
Rectificatie
In de vorige editie van hei & wei stond 
onder bijgaande foto helaas de ver-
keerde naam. 
Het foto-onderschrift vermeldde de 
naam Hans Vos. Uiteraard moet dit Ge-
rard Vos zijn. 

Jolanda Raven
Vriendelijk, vrolijk en werkzaam. Na 
zeven jaar verlaat ze dorpshuis Blae-
rcom, waar ze met heel veel plezier en 
toewijding heeft gewerkt. 
‘Veel leuke mensen heb ik leren kennen, 
veel feesten helpen organiseren en Blaer-
com steeds mooier doen zijn’, zegt ze be-
scheiden. Ieder afscheid doet pijn, maar 
de vele, vele vrienden die haar zingend 
kwamen uitwuiven en Blaercom op 
zijn grondvesten deed trillen, maakten 
veel goed. We zullen haar missen en 
wensen haar een zonnige toekomst toe.

Hersenletsel
Health Center FIT heeft het keurmerk 
Hersenletsel ontvangen. Dit keurmerk 
biedt mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel een sportprogramma op 
maat. 
‘Een reguliere sportschool is vaak net 
een brug te ver voor mensen met her-
senletsel. Wij willen voor hen bepaalde 
drempels wegnemen en een aangepast 
programma aanbieden waarbij persoon-
lijke aandacht centraal staat. Wij hopen 
deze mensen weer aan het sporten te 
krijgen. Dat is iets waar we als fitness-
centrum graag aan bijdragen’, aldus Paul 
Knip. Bij interesse of meer informatie 
tel. 5312191. 
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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

Bij en wij, natuurlijk samen
door Frans Ruijter
In hei & wei een artikel over de bij en wij. Er is de laatste jaren veel over deze 
nuttige insecten verteld en geschreven. Ik denk dat niemand in twijfel trekt, dat 
we niet zonder deze beestjes kunnen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
Blaricumse imkervereniging er alles aan doet om ervoor te zorgen dat er zoveel 
mogelijk ‘drachtplanten’ in het dorp en omgeving komen te staan.

Zo hebben zij al de bekende ‘koren-
bloemactie’ georganiseerd. Deze actie 
loopt, met medewerking van en dank aan 
de Blaricumse winkeliers, nog steeds. 
Nico de Jong, bij een ieder bekend van 
de zorgboerderij Het Werkpaert, heeft 
heel enthousiast gereageerd op het ver-
zoek van de imkervereniging om koren-
bloemen mee te zaaien met de rogge en 
het spelt in de Engh. Dit gebeurde in de 
tweede helft van oktober. De imkers-
vereniging Blaricum levert hiervoor het 
zaad. De korenbloem is naast ons trotse 
gemeentewapen ook een bijenminnend 
plant. Dit allemaal is maar een klein be-
gin.. er zal meer moeten gebeuren om de 
bij en zijn soortgenoten zoals de hom-
mels, de wilde bijen, vlinders en andere 
insecten in stand te houden. 

Biodiversiteit 
Hoe zouden particulieren en overheid 
hier in gezamenlijkheid aan kunnen wer-

ken? Zo moeilijk is dat niet lijkt mij. Bij-
en help je het beste met goed eten en een 
schone omgeving. Daar kan iedereen aan 
meewerken. Bijenvriendelijke bomen, 
struiken en planten in tuinen en openbaar 
groen is voor ons allen een haalbaar doel. 
Geen bestrijdingsmiddelen en ander gif 
gebruiken, spreekt vanzelf. Daar doen 
we in Blaricum toch zeker al genoeg 
aan? Dat wordt inderdaad vaak gezegd 
en gedacht. Jammer dat de realiteit an-
ders is. De groene en onderhoudsarme 
designtuinen zijn voor bijen, vlinders en 
andere bloemen bezoekende insecten-
woestijnen waar niets te halen valt. De 
oppervlakte aan ‘natuurlijke’ omgeving 
die hier voor de insecten verloren gaat, 
wordt steeds groter.

Mogelijkheden in Blaricum
Het St. Vitustuintje tussen het Vitusge-
bouw en het gemeentehuis aan de Ker-
klaan heeft alle mogelijkheden in zich 
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Nieuw theaterdiner in het Gooi

Gideon Calis, acteur en entertainer, speelt al 20 jaar de rol van Ebenezer 
Scrooge. Het verhaal van Scrooge is geschreven door Charles Dickens en is in-
middels talloze keren vertaald in fi lms en theaterstukken. Gideon Calis vraagt 
zich al enige tijd af hoe het verhaal van Scrooge verder zou zijn gegaan.

Daarom is Gideon vorig jaar begonnen 
aan een vervolg op het meesterwerk van 
Dickens, in de vorm van een theaterstuk. 
Het stuk wordt het weekend voor kerst  
gespeeld op een prachtige, historische 
locatie: het oude kerkje aan de Wakke-
rendijk in Eemnes, beter bekend als Het 
Dikke Torentje. 
De combinatie van een nieuw Dickens 
verhaal, geschreven door Gideon, en de 

historische locatie zorgt voor een mooi 
en meeslepend theaterdiner. U wordt vol-
ledig verzorgd en vermaakt in een heer-
lijk donkere kerstsfeer. 

Informatie 
Dit theaterspektakel zal het weekend 
voor kerst plaatsvinden. Voor informa-
tie en kaarten kopen, kunt u terecht op 
www.kerstmetscrooge.nl.

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Achteruit schakelen

Vanwege de sterk aangezwollen 
stroom vluchtelingen moeten we in 
ons land even ‘achteruit schakelen.’ 
In ons land wordt er momenteel 
wel erg veel gevraagd van de 
spankracht van menig bestuurder. 
Ook van menig inwoner. Vooral bij 
gemeenten die door de regering tot 
‘vluchtheuvels’ aangewezen zijn, 
op curieuze, bijna feodale criteria. 
Zoals: hoe minder inwoners en hoe 
verder weg op het platteland, des 
te grotere toewijzing van vluchte-
lingen. Een absoluut dieptepunt: 
de verhouding van één inwoner op 
tien vluchtelingen. Niet gek dat de 
betreffende inwoners wel even heel 
erg moeten ‘achteruit schakelen.’ 
Dat het Haagse zwabberbeleid niet 
in dank afgenomen wordt blijkt 
inmiddels ook overduidelijk uit de 
intimiderende reacties in overleg-
vergaderingen, en uit de geweld-
dadigheden op straat. Foute boel, 
maar het gebeurt.  
Den Haag, loensend naar de ver-
warring binnen de EU, schuift de 
problemen door naar de gemeen-
ten. Een stuwwal van weerstand 
veroorzakend. Niet goed voor 
een land dat in 1914 als vanzelf-
sprekend een miljoen Belgische 
vluchtelingen opnam. Bovendien 
voedt de huidige situatie het blinde 
populisme. Ongewenst en gevaar-
lijk. Er is haast geboden. Je kunt 
niet onbeperkt blijven achteruit 
schakelen. Moet je niet willen.  

Want niet iedereen is als Devi, de 
man uit Noordoost-India, die sinds 
2003 in zijn auto uitsluitend ach-
teruit rijdt. Van de overheid wist hij 
toestemming te krijgen voor deze 
afwijkende rijgewoonte. Het begon 
allemaal toen hij de versnelling van 
zijn auto niet meer uit de achteruit 
stand kreeg. Zijn garage oordeel-
de: niet te repareren. Devi begon 
toen zelf aan de versnellingsbak te 
sleutelen. Hij bouwde die zó om dat 
hij vier versnellingen achteruit en 
eentje vooruit kreeg. Stoel en stuur 
keerde hij ook om. De koplampen 
monteerde hij aan de achterkant. 
Evenals de sirene, om andere weg-
gebruikers er op te attenderen dat 
hij er aankwam, met de achterkant 
naar voren. Volgens hem was het zo 
een stuk veiliger rijden. 
Moge dat ons èn de vluchtelingen 
bespaard blijven: het voor altijd 
achteruit schakelen…

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  

om op dit gebied een voorbeeldfunctie 
te vervullen. De imkersvereniging Blari-
cum e.o. wil met hulp en medewerking 
van de inwoners van Blaricum in het 
St. Vitustuintje een Tuin van Overvloed 
inrichten. Een overvloed aan bloeiende 
bomen, struiken en planten en een over-
vloed aan eetbare gewassen en vruchten. 
Het geheel wordt dan nog opgesierd met 
een kleine, ecologische bijenstand zodat 
er een paar korven en kasten van de bij-
en droog en beschut kunnen staan. Mooi 
idee hoor ik u zeggen, maar daar is wat 
voor nodig. Inderdaad, twee belangrijke 
dingen zijn nodig om zo’n mooi plan te 
realiseren. 
Ten eerste zijn er vrijwilligers nodig: 
mensen die enthousiast aan dit mooie 
initiatief willen meewerken, aardigheid 
hebben in tuinieren en willen helpen 
deze Tuin van Overvloed van de grond 
te laten komen en te onderhouden. Een 
klein stukje moestuin erbij kan een 
prachtige manier zijn om kinderen bij de 
natuur en bij het kweken van hun eigen 
groenten te betrekken. De omgang met 
de bijen wordt dan spelenderwijs meege-
nomen. Ten tweede is er ook geld nodig, 
vooral voor de inrichting en in mindere 
mate op een jaarlijkse basis voor die on-
derhoudstaken waar professionele hulp 
niet gemist kan worden.

Utopie of straks werkelijkheid?
Het is een ambitieus plan, maar als je 
niets onderneemt om de werkzaamhe-
den op dit gebied ook voor de toekomst 
te borgen, weet je zeker dat het is af-
gelopen. Om nu te spreken van ‘het is 
vijf voor twaalf’, klinkt zo dramatisch, 
maar het is wel de hoogste tijd om iets 
te ondernemen. Elk initiatief moet op 
zijn haalbaarheid getoetst worden. Er 
zouden zich dan nog meer mogelijkhe-
den aan kunnen dienen: het inzaaien van 
bijenweiden en bloeiende akkerranden 
vraagt voor de toekomst om maatregelen 
die de continuïteit van deze ecologische 
behoefte structuur geven. In samenwer-
king met de gebruikers van de gronden 
van de Agrarische Stichting Blaricum en 
de stichting zelf moet dit toch te bereiken 
zijn. De ervaringen die de laatste jaren 
met deze bijenweiden zijn opgedaan, la-
ten zien dat de wilde bijen, vlinders en 
andere insecten, en in het naseizoen zelfs 
de vogels die op de zaden afkomen, hier-
van profi teren. Wie weet wordt dit met de 
medewerking van velen realiteit. Er zal 
in de nabije toekomst verdere informatie 
volgen. 

Wilt u er meer over weten? 
Neem dan contact op met Jan Goedkoop: 
jangoedkoop@me.com

vervolg van voorpagina
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De Japanse duizendknoop
(het vervolg)
door Sybert Blijdenstein
In de hei & wei no.470 van augustus jl. maakte u voor het eerst kennis met deze, 
ons land letterlijk en figuurlijk, diep binnengedrongen exoot. Een woekeraar, 
die met zijn tot twee meter diep liggende wortelstelsel muren en wegdek kan 
splijten. 

Daarop kwamen de reacties binnen. Ook 
die van de gemeente. Het sprak velen 
aan. Zo schreef Loed de Beukelaar dat 
hij, niet alleen op zijn reizen door Frank-
rijk deze sterke woekeraar had aangetrof-
fen, - dikwijls in de bermen van kleine 
dorpen -, maar ook hier in Blaricum. O.a. 
op het braakliggend terrein tussen de A1 
en Tergooi en op de Schapendrift langs 
het paadje naar de sportvelden. Ook werd 
een meterslange struik gesignaleerd aan 
het Fransepad/hoek Angerechtsweg. De 
struiken achter de boekhandel bleken 
snel afgeknipt te zijn. 

Een goed voorbeeld. John Muller, die 
als eerste ons op dit gewraakte gewas 
attent maakte, verwees naar een onder-

zoeksrapport, te vinden onder de web-
site www.student.vhl.wur.nl met de titel 
‘Japanse duizendknoop wat moeten we 
er mee?’ Hij gaf ons ook een artikel van 
Edialux over de preventie, de bestrij-
dingswijzen (‘afmaaien en/of de 60 cm 
uitgroei bespuiten met ‘Silvanet 100’) en 
de strikt voorgeschreven afvoerwijze van 
de afgemaaide plantenresten.    

Wetgeving en beschrijving
In ons land is er nog geen wetgeving op 
dit punt. Wel in België, Engeland en Ier-
land, waar jaarlijks de schade in de mil-
joenen loopt. Met als gevolg een actief 
handhavingsbeleid, hoge boetes en zelfs 
gevangenisstraffen. Op Europees niveau 
is men ‘er mee bezig’. Dat kan nog wel 

even duren. Onze gemeente geeft er dan 
ook de voorkeur aan dat burger en over-
heid de handen ineen slaan. De struik is 
eenvoudig te herkennen. Hij wordt tot 
zo’n twee en een halve meter hoog, heeft 
gladde, hartvormige bladeren, bloeit met 
strengen witte bloempjes, en ontspruit 
uit de grond met een bundel grijze, dikke 
bamboe-achtige stengels. Zie de foto. 
 
Gemeentelijke werkwijze 
De gemeentelijke buitendienst beperkt 
zich tot nog toe tot het ‘gemeentelijk 
gras’, zoals de bermen. Zij maait de 
struiken daar tot aan de grond toe af. 
Medewerking van de particulier acht zij 
daarbij noodzakelijk, anders heeft de be-
strijding geen enkele zin.   
Zij dringt er bij de inwoners op aan 
deze struiken op eigen terrein zelf af te 
maaien: ‘De eenvoudigste manier om de 
struik een halt toe te roepen is die ‘uit 
te putten’. Dat wil zeggen de struik te 
maaien en/of de plantenstelen tot aan de 
grond af te knippen. Het maaisel/knipsel 
mag beslist niet op de composthoop of 
in de GFT container terechtkomen: het 
móet bij de restafval worden gestort, dus 
in de grijze container!’   

Signaleren en de Boa
De gemeente wijst er, bij monde van de 
opzichter, voorts op dat de eigenaar van 
het perceel waarop de duizendknoop 
wordt aangetroffen, verantwoordelijk is 
voor de verwijdering ervan:
‘Als u dat wilt, kunnen wij de Boa (bui-
tengewoon opsporingsambtenaar) ver-
zoeken de eigenaar aan te spreken om 
dat werk uit te voeren. Wat de overige 
haagbeplanting in het dorp betreft, dat 
heeft doorlopend onze aandacht.’ 

Ziet u deze duizendknoop 
ergens langs een weg of in een daar 
aangrenzende tuin dan kunt u dat 
doorgeven, onder vermelding van 
zaaknummer 8741-2015, aan het 

meldpunt Openbare ruimte, 
tel. 14035. Bedankt voor uw hulp!   

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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‘Als het goed met je gaat, kun je ook voor een 
ander zorgen’
Met deze gedachte is vijftien jaar geleden Stichting Blaricum Sumatra Medan (BSM) opgericht door voorzitter Pierre 
Pourchez. In hei & wei 467 van 5 juni 2015 heeft u in Even voorstellen… al kennis kunnen maken met hem.

Stichting  BSM zet zich in voor een wees-
huis gelegen nabij de Indonesische stad 
Medan, waar al bijna veertig jaar lang 
gehandicapte straatkinderen worden op-

gevangen. Openbare Basisschool de Bij-
vanck, waar Pierre tot afgelopen zomer 
docent was, werd de draaiende motor 
achter Stichting BSM. 

Abdi Kasih
Wat veertig jaar geleden begon als een 
krotje zonder elektriciteit in de middle 
of nowhere, is mede dankzij Stichting 
BSM uitgegroeid tot een mooi en veilig 
opvangtehuis voor maar liefst tachtig 
kinderen: Abdi Kasih. Zo’n dertig bege-
leiders zetten zich in om de kinderen een 
fijn leven te bieden met alles waar een 
kind recht op heeft: veiligheid, liefde, 
verzorging, familie en scholing.

Kerstevent
Op 12 december van 16.00-20.00 uur 
organiseert Stichting BSM een prachtig 
kerstevenement in De Malbak. Dankzij 
sponsoren worden u allerlei lekkere hap-
jes en drankjes aangeboden. Er is muzi-
kaal amusement met optredens van o.a. 
de kinderen van de OBS Bijvanck onder 
leiding van Pierre Pourchez. Er zal een 
loterij plaatsvinden met zeer verrassende 
prijzen. 
De prijzen zijn te danken aan sponsoren, 
waaronder ook Marco Borsato te noemen 
valt. De opbrengst van de avond gaat ui-
teraard in een mooie kerstenveloppe naar 
Abdi Kasih. 

Informatie en aanmelden
U kunt zich aanmelden door de 

entreeprijs van € 2,50 pp 
over te maken naar 
rekeningnummer 

NL60 RABO 01684.98.839 t.n.v. 
Stichting BSM, met vermelding 

van uw telefoonnummer. 
Informatie: www.stichtingbsm.nl.

Kinderen van Abdi Kasih
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Prinsenbal van de Kruiskuilers 2015
Zaterdag 28 november a.s. verzorgen de Kruiskuilers weer hun roemruchte, 
bruisende, jaarlijkse avond in het Vitusgebouw, aanvang 20.30 uur. 

Het belooft een gedenkwaardige avond 
te worden met veel zin, maar vooral ook 
onzin over het Blaricumse leven. U wordt 
getrakteerd op actuele hoogte- en diepte-

punten uit ons dorp. Wie weet maakt u er 
zelf deel van uit…  Tevens wordt er een 
nieuwe prins onthuld. Echte Blaricum-
mers mogen deze avond niet missen!

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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In memoriam Lex Lanphen

17 juli 1936 - 25 september 2015

door Frans Ruijter
Als er een geboren en getogen Blaricummer plotseling overlijdt, 

dan gaat er een schok door het dorp. Zo ook bij het overlijden van 
Lex Lanphen. De laatste jaren vooral bekend in Blaricum en omgeving 

in zijn grijze busje met opvallend oranje bies. 

Lex was het ze-
vende kind uit 
het huwelijk van 
Geurt Lanphen 
en Berta Calis. 
Het gezin be-
stond in totaal uit 
twaalf kinderen. 
Lex ging na de 
Bernardusschool 
naar de techni-
sche school. Al 
op jonge leeftijd 
ging hij werken 
bij de smederij 
van V.d. Bergh 
aan de Brinklaan. 
Het smeden had 
hij snel gezien, 
Lex zijn kwali-
teiten lagen bij 
het technische werk. Iets wat in die jaren 
nog in de kinderschoenen stond. Door 
de vondst van het aardgas in Groningen, 
ging bijna heel Nederland over van ko-
len stoken naar de handige en minder be-
werkbare gaskachel. Lex heeft heel wat 
leidingen in huizen aangelegd en kachels 
geplaatst. Het onderhoud daarvan, was 
ook bij Lex in goede handen.

Gaswacht
Lex wilde zijn vleugels uitslaan en ging 
werken bij de Gaswacht. Hier kon hij 
zich helemaal richten op het onderhoud 
van kachels, boilers en geisers. Hij was, 
net als al zijn broers en zusters, uitgerust 
met een groot verantwoordelijkheids-
gevoel en werklust. Een ieder die bel-
de werd geholpen, al was het in de late 
avonduren. In zijn schaarse vrije tijd liet 
hij letterlijk en figuurlijk niemand ‘in de 
kou zitten’. Lex was vaak de reddende 
engel. Maar Lex maakte nog een stap op 
de maatschappelijke ladder. Hij ging aan 
de slag bij de technische dienst van Juli-
ana-Oord in Laren. Hier werkte hij zich 
op tot hoofd van de technische dienst. 
Hier bleef hij tot zijn VUT-gerechtige 
leeftijd. 

Maatschappelijk betrokken
Lex trouwde op 9 januari 1965 met Ria 
Calis van de Verbindingsweg. Zij gingen 

wonen op de Lu-
denweg 8. Dit huis 
is gebouwd op de 
grond die tot zijn 
ouderlijk huis be-
hoorde. Ria en Lex 
kregen twee kin-
deren: Caroline en 
Alexander. Naast 
zijn drukke leven, 
was er ook tijd 
voor de gemeen-
schap van Blari-
cum. Vele jaren 
was hij zeer actief 
lid van de plaatse-
lijke EHBO. Op 
veel activiteiten in 
het dorp was hij 
aanwezig om te 
helpen als dat no-

dig mocht zijn. Ook deed hij mee aan de 
wedstrijden van EHBO. Dit heeft geleid 
tot een zeer goed gevulde prijzenkast bij 
deze vereniging. Ruim 21 jaar was hij 
ook bij de vrijwillige brandweer in ons 
dorp. Lex ontbrak maar weinig bij bran-
den en oefenavonden. Hier kwam zijn 
kennis van centrale verwarmingen en 
kachels goed van pas. 

Vrije vogel
Na zijn pensionering was stil zitten geen 
optie. Waar geholpen kon worden was 
Lex aanwezig. En daarnaast vond hij zijn 
ontspanning in de polder om te genieten 
van de vogels die daar talrijk aanwezig 
zijn. Op zijn rouwkaart stond dan ook dit 
mooie typerende gedichtje:
Ik zie vogels hoog in de lucht
Ze vliegen daar zo vrij
zonder angst, zonder pijn
nu mag jij één van die vogels zijn….

Na een kort ziekbed overleed hij toch 
nog plotseling. Lex had wel wat lichame-
lijke problemen, maar de ‘vogel’ verliet 
ons toch onverwacht.

Wij van hei & wei, wensen Ria, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte om dit ver-
lies een plaats te geven. Bij de dood ein-
digt het leven en begint de herinnering. 
In het geval van Lex zijn deze talrijk.  

De kaarten kosten € 12,50 per stuk
 en de winst gaat volledig

 naar de Vastenactie. 
De kaarten zijn te bestellen bij:

Nico de Jong  06-54954136
Klaas Vos  035-5313471

Stef van den Bergh 06-53271637
Tevens zijn er kaarten aan de
 zaal te koop, op de avond zelf.

Collecteren in Blaricum

door Aty Lindeman-Strengholt
Hebt U wel eens gecollecteerd? Collectant geweest, langs deuren gelopen die 
wel of niet opengedaan werden? We hadden een bijzonder gesprek met drie 
van de ontelbare medewerkers op dit gebied, drie Blaricumse collectanten voor 
het KWF. Hun fiere motto is: we lopen niet voor ons zelf, zeker niet…

Ze hebben veel herinneringen en ontel-
baar veel ervaringen. Leuke, maar soms 
ook helemaal niet. ‘Die lange oprijlanen, 
die grote ijzeren hekken. Je komt er puf-
fend aan en een enkele keer wordt er dan 
gezegd; wij geven niet, want er is al over-
gemaakt. En daar sta je dan. Soms kom 
je aan de praat, en wordt er nog extra ge-
geven. In het voorjaar, in de zomer is het 
goed te doen. Maar wanneer het donker 
wordt, stoppen we gelukkig.’

Vele collectes, vele ervaringen
Het gemeentehuis liet weten dat er jaar-
lijks in Blaricum 26 
collectes gehouden 
kunnen worden. Naast 
het KWF zijn onder an-
dere de collectes voor 
Amnesty International, 
de nierstichting, het 
Rode Kruis en het Reu-
ma Fonds bekende col-
lectes. Zo vele collectes 
zo veel ervaringen. Wat 
te denken van het verhaal, dat de collec-
tant door het raam de familie aan tafel 
zag zitten, maar dat ze niet open deden. 
‘Maar gelukkig’, zeggen ze alle drie, 
‘zijn er ook zoveel plezierige momen-
ten. Iemand die zegt, wat leuk dat u dit 
werk doet en dan krijg ik royaal een ste-

vige bijdrage. Ook was er eens een kind, 
dat naar haar kamer holde en trots haar 
spaarvarkentje leegschudde.’

KWF
Ze lopen meestal tussen vier en zes uur 
’s middags, dan zijn de meeste mensen 
wel thuis. Maar zijn ze dat niet, dan gaan 
ze nog eens terug en soms zelfs nog een 
keer. Ze zijn soms wel zes tot zeven uur 
bezig. ‘Nee, we lopen echt niet voor ons-
zelf. Kanker is zoiets vreselijks. Daar 
kunnen we niet genoeg voor doen’. De 
collectanten vervolgen: ‘We lopen lie-

ver in de “gewone” 
buurten. Veel men-
sen kennen ons nog 
van vorig jaar en dat 
is leuk. Ze geven dan 
heel spontaan. Een 
enkeling zegt dat ze 
niet geven aan het 
KWF en dat is totaal 
onbegrijpelijk, want 
er moet nog zoveel 

onderzoek gedaan worden en dat kost 
veel tijd én geld’. Soms is er geen bel bij 
de deur te vinden, dat is dan even moei-
lijk. Maar als je dan uiteindelijk de deur 
ziet opengaan en iemand zijn portemon-
nee pakt voor het KWF, dan zijn we echt 
gelukkig!’ En wie niet?
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En verder… 

Waarom wonen in Blaricum?
‘Werk. En nu niet meer weg te krijgen 
en te denken.’

Wat doet Gerbe in zijn vrije tijd?
Hij houdt er van om in archieven te dui-
ken en zaken uit te pluizen. Over pan-
den in het dorp, hij houdt zich bezig met 
de inventarisatie van monumenten, over 
architecten, Gerbe verdiepte zich in de 
architect Th.W. Rueter (1876-1963), 
waarvoor hij informatie verzamelde in 
het Architectonisch Instituut in Rotter-
dam. Verder zien we hem veel met zijn 
camera bij gelegenheden waarvoor hij 
gevraagd wordt of die hem boeien. Hij 
legt in beeld vast wat mooi, leuk, gezel-
lig, interessant en ‘Blaricumbepalend’ 
is. Ook kunst heeft nog steeds zijn be-
langstelling, vandaar zijn aanwezigheid 
als commissielid bij BEL-art en zijn 

voorzitterschap bij de kunstmanifesta-
tie De 14 Blaricumse Levensstaties op 
het Oranjeweitje. Piet Mondriaan staat 
op zijn lijstje voor nader onderzoek. 
Gerbe: ‘Zo blijf je wel een beetje van 
de straat natuurlijk.’

Met wie zou Gerbe een drankje willen 
drinken?
‘Met mijn beide zoons, dit is er eigen-
lijk nog nooit van gekomen.’

Twitteren, Facebook?
‘Niet aan mij besteed.’

Vakantie: zomer of winter?
‘Zomer, maar niet te lang.’ De bergen 
hebben geen voorkeur want Gerbe 
heeft hoogtevrees. En wat is er mooier 
dan sneeuw in Blaricum. ‘Ik hoop wel 
op sneeuw, een echte winter. Blaricum 
is dan prachtig, zo hebben we Blaricum 
op 15 december 1969 leren kennen.’

Wat is een echte Gerbe-eigenschap?
De combinatie van organiseren en ce-
remoniemeester zijn en op de details 
letten is wel op Gerbe van toepassing. 
Recht door zee en zijn mening niet on-
der stoel of banken steken. En natuur-
lijk: ‘Als mensen plezier hebben dan 
heb ik het ook en dan is veel leuk om te 
doen.’ Dat zijn betrokkenheid bij Blari-
cum gewaardeerd wordt blijkt uit zijn 
onderscheiding: ‘Lid in de Orde van 
Oranje Nassau’. Deze onderscheiding 
ontving hij in april 2005.

Aan welke Blaricummer zou Gerbe 
het stokje willen doorgeven?
‘Aan één van die jonge hardwerken-
de Blaricumse vrijwilligers: Jürgen 
Krijnen’. Jürgen is medewerker van 
de Oranje Vereniging, Lid van de Bla-
ricumse Vrijwillige Brandweer en is 
werkzaam bij de Blaricumse IJzerhan-
del.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl
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S.v .d .Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Even voorstellen: 
Gerbe van der Woude

door Gerda Jellema
De Trappelzakboogie… Niet echt iets waar je aan denkt als je het over Gerbe 
van der Woude hebt. Toch heeft hij in Duitsland ‘furore’ gemaakt door deze 
boogie samen met Bep en Alie Majoor op te voeren tijdens een uitwisselings-
programma van BVV’31 en een voetbalclub aldaar. 

Gerbe van der Woude, geboren te Pur-
merend, kwam als 26-jarige met zijn 
zwangere vrouw Tineke en een zoontje 
in 1969 naar Blaricum waar hij bij de ge-
meente startte als personeelsfunctionaris 
en waar hij, na de afdeling sportzaken en 
recreatie en na een op zijn lijf geschre-
ven functie binnen kunst en cultuur, zijn 
loopbaan 35 jaar later beëindigde om als 
vrijwilliger met ongeveer dezelfde taken 
door te gaan. 

Gerbe verdiept zich in historie
Vanaf zijn komst naar Blaricum heeft 
Gerbe zich verdiept in de historie van 

Blaricum en is hij van het dorp gaan 
houden. Gerbe tijdens zijn praatje voor 
het radioprogramma Stillehelpers van 
Kruispunt: ‘Zeg je Blaricum, dan begint 
het bij mij te tintelen.’ Hij heeft zich in-
gezet en zet zich in om het mooie en bij-
zondere van ons dorp in stand te houden. 
Hij is steunpilaar van de Stichting kunst 
en cultuur Blaricum, zit in de commissie 
BEL-Art en in de commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit van de BEL-gemeente als bur-
gerlid van de gemeente Blaricum. Gerbe 
is of is geweest medewerker, voorzitter, 
organisator of ceremoniemeester bij de 
gemeente en diverse verenigingen. In 
de jaren 70 heeft hij als auteur en regis-
seur aan een vijftal revues voor BVV’31 
meegewerkt (Gerbe was 11 jaar secreta-
ris en 15 jaar voorzitter van BVV’31), 
waarvoor Tineke, die coupeuse is, de 
kostuums maakte. 

De Trappelzakboogie stamt ook uit die 
periode. Bij de Avro werkte Gerbe mee, 
achter de schermen, aan het beroemde 
programma ‘Stuif es in’. Voor de Gooi- 
en Eemlander deed hij enkele jaren ver-
slag van honk- en softbal wedstrijden. 
De lijst met activiteiten is onuitputtelijk. 

Daarnaast publiceerde hij met anderen 
beeldboeken waarbij Gerbe vooral de 
informatie aanleverde: ‘Op het oog ge-
wone huizen’ (samen met Jan Greven) 
en ‘Blaricum haar landhuizen en villa’s 
- haar atelierwoningen en hutten - haar 
bijzondere bewoners’ (samen met Gé 
van der Pol). Tijd om hem een paar vra-
gen te stellen.
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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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hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Kom & Kijk en u zult zien…

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

Samen verder

door Aty Lindeman-Strengholt 
Ons dorpsblad zou een fors weekblad 
kunnen zijn als we al die interessante 
Blaricummers zouden beschrijven. 
We pikken er regelmatig enige uit, die 
de moeite waard zijn. Dit keer hebben 
we zelfs een tweetal, een duo, wier le-
ven en werken opmerkelijk zijn: vader 
Ad Falk en dochter Lonneke Falk, die 
haar vader te zijner tijd zal opvolgen 
als acupuncturist.

Ad Falk is ongetwijfeld een bekende in 
ons dorp. Hij woont hier sinds l984 met 
heel veel plezier, samen met zijn vrouw 
en 4 kinderen. De kinderen zijn inmid-
dels uitgevlogen, maar eentje is terug 
komen fladderen en gaat de praktijk van 
haar vader opvolgen. Ad is van huis uit 
fysiotherapeut en werkte meer dan 20 
jaar op Zonnestraal in Hilversum, waar 
hij in eerste instantie in de geriatrie 
werkte. Vervolgens schakelde hij over 
op revalidatie van hartpatiënten. Via ver-
schillende bijscholingscursussen komt 
hij in contact met de acupunctuur, dat 
zijn verdere leven zal beïnvloeden. Hij 
is een gelukkig mens met zijn uitzonder-
lijk beroep en blij met alle zeer dankbare 
patiënten die hij kan helpen en bijstaan. 
Ze komen vaak van ver, ze komen uit de 
buurt en ze zijn ieder afzonderlijk zeer 
belangrijk voor hem.

Acupunctuur 
Deze ruim 5000 jaar oude methode is ge-
fundeerd op de oude Chinese natuurfilo-
sofie. Door de eeuwen heen een bloeien-

de wetenschap. De oosterse geneeswijze 
heeft vaak andere opvattingen over ziek-
tes, maar deze en de theorieën van de 
westerse wereld groeien naar elkaar toe. 

Acupunctuur is het opsporen en behan-
delen van verschillende aandoeningen 
en wordt steeds succesvoller toegepast, 

Nieuw in Blaricum
Lonneke Jansma van Gerust Geregeld, re-
gelt verhuizingen voor ouderen en families 
die daar hulp bij kunnen gebruiken.

Wat verhuis je bijvoorbeeld wel en wat ver-
huis je niet mee als je kleiner gaat wonen? 
Wat doe je met spullen die niet mee kunnen, 
hoe zorg je dat alles op tijd is geregeld en dat 
de verhuizing op rolletjes verloopt? 
Gerust Geregeld helpt met het plannen, het 
opruimen, inpakken, verhuizen, uitpakken, 
inrichten en alle administratieve bijkomstig-
heden. 

Informatie: Lonneke tel. 5339927  
of lonneke@gerustgeregeld.nl, 

zie www.gerustgeregeld.nl.

Lonneke en Ad Falk

In memoriam 
Gerard Groenestein

25 juni 1929 - 1 oktober 2015

door Frans Ruijter
Gerard Groenestein werd geboren uit het huwelijk van Gard Groenestein en 

Richarda de Jong. Het gezin woonde aan de Binnenweg 8. 

Vader Gard had een 
boerenbedrijf, waar 
alle kinderen van 
jongs af aan hard 
meewerkten. 
Gerard had al vroeg 
in de gaten dat de 
mechanisatie zijn 
intrede moest gaan 
doen in het boeren-
bedrijf. Dat hij daar-
in geslaagd is, moge 
duidelijk zijn.

Loonbedrijf
Gerard trouwde op 
24 oktober 1956 met 
Bets Bon uit Laren. 
Zij gingen ook eerst 
in Laren inwonen bij de ouders van Bets 
aan de Smeekweg. Een paar jaar later 
kochten zij aan de Schapendrift 67 een 
huis met de mogelijkheid om erachter 
zijn loonbedrijf uit te bouwen. Gerard en 
Bets kregen vijf kinderen: Ria, Marga, 
Betsy, Gerard en Stef. In het begin deed 
het bedrijf hoofdzakelijk alleen loon-
werk voor de boeren. Toen de boeren 
in de loop der tijd zelf de beschikking 
kregen over tractoren en de daarbij be-
horende machines, verlegde Gerard zijn 
werkzaamheden richting particulieren, 
gemeentes en hoveniers voor grondwerk.    

Behulpzaam
Het is al meer dan veertig jaar geleden 
dat Gerard met zijn tractor, met daarop 
gemonteerd een van zijn eerste mobiele 
hydraulische kraantjes, langs het Oran-
jeweitje reed. Mensen van gemeente-
werken waren bezig het bekende gat te 
graven met de schop, voor de volksspe-
len die zoals altijd op de woensdagmid-
dag van de kermis gehouden worden. 

Het gat, gevuld met 
water, is daar let-
terlijk en figuurlijk 
het middelpunt van. 
Gerard zei: ‘Daar 
heb je tegenwoordig 
machines voor’. Hij 
voegde de daad bij 
het woord en groef 
met zijn mobiele 
hydraulische kraan 
in tijd van even het 
gat. Dat bleef niet 
bij éénmaal. Nee… 
tot op de dag van 
vandaag doet de fir-
ma Groenestein dit 
nog ieder jaar. Niet 
alleen graven, maar 

een paar dagen later wordt het gat ook 
weer dichtgemaakt en het Oranjeweitje 
weer netjes in orde gebracht. En dit al-
lemaal voor de prijs van € 0,-. Dit soort 
mensen zogen ervoor dat ons dorp zo 
lekker dorps blijft, om iets over te heb-
ben voor elkaar. 

Samen
Gerard heeft een mooi en goed lopend 
bedrijf opgebouwd en heeft deze overge-
dragen aan zijn zoon Gerard. Zelf is hij 
met Bets naast het bedrijf gaan wonen, in 
een nieuw gebouwd huis, en heeft daar 
samen met Bets een mooi geheel van 
gemaakt. Samen hebben ze nog mooie 
jaren kunnen genieten van de tijd na het 
harde werken. Na een kort ziekbed over-
leed hij thuis in zijn geliefde Blaricum 
op 1 oktober. Gerard heeft laten zien dat 
hard werken en een positieve houding 
je ver kan brengen. Wij van hei & wei, 
wensen Bets, de kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen veel sterkte om 
dit grote verlies een plaatsje te geven. 

De Droomboom
De kinderen van de Droomboom krijgen 
speelmateriaal van Odd Fellows Baarn 
voor maar liefst € 1000,-. Van dit bedrag 
is een speelkeuken en speelwinkel aan-
geschaft. 
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 hei & wei volgen op twitter: kijk op 
http://twitter.com/heienwei

BelNieuws@Bel_Nieuws
Sfeervolle lichtjesavond 
Algemene Begraafplaats

BelNieuws @Bel_Nieuws
Duidelijkheid door nieuwe 
naam Activiteitenfonds 

TRIBES@TribesPeople
Eduard Schaepman en Jort Kelder 
trappen samen over de klinkers van 
Blaricum voor dierendag

 Blaricum toen...

Dorpsstraat 2 
Dit was de ambtswoning van het hoofd van de openbare school. Zowel 

de school als de woning zijn rond 1840 gebouwd. Respectievelijk hebben 
de schoolhoofden H.B. Tikkel, A.B. Veldhuis en G.F. Kranen er gewoond. 
Daarna heeft het pand dienst gedaan als woning voor de directeuren van 

gemeentewerken, G. v.d. Voet en H.J. de Koning. Halverwege de jaren 
zestig van de vorige eeuw was er ruimtegebrek in het gemeentehuis, toen 

nog gevestigd aan de Torenlaan 20. Het bureau gemeentewerken verhuisde 
naar Dorpsstraat 2 totdat Nederheem in 1974 als gemeentehuis in gebruik 
genomen werd. Na een paar jaar leegstand is dit pand beheerderswoning 

geworden van het erachter gebouwde dorpshuis Blaercom. Willem van 
‘t Hull kwam er met zijn gezin te wonen en later Jolanda Raven met haar 

gezin. Zij verlaat nu deze woning.
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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vooral in samenspraak met huisarts/spe-
cialist. Gezamenlijk worden vaak uitzon-
derlijke resultaten bereikt. Acupunctuur 
zit overigens in alle pakketten van de 
zorgverzekeraars. Naast pijnbestrijding 
wordt onder andere ook wetenschappe-
lijk succes behaald met vruchtbaarheids-
problematiek.

Lonneke
Wie kent niet het gezegde van die appel die 
niet ver van de boom valt? Nou, bij de fa-
milie Falk is dat het geval. Naast vader Ad, 
is ook zoon Ole acupuncturist (hij woont 
en werkt in Portugal) en nu volgt ook de 
jongste telg, enthousiast en bevlogen. Zij 
zal te zijner tijd de opvolger worden van 
haar vader. Lonneke studeerde vier jaar in 
Amersfoort bij de QING BAE opleiding 
waar de fi losofi e van de Chinese weten-
schap op medisch gebied wordt onderwe-
zen. Ze leerde daar alle acupunctuurpun-
ten van ieder mens en dat zijn er meer dan 
400! Waar die zitten, wat ze doen voor een 
mens, hoe ze heten… belangrijk voor de 
indicatie en diagnose. De diagnose is bui-
tengewoon belangrijk maar ook moeilijk. 
Lonneke, lang en blond, is een en al en-
thousiasme voor dat bijzondere vak waar 
ze is ‘ingerold’ via haar vader.    ‘Nu leer 
ik  iedere dag meer van hem. Zoals niet 
meteen prikken, maar eerst een intensief 
leerproces om de mensen en hun kwalen 
te leren kennen. Het is een unieke kans 
om zo opgeleid te worden. Eerst de the-
orie, nu de praktijk. Grondig stage lopen 
en alles afkijken bij mijn vader die alles 
weet en kent. Ik ga er nog eens een boek 
over …’ zegt ze lachend. ‘Hij is beslist 
niet zweverig of een vage wonderdokter. 
Daarvoor was zijn uitgebreide, grondige 
opleiding te serieus.’ Pijn bestrijden, de 
weg effenen voor heling van veel ziekten, 
een betere toekomst om verder te gaan 
voor velen. Het is een droom voor Lonne-
ke. En de werkelijkheid is nabij, want die 
twee gaan samen verder. Het is een plezier 
om zulke positieve mensen te horen spre-
ken in een onrustige wereld zoals de onze 
in deze dagen.
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Lonneke en Ad Falk

Oproep aan beeldende kunstenaars  
De Kunstcommissie van de Trappenberg komt in verband met de planning 
voor 2016 graag op korte termijn in contact met beeldende kunstenaars, 
die geïnteresseerd zijn om hun werk te exposeren. 

In het revalidatiecentrum de Trappen-
berg worden sinds vele jaren regelmatig 
verkoopexposities gehouden van werken 
van beeldende kunstenaars, zowel pro-
fessionals, semi-professionals als ook 
getalenteerde amateurs. Deze tentoon-
stellingen worden niet alleen zeer ge-
waardeerd door de (tijdelijke) bewoners/
patiënten van de Trappenberg, maar trek-
ken ook een brede kring van bezoekers, 
die in de loop der jaren hun weg naar 
deze exposities hebben gevonden. 

Informatie en aanmelden
Aan kunstenaars wordt zo de mogelijk-

heid geboden hun werk een bredere be-
kendheid te geven bij een geïnteresseerd 
publiek en bij potentiële kopers. 
Er zijn zowel individuele-als duo exposi-
ties en de looptijd is doorgaans 6 weken. 

Voor meer informatie, zie: 
www.kunstroutetrappenberg.nl. 

Belangstellenden kun-
nen vóór 10 december een e-mail, 

waarbij enkele foto’s van het werk of 
een link naar de eigen website zijn 

toegevoegd, sturen naar: 
info@kunstroutetrappenberg.nl.
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20-11 
2015

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

BEL-zwembad De Biezem officieel geopend
Het nieuwe BEL-zwembad is officieel geopend. Na de spetterende openingsweek in 
de herfstvakantie, was het op vrijdag 30 oktober jongstleden tijd om met alle direct 
betrokkenen de oplevering van het nieuwe zwembad te vieren.

Wethouder Ton Stam (gemeente Laren) 
sprak de aanwezigen toe. Daarbij 
bedankte hij het bestuur van SBL met 
het schitterende resultaat van de 
nieuwbouw en verbouw. Belangrijk is 
dat veel mensen alweer een bezoek 
hebben gebracht aan De Biezem. In de 
openingsweek trok het zwembad ruim 
3000 bezoekers. De gemeenten Laren, 
Eemnes en Blaricum zorgen gezamenlijk 
voor een jaarlijkse financiële bijdrage 
aan het zwembad, waardoor inwoners 

van jong tot oud de komende jaren met 
veel plezier gebruik kunnen maken van 
het nieuwe zwembad.
De officiële openingshandeling werd ver-
richt door Aafke de Bos. Zij was in 2013 
één van de initiatiefnemers van een pro-
testactie tegen de toen op handen zijnde 
sluiting van het zwembad. Samen met 
SBL-bedrijfsleider Rick Hoogendijk tapte 
ze eerder dit jaar een flesje Biezemwa-
ter uit het oude bad, dat nu weer werd 
teruggegoten in het nieuwe.

In mei van dit jaar is in deze krant een oproep geplaatst om 
aan de slag te gaan met overhangend groen. Alle inwoners 
van Blaricum zijn gevraagd mee te werken aan een ongehin-
derde doorgang voor weggebruikers. En met succes! Soms 
was er eerst een gesprek met de gemeentelijk toezichthou-
der, maar vervolgens werd voortvarend het groen terugge-
snoeid. De inzet die u met z’n allen heeft getoond, laat een 
enorme betrokkenheid zien. 
 

Maar, dat het snoeiseizoen voor dit jaar inmiddels ten einde 
is, wil niet zeggen dat dit onderwerp van de agenda kan. 
Ook de komende jaren ga ik ervan uit dat u zich met z’n 
allen blijft inzetten om uw leefomgeving schoon, netjes en 
toegankelijk te houden door onder andere het verwijderen 
van het overhangend groen. 
 
Liesbeth Boersen
Wethouder openbaar groen 

DANK EN GA ZO DOOR! 

Foto: Studio Kastermans

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven we-
ken – in het BEL-kantoor, Zuidersin-
gel 5 in Eemnes. Kijk voor informatie 
over de agenda op: www.welmon.nl.

Tijdens de vrijwilligersavond van de gemeente Blaricum op 12 november, werd het 
echtpaar Elbers-Bon verkozen tot vrijwilligers van 2015. De heer en mevrouw Elbers 
staan altijd voor mensen uit hun buurt klaar. De heer Elbers helpt de buurt onder 
andere met kluswerkzaamheden. En daarnaast was hij jaren actief voor de Oranje-
vereniging en is hij nog steeds actief bij De Dag van ’t Werkpaert.

De aanmoedigingsprijs 2015 voor vrijwil-
ligers onder de 25 jaar ging naar Justin 
Koenen. De 17-jarige Justin is zeer actief 
als jeugdtrainer bij handbalvereniging 
SDS’99.
 
Trofee
Echtpaar Elbers-Bon ontving uit handen 
van wethouder Ben Lüken een prachtige 
trofee. De trofee, gebaseerd op de ont-
werptekening van kunstenaar Kees Kerk-
hof, is afgeleid van de erfgooiersboom. 
Daarnaast ontvingen zij van Mariëtte 
Gillis van het Activiteitenfonds Blaricum 
een waardecheque van € 1.000,-. Dit be-
drag kan het echtpaar naar eigen keuze 
besteden aan een doel dat de Blaricumse 
gemeenschap ten goede komt.

Justin Koenen ontving van Mariëtte Gillis 
waardecheque van € 500,- te besteden 
aan een doel dat de Blaricumse gemeen-
schap ten goede komt.
 
Nieuwe aanpak
Voorheen werden alleen verenigingen 
opgeroepen om een vrijwilliger uit hun 
club te nomineren. Maar er zijn in Blari-
cum veel vrijwilligers die hun werk bui-
ten een vereniging om doen. Deze vrij-
willigers kwamen niet in beeld. Daarom 
is nagedacht over een nieuwe aanpak. 
Nu mag iedereen iemand aandragen.
 
Daarnaast heeft het vrijwilligerscomité 
de vrijheid om aan een vrijwilliger of 
groep vrijwilligers die zich in het bijzon-

der heeft ingezet binnen de Blaricumse 
gemeenschap, de vrijwilligersprijs toe te 
kennen. De aanmoedigingsprijs wordt 
vanaf dit jaar alleen uitgereikt als het co-
mité hiervoor een kandidaat in aanmer-
king vindt komen.
Wethouder Lüken benadrukte in zijn 
speech dat deze avond een blijk van 
waardering is naar alle Blaricumse 
vrijwilligers die zich voor de samenleving 
inzetten.

Echtpaar Elbers-Bon verkozen tot vrijwilligers 2015
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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 (Bekendmakingen).

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

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL
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.

Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) is maandag 9 november de regionale vuur-
werkvoorlichting gestart op basisschool KBS De Pionier. Burgemeester Joan de 
Zwart-Bloch was hierbij aanwezig als speciale gast. De brandweer organiseert ook dit 
jaar in de regio Gooi en Vechtstreek voor basisschoolleerlingen voorlichtingen over 
hoe veilig om te gaan met vuurwerk en wat wel en niet mag. Dit doet zij samen met 
de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), de  Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst 
(GAD) en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) vanuit de gemeenten. In 
totaal worden 155 voorlichtingen voor groepen 8 op 96 verschillende basisscholen 
gegeven, om zo ruim 4100 leerlingen te bereiken. 

Basisschoolleerlingen Gooi en Vechts-
treek krijgen vuurwerkvoorlichting 

Dinsdagochtend 10 november jongstleden schoven de burgemeester en de wet-
houders van Blaricum aan bij een gezamenlijk schoolontbijt in basisschool 
De Levensboom. Met dat ‘Burgemeestersontbijt’ gaven ze het goede voorbeeld 
in de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 500.000 kinderen 
samen ontbijten op zo’n 2600 basisscholen.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch en de 
wethouders mevrouw Kennis, mevrouw 
Boersen en de heer Lüken onderstrepen 
hiermee het belang van een gezond ont-
bijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinde-
ren en het college uitgebreid kennis met 
elkaar en wisselden ze van gedachten.

Donatie aan de 
LINDA.foundation
Tijdens het ontbijt betaalde het col-
lege symbolisch voor het ontbijtje met 

een donatie aan de LINDA.foundation, 
dit jaar het goede doel van Het Na-
tionaal Schoolontbijt. Deze stichting 
bezorgt jaarlijks meer dan 2000 Neder-
landse gezinnen met kinderen onder 
de armoedegrens een onvergetelijke 
decembermaand, door ze eenmalig een 
set cadeaukaarten te geven waarmee ze 
boodschappen, kleding en cadeautjes 
kunnen kopen. Juf Marieke van groep 
5-6 nam de cheque met een bedrag van 
€ 100, - in ontvangst.

College Blaricum geeft gezond 
voorbeeld tijdens Het Nationaal 
Schoolontbijt
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Oud burgemeester van Blaricum, mevrouw drs. A.J. (Anna 
Jacoba) Le Coultre-Foest, geboren 28 november 1927 is op 
donderdag 12 november 2015 overleden. De begrafenis heeft 
volgens haar wens op zaterdag 14 november 2015 in beslo-
ten kring plaatsgevonden op begraafplaats de Woensberg in 
Blaricum.

Mevrouw Le Coultre heeft het ambt 
van burgemeester van Blaricum bijna 
twintig jaar bekleed; van 16 maart 
1973 tot 1 december 1992. Bij haar 
aantreden was ze de zesde vrouwelijke 
burgemeester in Nederland. Wegens 
het bereiken van de 65 jarige leeftijd 
werd haar, geheel tegen haar zin, eer-
vol ontslag verleend. 

Mevrouw Le Coultre heeft in de bijna 
twintig jaren waarin zij het ambt van 
burgemeester vervulde zeer veel bete-
kend voor Blaricum; mede door haar 
bezielende en inspirerende leiding 
is Blaricum tot op heden zelfstandig 
gebleven. 

In haar ambtsperiode zijn veel zaken 
gerealiseerd die hebben bijgedragen 
aan Blaricum zoals we het nu kennen: 
de woningbouw in de Bijvanck; het 
behoud van de historische kern en 
de waardevolle bebouwing van het 
Oude Dorp, waarmee Blaricum als 
een levendige monumentale woonge-
meente kan worden geclassificeerd; 
de totstandkoming van de Agrarische 
Stichting Blaricum die zich beijvert 

voor het behoud van de agrarische be-
roepsbevolking; en het oprichten van 
de reddingsbrigade Blaricum, sinds en-
kele jaren ook KNRM station, wakend 
over de veiligheid op de Blaricumse 
wateren en daarbuiten. Als vicevoor-
zitter van het Nederlands Olympisch 
Comité (NOC) was ze in de ‘80-er jaren 
nauw betrokken bij de poging om de 
Olympische Spelen van 1992 naar 
Amsterdam te halen.
Daarnaast heeft mevrouw Le Coultre 
zich op tal van terreinen – met name 
op het terrein van kunst en cultuur – 
bijzonder verdienstelijk gemaakt voor 
de gemeente Blaricum. Voor deze 
verdiensten is haar het ereburgerschap 
van Blaricum toegekend. Ook is zij 
Koninklijk onderscheiden als Officier in 
de orde van Oranje-Nassau.

Na haar pensioen is mevrouw le Coul-
tre in Blaricum blijven wonen en altijd 
zeer actief betrokken gebleven bij het 
wel en wee van haar Blaricum en de 
Blaricumse gemeenschap. 

Ze zal zeer gemist worden, maar in de 
herinnering van ons allen voortleven. 

In memoriam
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Programma feestweek
Datum: 11 t/m 16 december Locatie: Oranjeweitje
Toegang is gratis (met uitzondering van wijnproeverij en Santa Run)

Vrijdag 11 december
16.00 – 22.00 uur Wintermarkt
19.00 – 21.00 uur  Wijnproeverij met hapjes 

en ‘De Warme Sound’ van  
DJ Paul van den Bergh

22.00 – 24.00 uur  Afterparty met DJ Paul 
van den Bergh

Zaterdag 12 december
12.00 – 20.00 uur Wintermarkt
20.00 – 20.30 uur Spectaculaire openingsact
20.30 – 23.30 uur  Feestavond met livemuziek 

van The Ramblers
 

Zondag 13 december
10.00 – 11.00 uur Oecumenische kerkdienst
12.00 – 20.00 uur Wintermarkt
14.00 – 15.00 uur Santa Run
15.00 – 21.00 uur  Optredens zangkoren en 

lezingen Historische kring
 

Maandag 14 december
15.00 – 18.00 uur  Gezellige ouderenmiddag 

met Swingo door de  
Pauwergirls en aan
sluitend maaltijd

18.00 – 19.00 uur  Film 200 jaar Blaricum 
van Historische Kring

19.30 – 21.00 uur  Kerstfamiliefilm 

Woensdag 16 december
14.00 – 17.00 uur  OudBlaricumse Winter

spelen o.l.v. Scoutinggroep 
Tymen de Sayer Blaricum 
voor jeugd t/m 11 jaar

19.00 – 23.00 uur  Spetterend feest voor 
jeugd van 12 t/m 18 jaar 
met DJ’s Gijs & Casper
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Blaricum viert 200 jaar bestaan!
In de week van 11 tot en met 16 december bruist Blaricum van de evenementen. 
Dit alles ter ere van het 200 jarig bestaan van de gemeente Blaricum. Feestlocatie is 
het Oranjeweitje, waar alle evenementen plaatsvinden. De gemeente heeft een ge-
varieerd programma samengesteld, waarvan de toegang gratis is, uitgezonderd de 
Santa Run en de wijnproeverij. Alle inwoners uit Blaricum zijn van harte welkom!

Wintermarkt
Van vrijdag 11 tot en met zondag 
13 december kunt u rondstruinen op 
de sfeervolle wintermarkt. Op het Oran-
jeweitje kunt u in de chalets en pagode 
tentjes bij Blaricumse ondernemers 
terecht voor prachtige cadeaus, kleding, 
sieraden, woonaccessoires, quilts, boe-
ken, brillen en nog veel meer. Natuurlijk 
ontbreken de oliebollen, warme wafels, 
Glühwein, warme chocomelk en erwten-
soep niet. Wanneer?
Vrijdag: 16.00 tot 22.00 uur, Zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 20.00 uur

Wijnproeverij
Wijnliefhebbers kunnen vrijdagavond 
vanaf 19.00 uur terecht bij de wijnproe-
verij georganiseerd door Da Bruno, 
Gall & Gall en Albert Heijn. Onder het 
genot van een hapje en op de achter-
grond De Warme Sound van DJ Paul van 
den Bergh kunt u verschillende wijnen 
proeven. Eenmalig koopt u een glas bij 
Da Bruno, Gall & Gall of Albert Heijn. 
U kunt tot 21.00 uur gratis proeven. Tere 
ere van het 200 jarig bestaan van Blari-
cum zijn de glazen feestelijk gegraveerd 

met het 200 jaar-logo van de gemeente 
Blaricum, een collectors item! Een glas 
kost € 15,- en is vanaf 28 november te 
koop. Kom op tijd want er zijn maximaal 
400 glazen beschikbaar. Na de proeverij 
draait DJ Paul van den Bergh van 22.00 
tot 24.00 uur gewoon verder. Zaterdag 
(na de proeverij) is dit collectors item 
ook op de wintermarkt verkrijgbaar. 

Feestavond
Zaterdag om 20.00 uur start de feest-
avond met een spectaculaire openings-
act voor de Spiegeltent. Daarna barst het 
feest los en kan er gedanst worden op 
livemuziek van het oudste nog optre-
dende dansorkest ‘The Ramblers’. Ook 
hier geldt: De ruimte is beperkt. 

Oecumenische kerkdienst
Zondag van 10.00 tot 11.00 uur organise-
ren de St-Vitusparochie en de Dorpskerk 
samen deze viering in de spiegeltent. 
Voorgangers zijn pastores Maciej Sendec-
ki en Arie de Boer. Voor de allerkleinsten 
is er een crèche in de consistorie van de 
Dorpskerk. Na afloop kunt u onder het 
genot van koffie/thee napraten.

Santa Run
Het Activiteitenfonds Blaricum organi-
seert op zondag om 14.00 uur een heuse 
Santa Run for fun, in het centrum van 
Blaricum. Over een bijzonder parcours 
van 1,2 km door het oude dorp zullen 
vele kinderen en volwassenen verkleed 
als Kerstman (hard) lopen voor een 
medaille. 
Degene met de meest ludieke en origi-
neelste outfit krijgt een bijzondere prijs. 
Volwassenen nemen deel voor € 5.- p.p. 
en kinderen voor € 2,50 p.p., inclusief 
kerstmanpak met toebehoren en een 
drankje. Voor inschrijving en verdere 
informatie ga naar de website: 
www.activiteitenfondsblaricum.nl

Zangkoren en lezing
Bijkomen van de Santa Run? Zondag 
vanaf 15.00 uur treden verschillende ko-
ren op en kan er ook geluisterd worden 
naar een interessante lezing over ‘200 
jaar Blaricum’ verzorgd door de Histori-
sche Kring. 

Ouderenmiddag
Ouderen in Blaricum krijgen maandag 
een gezellige middag aangeboden met 
Swingo – een nieuwe variant van bingo –  
onder leiding van de Pauwergirls. Her-
kent u de liedjes van oude tijden nog? 
Wie weet… en misschien wint u een 
leuke prijs? Aansluitend kan er gesmuld 

worden van de Oudhollandse pot! 
De gemeente organiseert de ouderen-
middag samen met Versa Welzijn en de 
kerken. De ouderen ontvangen voor deze 
middag een persoonlijke uitnodiging.

Bioscoop
Maandagavond wordt de spiegeltent 
omgebouwd tot bioscoop. Om 18.00 
uur start de historische film over 200 
jaar Blaricum. Daarna, om 19.30 uur, 
wordt er een kerstfamiliefilm vertoond. 
Natuurlijk kan er voorafgaand en in de 
pauze heerlijke versnaperingen worden 
gekocht. 

Oud-Blaricumse Winterspelen 
voor jeugd
Woensdagmiddag is het tijd voor de 
Blaricumse jeugd tot en met 11 jaar. Zij 
kunnen zich dan uitleven tijdens de Oud-
Blaricumse Winterspelen welke door de 
Scouting worden georganiseerd. 

Frisparty
Jongeren van 12 tot en met 18 jaar kun-
nen in de Spiegeltent uit hun dak gaan 
op beats van de Blaricummerse DJ ’s Gijs 
Rasing en Casper Metselaar. Het feest is 
vanaf 19.00 uur.

Wil je meer weten over de activiteiten?
Kijk dan op de facebookpagina van de 
gemeente Blaricum of op blaricum.nl

De inzamelingsactie van taxus snoeiafval in de regio Gooi & Vecht-
streek heeft € 2.442,50 opgeleverd voor de chemotuin van Tergooi. 
Wethouder en initiatiefnemer Liesbeth Boersen en GAD-directeur 
Eric Bodar overhandigden woensdag 21 oktober jongstleden bij de 
chemotuin de waardecheque aan Sylvia Luykx, oncoloog in het zieken-
huis en Elbert Roest van de Stichting Vrienden van Tergooi.

In de zomer van 2015 startte de Grond-
stoffen en Afval Dienst regio Gooi en 
Vecht (GAD) namens de regiogemeenten 
in samenwerking met Stichting Vergroot 
de Hoop met de inzameling van het 
taxus snoeiafval. In de jonge twijgen van 
de taxus zit baccatine, een belangrijke 
grondstof voor de aanmaak van kanker-
bestrijdende geneesmiddelen. Inwoners 
uit de regio konden meedoen door hun 

taxussnoeisel in te leveren 
bij een van de scheidings-
stations van de GAD of op 
de gemeentewerf van de 
BEL-gemeenten. 

Samenwerking met regio
Voor iedere ingezamelde kuub taxus-
snoeisel stelde de stichting Stichting 
Vergroot de Hoop € 50,- beschikbaar 

voor de Chemotuin. Met de actie werd 
in totaal 49 m3 taxussnoeisel opgehaald 
met een waarde van € 2.442,50 voor de 
chemotuin. Elke kubieke meter taxus-
snoeisel is goed voor 1 chemotherapie.

Wethouder Boersen overhandigt symbolisch cheque 
met opbrengst taxus-inzameling 

Foto: Aangeleverd

Het winterseizoen voor de 
gladheidbestrijding is eind 
oktober gestart. De gemeente 
Blaricum is klaar om eventuele 
gladheid te voorkomen en te 
bestrijden. Alle informatie over 
onze gladheidbestrijding vindt u 
op www.blaricum.nl
Inwoners > Wegen en groen > 
Gladheidsbestrijding

Via @Gem_Blaricum op 
Twitter blijft u op de hoogte van 
de strooiacties.

GLADHEID-
BESTRIJDING
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Programma feestweek
Datum: 11 t/m 16 december Locatie: Oranjeweitje
Toegang is gratis (met uitzondering van wijnproeverij en Santa Run)

Vrijdag 11 december
16.00 – 22.00 uur Wintermarkt
19.00 – 21.00 uur  Wijnproeverij met hapjes 

en ‘De Warme Sound’ van  
DJ Paul van den Bergh

22.00 – 24.00 uur  Afterparty met DJ Paul 
van den Bergh

Zaterdag 12 december
12.00 – 20.00 uur Wintermarkt
20.00 – 20.30 uur Spectaculaire openingsact
20.30 – 23.30 uur  Feestavond met livemuziek 

van The Ramblers
 

Zondag 13 december
10.00 – 11.00 uur Oecumenische kerkdienst
12.00 – 20.00 uur Wintermarkt
14.00 – 15.00 uur Santa Run
15.00 – 21.00 uur  Optredens zangkoren en 

lezingen Historische kring
 

Maandag 14 december
15.00 – 18.00 uur  Gezellige ouderenmiddag 

met Swingo door de  
Pauwergirls en aan
sluitend maaltijd

18.00 – 19.00 uur  Film 200 jaar Blaricum 
van Historische Kring

19.30 – 21.00 uur  Kerstfamiliefilm 

Woensdag 16 december
14.00 – 17.00 uur  OudBlaricumse Winter

spelen o.l.v. Scoutinggroep 
Tymen de Sayer Blaricum 
voor jeugd t/m 11 jaar

19.00 – 23.00 uur  Spetterend feest voor 
jeugd van 12 t/m 18 jaar 
met DJ’s Gijs & Casper
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Blaricum viert 200 jaar bestaan!
In de week van 11 tot en met 16 december bruist Blaricum van de evenementen. 
Dit alles ter ere van het 200 jarig bestaan van de gemeente Blaricum. Feestlocatie is 
het Oranjeweitje, waar alle evenementen plaatsvinden. De gemeente heeft een ge-
varieerd programma samengesteld, waarvan de toegang gratis is, uitgezonderd de 
Santa Run en de wijnproeverij. Alle inwoners uit Blaricum zijn van harte welkom!

Wintermarkt
Van vrijdag 11 tot en met zondag 
13 december kunt u rondstruinen op 
de sfeervolle wintermarkt. Op het Oran-
jeweitje kunt u in de chalets en pagode 
tentjes bij Blaricumse ondernemers 
terecht voor prachtige cadeaus, kleding, 
sieraden, woonaccessoires, quilts, boe-
ken, brillen en nog veel meer. Natuurlijk 
ontbreken de oliebollen, warme wafels, 
Glühwein, warme chocomelk en erwten-
soep niet. Wanneer?
Vrijdag: 16.00 tot 22.00 uur, Zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 20.00 uur

Wijnproeverij
Wijnliefhebbers kunnen vrijdagavond 
vanaf 19.00 uur terecht bij de wijnproe-
verij georganiseerd door Da Bruno, 
Gall & Gall en Albert Heijn. Onder het 
genot van een hapje en op de achter-
grond De Warme Sound van DJ Paul van 
den Bergh kunt u verschillende wijnen 
proeven. Eenmalig koopt u een glas bij 
Da Bruno, Gall & Gall of Albert Heijn. 
U kunt tot 21.00 uur gratis proeven. Tere 
ere van het 200 jarig bestaan van Blari-
cum zijn de glazen feestelijk gegraveerd 

met het 200 jaar-logo van de gemeente 
Blaricum, een collectors item! Een glas 
kost € 15,- en is vanaf 28 november te 
koop. Kom op tijd want er zijn maximaal 
400 glazen beschikbaar. Na de proeverij 
draait DJ Paul van den Bergh van 22.00 
tot 24.00 uur gewoon verder. Zaterdag 
(na de proeverij) is dit collectors item 
ook op de wintermarkt verkrijgbaar. 

Feestavond
Zaterdag om 20.00 uur start de feest-
avond met een spectaculaire openings-
act voor de Spiegeltent. Daarna barst het 
feest los en kan er gedanst worden op 
livemuziek van het oudste nog optre-
dende dansorkest ‘The Ramblers’. Ook 
hier geldt: De ruimte is beperkt. 

Oecumenische kerkdienst
Zondag van 10.00 tot 11.00 uur organise-
ren de St-Vitusparochie en de Dorpskerk 
samen deze viering in de spiegeltent. 
Voorgangers zijn pastores Maciej Sendec-
ki en Arie de Boer. Voor de allerkleinsten 
is er een crèche in de consistorie van de 
Dorpskerk. Na afloop kunt u onder het 
genot van koffie/thee napraten.

Santa Run
Het Activiteitenfonds Blaricum organi-
seert op zondag om 14.00 uur een heuse 
Santa Run for fun, in het centrum van 
Blaricum. Over een bijzonder parcours 
van 1,2 km door het oude dorp zullen 
vele kinderen en volwassenen verkleed 
als Kerstman (hard) lopen voor een 
medaille. 
Degene met de meest ludieke en origi-
neelste outfit krijgt een bijzondere prijs. 
Volwassenen nemen deel voor € 5.- p.p. 
en kinderen voor € 2,50 p.p., inclusief 
kerstmanpak met toebehoren en een 
drankje. Voor inschrijving en verdere 
informatie ga naar de website: 
www.activiteitenfondsblaricum.nl

Zangkoren en lezing
Bijkomen van de Santa Run? Zondag 
vanaf 15.00 uur treden verschillende ko-
ren op en kan er ook geluisterd worden 
naar een interessante lezing over ‘200 
jaar Blaricum’ verzorgd door de Histori-
sche Kring. 
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Ouderen in Blaricum krijgen maandag 
een gezellige middag aangeboden met 
Swingo – een nieuwe variant van bingo –  
onder leiding van de Pauwergirls. Her-
kent u de liedjes van oude tijden nog? 
Wie weet… en misschien wint u een 
leuke prijs? Aansluitend kan er gesmuld 

worden van de Oudhollandse pot! 
De gemeente organiseert de ouderen-
middag samen met Versa Welzijn en de 
kerken. De ouderen ontvangen voor deze 
middag een persoonlijke uitnodiging.

Bioscoop
Maandagavond wordt de spiegeltent 
omgebouwd tot bioscoop. Om 18.00 
uur start de historische film over 200 
jaar Blaricum. Daarna, om 19.30 uur, 
wordt er een kerstfamiliefilm vertoond. 
Natuurlijk kan er voorafgaand en in de 
pauze heerlijke versnaperingen worden 
gekocht. 

Oud-Blaricumse Winterspelen 
voor jeugd
Woensdagmiddag is het tijd voor de 
Blaricumse jeugd tot en met 11 jaar. Zij 
kunnen zich dan uitleven tijdens de Oud-
Blaricumse Winterspelen welke door de 
Scouting worden georganiseerd. 

Frisparty
Jongeren van 12 tot en met 18 jaar kun-
nen in de Spiegeltent uit hun dak gaan 
op beats van de Blaricummerse DJ ’s Gijs 
Rasing en Casper Metselaar. Het feest is 
vanaf 19.00 uur.

Wil je meer weten over de activiteiten?
Kijk dan op de facebookpagina van de 
gemeente Blaricum of op blaricum.nl

De inzamelingsactie van taxus snoeiafval in de regio Gooi & Vecht-
streek heeft € 2.442,50 opgeleverd voor de chemotuin van Tergooi. 
Wethouder en initiatiefnemer Liesbeth Boersen en GAD-directeur 
Eric Bodar overhandigden woensdag 21 oktober jongstleden bij de 
chemotuin de waardecheque aan Sylvia Luykx, oncoloog in het zieken-
huis en Elbert Roest van de Stichting Vrienden van Tergooi.

In de zomer van 2015 startte de Grond-
stoffen en Afval Dienst regio Gooi en 
Vecht (GAD) namens de regiogemeenten 
in samenwerking met Stichting Vergroot 
de Hoop met de inzameling van het 
taxus snoeiafval. In de jonge twijgen van 
de taxus zit baccatine, een belangrijke 
grondstof voor de aanmaak van kanker-
bestrijdende geneesmiddelen. Inwoners 
uit de regio konden meedoen door hun 

taxussnoeisel in te leveren 
bij een van de scheidings-
stations van de GAD of op 
de gemeentewerf van de 
BEL-gemeenten. 

Samenwerking met regio
Voor iedere ingezamelde kuub taxus-
snoeisel stelde de stichting Stichting 
Vergroot de Hoop € 50,- beschikbaar 

voor de Chemotuin. Met de actie werd 
in totaal 49 m3 taxussnoeisel opgehaald 
met een waarde van € 2.442,50 voor de 
chemotuin. Elke kubieke meter taxus-
snoeisel is goed voor 1 chemotherapie.
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 Dorpsagenda

EXPOSITIES
Singer t/m 17 januari 2016 Singer High-
lights. Openingstijden: di t/m zon 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 
10.00-16.00 uur. 
Informatie: www.rosaspierhuis.nl.
De Blarickhof expositie Stills van de 
Blaricumse fotografe Helen Schellens. 
Openingstijden:  ma t/m vrij 08.00-
17.00 uur, dinsdag tot 21.00 uur. 
Informatie: www.helenschellens.com. 

WELZIJN/CULTUUR
Sinterklaasintocht 21 november 12.00 
uur Bijvanck en 15.00 uur Oude Dorp. 
Zie www.ovblaricum.nl.
Blaercom 8 december, 20.00 uur, lezing 
van het Theosofi sch Genootschap De 
Hartsῡtra (het lied van het hart. Info: 
06-12025743, www.theosofi e.net. 22 
december 20.15 uur kerstconcert Vocal-
groep The Ambrosians. Toegang gratis, 
na afl oop collecte. 
Informatie: www.theambrosians.nl.
Vitus 20, 21 november 20.15 uur, To-
neelvereniging Blaricum speelt Een 
Moordweekend. Zaal open 19.30 uur. 

Kosten € 7,-. 
Info: www.toneelverenigingblaricum.nl. 
Amnesty International schrijfavond 
om actie te voeren voor politieke- en 
gewetensgevangenen. 9 december ge-
meentehuis Laren en 10 december Vi-
tusgebouw, 20.00-21.30 uur. 
Info: www.bel.amnesty.nl.
Torenhof Cinema Torenhof voor senio-
ren. 29 november La tête en friche, 13 
december White Christmas, 27 decem-
ber Dinner for one. Welkom vanaf 14.15 
uur, start fi lm 14.30 uur. 
Gooische Business Club 25 november 
Benefi etavond voor Track the Talent. 
Met een presentatie van topcoach Jerre 
Maas, een optreden van Bart Brandjes, 
loterij. Locatie: Huizermaatweg 31, 
Huizen. Kosten € 75,-. Aanmelden en 
info:  www.gooischebusinessclub.nl. 
St. Bavokerk Haarlem dorpsgenote 
Mieke Benda van Stichting Nationale 
Hannie Schaftherdenking vraagt uw aan-
dacht voor een evenement op 29 novem-
ber in de Grote of St. Bavokerk op de tijd 
en de plaats waarvandaan 70 jaar geleden 
Hannie Schaft werd herbegraven. Het 
Koninklijk Haarlems mannenkoor Zang 
en Vriendschap opent net als in 1945 de 
herdenking, verder onder meer Sybrand 
Buma, de sopraan Irene Maessen, de 

Russische violiste Evgenya Peschans-
kaya, het vrouwenkoor Malle Babbe, en 
Roos van Erkel en Jim Bakkum (van de 
theatervoorstelling Het meisje met het 
rode haar), drie generaties vertellen iets 
over hun band met de oorlog. De kerk 
is open vanaf 12.00 uur, herdenking om 
13.00 uur. De toegang is vrij. 
zMaakt! Kerstevenement de Gooise 
Kerststal. Open voor bedrijven met rela-
ties of medewerkers van 9 t/m 18 decem-
ber. Voor meer informatie, prijzen of re-
servering: tel. 06-47240810, maarten@
zmaakt.nl of www.zmaakt.nl. Een deel 
van de opbrengsten van dit evenement 
wordt gedoneerd aan Goois Natuurreser-
vaat.
 
VOLKSUNIVERSITEIT
Fout en Hilarisch: politiek incorrec-
te kunst van Jeroen Bosch tot Pieter 
Bruegel. Lezing van Hoo Man Chan, 
cultuurhistoricus en docent van het mu-
seum Boijmans van Beunigen over de 
tachtig topstukken die momenteel in het 
Rotterdams museum worden tentoonge-
steld. Brinkhuis, 25 november, 20.00-
22.00, € 12,50.
Verdiepend lezen: haal meer uit een 
boek In deze workshop van Sef Naus 
maakt u op een praktische manier ken-

nis met een aantal belangrijke literai-
re begrippen, allerlei aspecten van de 
inhoud en de opbouw van een boek of 
verhaal. Hij bespreekt drie romans, die u 
niet gelezen hoeft te hebben. Zo leert u 
de toepassing van een aantal begrippen 
in de praktijk. Blaercom, 26 november, 
10.30-12.30, € 19,-.  
Een muzikale reis door het impressi-
onisme
Lezing met Frederic Voorn over onder 
andere Debussy, Ravel, Satie en Cha-
brier Begeleid met pianospel, zodat u 
kunt genieten van een heerlijke muzika-
le en informatieve avond. Brinkhuis, 26 
november, 20.00 tot 22.00, € 19,-.  
Kerst zonder stress
Tijdens een workshop zal Karin Schnei-
der met u een meergangendiner maken 
met mooie en lekkere gerechten, die 
goed van tevoren zijn te bereiden en 
waarmee u tijdens kerst uitstekend voor 
de dag kunt komen. Het klapstuk van de 
avond is een spectaculair feestdessert. 
Kosten € 55,- incl. ingrediënten, drank-
jes en receptenboekje. Huizen, 1 decem-
ber, 18.30 tot 22.00 uur.
Informatie en aanmelden over boven-
staande lezingen/workshops 
www.volksuniversiteitlaren.nl.
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Back to Balance 
Amazone Body & Mind viert haar 
7-jarig jubileum in Blaricum. De 
Pilates en Yoga combinatieles staat 
al jaren op nummer één, daarnaast 
kunnen yogaliefhebbers er terecht voor 
Aerial Yoga (yoga met behulp van een 
stoffen trapeze). 
‘Werken aan sterkere spieren, 
fi guurverbetering en ontspanning moet 
vooral leuk zijn’, vindt Hester Koldeweij, 
eigenaresse van Amazone. ‘Wij geven 
les in kleine groepen met voldoende 
uitleg, afwisseling en uitdaging voor 
iedereen. Met een fi jne meditatie aan 
het eind van de les.’ De lessen zijn goed 
voor de balans en fl exibiliteit, sterkere 
buik- en rugspieren, een betere houding, 
verhoogde vetverbranding en natuurlijk 
een ontspannen gevoel. 

Voor  meer informatie of aanmelden 
voor een gratis proefl es; 

www.amazonebodyandmind.nl 
of tel 06-50546562.

Goylants Kamerkoor 
Het koor geeft op 12 december 20.00 uur in de St. Vituskerk een kerstconcert. 
Het thema is ‘Kerst door de Eeuwen’. 

Het koor voert ons via barok en 
romantiek naar de 20e eeuw. Daarbij 
komen componisten als Thomas Tallis, 
Bach en Saint Saëns aan bod, en uit 
onze eigen tijd de onlangs overleden 
David Willcocks, die het Carol-zingen 
in Engeland een enorme impuls heeft 
gegeven. Het concert opent met zijn O 
come all ye faithful, waarbij het publiek 
uitgenodigd wordt tot meezingen. De 
organisten Bas Groenewoud en Richard 
Vos zorgen voor orgelintermezzo’s. 
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Familieberichten
Geboren
23-09-2015   Fem Anna Jolanda 

Spoelstra
05-10-2015 Jinte Fenne Barnhard
09-10-2015  Elyas Doede Cruiming

Huwelijken/partnerschap
18-09-2015  Christiaan Prummel 

en Wendy Jacqueline 
Kahlé

25-09-2015  Marvin Keith Leijdek-
kers en Denise Faber

Overleden
25-09-2015  Lex Lanphen, 

geboren 17-07-1936
29-09-2015   Rudmer (Ruud) 

Bleeker, 
geboren 01-08-1950

01-10-2015  Gerardus Antonius 
(Gerard) Groenestein, 
geboren 26-06-1929

08-10-2015  Wilhelmina (Miep) 
Klaver-van Dijk, 
geboren 12-12-1914

16-10-2015  Lambertus Cornelius 
Franciscus Maria 
(Lambert) Rigter, 
geboren 05-08-1954

05-11-2015  Nicolaas Johannes 
Borsen, 

 geboren 15-07-1925

Vrijwilligers 
Torenhof 
Claudine Otten, coördinator activitei-
ten en vrijwilligers, vertelt dat Zorg-
groep Vivium, waar Torenhof onder-
deel van is, heel dankbaar is voor de 
hulp die Torenhof mag ontvangen van 
vijfentachtig vrijwilligers. 

Dankzij hen worden de bewoners op 
allerlei manieren geholpen. Hun tijd, 
energie en liefdevolle aandacht worden 
enorm gewaardeerd. Meer hulp is altijd 
welkom, bij interesse kunt u zich aanmel-

den bij Claudine via c.kok@vivium.nl
of tel. 6464700.
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