad kan uw gras verstikken. 

Afvoerputten en kolken
Ondanks de inzet van de BEL-medewer-
kers kunnen afvoerputten en kolken af 
en toe verstopt raken. U kunt een handje 
helpen door het blad hier weg te schep-
pen. Zijn er na de bladcampagne nog 
steeds verstopte kolken of afvoerputten, 
dan kunt u dit melden via de website 
www.blaricum.nl (Meldpunt Openbare 
Ruimte) of telefonisch bij het Klant Con-
tact Centrum, telefoonnummer: 14 035.

Bladcampagne start op maandag 9 november
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EXPOSITIES
Singer t/m 29 november Bergense School. 
De eerste Hollandse expressionisten. 
t/m 17 januari 2016 Singer Highlights. 
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 
11.00-17.00 uur. 
Info: www.singerlaren.nl.
Rosa Spier Huis t/m 6 december ten-
toonstelling Adri van Rooijen (beelden) 
en Wim Vaarzon Morel (schilderijen en 
aquarellen). Openingstijden: dagelijks 
tussen 10.00-16.00 uur. 
Informatie: www.rosaspierhuis.nl.
De Trappenberg t/m 24 november Ver-
koopexpositie Madeleine Zweerts (wer-
ken met vondsten uit de natuur) en Ankie 
Vytopil (werken met textiel). Openings-
tijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-
18.00 en zondag van 17.00-20.00 uur.

WELZIJN/CULTUUR
De Malbak Kledingbank: op 30 okto-
ber kunt u tussen 09.00-12.00 uur win-
terkleding inleveren en op 31 oktober 
wordt het uitgedeeld aan mensen die 
zijn doorverwezen door bijvoorbeeld 
voedselbank, sociale zaken en vluch-
telingenwerk. Met hun legitimatie en 
doorverwijzing kunnen ze tussen 12.00-
15.00 uur kleding ophalen. Als u niet 
kunt inleveren op 30 oktober, kunt u 
contact opnemen met Bea Kukupessy 
tel. 0622261998.
Blaercom 10 november lezing van 
het Theosofisch Genootschap De ge-
boorte van innerlijke kennis. Info: 06-
12025743 en www.theosofie.net.
Alzheimer café Het Alzheimer café in 
Het Brinkhuis is een trefpunt voor men-
sen met dementie, hun partners, familie 

en hulpverleners. Tijdens het Alzheimer 
café raken mensen met elkaar in gesprek 
over de gevolgen van dementie. Iedere 
bijeenkomst staat een ander onderwerp 
centraal, dat ingeleid wordt door een 
deskundige. Daarnaast is er muzikale 
omlijsting. Elke derde donderdag van 
de maand, 19.30-21.00 uur, toegang is 
gratis en aanmelden is niet nodig.
Na afloop is er nog gelegenheid om na te 
zitten en eventueel wat te drinken.
St. Vituskerk 24 oktober benefietcon-
cert ten behoeve van de wederopbouw 
van het Maarschalkerweerdorgel in de 
Petrus- en Pauluskathedraal van Para-
maribo, Suriname. 
Het benefietconcert begint om 20.15 
uur, de toegang is vrij, maar na afloop 
wordt een bijdrage gevraagd voor dit 
prachtige doel.

De Biezem vanaf 18 oktober heeft het 
geheel verbouwde zwembad de Biezem 
haar deuren weer geopend. Op 25 okto-
ber vindt er een gevarieerd publiekse-
venement plaats en op 30 oktober is de 
officiële opening. Neem een kijkje op 
www.debiezem.nl.

BIBLIOTHEEK
Nederland Leest 2015 staat in het teken 
van het (zeer) korte verhaal. Daarom 
een schrijfwedstrijd voor alle inwoners 
uit het Gooi met als thema ‘Wonen 
en opgroeien in ‘t Gooi heel bijzon-
der!’ Uw korte verhaal (600 woorden) 
kan uiterlijk 15 november via de mail, 
o.v.v. naam, adres en telefoonnummer 
worden opgestuurd naar tvantreeck@ 
bibliotheekhlb.nl Voor meer informatie: 
www.bibliotheekhlb.nl.
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De werkgroep ‘veertig jaar Bijvanck’ heeft het voor elkaar gekregen, dat door dit 
jaar heen verschillende activiteiten plaatsvonden voor jong en oud. Vele nieuwe 
bezoekers kwamen naar het buurthuis en waren aangenaam verrast door alle 
mogelijkheden in het wijkcentrum.

Ook dit jaar staan de Bijvanck en de 
Malbak in het teken van activiteiten 
en betrokkenheid. ‘We begonnen met 
een bruisende brainstorm, die in het 
wijkcentrum plaatsvond. De avond 
leverde veel op, zoals bijvoorbeeld 
plannen om het centrum toegankelijker 
en aantrekkelijker te maken’, aldus Jenny 
Hospers. ‘Een aantal mensen gaat aan de 
slag met de herinrichting, een andere 
groep ontwikkelt talloze activiteiten voor 
senioren, van creativiteit tot bewegen. 
Maar ook sociale activiteiten, zoals het 
houden van een debat en het ontwikkelen 
van een programma voor kinderen 
in hun kracht. De jongerenruimte 
wordt multifunctioneel gemaakt door 
bijvoorbeeld weer een biljart te plaatsen, 
dat in de Bijvanck werd gemist’. 

Informatie
Kortom de Bijvanck blijft in beeld!  
U wordt van harte uitgenodigd om 
mee te denken  en te doen en met uw 
kwaliteiten en vaardigheden hieraan 
bij te dragen. Voor meer informatie: 
jhospers@versawelzijn.nl.

Delicious 
door Adrie van Zon
Het is delicieus, heerlijk, vers, gezond, wat onze nieuwste aanwinst ‘Groente en 
Fruit’, Torenlaan 6a, tussen de bakker en de drogist, sinds enige tijd verkoopt.  
Mark Faes en Toine Mulder zijn de nieuwe ondernemers.

Ze hebben al negen jaar lang een speci-
aalzaak in Bussum met veel klanten uit 
Laren en Blaricum. Toen er winkelruim-
te vrij kwam in Blaricum op zo’n mooie 
locatie, hebben ze de stap gewaagd. De 
eerste weken zitten er inmiddels op. 
Overladen met positieve en enthousias-
te reacties, bloemen en cadeaus. ‘Verse 
groente en fruit vinden de mensen steeds 
belangrijker. Wij kunnen dat aanbieden’, 
aldus Mark Faes, ‘omdat we elke dag  ‘s 
morgens vroeg zelf groente en fruit in-
kopen, waardoor we werken met kleine 
voorraden. Daardoor hebben we altijd 
vers fruit in tegenstelling tot fruit in de 
supermarkten dat vaak nog onrijp is’. 

Onmisbaar
Vers fruit is onmisbaar voor de mens. Dr. 
Stephen Mak, oncoloog, bijvoorbeeld 

gelooft in natuurlijke genezing van het 
lichaam tegen ziekten, waarbij fruit een 
belangrijke rol speelt. Maar dan moet je 
wel weten hoe je fruit moet eten. In elk 
geval niet: het eten van fruit na je maal-
tijden. Vruchten moeten worden gegeten 
op een lege maag. En, aldus Dr. Mak: 
Als je het beheerst om op de juiste ma-
nier vruchten te eten, heb je het geheim 
van schoonheid, duurzaamheid, gezond-
heid, energie, geluk en een normaal ge-
wicht ontdekt!                                                                                                        

Terug naar Delicious                                                                                                            
Toine en Mark vinden dat Blaricum, 
naast een gespecialiseerde bakker, dro-
gisterij/parfumerie, slager en viszaak, 
een echte groente- en fruitzaak nodig 
heeft. Er wordt goed gereageerd op hun 
uitgebreid aanbod met producten van 

het seizoen, sappen, maaltijden, salades, 
soepen, bereid in eigen keuken, zoutarm,  
zonder toevoegingen en geen conserve-
ringsmiddelen voor het langer goedhou-
den.                                                                                                                                    

Blaricum is weer twee jonge enthousi-
aste ondernemers en een mooie winkel  
rijker. Laten we dat koesteren! Mark en 
Toine staan open voor suggesties en vra-
gen. U kunt ze bereiken op tel. 5445244. 
E-mail: deliciousgroente@gmail.com. 

Bruisende brainstorm in de Malbak

KWF
De jaarlijkse collecte van KWF kan-
kerbestrijding heeft in 2015 € 8.058,30 
opgebracht.
De KWF afdeling Blaricum dankt ieder-
een van harte voor zijn/haar bijdrage.

Inbreng 
rommelmarkt 
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of 
rommelkast opruimen? 
Goed idee, want u kunt uw goederen 
weer inbrengen voor de rommelmarkt 
2016, die traditiegetrouw plaatsvindt 
op de Blaricummerie op Koningsdag. U 
kunt uw spullen brengen bij Rie Rigter, 
Eemnesserweg 4, Blaricum. Geen groot 
meubilair.
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