
Jheronimus
Bosch
23 Februari 20.00 uur zal kunsthistori-
ca Diana Kostman voor de Historische 
Kring Blaricum een lezing verzorgen 
over Jheronimus Bosch. Plaats van 
handeling is het Vitusgebouw, leden 
gratis toegang, niet leden € 3.-.

In 2016 is het 500 jaar geleden dat Jher-
onimus Bosch overleed. Dit wordt her-
dacht met een grootse tentoonstelling 
in het Noord-Brabantsmuseum. Bosch 
was een zeer opzienbarende kunstenaar 
die werken maakte die nog steeds tot de 
verbeelding spreken. Zijn schilderijen 
zijn gevuld met maatschappijkritiek en 
hellebeelden vol duivels en demonen. 

Enerzijds lijken zijn werken hun tijd ver 
vooruit te zijn, anderzijds passen zij per-
fect in het tijdsbeeld van de laat 15e en 
vroeg 16e eeuw. 

Vanaf augustus is BVV succesvol bezig 
met het scheiden van afval. 

Op de velden staan diverse containers en 
klikko’s met duidelijke aanduidingsstic-
kers voor restafval of PMD (Plastic-Me-
taal-Drinkkartonnen). Juist bij vereni-
gingen is het gebruik van petfl esjes, 
limonadeblikjes en drinkkarton hoog.  
Gemiddeld worden vier tot zes volle 
PMD-zakken per twee weken opgehaald. 
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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.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

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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www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 
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TANDHEELKUNDE
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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.barneveldzaken.nl

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

Tel (035) 524 89 89
www.moulijn.nl

Vrijwilligers van het jaar

door Adrie van Zon
Tijdens de vrijwilligersavond van de gemeente Blaricum op 12 november werd 
het echtpaar Elbers-Bon verkozen tot vrijwilligers van 2015. Een nadere ken-
nismaking met dit bijzondere echtpaar. 

Riek en Ab Elbers deden al heel jong 
vrijwilligerswerk. Riek moest naast haar 
werk in het kruidenierswinkeltje van 
haar ouders in Laren en haar huishoude-
lijke arbeid, schoonmaakwerk en allerlei 
klusjes doen bij familie en buren. Het 
was midden vorige eeuw heel gewoon 
dat dat gratis werd gedaan.                                                                                                                                

Ab 
Ab huisde al heel jong bij boeren en kon 
op z’n achtste al met de hand koeien 
melken. Na de landbouwschool in Baarn 
gevolgd te hebben, kwam Ab terecht 
bij Cornelis Groenestein, eerst in Eem-
brugge en later aan de Wakkerendijk in 
Eemnes. Toen daar in de zomermaanden 
minder werk was, werd hij uitgeleend 
aan de broer van Cornelis, Gerard Groe-
nestein, loonbedrijf aan de Schapendrift. 
Hij was graag boer geworden, maar dat 
was moeilijk omdat hij geen erfgooier 
was. Bij Groenestein kon hij toch zijn 
boerenwerk doen. Hier leerde hij Riek 
kennen. Zij is een zuster van Bets Bon, 
de vrouw van Gerard Groenestein. Hier 

heeft hij van 1964 tot l996 gewerkt. Toen 
de zoons van Gerard de zaak overnamen, 
is Ab naar Hogenbirk in Laren gegaan. 
Daar heeft hij nog 10 jaar gewerkt en 
ging toen met de VUT.

Vrijwilligerswerk
In de loop van de jaren nam het vrijwilli-
gerswerk in huize Elbers alleen maar toe.                                                                                                                               
Riek doet, als haar gezondheidstoestand 
het toelaat, hand-en-spandiensten in de 
buurt. Ze helpt ouderen met huishoude-
lijk werk, maakt een praatje en gaat met 
ze wandelen. Met bewoners van Toren-
hof doet ze boodschappen, even een uit-
je naar de poffertjeskraam of een wan-
deling. Ook Ab houdt een oogje in het 
zeil in de buurt; zorgt voor afvalcontai-
ners die niet op tijd aan de straat worden 
gezet, maakt dakgoten schoon en ruimt 
rommel op. Voor hondenbezitters is hij 
streng. Wanneer hij iemand betrapt wiens 
hond de boel vervuilt krijgt die steevast 
te horen dat de hondenpoep wordt thuis-
bezorgd bij de rechtmatige eigenaar.                                                          

Vervolg op pagina 2

Het vinden 
van de juiste 
medewerker  
is nog nooit  
zo simpel 
geweest

De grootste vacaturesite

Riek en Ab Elbers

BVV’31
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

De dans ontsprongen

Ga ik naar de lokale grootgrutter. 
Zonder auto: accu leeg. Zonder 
fi ets: koplamp kapot.
Dan maar te voet het donkerende 
dorp door. 
In de winkel aangekomen volg ik 
doelgericht mijn gebruikelijke rou-
te. Vul ordelijk mijn mandje. Ver-
volgens naar de kassa. Boodschap-
pen op de loopband gelegd. O jee. 
Waar is mijn gebruikte, verkreu-
kelde plastic draagtas gebleven? 
Foetsie. Buiten ergens verloren. 
Schichtig en snel een glanzende, 
spiksplinternieuwe plastic draagtas 
gepakt. Voor die ene keer dan. Ik 
kan nu eenmaal niet alles in mijn 
jaszakken proppen.
Oei, ik ben gezien! Jawel. Door een 
buurvrouw die net heeft afgere-
kend. Zorgvuldig vult ze haar rie-
ten draagmand. Hét symbool van 
duurzaamheid. Helemaal haaks 
op mijn nieuwe blauwe plastic 
draagtas...
Tja, ik voel ’t al aankomen. 
Vriendelijk, maar ook wat streng 
doorboren haar helderblauwe ogen 
mijn wankele geweten. Betrapt on-
derga ik gelaten haar onverbidde-
lijke oordeel: ‘Joh, dat kan je niet 
máken, met die plastic draagtas 
van je. Gebruik toch een karton-
nen doos.’ 
Ze spreekt helemaal in lijn van het 
zo bedreigde milieu, waarvan het 
streven tot behoud ervan onlangs 
nog mondiaal is vastgelegd. 
Vaak gebeurt het me niet, maar 
even weet ik niet meer wat ik 
zeggen moet. Stil staar ik verlegen 
voor me uit. Kijk naar het plafond 
en laat mijn blik weer zakken. 
Naar haar rieten mand en mijn 
glanzende plastic draagtas. Ik 
zwijg. 
Het leuke is dat vaak, als je niks 
zegt, de ander vanzelf tot relati-
vering komt. Je moet er wel wat 
hulpeloos en schuldig bij blijven 
kijken. Vervolgt de alerte buur-
vrouw: ‘Ach, ik begrijp je best, laat 
ook maar, binnenkort ga ik met het 
vliegtuig. Dat zou al helemaal niet 
meer mogen.’ Tja, het vliegtuig, één 
van de grootste CO2-vervuilers. 
Net als de scheepvaart. Die ‘weg-
doen’ zou de bloedsomloop van de 
globalisering doen dichtslibben. 
Zo is die ene nieuwe plastic draag-
tas van mij, mét mij erbij, toch nog 
even de dans ontsprongen!

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

vervolg van voorpagina
Ab is ook vrijwilliger bij De dag van 
het werkpaard op het Oranjeweitje, waar 
hij dagen in touw is, onmisbaar met zijn 
kennis, inzet, materieel en materiaal.  
Elke maandag rijdt hij met de rolstoelbus 
gehandicapten van hun woonverblijven 
in Eemnes naar de sociale werkplaatsen 
in Laren en Huizen. Hij doet bij de His-
torische Kring (onderhoud) klussen en 
bezorgt post. Ruim 30 jaar was Ab ac-
tief bij de toneelvereniging Blaricum in 
het Vitus als speler en als decorbouwer. 
Hij danst met veel plezier en zwier bij de 
‘Klepperman van Elleven’ en is al 35 jaar 
St. Nikolaas voor verenigingen en voor 
gezinnen. Naast al hun werk voor ande-
ren hebben ze bij het Vitus een groente-
tuin, waarvan ze het meeste weggeven. 
En dan heeft Ab ook nog zijn Ford Dex-
ta, een Oldtimer-tractor, waar je hem 
mee door het dorp kunt zien rijden, ook 
vaak weer voor  hand-en-spandiensten 
voor anderen.                                                                    

Bedankt!
Het huis van Riek en Ab is een toonbeeld 
van hun leven als vrijwilliger. Foto’s, 
voorwerpen, afbeeldingen. Op zijn I-Pad 
geeft Ab  een beeld van hun activiteiten. 
Riek en Ab, dank voor al jullie werk. 
Werk dat vaak wordt onderschat en in 
stilte achter de schermen wordt gedaan, 
maar onmisbaar is voor onze samenle-
ving. Ik wist Ab zijn lijfspreuk te ont-
futselen: ‘iedereen ziet wie je bent, maar 
weinigen zien wie je werkelijk bent’. 

Frans Ruijter Blaricummer 
van het jaar 2015
door de redactie
Hei & wei, de Historische Kring Blaricum, Radio6FM, de Oranjevereniging, 
BVV’31, het Activiteitenfonds, de straatnamencommissie …. allen kunnen ze 
rekenen op de altijd enthousiaste en zeer betrokken bijdrage van Frans Ruijter. 

‘Frans is een begrip in Blaricum en ook 
in de plaatsen daarbuiten. Hij is van zo-
veel betekenis, doordat hij zich voor veel 
zaken inzet. Hij promoot het dorp daar-
bij en iedereen kent hem ook. Daarnaast 
weet hij veel van de geschiedenis van 
Blaricum en houdt hij daar menig lezing 
over, schrijft er over en heeft een column 
op de lokale radio. Hij was dit jaar on-
der andere betrokken bij de organisatie 
en activiteiten in het kader van Bijvanck 
40 jaar en ook bij Blaricum 200 jaar. Wij 
zouden het niet kunnen uitleggen waar-
om we deze prijs niet aan hem zouden 
uitreiken. Frans mag deze prijs als een 
oeuvre-award beschouwen voor alles wat 
hij voor Blaricum heeft gedaan en wat 
hij in de toekomst hopelijk nog allemaal 

voor het dorp gaat doen.’ Zo luidt het lo-
vende juryrapport van het BELNieuws 
over Frans. 

Wij zijn het hier helemaal mee eens en 
vinden het dan ook meer dan terecht dat 
‘onze’ Frans is uitgeroepen tot ‘Blari-
cummer van het jaar 2015’. Frans, van 
harte gefeliciteerd met deze erkenning 
voor al je werk!
De ‘Blaricummer van het Jaar’ is een 
initiatief van het BELNieuws. Dit jaar is 
de prijs voor het eerst uitgereikt. De jury 
bestond uit Christien Kuysters van het 
Brinkhuis, Robert Jan Vos van de Hilt, 
Jan Heybroek van Blaercom, Michel 
Stoeltie van Radio 6FM en BELNieuws 
eindredacteur Carin van den Berg.
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De aanmoedigingsprijs 2015 
voor vrijwilligers onder de 

25 jaar ging naar Justin 
Koenen. De 17-jarige Justin 

is zeer actief als jeugdtrainer 
bij handbalvereniging SDS’99. 

Ook hem stellen we binnen-
kort graag aan u voor. 
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Onzekerheid onveiligheid 
door Gerda Jellema
Waar ook ter wereld, ieder mens streeft dezelfde behoeftes na. Abraham Maslow 
(1908 –1970) een Amerikaans klinisch psycholoog heeft zijn theorie, die hier 
ook vanuit gaat, in de zogenaamde piramide van Maslow weergegeven. 
Hij stelt dat je eerst moet voldoen aan je basisbehoeften, voordat 
je aan de volgende behoefte in de piramide kan gaan werken 
en voldoen om een ‘compleet’ mens te worden. Maar wat 
kunnen, willen en moeten we doen als er conflicten 
ontstaan door de behoef- tes van verschillende 
mensen? Twee vrou- wen; een Syrische 
tijdens Blaricum 200 jaar en een Duitse 
op nieuwjaars- avond 2015/16.

Ontheemden
Verscheurd voel ik me. Ik ben hier in een 
boerendorp uitgenodigd voor een feest. 
Waar het feest is, omdat het dorp 200 
jaar bestaat, in een land wat mij vreemd 
is en voor wie ik vreemd ben. Ik ben hier, 
maar mijn hart is in mijn stad. Mijn stad, 
een van de oudsten van de wereld staat 
in brand.(*) 

Verwoest. Wat ik heb, heb ik aan. Om 
me heen zie ik jammerende mensen, ik 
ben niet alleen in mijn verdriet. Waarom, 
waarom moet dit? Hoelang nog? De al-
tijd aanwezige vrees, het lijden, de ver-
nietiging en geen zicht op… ja op wat? 
De plek waar ik mij thuis voelde, waar ik 
hoorde en dacht altijd te zullen blijven is 
mij ontnomen. Zal ik gaan?

Gevlucht. Met velen. Teveel in een boot, 
het is donker, we maken water. We heb-
ben de verhalen gehoord, zullen ook wij 
net als zij…? Mijn kinderen, mij vooruit 
gegaan en achtergebleven, zie ik ze ooit 
weer? Wat heb ik gedaan? 

Gered. Met velen. De mensen hier zijn 
aardig en trachten ons leed te verzachten. 
Kan ik hier blijven, wil ik hier blijven, 
mag ik hier blijven? Zal ik ooit mijn stad 
met zijn prachtige citadel, vernietigd, het 
werk waar ik van hield, niet meer moge-
lijk, weer kunnen omarmen? Ik wil wat 
doen, maar wat kan en mag ik doen? 

En nu. Om mij heen zie ik medelanders 
en andere ontheemden, even weg van 
het alledaagse afwachten, wachten op…
ja op wat? In mijn gedachten ruik ik de 
markt en wandel door het park met zijn 
dansende fonteinen. Zie spelende kin-
deren, er wordt gelachen. Kinderen, wat 
zal er met hen gebeuren? Hoe is hun toe-
komst? Mijn toekomst? Overal gaat het 
leven verder, in mijn veranderde stad en 
hier in het onbekende. Ik wil een sprank-
je hoop, maar mag en kan dat ook?

Vervreemden
Besmeurd voel ik me. Aangekomen in de 
stad (**) waar het feest zou zijn, van oud 
naar nieuw. Een feest, een wederkerend 
feest voor iedereen, jong en oud, zwart, 
geel of welke kleur dan ook. Ik probeer te 
vergeten, te verklaren, te rechtvaardigen 
en te begrijpen, maar ik heb een litteken 
voor het leven.

Betast. Bespuugd, beroofd, wat ik had 
ben ik kwijt, mijn eigenwaarde aange-
tast. Om me heen zie ik dronken man-
nen, ik ben niet alleen, maar ik voel me 
zo verloren. Waarom moet dit? Wat heb 
ik ze gedaan? Waarom houden ze niet op, 
de vernedering, de machteloosheid. Het 
plein waar ik me altijd blij en veilig voel-
de is een nachtmerrie geworden.

Gerend. Huilend weggerend. Ik word op-
gevangen en hoor de verhalen van ande-
ren. Ook zij, we zijn met velen, teveel. 
Eén is al teveel. Mijn zusters, te pakken 
genomen alleen omdat ze zijn wie ze zijn. 
Wat is er gaande dat dit kan gebeuren?

Vertrouwen. Vertrouwen in mezelf, had 
ik het kunnen voorkomen, heb ik iets 
niet goed gedaan. Vertrouwen in en lief-
de voor die ander, weg. Het eeuwenoude 
spel waar ik zo van houd, bezoedeld. Kan 
ik ooit weer onbekommerd die ander te-
gemoet treden. Ik wil wat doen, maar wat 
kan ik doen?

En nu. Ik was me, ik probeer de viezig-
heid van me af te spoelen. In mijn gedach-
ten probeer ik mooie intieme herinnerin-
gen naar boven te halen, maar ik ruik de 
stinkende adem, zie de klauwende han-
den op me afkomen, lachende, spottende 
gezichten. Mijn handen worden vuisten, 
ze stompen, ik verzet me tegen de niet 
aanwezigen, woede en pijn, janken. Tot 
ik niet meer kan. En toch moet ik verder 
en hoop dat de tijd wonden zal helen.

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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We hadden 
eens… een molen
Een aflevering uit de serie bijzondere 
verhalen uit de begintijd van hei & wei. 
Zo vonden wij onlangs onderstaand 
stuk uit hei & wei, kerst 1978, onder-
tekend  met W.G., die vertelt over het 
verval van de Blaricumse molen. Gere-
digeerd door Sybert Blijdenstein.

We hebben hier in Blaricum een 1e Mo-
lenweg, een 2e Molenweg, zelfs een 
Molenveenweg. Maar waar is in hemels-
naam nou toch die molen gebleven? Ja, 
beste mensen, die molen is er heus wel 
geweest en al helemaal niet in voorhisto-
rische tijden. 
Daar, aan het einde van de 1e Molenweg 
en de Schapendrift stond eens  trots onze 
eigen ‘Blaricumsche molen’, ja zeker. 

Maar hoe is dat verder gegaan? Gemalen 
werd er niet meer. De molen raakte, on-
gebruikt zijnde, danig in verval. Men zat 
er eigenlijk mooi mee in de maag. Ge-
lukkig doken er op zekere dag een paar 
dames op die het geval wel wilden huren 
en zelfs opknappen. Nu, dat opknappen 
bleek vooral te bestaan uit het omtoveren 
van het interieur in een uiterst genoeg-
lijke verblijfplaats. Weldra deden allerlei 
vreemde geruchten daar in de omtrek de 
ronde: was het een huis van plezier? Hoe 

het ook geweest moge zijn, de zaak van 
de dames ging als een nachtkaars uit en 
daar zaten die goeie ouwe Blaricummers 
weer met die bouwvallige molen.

Een aannemer ter plaatse liep reeds lang 
met plannen rond om op de plek van de 
molen een aantal woonhuizen neer te 
zetten. Maar het ding bleef gewoon maar 
staan, hoe bouwvallig dan ook. Zeer tot 
verdriet van deze ‘bouwheer’. Zo ge-
beurde het dan dat op een stormachtige 
novemberavond deze ‘projectontwik-
kelaar’ met z’n broer, en gewapend met 
een grote trekzaag, heimelijk naar de 
molen sloop. In het duister klommen ze 
in de molen voorzichtig de steile trap-
pen omhoog naar de draaibare nok. Daar 
zaagden ze de dikke as van de wieken 
een flink stuk in. Verder werd er op de 
loeiende storm gerekend. Het zat ze mee, 
want in de loop van die nacht brak het 
wiekenkruis met donderend geweld af 
en viel naar beneden. Tja, en dat werd 
dan ook wel het einde van ‘onze’ molen. 
Die huisjes kwamen er en staan er nog 
steeds…    

(*) Aleppo, Syrië. Aleppo is een van de
oudste steden ter wereld.

(**) Keulen, Zurich, Kalmar, Hamburg,
Dusseldorf, Helsinki.

Keulen oud en nieuw 2015/16 Verwoeste huizen in Aleppo
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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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Hoe vergroot ik 
mijn veerkracht 
en vitaliteit 
Volgens Willemijn Westhof is dit ‘Aan-
dacht voor Stress’. Daartoe geeft ze 
mindfulness in Blaricum, yoga in La-
ren en meditatie in een vrouwengevan-
genis.

Deze methoden van StressCoaching 
richten zich niet op verandering van pro-
blemen, maar op verandering van onze 

relatie tot problemen. Ons denken, voe-
len en reageren heeft grote invloed op 
onze lichamelijke en geestelijke gezond-
heid en op het vermogen om van burn-
out, ziekte en depressie te herstellen. Het 
leven op de automatische piloot doet ons 
vastlopen.
De methoden die Willemijn aanreikt, ge-
ven inzicht op jouw reactie op de stresso-
ren, zodat je je eigen veerkracht hervindt 
en gezonde keuzes maakt; om zo zélf een 
bijdrage te leveren aan eigen gezondheid 
en welzijn.

Wees welkom voor meer informatie: 
Willemijn Westhof, 06-53509474, 
www.hart2hart.nu.

Zangers gezocht
Het Blaricums Gemengd Koor is op 
zoek naar bassen en tenoren. 
Na een sfeervol kerstconcert wordt ge-
start met een fris en nieuw repertoire. 
Naast bassen en tenoren zijn ook alten en 
sopranen van harte welkom.  
Info: www.bgk-koor.nl.

Even voorstellen… Paul Kaarsgaren

door Gerda Jellema
Je ziet het niet gelijk aan hem, maar Paul Kaarsgaren is een afstammeling 
van een van de stichters van Bussum! Dit gaat even terug in de geschiedenis, 
achterstelling door de stad Naarden was er de oorzaak van dat de ouwe 
Kaarsgaren en consorten in Bussum een eigen bestuur kozen. In 1817 werd 
Bussum zelfstandig. 

Paul Kaarsgaren geboren in het zieken-
huis te Laren maar opgegroeid in Blari-
cum volgde onder meer de middelbare 
landbouw school, de hogere bosbouw-
school te Arnhem, helaas deze opleiding 
niet afgemaakt, en de hoveniersoplei-
ding. Ook is Paul een geschoold verzeke-
ringsman. Het buitenwerk trok. Boer leek 
hem wel wat, een maatje zit in Nieuw-
Zeeland en daar is hij wel een beetje ja-
loers op. Zelf heeft hij gekeken of een 
kippenfarm in Ghana wat zou kunnen 
worden. Maar Paul kwam terecht in de 
tuinwereld. Inmiddels heeft hij alweer 26 
jaar een eigen hoveniersbedrijf. En sinds 
een paar jaar een verhuurbedrijf voor 
party’s en events, het is werk maar Paul 
ziet het als een hobby. Naast zijn werk 
zet hij zich in voor vrijwilligerswerk in 
en rond Blaricum. Hij is onder ande-
re voorzitter van de Stichting Scouting 
Blaricum die de scoutingroep Tymen de 
Sayer ondersteunt bij het beheer van de 
gebouwen. Tijdens de feestweek ter gele-
genheid van Blaricum 200 jaar zette Paul 
zich zowel zakelijk als vrijwillig in.

En verder… 

Waarom wonen in Blaricum?
‘Mijn opa is als gemeentearchitect ge-
start in Blaricum en zodoende kwam ik 
hier wonen. Mijn vader heeft als make-
laar bij heel wat aan- en verkopen van 
woningen bemiddeld. Weliswaar heb 
ik nog wat rondgekeken in Laren en 
Huizen, maar ben toch teruggekomen 
op het “honk” en het mooie is dat ik 
bijvoorbeeld weer tuinen heb aange-
legd bij woningen die door mijn opa 
zijn getekend of door mijn vader zijn 
verkocht…’

Wat doet Paul Kaarsgaren in zijn 
vrije tijd?
‘Motorrijden. Afgelopen zomer zou-
den we met de motor naar Duitsland 
gaan maar dat is een beetje in het water 
gevallen. Ik had net een andere mo-
torfi ets gekocht en om deze beter te 
leren kennen wilde ik even toeren. In 
Bussum (!) ging ik onderuit. Toen ik 

de motor op wilde tillen ging dat niet 
lekker dus daar was meer aan de hand. 
In Tergooi bleek een schouderblad ver-
brijzeld en een paar gebroken ribben. 
Het werd een autovakantie want het 
hotel was al geboekt.’

Met wie zou Paul een borrel willen 
drinken?
‘Met ministerpresident Rutte, dat lijkt 
me wel een bijzonder interessante ont-
moeting. Dan kun je over andere din-
gen praten dan over Blaricum en dan 
natuurlijk in d’Ouwe Tak.’ 

Twitteren, Facebook?
‘Twitteren doe ik niet, ik zit op Fa-
cebook maar niet actief. Ik kijk. 
WhatsApp is wel handig. Zo heb ik een 
groepsapp met mensen uit mijn kleu-
terschooltijd, een stel dames die ook in 
Blaricum zijn blijven wonen.’ 

Vakantie: zomer of winter?
‘Logisch zou zijn winter, omdat er 

dan minder werk in de tuinen te doen 
is, maar het trekt me niet. Dus na het 
drukke voorjaar een korte zomervakan-
tie in bijvoorbeeld Bretagne, een favo-
riete plek.’

Wat is een echte Paul-eigenschap?
‘Iemand het naar zijn zin maken. En 
organiseren, hoe groter het festijn hoe 
mooier ik het vind.’

Aan wie geeft Paul het stokje door?
‘Het stokje mag wat mij betreft gaan 
naar Florence Mellegers, zij woont in 
Blaricum-dorp maar runt een kappers-
zaak in Blaricum-Bijvanck, een soort 
bruggenbouwer dus en bovendien lid 
van ons WhatsApp-groepje van klasge-
noten sinds de kleuterschool!

Zakelijke informatie: 
www.paul-kaarsgaren.nl 
(tuinarchitectuur) en 
www.dutschpartycompany.com 
(partyverhuur & events).

Paul Kaarsgaren

Paul op zijn motor

Paul met zijn zoons Frank, Menno en 
Laurens

Paul tijdens een Oldtimer Festival

Willemijn Westhof
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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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Terugblik op Blaricum 200

door Frans Ruijter
foto’s Yvonne Verburg
In dit artikel een terugblik op ‘Blaricum 200’. Graag leg 
ik eerst nog eens uit waarom we dit feest juist nu, in 2015, 
gevierd hebben. Blaricum bestaat natuurlijk al veel langer. 
De eerste vermelding van Blaricum in de archieven dateert 
volgens dr. A.J.C. de Vrankrijker van 1343. De naam zou 
kunnen worden verklaard uit de samenstelling van de per-
soonsnaam Bladheri, met het achtervoegsel Inga en het 
woord heem (woonplaats). De aardrijkskundige woorden-
boeken geven verder nog de namen Blaercom, Blarikom en 
Blaren om het dorp aan te duiden. Tijdens de organisatie 
van het Binnenlands Bestuur ging Blaricum bij Keizerlijk 
Decreet van 21 oktober 1811 ter ziele en werd Blaricum 
samen met Laren één gemeente. Bij Koninklijk Besluit van 13 december 1815 werd Blaricum een zelfstandige gemeente. 
De installatie van een gemeentebestuur liet op zich wachten tot 3 april 1817. Inmiddels heeft Blaricum sinds de Bataafse 
Republiek al ruim 20 burgemeesters gehad. (Bron: website gemeente Blaricum)

Na een relatief korte voorbereiding werd 
op woensdag 9 december op het Oran-
jeweitje, hét feestterrein bij uitstek, de 
sfeervolle spiegeltent opgebouwd. In en 
om de tent zou het feest gevierd moeten 
gaan worden, voor de gehele Blaricum-
se bevolking. Het was de bedoeling dat 
het geen ‘Blaricumse kermisweek in de-
cember’ zou worden. Of de weergoden 
mee zouden werken was natuurlijk een 
gok. De winter liet het weliswaar afwe-

ten, maar Pluvius was rijkelijk aanwezig 
de eerste dagen. Donderdag 10 decem-
ber werd het Oranjeweitje voorzien van 
houten chalets en witte pagodetenten, 
met mooie sfeerverlichting en verwar-
ming. Het was een bedrijvigheid alom. 
Er wachtte ons een grote uitdaging, want 
de ingang van de spiegeltent moest be-
reikbaar gemaakt worden; er was een 
hoogteverschil van bijna een meter. Met 
de inventiviteit van oud-brandweercom-
mandant Jaap Ruijter en medewerkers 
van de BEL-buitendienst werd dit pro-
bleem opgelost en kon men binnenko-
men met rollator en rolstoel. 

Wintermarkt
Op vrijdag 11 december begon om 
16.00 uur de gezellige wintermarkt, ge-
organiseerd door de Blaricumse Onder-
nemings Vereniging. In de spiegeltent 

was ’s avonds de wijnproeverij. Albert 
Heijn, Da Bruno en Gall & Gall lieten de 
deelnemers, die een mooi glas gekocht 
hadden met het logo van Blaricum 200 
erop, genieten van heerlijke wijnen en 
lekkere hapjes. Op de achtergrond klonk 
de ‘warme sound’ van DJ Paul van den 
Bergh. 
Na het wijnproeven bleef het nog lang 
gezellig en onder de klanken van Paul 
gingen de voetjes van de vloer.

Officiële opening feestweek 
Op zaterdag 12 december begon om 
12.00 uur de wintermarkt. Het weer liet 
het helaas geheel afweten, maar er wa-
ren toch nog veel mensen die de mooi 
uitgedoste kraampjes met een bezoek 
vereerden. De glühwein vond gretig af-
trek, evenals alle andere drankjes en hap-
jes. Helaas verregende de spectaculaire 
openingsact. Deze was buiten de tent 
gepland, maar na overleg met de brand-
weer en de belofte dat men het vuur laag 
zou houden, kon de vuuract midden in 
de spiegeltent plaatsvinden. Daarna trad 
het oudste nog bestaande dansorkest, De 
Ramblers, op. Zij maakten veel nostal-
gische gevoelens los. In de pauze trad 
het jonge talent Sidney McWood op. 
Hij bracht mooie aan kerst gerelateerde 
nummers ten gehore. Op het einde van 
de avond draaide DJ Paul weer gezellige 

muziek, tot het tijd was dat eenieder de 
thuisreis door de regen, maar tevreden, 
moest aanvangen. 

Gezamenlijke kerkdienst
Al om half 8 ’s ochtends op zondag  
13 december stonden de vrijwilligers 
(wat zouden we zonder hen zijn?) klaar 
om de spiegeltent om te bouwen tot een 
ruimte voor een gezamenlijke kerk-
dienst. Om 10.00 uur begon deze dienst, 

onder leiding van Ds. de Boer en pastor 
Sendecki. Het St. Cecilia koor van de St. 
Vituskerk, onder leiding van Henri Boe-
len en organist Joost Brugman, zorgden 
voor de muzikale omlijsting. Onder het 
koffiedrinken na afloop, klonken er al-
leen maar positieve geluiden en het ver-
zoek of zo’n dienst niet jaarlijks in deze 
spiegeltent gehouden kan worden. Ge-
lukkig was het deze dag droog met een 
aangename temperatuur. Dit had zijn in-
vloed op het aantal bezoekers. Het werd 
steeds gezelliger op het Oranjeweitje, 
waar mensen elkaar ontmoetten en een 
gezellig praatje maakten en een drankje 
namen. De catering in de tent werd de 
hele week geweldig verzorgd door Ma-
rita Steenbeek en Erik Joossen en hun 
team van het Vitus. Niets was hen teveel 
om het de bezoekers en de organisatie 
vervolg op de volgende pagina

Hei&wei_nr475.indd   5 12-01-16   12:04



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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Kom & Kijk en u zult zien…

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

naar de zin te maken. Een compliment is 
daarvoor zeker op zijn plaats. 

Santarun
Het Activiteitenfonds Blaricum organi-
seerde op zondag een heuse Santarun. 
De circa 80 deelnemers hadden zich ge-
huld in kerstmannenpak, voor een zacht 
prijsje gekocht bij het Activiteitenfonds 
Blaricum. Gestart werd met een war-
ming-up, gegeven door niemand minder 
dan Jochem Uytdehaage; oud-olym-
pisch-, Europees- en wereldkampioen 
schaatsen. Hierna kon één of meerdere 
rondjes van 1,2 kilometer gelopen wor-
den in de omgeving van de Noolseweg. 
De brandweer had op de Bussummerweg 
een waar schuimdek neergelegd, waar-
door de run een winters tintje kreeg. Er 
waren prijzen voor diegene die het snel-
ste was en voor wie de meeste rondjes 
had gelopen (Olaf Vrijmoet en Jade Plat-
te) en voor wie zijn pak het mooist had 
‘gepimpt’ (Bert de Greeff). Hierna werd 
er onder een waterig zonnetje nog lekker 
nagepraat en geborreld. Dit zal zeker een 
jaarlijks terugkerend evenement worden. 

Historie 
De wintermarkt werd druk bezocht en 
Iceman Henk van den Bergh hield bur-
gemeester Joan de Zwart boven een ijs-
bad. Zij ging er niet in, maar Henk zelf 
en Erwin Hildebrand deden dat wel. In-
tussen werd de spiegeltent alweer in ge-
reedheid gebracht voor het optreden van 
een jongerenkoor, die sfeervolle kerstlie-
deren ten gehore bracht. De Historische 
Kring Blaricum (HKB) mag natuurlijk 
niet ontbreken bij deze festiviteiten. Ik 
hield een lezing hoe Blaricum vanaf 
1815 bestuurlijk in elkaar zit. Alle bur-
gemeesters en raadhuizen passeerden de 
revue. Ook de invloed van de erfgooiers 
en Stad en Lande van Gooiland bleven 
niet onvermeld. Dit gaf een goede kijk 
op hoe de bestuurlijke zelfstandigheid 
in de loop van de afgelopen 200 jaar is 
verlopen. Hierna trad de zangeres Sazz  
Leonore op, zij zong met haar schitteren-
de stem verschillende jazz-songs. 

Senioren
Op maandag 14 december werd de win-
termarkt afgebouwd en de spiegeltent in 
orde gemaakt om 160 senioren van Bla-
ricum te ontvangen. Sommigen zelfstan-
dig, anderen werden door de rollybus 
Laren-Blaricum gebracht. Wethouder 
Ben Lüken verwelkomde de mensen en 
wilde graag weten wie de oudste was. 
Er werd flink tegen elkaar opgeboden, 
hilarisch. Zij kregen naast de nodige 
versnaperingen, een mooi optreden van 
de Pauwergirls en deden de muzikale 

bingo, ‘Swingo’, genaamd. De senio-
ren genoten er met volle teugen van. En 
als afsluiting een stamppottenbuffet. De 
gemeente Blaricum liet hier zien hoe 
je als gemeenschap om moet gaan met 
een generatie die keihard heeft gewerkt 
om de maatschappij na de Tweede We-
reldoorlog op te bouwen, waar wij nu in 
vrijheid van mogen genieten. Aanslui-
tend werd er een lezing gegeven en een 
historische film gedraaid over Blaricum, 
gemaakt door de HKB en van commen-
taar voorzien door Gerbe van de Woude. 
De toeloop was zo groot dat er uit veilig-
heidsoverwegingen besloten werd om de 
lezing/film later op de avond nog eens te 
vertonen. Ook deze tweede voorstelling 
werd goed bezocht door de mensen die 
zo vriendelijk waren even naar huis te 
gaan, om zo de veiligheid bij de eerste 
voorstelling niet in gevaar te brengen. 

BEL-bijeenkomst
De jaarlijkse Kerst-BEL-bijeenkomst 
werd op dinsdag 15 december gehou-
den in de mooie spiegeltent: een terug-
blik met alle BEL-ambtenaren op 2015 
en een toost op het komend jaar. Bur-
gemeester Joan de Zwart zei het tref-

fend: ‘Elk jaar is het in een van de drie 
BEL-dorpen, nu in mijn voortuin’. Ook 
hier verzorgden de Pauwergirls de muzi-
kale omlijsting. Het was een zeer geani-
meerde bijeenkomst die werd afgesloten 
met een stamppottenbuffet. 

Oud-Blaricumse Winterspelen en 
frisfeest
De Blaricumse scoutinggroep Tymen de 
Sayer had op woensdagmiddag 16 de-
cember een geweldig mooi en leerzaam 
parcours uitgezet, zowel in als buiten de 
spiegeltent op het Oranjeweitje. Helaas 
voor de organisatie waren er maar weinig 
deelnemers. Maar diegene die er waren, 
genoten met volle teugen van datgene 
wat geboden werd. De kinderen die er 
niet waren hebben veel gemist. Datzelf-
de gold voor de woensdagavond. De DJ’s 
Gijs en Casper draaiden hun platen en 
een mooie alcoholvrije cocktailbar stond 
te wachten op de leeftijdsgroep van 12 
tot 18 jaar. Voor hen was een frisfeest 
georganiseerd. Maar helaas… de mooie 
aankleding en sfeer ten spijt, trok ook dit 
geheel niet veel jongeren naar de spie-
geltent.   

Lunch voor de vluchtelingen 
Om ook deze mensen te laten meedelen 
in dit verjaardagsfeestje van de gemeen-
te Blaricum, had Marita Steenbeek het 
voor elkaar gekregen om de vluchtelin-
gen die op AZC Crailo tijdelijk gehuis-
vest zijn, een geheel gesponsorde lunch 
aan te bieden. Ze werden op donderdag 
17 december met een bus gebracht en 
na een welkomstwoord van de burge-
meester Joan de Zwart begon men aan 
de lunch. Deze was met behulp van vele 
vrijwilligers klaargemaakt en werd ook 
door hen geserveerd. Ik hield, in samen-
werking met een tolk, een korte presen-
tatie over Blaricum. Ik voegde eraan toe 
dat wij hopen dat zij, waar dan ook ter 
wereld, zo’n veilige plaats zullen vin-
den zoals Blaricum voor ons is. DJ Paul 
had zelfs Arabische tophits gedownload. 
Hierop werd gedanst en meebewogen. 
Het downloaden had nog wel gevolgen 
voor Paul; hij kreeg namelijk met heel 
veel moeite zijn telefoon weer terug van 
het Arabisch naar het Nederlands. De 
dankbaarheid van deze mensen heeft mij 
persoonlijk diep geraakt. Na verhalen 
van hen aangehoord te hebben, wat zij 
hebben meegemaakt, laat je dat niet on-
geroerd. Het besef hoe mooi en goed wij 
het hier hebben is alleen maar gegroeid. 

Reünie Blaricumse bestuurders en 
ambtenaren
Deze feestweek werd op de donderdag-
middag afgesloten met een reünie van 
bestuurders en ambtenaren die in de loop 
van de jaren voor en in Blaricum hebben 
gewerkt. Het was een goed bezochte 
middag waar vele bekenden en minder 
bekenden elkaar weer ontmoetten en 
vele verhalen werden opgehaald. Na af-
loop moest de spiegeltent leeggemaakt 
worden, omdat vrijdagochtend vroeg de 
Belgische eigenaar met zijn mensen de 
tent weer in zouden gaan pakken. Geluk-
kig maakten vele handen licht werk. Met 
behulp van weer die onvolprezen vrijwil-
ligers, is dit allemaal gelukt.

Tot slot
Er gingen al direct stemmen op om in 
2017, als het 200 jaar geleden is dat Bla-
ricum pas echt zijn zelfstandige bestuur 
kreeg, het nog een keer zo te vieren. De 
tijd zal het leren, maar het tekent wel dat 
het een geslaagd feest geweest is. 

Namen noemen doe ik niet, omdat als 
je iemand vergeet, dat onvergeeflijk is. 
Maar een ieder bedankt die dit feest tot 
een succes heeft gemaakt. Sponsoren, 
ambtenaren en vrijwilligers… allen be-
dankt! Al was uw inbreng groot of klein, 
voor het geheel was het onmisbaar. 
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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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Frisse start voor Blaercom

Blaercom maakt een frisse start in 2016. Er is een nieuw team en er staat ook 
een aantal verrassende activiteiten op de agenda. 

Paul Molenkamp heeft de hoofdbeheer-
derstaken overgenomen van Jolanda 
Raven en werkt samen met een enthou-
siast team van beheerders: Dennis van 
Vliet, Tamara Nobel, Selwijn Paehlig 
(tijdelijke beheerder) en de al langer bij 
Blaercom werkende Geert Majoor. Sa-
men slaan ze een nieuwe weg in met ver-
frissende onderdelen op het programma. 

Blaercom Podium
Blaercom Podium wordt een gezellige 
maandelijkse stand-upcomedian avond 
waarbij zes tot acht verschillende, veel-
al beginnende, stand-upcomedians hun 
repertoire afwerken. In samenwerking 
met Stichting Papiapodia (Sharynne 
Martijn). De eerste avond vindt plaats 
op zaterdag 6 februari, 20.00-00.00 uur. 
Kosten € 10,- inclusief hapjes. Reser-
veren via info@blaercom.nl of telefoon 
5314383.

Blaercom Jazz Café
Een heerlijk middagje jazz op iedere der-

de zondag van de maand, in samenwer-
king met Nol van Bennekom. De eerste 
afl evering staat gepland op zondagmid-
dag 24 januari van 15.00 tot 18.00 uur 
met de bekende jazzvocaliste Colette 
Wickenhagen. Zij wordt bijgestaan door 
de Alan Easy Band van bassist/pianist 
Nol van Bennekom. Gastsolist en side 
man van Colette is niemand minder dan 
saxofonist Clous van Mechelen. Hij 
kreeg ooit televisiebekendheid door zijn 
rol in de komische shows van Wim T. 
Schippers en grote bekendheid kreeg hij 
als componist van de Tol Hansse-hit Big 
City en als componist van fi lmmuziek bij 
de fi lms van Theo van Gogh. Hij com-
poneerde ook de muziek bij de bekende 
Grolsch-reclame die hem de bijnaam 
‘de Nederlandse Vivaldi’ opleverde. De 
pianist van de band is Hans Heinhuis, 
pianist van the Ramblers. De toegang is 
gratis, maar er wordt wel een vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd. Reserveren via 
info@blaercom.nl of telefoon 5314383.

Blaercom Soirée
Om de twee maanden een ge-
zellige Franse avond met mu-
ziek en hapjes, in samenwer-
king met Alliance Française/
Marc Defossez, zanger/
chansonnier Christophe 
Chaplet en voor de catering 
chef Savvas. De eerste avond 
is op zaterdag 20 februari, 
start 19.00 uur, zaal is open 
vanaf 18.30 uur. 
Kosten € 26,- inclusief een 
glas wijn en een kopje kof-
fi e/thee en inclusief hap-
jes. Reserveren bij Alliance 
Francasie/Marc Defossez via 
aftgooi.mdz@gmail.com. 

Cabaret Cats Dinnershow
In het weekend van 30 en 
31 januari opent Blaercom 
haar deuren weer voor twee 
fantastische Dinnershows 
met de Cabaret Cats. Het 
thema is Ken je mij? – T(er)
reur niet. Meer info op 
www.blaercom.nl. Kaart-
jes (show inclusief di-
ner) kosten € 29,50 per 
persoon. Reserveren via 
info@blaercom.nl of 
5314383.FO
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 Blaricum toen...

Binnenweg 1961
In de vorige hei & wei stond hier een foto van de Mosselweg in de 

sneeuw. Die was even verderop genomen. Hier ziet u de Binnenweg 
gezien vanaf de Langeweg. De fotograaf was de toenmalige wethouder 
Herman de Klerk. Hij stond met zijn rug tegen de toenmalige bakkerij 

van Limburg aan. Links ziet u Binnenweg 1 en rechts de heg van Herman 
van Gerrit Rigter, de groenteboer die zijn zaak had aan de Langeweg 23. 
Voorbij de tuin van Rigter ziet u het schuurtje van fotograaf Van Eck. Die 

was genummerd aan de Mosselweg 3. Nu woont Jaap Fecken daar met 
zijn gezin. De boerderij waar u recht tegenaan kijkt, is voorzien van een 
zogenaamde ‘wolfskap’. Dit was de boerderij van Gerrit Vos en Marritje 

Puijk, Binnenweg 3. Gerrit is op 50-jarige leeftijd om het leven geko-
men bij het slopen van het paviljoen in Laren in 1935. Het huis wordt 

nu in tweeën bewoond. Zoon Jan ging met zijn vrouw in het achterhuis, 
genummerd aan Binnenweg 5, wonen. Helaas overleed hij ook jong, op 

41-jarige leeftijd. Het voorhuis werd verkocht aan Rinus Bek en zijn 
vrouw. Nu woont Patrick Roosen er alweer enige jaren. 

Aangeleverd door Frans Ruijter

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

Hans Voorn@hansvoorn
Daarnet tijdens het hardlopen in Blaricum 
een Ijsvogel gezien! (Foto niet van mij)

KNRM Blaricum@KNRMBlaricum  
Van de Blaricum-1 waren 2 fl ares afgestoken om 
het zoekgebied te verlichten.

KNRM Blaricum@KNRMBlaricum   
Foto van de boot die net in de brand 
heeft gestaan.

Cabaret Cats
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Drs. P.E.H. (Petra) Habets ziet af van haar herbenoeming tot voorzitter van de Rekenkamercommissie BEL voor de 
komende vier jaar. Dit vanwege drukke werkzaamheden elders. Drs. E.J.M. (Etienne) Lemmens neemt de functie van 
voorzitter voorlopig waar. De Rekenkamercommissie verwacht de ontstane vacature spoedig te vervullen. 

Voor de vierde keer organiseerde 
RotaryClub Blaricum Centaurea het 
Midwintervuur festival. Het was gezellig 
druk op de Meentzoom. Om 17.00 uur 
werd de kerstbomenstapel aangestoken. 
Een spectaculair gezicht! Nieuw dit jaar 
was de aanwezigheid van het Blaricumse 
college. In plaats van een traditionele 
nieuwjaarsreceptie konden inwoners 
tijdens het midwintervuur festival het 
college de hand schudden. Met de in de 
hei & wei afgedrukte consumptiebon 
was het mogelijk gratis een drankje naar 
keuze af te halen. De gemeente kijkt 
terug op een leuke nieuwe invulling van 
de nieuwjaarsbijeenkomst.

College en inwoners bij Midwintervuur festival 

Naturalisatie van 
de heer El-Saleh
Op 15 december jl. is de heer Karim El-
Saleh in het gemeentehuis van Blaricum 
genaturaliseerd. De heer El-Saleh is van 
geboren in Basra (Irak). Hij woont sinds 
2008 in Nederland en in 2010 is hij in 
Blaricum komen wonen. 

Loco-burgemeester Ben Lüken over-
handigde hem het Koninklijk Besluit tot 
verlening van het Nederlanderschap.

Foto: Studio Kastermans

VERTREK VOORZITTER REKENKAMERCOMMISSIE BEL

Foto: Yvonne Verburg

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere functie in de samenleving bekleedt? Draag hem of haar dan voor 
als ontvanger van een lintje bij de algemene decoratieverlening in 2017. Let op: de aanvraag moet uiterlijk 
1 augustus 2016 bij de gemeente binnen zijn. 

Ieder jaar worden Koninklijke onder-
scheidingen uitgereikt aan plaatsgenoten 
die een bijzondere functie in de samen-
leving bekleden. Hier gaan behoorlijk 
veel voorbereidingen aan vooraf. U 
kunt een plaatsgenoot voordragen via 
een aanvraagformulier, dat u naar de 
gemeente stuurt. De burgemeester moet 
de aanvraag, met daarbij haar advies, 
voor 1 oktober 2016 sturen naar de 
Commissaris van de Koning in de provin-
cie Noord-Holland. 
Deze stuurt op zijn beurt de aanvraag 
naar de minister van Binnenlandse Zaken 

die een Koninklijk Besluit opstelt. De Ko-
ning ondertekent vervolgens het besluit. 
Pas daarna is de onderscheiding officieel 
toegekend.
 
Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een 
ander moment worden uitgereikt, 
bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
jubileum van een gedecoreerde bij een 
vereniging. Dit moet u uiterlijk een half 
jaar vóór de datum van uitreiking bij de 
burgemeester aanvragen.

Informatie en 
aanvraagformulier
Voor informatie over hoe u iemand kunt 
voordragen, neemt u contact op met het 
bestuurssecretariaat, telefoon: 035 – 
751 32 25. Het aanvraagformulier kunt 
u verkrijgen via het bestuurssecretariaat 
maar u kunt het ook downloaden van de 
website www.lintjes.nl

Voordragen Koninklijke onderscheiding in 2017
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De aangevraagde of verleende (om-
gevings)vergunningen worden 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

Op verzoek kunnen inwoners een afschrift van de besluiten zoals gepubliceerd in 
het elektronisch gemeenteblad per post ontvangen. Dit is een extra service van de 
gemeente Blaricum. Aan de toegezonden bekendmakingen kunnen geen rechten 
worden ontleend. Het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl is de enige 
formele rechtsgeldige versie.

Om de bekendmakingen per post te ontvangen kunt u zich aanmelden bij Nicole te 
Welscher, Communicatiemedewerker bij de BEL Combinatie. Zij is telefonisch bereik-
baar op: 035 – 751 32 59. 

Bekendmakingen per post ontvangen

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

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

De agenda’s van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken worden niet 
meer in dit blad gepubliceerd. U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken 
- zodra deze bekend zijn - bekijken via www.blaricum.nl (Gemeentehuis > Gemeente-
raad > Vergaderingen van de gemeenteraad) en bij de balie in het gemeentehuis.

NLdoet 2016: doet u ook mee? 
Op 11 en 12 maart 2016 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de 
handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Neder-
land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Heeft u of kent u een maatschappelijke 
organisatie waar vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus of activiteit? Of heeft 
u zin om samen met collega’s, vrienden of teamgenoten bij een organisatie aan de 
slag te gaan? Doe dan mee met NLdoet.

Samen aan de slag
Overal in het land zijn leuke vrijwilligers-
activiteiten te doen. Het opknappen van 
een clubhuis, een dierenverblijf of een 
speeltuin. Een paar uur erop uit met ou-
deren of gehandicapten. Tussen al deze 
klussen vindt u vast en zeker een mooie 
activiteit die u samen met uw collega’s, 
familie of uw sportteam kunt doen. 
Bent u maatschappelijk betrokken en 
heeft u zin om een dag(deel) de handen 
uit de mouwen te steken? Meld u aan op 
www.nldoet.nl. Er komen dagelijks 
nieuwe activiteiten bij!

Een klus te klaren? 
Heeft u of kent u een maatschappelijke 
organisatie waar vrijwilligers nodig zijn? 

NLdoet is de uitgelezen kans om elke ac-
tiviteit met hen aan te pakken. Meedoen 
betekent extra handen, nieuwe net-
werken en naamsbekendheid voor uw 
organisatie. Heeft u een klus te klaren of 
wilt u tijdens NLdoet net dat beetje extra 
doen? Meld uw klus dan aan op 
www.nldoet.nl. Als u dit vóór 25 januari 
doet, dan kan het Oranje Fonds een 
bijdrage geven van maximaal € 400,-.

Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, het 
laatste nieuws en tips en inspiratie voor 
een NLdoet activiteit kunt u terecht op 
www.nldoet.nl

Vraag van de maand

“Hoe kan ik mijn kind 
leren om mee te helpen in huis?”
Vele handen maken licht werk. Kinderen leren er veel van als ze regelmatig meehel-
pen in de huishouding. Ze krijgen gevoel voor verantwoordelijkheid en zelfdiscipline. 
Dat zijn allemaal dingen waar ze later in hun leven plezier van hebben. Als iedereen 
in het gezin bepaalde klusjes doet, heeft u bovendien meer tijd om leuke dingen met 
elkaar te doen.

Hoe verdeelt u de taken?
•  U kunt eerst samen met uw kinderen 

een lijstje maken met klusjes die kinde-
ren kunnen doen. Bijvoorbeeld met de 
hulp van www.klusjesplanner.nl

•  Denk bijvoorbeeld aan klusjes als tafel 
dekken, tafel afruimen, de vuile vaat 
afwassen of in de afwasmachine zet-
ten, het aanrecht afnemen, stofzui-
gen, de eigen kamer opruimen, gras 
maaien, enzovoort. Op de website 
www.cjggooienvechtstreek.nl vindt u 
een overzicht van klusjes waar u per 
leeftijd aan kunt denken.

•  U kunt de kinderen zelf laten bedenken 
wat ze alleen kunnen doen.

•  Als u het prettig vindt, kunt u een roos-
ter maken waarop staat welk klusje 
ieder kind moet doen en op welke dag.

•  Het is ook handig om het resultaat van 
de klusjes precies te benoemen, hoe 
concreter hoe beter.

Hoe voert u het in?
U maakt afspraken wanneer uw kind iets 
af moet hebben en u moedigt uw kind 
aan als hij/zij eraan begint. Kinderen die 
daar nog wat moeite mee hebben, kunt 
u een beetje helpen.

•  Het is verstandig om van tevoren te be-
denken wat de gevolgen voor uw kind 
zijn als hij/zij taken niet uitvoert en dat 
ook met uw kind bespreekt.

•  Als kinderen hun klusje niet afmaken, 
gaat iets leuks niet door. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan tv-kijken, of ze krijgen 
die week minder zakgeld.

•  Het is zaak om u te houden aan deze 
sanctie als uw kind het klusje niet doet. 
Wees consequent.

Hoe beloont u uw kind?
U geeft uw kind een compliment als het 
de taak goed heeft uitgevoerd. Let wel: 
probeer de lat niet te hoog te leggen. 
Het hoeft niet perfect. Bij het aanleren 
van meedoen met taken in huis gaat het 
in het begin vooral om inzet.
•  Waardeer kinderen ook als ze hun 

best hebben gedaan maar het nog te 
moeilijk was: ‘Je hebt goed geprobeerd 
de kruimels op te vegen. De volgende 
keer laat ik je zien dat het doekje niet 
zo nat hoeft.’

•  Als u pas begint met de huishoudelijke 
klusjes, kunt u ter aanmoediging de 
eerste paar keer een beloning afspre-
ken, bijvoorbeeld iets leuks doen met 
mama of papa.
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Drs. P.E.H. (Petra) Habets ziet af van haar herbenoeming tot voorzitter van de Rekenkamercommissie BEL voor de 
komende vier jaar. Dit vanwege drukke werkzaamheden elders. Drs. E.J.M. (Etienne) Lemmens neemt de functie van 
voorzitter voorlopig waar. De Rekenkamercommissie verwacht de ontstane vacature spoedig te vervullen. 

Voor de vierde keer organiseerde 
RotaryClub Blaricum Centaurea het 
Midwintervuur festival. Het was gezellig 
druk op de Meentzoom. Om 17.00 uur 
werd de kerstbomenstapel aangestoken. 
Een spectaculair gezicht! Nieuw dit jaar 
was de aanwezigheid van het Blaricumse 
college. In plaats van een traditionele 
nieuwjaarsreceptie konden inwoners 
tijdens het midwintervuur festival het 
college de hand schudden. Met de in de 
hei & wei afgedrukte consumptiebon 
was het mogelijk gratis een drankje naar 
keuze af te halen. De gemeente kijkt 
terug op een leuke nieuwe invulling van 
de nieuwjaarsbijeenkomst.

College en inwoners bij Midwintervuur festival 

Naturalisatie van 
de heer El-Saleh
Op 15 december jl. is de heer Karim El-
Saleh in het gemeentehuis van Blaricum 
genaturaliseerd. De heer El-Saleh is van 
geboren in Basra (Irak). Hij woont sinds 
2008 in Nederland en in 2010 is hij in 
Blaricum komen wonen. 

Loco-burgemeester Ben Lüken over-
handigde hem het Koninklijk Besluit tot 
verlening van het Nederlanderschap.

Foto: Studio Kastermans

VERTREK VOORZITTER REKENKAMERCOMMISSIE BEL

Foto: Yvonne Verburg

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere functie in de samenleving bekleedt? Draag hem of haar dan voor 
als ontvanger van een lintje bij de algemene decoratieverlening in 2017. Let op: de aanvraag moet uiterlijk 
1 augustus 2016 bij de gemeente binnen zijn. 

Ieder jaar worden Koninklijke onder-
scheidingen uitgereikt aan plaatsgenoten 
die een bijzondere functie in de samen-
leving bekleden. Hier gaan behoorlijk 
veel voorbereidingen aan vooraf. U 
kunt een plaatsgenoot voordragen via 
een aanvraagformulier, dat u naar de 
gemeente stuurt. De burgemeester moet 
de aanvraag, met daarbij haar advies, 
voor 1 oktober 2016 sturen naar de 
Commissaris van de Koning in de provin-
cie Noord-Holland. 
Deze stuurt op zijn beurt de aanvraag 
naar de minister van Binnenlandse Zaken 

die een Koninklijk Besluit opstelt. De Ko-
ning ondertekent vervolgens het besluit. 
Pas daarna is de onderscheiding officieel 
toegekend.
 
Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een 
ander moment worden uitgereikt, 
bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
jubileum van een gedecoreerde bij een 
vereniging. Dit moet u uiterlijk een half 
jaar vóór de datum van uitreiking bij de 
burgemeester aanvragen.

Informatie en 
aanvraagformulier
Voor informatie over hoe u iemand kunt 
voordragen, neemt u contact op met het 
bestuurssecretariaat, telefoon: 035 – 
751 32 25. Het aanvraagformulier kunt 
u verkrijgen via het bestuurssecretariaat 
maar u kunt het ook downloaden van de 
website www.lintjes.nl

Voordragen Koninklijke onderscheiding in 2017
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De aangevraagde of verleende (om-
gevings)vergunningen worden 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

Op verzoek kunnen inwoners een afschrift van de besluiten zoals gepubliceerd in 
het elektronisch gemeenteblad per post ontvangen. Dit is een extra service van de 
gemeente Blaricum. Aan de toegezonden bekendmakingen kunnen geen rechten 
worden ontleend. Het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl is de enige 
formele rechtsgeldige versie.

Om de bekendmakingen per post te ontvangen kunt u zich aanmelden bij Nicole te 
Welscher, Communicatiemedewerker bij de BEL Combinatie. Zij is telefonisch bereik-
baar op: 035 – 751 32 59. 

Bekendmakingen per post ontvangen

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

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

De agenda’s van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken worden niet 
meer in dit blad gepubliceerd. U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken 
- zodra deze bekend zijn - bekijken via www.blaricum.nl (Gemeentehuis > Gemeente-
raad > Vergaderingen van de gemeenteraad) en bij de balie in het gemeentehuis.

NLdoet 2016: doet u ook mee? 
Op 11 en 12 maart 2016 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de 
handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Neder-
land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Heeft u of kent u een maatschappelijke 
organisatie waar vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus of activiteit? Of heeft 
u zin om samen met collega’s, vrienden of teamgenoten bij een organisatie aan de 
slag te gaan? Doe dan mee met NLdoet.

Samen aan de slag
Overal in het land zijn leuke vrijwilligers-
activiteiten te doen. Het opknappen van 
een clubhuis, een dierenverblijf of een 
speeltuin. Een paar uur erop uit met ou-
deren of gehandicapten. Tussen al deze 
klussen vindt u vast en zeker een mooie 
activiteit die u samen met uw collega’s, 
familie of uw sportteam kunt doen. 
Bent u maatschappelijk betrokken en 
heeft u zin om een dag(deel) de handen 
uit de mouwen te steken? Meld u aan op 
www.nldoet.nl. Er komen dagelijks 
nieuwe activiteiten bij!

Een klus te klaren? 
Heeft u of kent u een maatschappelijke 
organisatie waar vrijwilligers nodig zijn? 

NLdoet is de uitgelezen kans om elke ac-
tiviteit met hen aan te pakken. Meedoen 
betekent extra handen, nieuwe net-
werken en naamsbekendheid voor uw 
organisatie. Heeft u een klus te klaren of 
wilt u tijdens NLdoet net dat beetje extra 
doen? Meld uw klus dan aan op 
www.nldoet.nl. Als u dit vóór 25 januari 
doet, dan kan het Oranje Fonds een 
bijdrage geven van maximaal € 400,-.

Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, het 
laatste nieuws en tips en inspiratie voor 
een NLdoet activiteit kunt u terecht op 
www.nldoet.nl

Vraag van de maand

“Hoe kan ik mijn kind 
leren om mee te helpen in huis?”
Vele handen maken licht werk. Kinderen leren er veel van als ze regelmatig meehel-
pen in de huishouding. Ze krijgen gevoel voor verantwoordelijkheid en zelfdiscipline. 
Dat zijn allemaal dingen waar ze later in hun leven plezier van hebben. Als iedereen 
in het gezin bepaalde klusjes doet, heeft u bovendien meer tijd om leuke dingen met 
elkaar te doen.

Hoe verdeelt u de taken?
•  U kunt eerst samen met uw kinderen 

een lijstje maken met klusjes die kinde-
ren kunnen doen. Bijvoorbeeld met de 
hulp van www.klusjesplanner.nl

•  Denk bijvoorbeeld aan klusjes als tafel 
dekken, tafel afruimen, de vuile vaat 
afwassen of in de afwasmachine zet-
ten, het aanrecht afnemen, stofzui-
gen, de eigen kamer opruimen, gras 
maaien, enzovoort. Op de website 
www.cjggooienvechtstreek.nl vindt u 
een overzicht van klusjes waar u per 
leeftijd aan kunt denken.

•  U kunt de kinderen zelf laten bedenken 
wat ze alleen kunnen doen.

•  Als u het prettig vindt, kunt u een roos-
ter maken waarop staat welk klusje 
ieder kind moet doen en op welke dag.

•  Het is ook handig om het resultaat van 
de klusjes precies te benoemen, hoe 
concreter hoe beter.

Hoe voert u het in?
U maakt afspraken wanneer uw kind iets 
af moet hebben en u moedigt uw kind 
aan als hij/zij eraan begint. Kinderen die 
daar nog wat moeite mee hebben, kunt 
u een beetje helpen.

•  Het is verstandig om van tevoren te be-
denken wat de gevolgen voor uw kind 
zijn als hij/zij taken niet uitvoert en dat 
ook met uw kind bespreekt.

•  Als kinderen hun klusje niet afmaken, 
gaat iets leuks niet door. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan tv-kijken, of ze krijgen 
die week minder zakgeld.

•  Het is zaak om u te houden aan deze 
sanctie als uw kind het klusje niet doet. 
Wees consequent.

Hoe beloont u uw kind?
U geeft uw kind een compliment als het 
de taak goed heeft uitgevoerd. Let wel: 
probeer de lat niet te hoog te leggen. 
Het hoeft niet perfect. Bij het aanleren 
van meedoen met taken in huis gaat het 
in het begin vooral om inzet.
•  Waardeer kinderen ook als ze hun 

best hebben gedaan maar het nog te 
moeilijk was: ‘Je hebt goed geprobeerd 
de kruimels op te vegen. De volgende 
keer laat ik je zien dat het doekje niet 
zo nat hoeft.’

•  Als u pas begint met de huishoudelijke 
klusjes, kunt u ter aanmoediging de 
eerste paar keer een beloning afspre-
ken, bijvoorbeeld iets leuks doen met 
mama of papa.

Hei&wei_nr475.indd   9 12-01-16   12:04



GEMEENTENIEUWS

03 | 15 januari 2016 | week 2 | Gemeentenieuws

Als u het afgelopen jaar nieuw in Blaricum bent komen wonen, heet ik u van harte welkom. Ik hoop dat u zich 
snel thuis zult voelen in ons dorp en vertrouwd raakt met al het moois dat Blaricum te bieden heeft.

Als gemeentebestuur hebben wij er voor gekozen dit 
jaar geen traditionele nieuwjaarsreceptie te organi-
seren. Er is dus ook geen traditionele nieuwjaarstoe-
spraak. Een aantal jaren geleden was er discussie in het 
land over het afschaffen van nieuwjaarsrecepties vanuit 
het oogpunt van bezuinigingen. Wij vinden het samen-
zijn met onze inwoners echter te waardevol om zomaar 
weg te bezuinigen. Er zijn inmiddels mooie nieuwe 
initiatieven rondom de jaarwisseling in Blaricum
ontstaan in de vorm van een ZIT in het Gooimeer en 
het Midwintervuur festival. Op de eerste zondag van 
het nieuwe jaar troffen heel veel Blaricummers elkaar 
bij de Fit-NieuwjaarsZIT georganiseerd door Health 
Center Fit in samenwerking met de ’Iceman’. En dit jaar 
op de tweede zondag van 2016 het steeds grootser 
opgezette Midwintervuurfestival op het Harde tussen 
het Oude Dorp en de Bijvanck in. Deze drukbezochte 
bijeenkomst bereikt meer mensen dan een klassieke 
receptie op het gemeentehuis. Vandaar dat we in goed 
overleg met de organisatie, de Blaricumse RotaryClub 
Centaurea, besloten hebben ons als gemeentebestuur 
dit jaar bij hen aan te sluiten om u de beste wensen 
voor 2016 over te brengen! 

Als we terugkijken naar 2015 mogen we constateren 
dat Blaricum een jaar had met vele hoogtepunten! Dat 
begon met 40 jaar Bijvanck, een feest dat verspreid 
over een aantal maanden op verschillende manieren 
vorm heeft gekregen en een kers op de taart was van 
de inmiddels bijna geheel gerenoveerde Bijvanck. Bij 
het zeer geslaagde eindfeest in mei op het Burgemees-
ter Tydemanplein regende het pijpestelen en dat was 
wel een rode draad bij grote festiviteiten in 2015. Het 
mocht de pret gelukkig niet drukken!

Begin 2015 werd ook de hernieuwde Blaricummertol-
laan/Eemnesserweg geopend door wethouder Liesbeth 
Boersen en Laarder wethouder Ton Stam.

Eind april en ook door het jaar heen mochten we weer 
een aantal Blaricummers koninklijk onderscheiden voor 
al hun verdiensten voor de samenleving, wat altijd een 
feest is. Op Koningsdag zelf was er de inmiddels tradi-
tionele en goedbezochte Oranjetoost, waarna Konings-
dag stralend en feestelijk van start ging.

Oranjetoost met alle gedecoreerden die in het verleden 
een Koninklijke onderscheiding hebben gekregen

Nieuw dit jaar was de vormgeving van de 4 mei herden-
king en de 5 mei viering na 70 jaar bevrijding. Voor het 
eerst vertrokken we vanaf de Vituskerk voor een stille 
tocht naar het monument in het park aan de Piepers-
weg, waar in de openlucht gesproken en gezongen 
werd. Na de traditionele kranslegging en bloemenhulde 
was er in de geest van de nieuwe gedachte rondom de 
4/5 mei viering ruimte voor een ontspannen samenzijn 
met koffie en zang. Op 5 mei was het echt feest! In bij-
zijn van de familie van de tot nu toe langstzittende
oud-burgemeester Jan Klaarenbeek werd het in de 
volksmond bekende ‘Pieperspark’ omgedoopt tot Burge-
meester Klaarenbeekpark. Het vrijheidsvuur werd door 
lopers vanuit Wageningen naar Blaricum gelopen en 
hier ontstoken, de MCC drumband was aanwezig, er was 
een grote optocht van oude legerwagens van ’het Gooi 
70 jaar Bevrijd‘, er waren veteranen, er was zang van Na-
tasha Harper (We’ll meet again) en er was een onvoor-
stelbaar noodweer aan het eind van die mooie dag!

Onthulling straatnaambord Burgemeester Klaarenbeek-
park

Voor de zomer vierden we nog met raad, college, 
medewerkers en onze bovenburen dat het inmiddels 
al weer vijf jaar geleden was dat we met ons Blari-
cumse gemeentebestuur onze intrek namen in de oude 
Bernardusschool. Al meer dan vijf jaar genieten we 
nog elke dag dat we daar mogen werken en ook onze 
bovenburen wonen er met plezier!

En dan, als teken dat de zomervakantie weer voorbij 
is: de jaarlijkse Kermis. Een gezellige Kermis, weer iets 
meer terug naar de Blaricumse maat, relatief weinig 
incidenten en een goede sfeer. Helaas stonden ook 
die week de sluizen boven goed open, maar de laatste 
dag was het stralend weer en daarmee werd een hoop 
goedgemaakt.

Gezelligheid alom op Blaricumse kermis

In het najaar ging het Sociaal wijkteam van start, werd 
BEL-zwembad ‘De Biezem’ heropend (wat is het mooi 
geworden!), hadden we in het Vitusgebouw een zeer 
geslaagde vrijwilligersavond nieuwe stijl en nam het col-
lege deel aan het nationale schoolontbijt in Blaricum.

Heropening van BEL-zwembad ‘De Biezem’

Anne-Marie Kennis geeft startsein Sociaal wijkteam 
Blaricum

Beste Blaricummers,
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College schoof aan bij gezamenlijk ontbijt bij
basisschool De Levensboom

In november overleed oud-burgemeester van Blaricum 
Anneke Le Coultre-Foest. Volgens haar eigen wens 
werd daar niet teveel ruchtbaarheid aan gegeven. Ze 
had er vrede mee dat het haar tijd was. Als gemeente 
Blaricum hebben we in een in memoriam aandacht be-
steed aan alles wat zij voor Blaricum betekend heeft in 
de bijna 20 jaar dat zij burgemeester van Blaricum was. 

Begin december kregen we bezoek van de Commissaris 
van de Koning van Noord-Holland, de heer Remkes. Een 
zeer geanimeerd bezoek waarbij de gemeenteraad in 
gesprek ging met de commissaris over de toekomst van 
Blaricum. Ook bezocht de heer Remkes de nieuwe flats 
in aanbouw in de Wetering en daarna kreeg hij een 
presentatie over de voortgang van de projecten in 
De Blaricummermeent.

Commissaris van de Koning bij winkelcentrum De Balken

En dan het slotstuk van 2015: de viering van Blaricum 
200 jaar! Een week lang feest op het Oranjeweitje voor 
de Dorpskerk. Met een prachtige nostalgische spiegel-
tent, een driedaagse wintermarkt, een Santa Run, de 
Ramblers, een wijnproefavond, een ouderenmiddag 
met entertainment, een programma voor de jongere en 
oudere jeugd, een lunch voor de bewoners van asiel-
zoekerscentrum Crailo, een oecumenische kerkdienst, 
lezingen en een film van de Historische Kring. Kortom 
een programma met voor ieder wat wils. De vele 
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt kijken (on-
danks de ook hier weer overvloedige storm en regen) 
samen met ons terug op een zeer geslaagd feest!

Feest op het Oranjeweitje

Dank ook aan alle sponsoren en vrijwilligers die Blari-
cum met hun inzet tot een verbonden gemeenschap 
maken. Naast de eerder genoemde festiviteiten dragen 
natuurlijk het Old Timer Festival, de Atelier Route, de 
dag van Het Werkpaard, de jaarlijkse wijnproefavond 
en de intochten van Sinterklaas daar aan bij!

En dan staat er een heel nieuw jaar voor de deur: 2016! 
Dat vraagt natuurlijk om goede voornemens.

In gezamenlijkheid willen we graag vorm geven aan de 
grote uitdagingen waar we voor staan, zoals de verdere 
invulling van De Blaricummermeent met een mooie mix 
van woningen voor alle doelgroepen, de realisatie van 
het hoogwaardig openbaar vervoer via de meerijvariant 
‘t Merk en er voor zorgen dat bij de uitvoering van het 
sociaal domein geen Blaricummers tussen wal en schip 
terecht komen. 

De gezamenlijke inspanning om in de regio Gooi en 
Vechtstreek 800 - 1200 vluchtelingen op te vangen, 
vraagt in 2016 veel van onze aandacht. Wij willen ons 
ook inzetten voor een financieel gezonde gemeente en 
een krachtige gezonde BEL Combinatie. De inzet die wij 
allemaal hadden bij de start van de BEL-samenwerking 
hebben we ook nodig, vanuit het streven er samen een 
succes van te willen maken. Samen met de BEL Combi-
natie hopen we nog steeds te laten zien dat we een be-
stuurskrachtige gemeente zijn, die in staat is een goede 
bijdrage te leveren aan samenwerking in de Regio Gooi 
en Vechtstreek. Een veel verder gaande intensieve sa-
menwerking met onze buurgemeenten en de regio ligt 
daarbij voor de hand. De toekomst van Blaricum zal in 
2016 in ieder geval prominent op de agenda staan!

Er zijn dus nog meer dan voldoende uitdagingen! 
Namens het gemeentebestuur wens ik u en uw dierba-
ren daarnaast een heel mooi en gezond 2016 toe!

Joan de Zwart-Bloch, 
Burgemeester

Vervolg vorige pagina

Echtpaar Elbers-Bon vrijwilligers 2015
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UNIEKE WIJNGLAZEN BLARICUM 200 JAAR TE KOOP

De gemeente Blaricum heeft ter ere van het 200 jarig bestaan (december 2015), 
wijnglazen met het unieke 200 jaar Blaricum logo laten maken. 

Wilt u dit collectors item ook in uw bezit hebben? Dat kan! De glazen zijn te verkrijgen bij 
het gemeentehuis aan de Kerklaan 16, tijdens openingstijden van Burgerzaken 
(dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur). 
Een doosje met zes glazen kost € 15,-.
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land over het afschaffen van nieuwjaarsrecepties vanuit 
het oogpunt van bezuinigingen. Wij vinden het samen-
zijn met onze inwoners echter te waardevol om zomaar 
weg te bezuinigen. Er zijn inmiddels mooie nieuwe 
initiatieven rondom de jaarwisseling in Blaricum
ontstaan in de vorm van een ZIT in het Gooimeer en 
het Midwintervuur festival. Op de eerste zondag van 
het nieuwe jaar troffen heel veel Blaricummers elkaar 
bij de Fit-NieuwjaarsZIT georganiseerd door Health 
Center Fit in samenwerking met de ’Iceman’. En dit jaar 
op de tweede zondag van 2016 het steeds grootser 
opgezette Midwintervuurfestival op het Harde tussen 
het Oude Dorp en de Bijvanck in. Deze drukbezochte 
bijeenkomst bereikt meer mensen dan een klassieke 
receptie op het gemeentehuis. Vandaar dat we in goed 
overleg met de organisatie, de Blaricumse RotaryClub 
Centaurea, besloten hebben ons als gemeentebestuur 
dit jaar bij hen aan te sluiten om u de beste wensen 
voor 2016 over te brengen! 

Als we terugkijken naar 2015 mogen we constateren 
dat Blaricum een jaar had met vele hoogtepunten! Dat 
begon met 40 jaar Bijvanck, een feest dat verspreid 
over een aantal maanden op verschillende manieren 
vorm heeft gekregen en een kers op de taart was van 
de inmiddels bijna geheel gerenoveerde Bijvanck. Bij 
het zeer geslaagde eindfeest in mei op het Burgemees-
ter Tydemanplein regende het pijpestelen en dat was 
wel een rode draad bij grote festiviteiten in 2015. Het 
mocht de pret gelukkig niet drukken!

Begin 2015 werd ook de hernieuwde Blaricummertol-
laan/Eemnesserweg geopend door wethouder Liesbeth 
Boersen en Laarder wethouder Ton Stam.

Eind april en ook door het jaar heen mochten we weer 
een aantal Blaricummers koninklijk onderscheiden voor 
al hun verdiensten voor de samenleving, wat altijd een 
feest is. Op Koningsdag zelf was er de inmiddels tradi-
tionele en goedbezochte Oranjetoost, waarna Konings-
dag stralend en feestelijk van start ging.

Oranjetoost met alle gedecoreerden die in het verleden 
een Koninklijke onderscheiding hebben gekregen

Nieuw dit jaar was de vormgeving van de 4 mei herden-
king en de 5 mei viering na 70 jaar bevrijding. Voor het 
eerst vertrokken we vanaf de Vituskerk voor een stille 
tocht naar het monument in het park aan de Piepers-
weg, waar in de openlucht gesproken en gezongen 
werd. Na de traditionele kranslegging en bloemenhulde 
was er in de geest van de nieuwe gedachte rondom de 
4/5 mei viering ruimte voor een ontspannen samenzijn 
met koffie en zang. Op 5 mei was het echt feest! In bij-
zijn van de familie van de tot nu toe langstzittende
oud-burgemeester Jan Klaarenbeek werd het in de 
volksmond bekende ‘Pieperspark’ omgedoopt tot Burge-
meester Klaarenbeekpark. Het vrijheidsvuur werd door 
lopers vanuit Wageningen naar Blaricum gelopen en 
hier ontstoken, de MCC drumband was aanwezig, er was 
een grote optocht van oude legerwagens van ’het Gooi 
70 jaar Bevrijd‘, er waren veteranen, er was zang van Na-
tasha Harper (We’ll meet again) en er was een onvoor-
stelbaar noodweer aan het eind van die mooie dag!

Onthulling straatnaambord Burgemeester Klaarenbeek-
park

Voor de zomer vierden we nog met raad, college, 
medewerkers en onze bovenburen dat het inmiddels 
al weer vijf jaar geleden was dat we met ons Blari-
cumse gemeentebestuur onze intrek namen in de oude 
Bernardusschool. Al meer dan vijf jaar genieten we 
nog elke dag dat we daar mogen werken en ook onze 
bovenburen wonen er met plezier!

En dan, als teken dat de zomervakantie weer voorbij 
is: de jaarlijkse Kermis. Een gezellige Kermis, weer iets 
meer terug naar de Blaricumse maat, relatief weinig 
incidenten en een goede sfeer. Helaas stonden ook 
die week de sluizen boven goed open, maar de laatste 
dag was het stralend weer en daarmee werd een hoop 
goedgemaakt.

Gezelligheid alom op Blaricumse kermis

In het najaar ging het Sociaal wijkteam van start, werd 
BEL-zwembad ‘De Biezem’ heropend (wat is het mooi 
geworden!), hadden we in het Vitusgebouw een zeer 
geslaagde vrijwilligersavond nieuwe stijl en nam het col-
lege deel aan het nationale schoolontbijt in Blaricum.

Heropening van BEL-zwembad ‘De Biezem’
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College schoof aan bij gezamenlijk ontbijt bij
basisschool De Levensboom

In november overleed oud-burgemeester van Blaricum 
Anneke Le Coultre-Foest. Volgens haar eigen wens 
werd daar niet teveel ruchtbaarheid aan gegeven. Ze 
had er vrede mee dat het haar tijd was. Als gemeente 
Blaricum hebben we in een in memoriam aandacht be-
steed aan alles wat zij voor Blaricum betekend heeft in 
de bijna 20 jaar dat zij burgemeester van Blaricum was. 

Begin december kregen we bezoek van de Commissaris 
van de Koning van Noord-Holland, de heer Remkes. Een 
zeer geanimeerd bezoek waarbij de gemeenteraad in 
gesprek ging met de commissaris over de toekomst van 
Blaricum. Ook bezocht de heer Remkes de nieuwe flats 
in aanbouw in de Wetering en daarna kreeg hij een 
presentatie over de voortgang van de projecten in 
De Blaricummermeent.

Commissaris van de Koning bij winkelcentrum De Balken

En dan het slotstuk van 2015: de viering van Blaricum 
200 jaar! Een week lang feest op het Oranjeweitje voor 
de Dorpskerk. Met een prachtige nostalgische spiegel-
tent, een driedaagse wintermarkt, een Santa Run, de 
Ramblers, een wijnproefavond, een ouderenmiddag 
met entertainment, een programma voor de jongere en 
oudere jeugd, een lunch voor de bewoners van asiel-
zoekerscentrum Crailo, een oecumenische kerkdienst, 
lezingen en een film van de Historische Kring. Kortom 
een programma met voor ieder wat wils. De vele 
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt kijken (on-
danks de ook hier weer overvloedige storm en regen) 
samen met ons terug op een zeer geslaagd feest!
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cum met hun inzet tot een verbonden gemeenschap 
maken. Naast de eerder genoemde festiviteiten dragen 
natuurlijk het Old Timer Festival, de Atelier Route, de 
dag van Het Werkpaard, de jaarlijkse wijnproefavond 
en de intochten van Sinterklaas daar aan bij!

En dan staat er een heel nieuw jaar voor de deur: 2016! 
Dat vraagt natuurlijk om goede voornemens.

In gezamenlijkheid willen we graag vorm geven aan de 
grote uitdagingen waar we voor staan, zoals de verdere 
invulling van De Blaricummermeent met een mooie mix 
van woningen voor alle doelgroepen, de realisatie van 
het hoogwaardig openbaar vervoer via de meerijvariant 
‘t Merk en er voor zorgen dat bij de uitvoering van het 
sociaal domein geen Blaricummers tussen wal en schip 
terecht komen. 

De gezamenlijke inspanning om in de regio Gooi en 
Vechtstreek 800 - 1200 vluchtelingen op te vangen, 
vraagt in 2016 veel van onze aandacht. Wij willen ons 
ook inzetten voor een financieel gezonde gemeente en 
een krachtige gezonde BEL Combinatie. De inzet die wij 
allemaal hadden bij de start van de BEL-samenwerking 
hebben we ook nodig, vanuit het streven er samen een 
succes van te willen maken. Samen met de BEL Combi-
natie hopen we nog steeds te laten zien dat we een be-
stuurskrachtige gemeente zijn, die in staat is een goede 
bijdrage te leveren aan samenwerking in de Regio Gooi 
en Vechtstreek. Een veel verder gaande intensieve sa-
menwerking met onze buurgemeenten en de regio ligt 
daarbij voor de hand. De toekomst van Blaricum zal in 
2016 in ieder geval prominent op de agenda staan!

Er zijn dus nog meer dan voldoende uitdagingen! 
Namens het gemeentebestuur wens ik u en uw dierba-
ren daarnaast een heel mooi en gezond 2016 toe!

Joan de Zwart-Bloch, 
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EXPOSITIES
Singer t/m 10 april 2016 Kirchner, Pa-
radijs in de bergen. Openingstijden: di 
t/m zon 11.00-17.00 uur. 
Info: www.singerlaren.nl.
Rosa Spier Huis t/m 7 februari tentoon-
stelling Anna Metz, Hans Olsthoorn, 
Gerrit de Weerd en Kim van Dussel-
dorp. Grafiek, schilderijen en tekenin-
gen. 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
Brinkhuis 28 januari 19.30-22.00 uur 
Vijf virtuele wandelingen door New York 
door Stef Pluijm. Info en aanmelden: 
www.volksuniversiteitlaren.nl.
Historische Kring Blaricum t/m 19 
maart 2016 expositie Agrarisch Blari-
cum ‘Zoals het was’. Het dagelijks leven 
in en op de boerderij met gebruiksvoor-
werpen, klederdracht en schilderijen. 
Openingstijden: donderdag van 20.00-
22.00 uur en zaterdag van 14.00-16.00 
uur. www.historischekringblaricum.nl.
Gemeentehuis Eemnes lunchpauze-
concert in de Raadzaal door pianist 
Artur Bouma. De lunchpauzeconcerten 
zijn elke derde donderdag van de maand 

om 12.30 -13.15 uur. Zaal is open vanaf 
12.00 uur. De toegang is e 10,- inclusief 
broodje en koffie. 
Reserveren en info: 
www.scarbomusica.nl, 
info@scarbomusica.nl of tel 5380827.

INBRENG ROMMELMARKT
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of 
rommelkast opruimen? Goed idee, want 
u kunt uw goederen weer inbrengen 
voor de rommelmarkt 2016, die traditie-
getrouw plaatsvindt op de Blaricumme-
rie op Koningsdag. U kunt uw spullen 
brengen bij Rie Rigter, Eemnesserweg 
4, Blaricum. Geen groot meubilair. 

BLARICUMSE BUURTJES 
21 januari 20.00 - 21.30 uur 
in De Malbak 
3 februari 20.00 - 21.30 uur 
in Blaercom
‘Blaricumse Buurtjes’ is een website 
waarmee inwoners van Blaricum met el-
kaar en met hun buurtgenoten in contact 
kunnen staan. Vooral ter bevordering 
van de sociale samenhang in buurten, 
het wel en wee met elkaar delen, actief 
onderdeel kunnen zijn van een lokale 
woonomgeving. Ook kan het als hulp-
middel binnen verenigingen of clubjes 
worden gebruikt. Daarmee wordt onder-
ling contact in Blaricum gestimuleerd. 
Op deze avonden uitleg over de website. 

Familieberichten
Geboren
22-11-2015    Valentine Stephanie  

Marie-Louise Priem
22-11-2015 Pleun Corazón Worsteling
23-11-2015  Frederique Brechtje Jaco-

bien de Jong
04-12-2015  Sebastiaan Willem Zeger 

Veenman
07-12-2015 Ebbe Tijmen Simons
15-12-2015  Jasper Willem Nicolaas 

ter Beek
21-12-2015 Elnur Keric
26-12-2015 Jaimy Marena Cyrus

Overleden
08-12-2015  Lucy Rieder-Horsman, 

geboren 19-12-1951
19-12-2015  Frits Jaap Weerenstein, 

gebroen 26-07-1952
25-12-2015  Lambertus Hendricus 

(Bertus) van den Bergh, 
geboren 04-04-1929

Jobbird.com
Jobbird.com, een nieuwe adverteerder in hei & wei, gaat vanuit Laren de we-
reld veroveren. Van New York naar ’t Gooi; het lijkt een grote stap, maar voor 
ondernemerspaar Jan-Peter en Marlot Anna Cruiming-Haagsma was het een 
logische keuze. 

Jobbird is een soort Tinder voor banen. 
Bedrijven en werkzoekenden kunnen 
elkaar op de portal 24/7 vinden. Gratis 
en wereldwijd. Jobbird is de grootste 
vacaturebank van Nederland met 65.000 
vacatures en 150.000 cv’s online. Uitein-
delijk is het doel om wereldmarktleider 
te worden. Daar wordt heel hard aan ge-
werkt vanuit het prachtige nieuwe hoofd-
kantoor aan de Torenlaan 13 in Laren. 

Jan-Peter en Marlot-Anna
Eerder maakte Jan-Peter al een groot 
succes van de NationaleVacaturebank.
nl, die hij heeft verkocht aan VNU. Door 
de geboorte van hun zoon Elyas Doede 
wilde het stel zich weer permanent in 
Nederland vestigen. Het Gooi was niet 
alleen handig met het oog op het bedrijf, 
veel CEO’s en HR-managers wonen hier 
in de buurt en Schiphol is vlakbij, het is 
ook een prachtige woonomgeving. Het 
bevalt Jan-Peter en Marlot Anna uitste-
kend om in het Gooi te wonen. De men-
sen die hier wonen hebben zin om iets 

van het leven te maken en er heerst een 
gezonde ondernemersgeest.

Erfgooiers

De Blaricumse Wies ter Weijden, gefo-
tografeerd door Koos Breukel. 
In opdracht van het Goois Natuurreser-
vaat, Singer Laren en de Stad en Lande 
Stichting fotografeerde hij erfgooiers en 
hun nazaten.

Geef aan de collectant van 
de Hersenstichting

Van 1 tot en met 6 februari vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste 
collectanten gaan in Blaricum op pad om geld in te zamelen voor al die mensen met 
een hersenaandoening. 

Stal Rieder 
Sport-, cultuur- en hobbyverenigingen 
hebben ook dit jaar weer kunnen re-
kenen op de inzet van hun fanatieke 
lotenverkopers. De opbrengst van Stal 
Rieder uit Blaricum is € 1.228,-. 

Het bedrag dat verenigingen jaarlijks op-
halen met de Grote Clubactie is onmis-
baar voor het inrichten van het clubhuis, 
de aanschaf van materialen en het orga-
niseren van activiteiten. 

Blaricums Midwintervuur 2016 – 
Groot succes!
De vierde editie van het Blaricums Midwintervuur, georganiseerd door Rotary-
Club Blaricum Centaurea was een groot succes. 

Ruim 1500 mensen kwamen 10 januari 
naar de Meentzoom om  onder het genot 
van een drankje en een hapje elkaar en 
het college van Blaricum te ontmoeten, 
te genieten van de activiteiten en zich te 
warmen aan het vuur. De opbrengst van 
deze editie van het Blaricums Midwin-
tervuur gaat naar de goede doelen Stich-
ting Stofwisselkracht en Stichting De 
Droomboom. FO
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