
Da Bruno
Giuliano van da Bruno heeft op het 
Nederlands Kampioenschap Pizza-
bakken tijdens de Horecava de 2e 
plaats behaald. 

Een heerlijke pizza met truffelcrème, 
San Danieleham, tomaat, een koekje van 
parmezaan en rucola. Uiteraard kunt u 
deze pizza proeven in Cucina da Bruno. 

Dorpsgenoot Niels Proost heeft zijn 
debuutsingel ‘Te veel gevraagd’ uitge-
bracht. Niels is vooral bekend van lo-
kale optredens in het Gooi, verder was 
hij vorig jaar te zien in het SBS6-pro-
gramma Beat It. 

In ‘Te veel gevraagd’, gebaseerd op een 
Spaans nummer, vertelt Niels aan een 
vriend dat hij toch echt meer aandacht 
moet schenken aan zijn vriendin voordat 
het te laat is en ze weg zal gaan. De sin-
gle is te downloaden via iTunes en Goog-
le Play. 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt.

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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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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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum     Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

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

Blauwe zone 
door Adrie van Zon 
Om de parkeeroverlast tegen te gaan besloot de gemeenteraad in 2011 tot 
het invoeren van de blauwe zone en tot de aanleg van extra parkeerplaatsen, 
waarvoor een krediet van € 50.000 werd uitgetrokken. Er moest ook worden 
gezorgd voor een goede handhaving. 

In december jongstleden hebben burge-
meester en wethouders het verkeersbe-
sluit dat voor het invoeren van de blauw 
zone nodig is, vastgesteld (kosten nu 
geraamd op € 65.000). Hiertegen kon-
den belanghebbenden tot 12 februari een 
zienswijze indienen 
bij het college. Op 
1 juni aanstaande 
treedt het besluit dan 
in werking. Volgens 
wethouder Boersen 
tijdens de informa-
tieavond over de 
blauwe zone op 13 
januari van dit jaar, 
moeten tegenstan-
ders niet bij het college zijn, maar bij de 
gemeenteraad. Een motie van de VVD 
in de raadsvergadering van 26 januari 
jl. om af te zien van het invoeren van de 

blauwe zone, kreeg geen steun van de an-
dere fracties. 

Gebrek aan controle 
Het invoeren van de blauwe zone houdt 
de gemoederen bezig. ‘Oog op Blari-

cum’, de fotosite van 
Peter van Rietscho-
ten, is er druk mee. 
De meeste reacties 
op de site zijn te-
gen de blauwe zone. 
Het karakter en de 
schaalgrootte van 
de dorpskern leent 
zich er niet voor. 
Het is al een keer 

geprobeerd. Begin jaren tachtig is deze 
verkeersmaatregel al eens ingevoerd en 
toen is het mislukt. Een blauwe zone is 
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Het vinden 
van de juiste 
medewerker  
is nog nooit  
zo simpel 
geweest

De grootste vacaturesite

Studio 
2000

‘Te veel gevraagd’

Brandkunst in de Meent

Collectanten 
gezocht

Alle vier de afbeeldingen in de Blaricummermeent zijn gebrand door kunstenaar 
Marco Goudriaan. Hij gebruikt een eigen techniek waarbij hij gebruik maakt van 
gasbranders en brandvrije pasta. Voor meer informatie: www.marco-goudriaan.nl.
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Interactieve nootjes 

Eind januari, bij het schrijven van 
deze column, blijven de dagelijkse 
temperaturen, op die korte schaats-
week na, alweer tijden ruim boven 
het vriespunt. Vroren in onze vroe-
gere winters, door strenge, langdu-
rige vorstperioden, veel muggen-
larven dood, nu gaat het merkbaar 
anders. Boven de waterpartijen 
van nieuwbouwwijken zwermen al 
muskieten, voor wie wij het ‘warme 
noorden’ zijn geworden. Gek, het is 
dezelfde drijfveer die velen van ons 
de kille, natte winters doet ont-
vluchten naar het ‘warme zuiden.’ 
Zelfde doel, omgekeerde richting.

Voor de dappere thuisblijvers is 
het, ondanks het voorzichtige len-
gen der dagen, nog altijd te vroeg 
donker. Ben je binnen eindelijk 
klaar met je werk en wil je nog 
even naar buiten voor wat frisse 
lucht en beweging, valt de duister-
nis al in! Maar dan is er de gezel-
ligheid binnen. Zo heeft elk nadeel 
zijn voordeel.

Op een avond, na weer zo’n onvol-
wassen natte winterdag, gebeurde 
het. Buiten een kille, maanloze 
duisternis. Binnen warm en knus. 
Goed gegeten, leuk gezelschap, 
mooi muziekje. Daarna televisie 
kijken. Onder het knabbelen van 
duurzame nootjes nestelen we ons 
voor onze interactieve tv. Raar 
woord voor een televisie, dat ‘inter-
actief’. Nooit helemaal begrepen. 
Als we de knoppen niet indrukken 
dan gebeurt er toch niks?

Spannende thriller. Aan het einde 
de ontknoping. Nogal heftig. Duurt 
maar twintig seconden. Op het ‘mo-
ment suprême’ laat mijn vrouw een 
nootje vallen en gaat er naarstig 
naar op zoek: ontknoping gemist. 
Film gestopt. Teruggespoeld. Heb 
die immers opgenomen. Potdorie, 
er valt wéér een nootje! Opnieuw 
stopgezet en teruggespoeld. Dan 
alles goed gezien en begrepen. 
Wil nu de fi lm uitwissen. Hé? Hij 
is nergens terug te vinden: hij ís 
helemaal niet opgenomen! Hoe kan 
dát nou? Denkt de tv dan soms met 
ons mee? Jawel: een live-uitzending 
kunnen we elk moment stopzetten, 
een stukje achteruitdraaien en weer 
bekijken. Nog nóóit geweten. Da’s 
dan toch wel écht interactief! Ont-
dekt, dankzij de gevallen nootjes.

    


         


   

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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niet effectief en niet te handhaven door 
het gebrek aan controle. En nu onderne-
mers niet meer mee doen met hun eigen 
parkeerplaatsen, levert een blauwe zone 
meer nadelen dan voordelen op. Dat is 
de kritiek van de tegenstanders. Degenen 
die voorstander zijn van een blauwe zone 
hoor je nauwelijks. Wat wel duidelijk is, 
is dat de direct aanwonenden er tegen 
zijn. Maar hoe zit het met de burgers in 
onze gemeente in het algemeen? 

Onderzoek mogelijk 
Degenen van ons die dagelijks in het 
dorp komen voor de boodschappen, niet 
per fi ets maar met de auto. Hoe staan zij 
tegenover de blauwe zone. Om daar ach-
ter te komen is een onderzoek mogelijk 
en nu bijna iedereen internet heeft kan 
dat online. Aan de hand van een vragen-
lijst stelt een bureau een aantal vragen, 
steekproefsgewijs. Zo’n onderzoek is 
gebruiksvriendelijk, snel en goedkoop. 
Wat let de gemeente om dat te doen, nu 
er zoveel discussie is over de invoering? 

Justin valt in de prijzen
door Marjolijn Schat
De aanmoedigingsprijs 2015 voor vrijwilligers onder de 25 jaar ging op de 
vrijwilligersavond van de gemeente op 12 november jl. naar Justin Koenen. 
Justin heeft deze prijs ontvangen omdat hij alweer vier seizoenen actief is als 
jeugdtrainer bij handbalvereniging SDS’99. Wie is deze Justin?

We ontmoetten elkaar in De Hilt in Eem-
nes waar hij net training geeft aan een 
groep van zo’n tien kinderen in de leef-
tijd van zeven tot negen jaar. Zijn broer 
van veertien assisteert hem. 

Aan het einde van de training haalt hij uit 
zijn rugzak een traktatie voor alle kinde-
ren en als de kinderen en de ouders langs 
de kant het ‘lang zal hij leven’ inzetten, 
blijkt ook voor mij dat Justin die dag 18 
geworden is. 

SDS’99
Justin is geboren in Blaricum, woont nu 
in Eemnes. Zijn overgrootvader was een 
van de oprichters van de handbalvereni-
ging. Ook zijn moeder was lid van de 
club en kon het niet uitblijven dat ook 
Justin en zijn broer gingen handballen. 
Zeven jaar heeft Justin gespeeld bij de 
club, hij blonk uit. 
Om hoger te kunnen spelen heeft hij de 
overstap naar FIQAS Aalsmeer gemaakt, 
waar hij inmiddels al weer twee jaar 
speelt. 

Trainerschap
Gelukkig voor de handbalvereniging 
bleef Justin wel training geven. En dat 
doet hij met hart en ziel. ‘Ik wil de kin-
deren graag iets leren, zien dat ze het op-
pakken, ik wil ze in teamverband leren 
spelen.’ Justin geeft dit team niet alleen 
training maar hij coacht ze ook bij hun 
wedstrijden. ‘Zo kan ik zien wie wat nog 
moet leren en daar extra aandacht aan 
moet besteden. Gedifferentieerd lesge-
ven is wat ik wil en daarom is het ook fi jn 
dat mijn broer meehelpt bij het trainen, 
zo kunnen we de kinderen echt op maat 
trainen’. Van ieder kind maakt Justin ook 
een volgsysteem door het jaar heen om 
hun vorderingen in beeld te kunnen bren-
gen. Dat sport, trainen en kinderen hem 
na liggen, blijkt ook wel uit het feit dat 
hij inmiddels gestart is met het 1e jaar 
op de sportdocentenopleiding ALO in 
Amsterdam. 
Met een smoes was Justin meegelokt 
naar de vrijwilligersavond. ‘Deze prijs 
was een volkomen verrassing en ik ben 
er super trots op’.  

Justin in actie voor FIQAS Aalsmeer
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Joep Sertons

door Gerda Jellema
Blarícom, hij zegt 
het zoals een echte 
Blaricummer dat 
behoort te doen, 
op zijn Blaricums. 
Joep Sertons, hij 
is geen bekende 
Nederlander die in 
Blaricum is gaan 
wonen. Nee, hij is 
een Blaricummer 
die een bekende 
Nederlander is ge-
worden en die weer 
in Blaricum woont. 

‘Vroeger zat ik naar 
Q en Q te kijken, 
mijn favoriete tele-
visieserie, dat ging 
over twee jongens in 
spijkerbroeken met 
van die wijde pijpen 
en lang haar, en ik 
dacht: “Goh wat lijkt 
me dat leuk om in 
zo’n serie te spelen, 
te acteren.” Maar ik 
dacht dat televisie 
alleen weggelegd 
was voor speciale 
mensen en dat was 
ik niet en ik heb het 
toen weggeschoven 
naar het onderbe-
wuste.’ Na het Gooi 
uitgefeest te hebben, 
vertrok hij op 20 
jarige leeftijd naar 
Amsterdam. ‘Op 
mijn 24ste kwam het 
besef, ik liep in een 
supermarkt en op 
de vraag van mijn 
toenmalige vriendin: “Wat wil je nou 
eigenlijk?” reageerde ik spontaan: “Ik 
wil acteur worden”. Vanaf toen is hij zijn 
intuïtie gaan volgen en via ‘knoppenjon-
gen’ rolde hij het theater vak en acteur-
schap in. 

GTST
Joep Sertons volgde allerlei cursussen, 
workshops in binnen- en buitenland, 
zat op de Media Academie en schoolde 
zich tot een allround acteur, regisseur 
en filmer. Hij begon met spelen in the-
aterstukken voor scholieren. Hij speel-
de met Joop Doderer in de theaterpro-
ductie Drie is teveel. Joep: ‘Van Joop 
heb ik veel geleerd, 
timing en hoe sta 
je op toneel.’ Joep 
heeft films gedaan, 
hij vertolkte een 
hoofdrol in de ver-
filming van het jon-
gensboek De Kameleon. Maar Joep is 
zeker bekend als een tv persoonlijkheid, 
hij is te zien geweest in onder meer de 
Engelstalige dramaserie Foreign Affairs, 
Medisch Centrum West en Westenwind en 
hij had gastrollen in Zeg eens Aaa, Hints 
en Vrienden voor het Leven. Vooral zijn 
rol als Anton Bouwhuis in Goede Tijden 
Slechte Tijden gaf hem bekendheid, iede-
re werkdag kruipt hij in de huid van deze 
(ex-)arts die geen gemakkelijk leven 
heeft. Voor Joep is dit ‘een vaste baan’.

Workshops
Naast zelf acteren, geeft Joep ook work-
shops. Joep: ‘Uitvinden of acteren voor 
de camera iets voor je is. Jezelf beter le-
ren kennen. Samen met mensen die ook 

de uitdaging aangaan om te kijken wat 
ze durven en kunnen voor de camera. Dit 
zowel voor kinderen als voor volwasse-
nen. Het is mooi om te zien wat mensen 
uit zichzelf weten te halen.’

Joep Sertons Produkties
Het eigen bedrijf Joep Sertons Produk-
ties richt zich op het gebied van videoca-
merawerk, videomontage en interactieve 
multimediaproducties. Dit kunnen films 
zijn, maar ook bedrijfsvideos. Een van 
zijn laatste filmpjes was voor de stich-
ting Stop pesten nu en de stichting Pes-
ten op de werkvloer. Joep zou nog graag 
eens een speelfilm willen maken en een 

toneelklucht. Er 
komt veel bij kij-
ken voordat je 
geld hebt om dit 
te verwezenlij-
ken. Een klucht 
is moeilijk. Joep: 

‘Het lijkt mij een uitdaging om een goe-
de klucht te schrijven. En dat zou gewel-
dig zijn omdat hier dan uit te voeren.’ Er 
borrelt van alles bij hem. Een paar jaar 
geleden heeft Joep bij de Toneelvereni-
ging Blaricum geregisseerd. Joep: ‘Men-
sen gaan uit, willen lachen, misschien 
een traantje, en willen de avond van hun 
leven hebben.’ En misschien, wie weet, 
kan hij dat ook weer voor Blaricum voor 
elkaar krijgen. 

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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Mattheus ontbijt 

Dinsdag 15 maart van 07.00 – 09.00 
uur organiseert het comité ‘Vrienden 
Preek van de Week’ het Mattheus ont-
bijt in restaurant Mauve aan de Brink 
te Laren. Dit alles is bedoeld als ver-
diepende bezinning op het luisteren 
naar de Mattheus Passion.

Hans Haffmans is musicoloog en pre-
sentator van NPO Radio 4. Tijdens het 
ontbijt zal Haffmans een aantal muzikale 
thema’s in Bachs Mattheus Passion laten 
horen en toelichten. 

Jan Rinzema
Jan Rinzema, schrijver en theoloog, zal 
een informatieve introductie geven op 
de Bijbelse thema’s in de Mattheus. Als 
Bachkenner en theoloog geeft hij aan dat 
Bach Jezus in de Mattheus-Passion por-
tretteert als ‘de nieuwe Mozes’. 

Informatie
De kosten voor het uitgebreide ont-
bijt en de twee lezingen zijn €19,50.  
Het bedrag kunt u vóór 1 maart over-
maken op NL33 RABO 0123592011 
t.n.v. A.M. van der Zee, o.v.v. Mattheus  
ontbijt 2016 en de naam van de deel-
nemer. Opgave bij Mieke van Diepen:  
contact@preekvandeweek.com. Toewij-
zing van plaatsen wordt in volgorde van 
binnenkomst van betaling bepaald.

Matthäus Passion 
De kaartverkoop voor de Matthäus 
Passion  in de Sint Jansbasiliek van 
Laren op Palmzondag 20 maart 
om 15.00 uur a.s. is begonnen via  
www.larenklassiek.nl. De toegangs-
kaarten kosten € 59,50 (eerste rang) 
en  € 49,50 (tweede rang), inclusief 
programmaboekje, pauzedrankje en  
€ 2,50 administratiekosten. 

Ter gelegenheid van haar tienjarig be-
staan is de Stichting Laren Klassiek er 
in geslaagd een voor Nederland absoluut 
unieke uitvoering te organiseren. Het 
meesterwerk van Johann Sebastian Bach 
zal niet worden uitgevoerd in een adapta-
tie van de Duitse componist Felix Men-
delssohn-Bartholdy (na bijna 100 jaar dé 
ontdekker van de Matthäus), maar in een 
orkestratie van zijn landgenoot Robert 
Franz. Ook Franz trachtte rond 1860 met 
de ter beschikking staande middelen van 

zijn tijd de Matthäus Passion ‘in de geest’ 
van de grote componist te herleiden. Hij 
veranderde geen noot aan Bachs muziek. 
Deze ‘Franz-versie’ zal nu in Nederland 
voor het eerst worden uitgevoerd. De uit-
voering van de versie van Franz heeft tot 
doel de tongen in beweging te brengen 
en vóór alles: te verduidelijken dat elke 
versie slechts een relatieve geldigheid 
heeft, de zogenaamde ‘authentieke’ van 
onze dagen inbegrepen.

Info: www.joepsertons.nl 
(ook voor workshops)

‘Het lijkt mij een uitdaging
om een goede

klucht te schrijven

Joep Sertons Produkties richt zich op het gebied van video-
camerawerk, videomontage en interactieve multimediapro-
ducties.
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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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Klinkende hernieuwde start van het 
Kunstcafé in het Vitusgebouw
door Frans Ruijter
Onder grote belangstelling beleefde het Kunstcafé op woensdag 13 januari jl. 
een doorstart. Tot 2014 werd het verschillende jaren in dorpshuis Blaercom 
gehouden. Cathelijne Gieske van Gieske Theaterschool, concertorganisator Nol 
van Bennekom (hij beschikt over een groot netwerk in de muziekwereld) en 
Marita Steenbeek (beheerster van het Vitus) hebben de handen ineen geslagen 
om dit, zij het op een andere locatie in Blaricum, weer van de grond te krijgen. 

De avond begon met een optreden van 
koperblazer Ton Akkermans en ballet-
docente Carolina Schomper. Ton Akker-
mans is voor zover bekend buiten Tibet 
de enige die dit soort unieke instrumen-
ten kan smeden. Zij genieten internatio-
nale bekendheid. Zo speelden zij onder 
andere in de kathedraal van Edinburgh, 
in Portugal, Spanje, Italië en in Enge-
land. Ton en Carolina lieten ons met tal 
van gongen, klankschalen, klankbuizen, 
bellen en cymbalen schitterende klanken 
horen. Het was een geweldige, indruk-
wekkende belevenis. 

Robert Long
De opbouw van de avond is niet veel ver-
anderd; zij het dat er nu een vast cabare-
tonderdeel inzit dat wordt verzorgd door 
de Cabaret Cats en de Cabaret Kitts van 
Gieske Theaterschool. Deze avond was 
het de 12-jarige Suze Faber uit Blari-
cum die haar opwachting mocht maken.  
Cathelijne vindt het belangrijk dat haar 
leerlingen podiumervaring opdoen en 
zich vrij voelen voor publiek. Suze 
bracht het lied ‘Beschaafde Tango’ van 
Robert Long ten gehore. Een groot ap-
plaus viel haar terecht ten deel. Na een 
korte pauze trad Rien v.d. Vaart (17) uit 
Eemnes op met een eigen liedje uit zijn 
eigen show die hij grotendeels zelf heeft 
geschreven. Rien is al verschillende ja-
ren actief bij de Cabaret Cats. 

Autodidact
Uit de wereld van de beeldende kunst 
maakte de in Blaricum wonende schilde-
res Mariette Bruinsma haar opwachting. 
Zij is orthopedagoge bij Amerpoort, 
maar schildert in haar vrije tijd. Haar 
schilderijen zijn zeer gewild en vinden 
daarom veel aftrek. Ze is autodidact 
en begon met schilderen na het overlij-
den van haar moeder, voornamelijk om 
haar emoties een plek te geven. Mariette 
bleek een boeiende vertelster. 

Muziek
Na de tweede pauze werd het toneel in 
gereedheid gebracht voor de muzikale 
afsluiting. Dit werd verzorgd door zan-

geres Lisa Noya, zij heeft samengewerkt 
met Karin Bloemen en Mai Tai en Had-
daway. Nu heeft ze een solocarrière met 
popsongs, soulmuziek en jazzy repertoi-
re. Zij werd begeleid door Wim Lohy; hij 
is aan het conservatorium afgestudeerd 

als klassiek gitarist, maar beheerst daar-
naast alle vormen van de lichte muziek 
zoals; pop, jazz en Nossa Nova. Op de 
trom speelde Nippy Noya, hij was meer 
dan 25 jaar lid van de landelijke bekende 
Skymasters. Het was een afsluiting die 
deze geslaagde avond ook verdiende. De 
lat ligt hoog voor het volgende Kunst-
café. Deze zullen telkens op de tweede 
woensdag in de maand plaatsvinden (10 
februari, 9 maart, 13 april en 11 mei) in 
het Vitusgebouw. De zaal gaat om 20.00 
uur open, het programma start om 19.30 
uur. De toegang is gratis, maar aan het 
einde wordt er een vrijwillige bijdrage 
gevraagd om de kosten te dekken. 

Referendum
door Jan Greven
Bent u het eens met de invulling die is gegeven aan de directe band met Neder-
land? Die vraag werd op 18 december jl. in een Referendum voorgelegd aan de 
bevolking van Bonaire. 

Het eiland is sinds 10 oktober 2010 
(10/10/10) een gemeente van Nederland. 
Achthonderd ambtenaren zijn sinds die 
tijd over de bevolking (16.000) uitge-
stort. Voor iedere twintig eilanders één 
ambtenaar. Of het aan die aantallen ligt, 
weet ik niet, maar de eilanders zijn er 
niet tevreden mee. Twee derde van de 
zestig procent opkomers stemde Nee. Ik 
zit een tijdje op Bonaire en maakte zo-
doende alles mee. 

Referendum in Blaricum
Hoe zou het zijn als we in Blaricum 
zo’n referendum zouden houden? Met 
als vraag: Bent u het eens met de invul-
ling die ons gemeentebestuur geeft aan 
de (directe) band met Den Haag? Zou 
de vraag de Blaricummers interesseren? 
Zou zestig procent de moeite nemen hun 
stem uit te brengen? Hoeveel weet ik ei-
genlijk af van wat het gemeentebestuur 
doet? Wordt mijn tevredenheid of on-
tevredenheid niet in hoofdzaak bepaald 
door de souplesse waarmee paspoort of 
rijbewijs verlengd worden. Als ik maar 
niet hoef te wachten, zit het wel goed.  
Een paar jaar geleden moest ik voor 
mijn paspoort zijn in dat de afstand tus-
sen burger en bestuur zo benadrukkende 
kantoor in de polder van Eemnes. Maar 
voor mijn rijbewijs kon ik onlangs weer 
gewoon aan de Kerklaan terecht. Waar-
om eerst daar en nu hier? Ik zou het niet 
weten. Ik accepteer de wisseling als re-
gen en zon.  

Bestuur en burger
Ik lees in de krant dat de gemeenten 

meer bevoegdheden krijgen bij tot nu 
toe landelijke taken. Noem maar even 
de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. 
Misschien mogen gemeentes straks wel 
zelf belasting innen. Als ik goed geïn-
formeerd ben, wordt er gepraat over sa-
menvoegen van de Gooise gemeentes. 
Tot één Groot-Hilversum? Of samen met 
Huizen en Laren juist tegenover Hilver-
sum? Wat zou beter zijn? Heeft het zin 
nog te hopen op zelfstandig blijven van 
ons dorp? Of is dat, politiek gezien, in-
tussen al lang achterhaalde wishful thin-
king van een romanticus die niet weet 
waar hij het over heeft? 
Ik zou het niet weten. Ik weet oneindig 
veel meer van de landelijke politiek dan 
ik weet van wat er onder handbereik 
speelt in mijn eigen dorp. Ik geef nie-
mand daarvan de schuld. Ook mijzelf 
niet. Zo is de situatie nu eenmaal. De 
afstand tussen bestuur en burger is op 
lokaal niveau minstens zo groot als op 
landelijk niveau, zo niet groter. Ik stond 
dan ook niet te kijken van de opwinding 
en rellen in Steenbergen en Geldermal-
sen over daar geplande vluchtelingenop-
vang. De burger hoort nooit iets van zijn 
gemeentebestuur. Tot er out of the blue 
zo’n plan op tafel ligt. De mensen ken-
nen elkaar niet, al wonen ze in hetzelfde 
dorp. Bestuur en burger staan als vreem-
den tegenover elkaar. Logisch, ze hadden 
elkaar nooit nodig. Tot dat moment. 
Je kunt heel goed kritiek hebben op de 
wijze waarop onze overheid de integra-
tie van Bonaire heeft aangepakt. Maar 
iedereen weet tenminste wel waar het 
over gaat.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 5

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Lid vakgroep musici - FNV-Kiem

Even voorstellen…
Florence Mellegers

door Gerda Jellema
‘Als het gras groener is aan de overkant, dan moet je wat aan je tuin doen.’ Een 
spreuk op het schoolbord bij kapsalon Haarstudio5 in het winkelcentrum De 
Balken voor de deur (momenteel i.v.m. verbouwing De Balken niet). Eigena-
resse Florence Mellegers zet iedere dag een andere op het bord, bij mensen die 
voorbij komen roept dit een glimlach op. 

Florence Mellegers heeft onder meer in Huizen, Amsterdam en Laren in kappersza-
ken gewerkt en sinds 6 jaar heeft ze haar eigen zaak in de Bijvanck en woont ze in het 
oude dorp, zoals Paul Kaarsgaren het verwoordde: ‘Florence is een soort bruggen-
bouwer.’ Naast haar werk heeft Florence jarenlang bij de Toneelvereniging Blaricum 
gezeten. Nu helpt ze af en toe met grimeren. Het kriebelt nog wel; als Joep Sertons 
weer eens zou regisseren dan overweegt ze mee te spelen.

En verder… 

Waarom woont en werkt Florence 
Mellegers in Blaricum?
‘ Mijn ouders zijn Blaricummers, 
mijn moeder zeker, van vroeger van 
de melkboer Van der Zwaan. Ik heb 
het geluk gehad dat ik in Blaricum 
kon blijven wonen. Toen ik wat an-
ders zocht na 23 jaar werken in Laren 
kwam deze zaak op mijn pad. Vanaf 
het begin bevalt het me goed in de Bij-
vanck, leuke klanten.’

Wat doet Florence in haar vrije tijd?
‘Ik sport een avond in de week. Ik 
doe de boekhouding, moet toch ook 
gebeuren. En verder met mijn vriend 
samen iets doen. Met vrienden afspre-
ken, gezellig een hapje eten en een 
wijntje erbij. Cursussen volgen voor 
mijn werk. Met een vriendin wil ik 
nog een keer een leuke cursus volgen. 
En ook gewoon relaxen.’

Met wie zou Florence een borrel wil-
len drinken?
‘Ik zou graag eens een gesprek met 
koningin Maxima willen hebben. Ik 
vind dat een mooi, sterk mens.’ 

Twitteren, Facebook?
‘Twitteren doe ik helemaal niets mee. 
Facebook wel, ook voor de zaak.’ Ie-
dere week zet ze daar haar spreuken 
op. En ook een foto van het haar wat 

ze afknipt voor de Stichting Haar-
wensen. Stichting Haarwensen is er 
voor kinderen tot en met 18 jaar, die 
door medische behandelingen of een 
andere vorm van kaalhoofdigheid in 
aanmerking komen voor een haarwerk 
of pruik. Florence: ‘Het haar moet mi-
nimaal 30 centimeter lang zijn en dan 
maken wij er een vlecht van en sturen 
dit op naar de stichting. Daar zou ik 
ook nog wel eens een keer een kijkje 
willen nemen, hoe ze die pruiken ma-
ken.’

Vakantie: zomer of winter?
‘Ik vind het allebei lekker, maar mijn 
voorkeur gaat uit naar de zomer. Ik 
heb redelijk veel geskied, maar nu met 
een eigen zaak ben ik toch bang om 
te vallen.’

Wat is een echte Florence -eigen-
schap?
‘Dat is moeilijk om over jezelf te zeg-
gen, ik ben wel altijd positief, zie over-
al de leuke kant van en ik ben vrolijk.’ 
Het klantgericht zijn zit in haar genen; 
ouders die het Vitus gerund hebben en 
een opa als melkboer.

Aan wie geeft…het stokje door?
‘Frans Krijnen, hij heeft een slagerij in 
Hilversum, maar is een ras Blaricum-
mer.’

Informatie: www.haarstudio5.nl en Facebook. 

Kijk niet naar de 
rolstoel, kijk naar 
de persoon
Uit: interview door Anneke Bijleveld, 
sociaal werker – Vrijwillige Thuishulp 
bij Versa
In 2014 bracht Versa Vrijwillige Thuis-
hulp de vrijwilligster Nanda Stern uit 
Eemnes in contact met Larissa van 
Ballegooijen uit Blaricum. Onlangs 
gaven beide aan, dat ze niet langer als 
hulpvrager en maatje ingeschreven 
wilden blijven, omdat hun relatie uit-
gegroeid is tot vriendschap. 

Nanda en Larissa tonen aan dat iemand 
met een lichamelijke beperking best 
een maatje kan zijn van iemand met een 

geestelijke beperking: het gaat om klik-
contact en wederzijds begrip en respect. 
Het gaat niet om de beperking. Nanda 
heeft een zenuwziekte en zit in een rol-
stoel en Larissa is moeilijk lerend. De 
dames hebben heel veel aan elkaar en 
zijn inmiddels ook goede vriendinnen. 
‘We versterken elkaar, wat de een niet 
kan, kan de ander dan wel. Het is heel 
gezellig om er met z’n tweeën op uit te 
gaan. We hebben alle twee wat meer tijd, 
dus we kunnen eerder bij elkaar aanklop-
pen. En we zijn beide wat langzamer, dus 
we ergeren ons niet aan elkaar. Ook al 
hebben we een heel verschillende beper-
king toch er zijn overeenkomsten, bij-
voorbeeld hoe buitenstaanders tegen je 
aankijken’, aldus de dames. 

Nanda en Larissa

Informatie
Geïnspireerd geraakt? 

Wie ook vrijwilliger wil worden 
of een maatje wil aanvragen kan 
voor informatie contact opnemen 
met Versa Vrijwillige Thuishulp, 
abijleveld@versawelzijn.nl  of  

06-49377171.
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De Bijvanck veertig jaar
door Sybert Blijdenstein
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaam-
heden in de Bijvanck. De eerste woningen werden in 1974 opgeleverd. Dat is
een goede veertig jaar geleden. Reden voor hei & wei om aan de boeiende
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.   

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

bestaat 1 jaar 
Vanwege dit heuglijke feit hebben wij een jubileumactie 

25% korting op alle monturen, zonnebril len en kinderbril len 
 

Dorpsstraat 6, Blaricum 035-5316064 www.kom-en-kijk.nl 

Lambertus Hendricus (Bertus) 
van den Bergh 

In memoriam 4 april 1929 - 25 december 2015

door Frans Ruijter
Bertus werd geboren op de Brinklaan 10, als zesde kind uit het huwelijk van 
Hendrik van den Bergh en Margaretha Banis. Na Bertus werden Jan, Piet en 

Greet nog geboren. Het woonhuis zit aan de smederij vast, dus van jongs af aan 
hielpen alle kinderen mee in het bedrijf van hun vader. In het bedrijf was altijd 
werk en men wist al vroeg wat aanpakken was. Er werd vooral veel werk voor 
de boeren gedaan. In vroegere jaren stonden de paarden in de rij om beslagen 
te worden. Hoefijzers lagen in de ‘Smidse’ om op maat gesmeed te worden. Een 

smid was in een dorp als Blaricum onmisbaar.

Doordat er veel voor boeren werd ge-
werkt, leerde Bertus ook veel over het 
boerenleven en vooral over de polder. 
Dat was zijn lust en zijn leven. Tijdens 
zijn uitvaart vertelde zijn zoon Henk: 
‘Als ik aan mijn vader vroeg, waar is het 
paradijs?’,  antwoordde Bertus: ‘Dat is 
niet zo moeilijk, je gaat het Veentje in, 
je steekt de Meentweg over en je bent 
er’. De polder, dat was zijn paradijs. 
Daar genoot hij van alles wat er groeide 
en leefde. Na het werk nog even gauw 
de polder in. Of als er een klus gedaan 
moest worden in Eemdijk of Bunscho-
ten, werd er zowel op de heen- als op 
de terugweg, genoten van alles wat hij 
in de polder om zich heen zag. Dat hij 
daardoor medeweggebruikers weleens in 
gevaar bracht, nam hij graag voor lief.

Gezin
Naast het paradijs vond hij ook zijn grote 
liefde, Riek de Jong. In Blaricum beter 
bekend als Riek van Henk van Steffen 
van de Kerklaan. Bertus en Riek trouw-
den op 11 juli 1958 en gingen aan de 
Brinklaan wonen. Zij kregen drie zonen, 
Henk, Stef en Paul. Het was een hecht 
gezin en Bertus bracht zijn liefde voor 
de natuur graag over op zijn kinderen. 
Riek kreeg steeds meer last van de reu-
ma waar zij al jaren aan leed. Bertus is 
overal met haar geweest om het zo lang 
mogelijk draaglijk voor haar te houden, 
maar helaas mocht het niet baten. Riek 
overleed op 2 februari 1991 op 58-jarige 
leeftijd. 

Brandweer
De brandweerkazerne was in de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw gevestigd aan 
de Brinklaan 2, vlak naast de smederij 
van Van den Bergh. Het was dan ook 
haast vanzelfsprekend dat Bertus op 1 
januari 1955 bij de brandweer kwam. 
Zijn broer Gerard was er al bij en een 
paar jaar later maakte zijn broer Jan de-
zelfde stap. Als de brandbel ging (pie-

pers moesten nog uitgevonden worden) 
lag bijna het hele bedrijf stil, want naast 
de gebroeders Van den Bergh waren ook 
verschillende personeelsleden lid van de 
vrijwillige brandweer Blaricum. Bertus 
was een man die hielp waar hij helpen 
kon, dat was hem thuis met de paplepel 
ingegeven. Dit gold ook voor zijn onver-
zettelijkheid; hij ging geen probleem uit 
de weg…nee, hij loste het op. Het brand-
weervak heeft hij dertig jaar uitgeoefend 
tot 1 januari 1985. 

Voetbal
Dit was ook een passie van Bertus. Bij 
RKBVV, het latere BVV ’31, kwam hij 
al snel in het eerste te voetballen. Sa-
men met zijn broer Jan stonden zij hun 
mannetje, zowel letterlijk als figuurlijk. 
Ze gingen voor niemand aan de kant. 
Tegenstanders hadden het dan ook vaak 
over ‘de aambeelden’ van RKBVV. Hard 
voor zichzelf waren zij ook. Zo brak 
zijn broer Jan eens zijn pols tijdens een 
wedstrijd. Hij wilde eigenlijk opgeven, 
maar Bertus zei: ‘Voetballen doe je met 
je voeten en niet met je handen, houd 
hem met je andere hand maar vast en 
gewoon doorspelen’. Over onverzette-
lijkheid gesproken. Het eerste elftal van 
RKBVV was in de jaren zestig sportief 
in de problemen. Men dreigde te degra-
deren. Bertus voetbalde al in een lager 
elftal. Men haalde Bertus van den Bergh 
en Theo Krijnen over om toch, al waren 
ze al wat ouder geworden, terug te keren 
in het eerste elftal om weer ‘power’ in het 
eerste te krijgen. Bertus en Theo lieten 
‘hun’ club niet in de steek, ze deden het 
en het eerste elftal wist zich, mede door 
hun inbreng, te handhaven. 

Kermis
Dit jaarlijks terugkerend Blaricums 
fenomeen was ook echt aan Bertus be-
steed. Al heel snel deed hij mee met 
ringsteken op ongezadelde paarden en 
met de versierde aanspanningen en is hij 

vaak in de prijzen gevallen. Touwtrek-
ken in de ploeg van Jacob Vos, samen 
met zijn broer Jan en zijn jeugdvriend 
Piet Heerschop en anderen natuurlijk. 
Deze ploeg was in die jaren bijna niet te 
verslaan. Een paar jaar geleden maakte 
RTV N-H een reportage over de volks-
spelen. Bertus kwam ook aan het woord. 
Toen de verslaggever vroeg: ‘Hoe ging 
dat dan in zijn werk in die tijd meneer  
Van den Bergh?’ Antwoordde Bertus heel 
serieus: ‘Het was winnen of sterven’. De 
verslaggever keek Bertus vragend aan, 
maar Bertus herhaalde indien gewenst 
het gerust nog een keer. ‘Het was winnen 
of sterven’. Hij meende echt wat hij daar 
vertelde. Zo werd dat door hem toen be-
leefd. Vele jaren, tot 1987, heeft hij alle 
festiviteiten op een ongeëvenaarde wij-
ze van commentaar voorzien. Altijd een 
opbeurend woord en nooit negatief. Dat 
is een grote kwaliteit. Een gevleugelde 
uitspraak van Bertus was, wanneer hij 

zag dat een jongen een mooie dame in 
de sjees had gekregen of iemand deed 
mee met de handicaprace met een nieu-
we vlam: ‘Wat heb je een mooi pondje 
roomboter aan de haak geslagen’. 

Uitvaart
Op zaterdag 2 januari jl. werd Bertus 
onder grote belangstelling met paard en 
wagen naar de 
St. Vituskerk gebracht voor zijn uitvaart. 
Pastor Cuno Lavaleije sprak over Bertus 
als een man die verbond. Dat deed hij 
zeker. Zijn drie zonen vertelde onafhan-
kelijk van elkaar hoe zij hun vader be-
leefd hebben. Dit maakte zowel een traan 
als een lach los. Bertus zou niet anders 
gewild hebben. Daarna werd hij op het 
kerkhof begraven bij zijn Riek. Wij van 
hei & wei, wensen Bertus zijn vriendin 
Rie en de kinderen en kleinkinderen alle 
sterkte toe om dit verlies een plaatsje te 
geven. 

Bertus was een man van staal met een hart van goud
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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. 

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 7

Bertus was mijn vriend

door Aty Lindeman
Bertus van den Bergh was mijn vriend. Meer nog hij was de vriend van ons 
allemaal. Vriendelijk, soms ernstig, vrolijk en vol gein. 

Wanneer je bedenkt hoe hij, gezeten op 
de jurywagen van de Oranje Vereniging, 
commentaar gaf op de aanstormende 
ringsteekcombinaties; altijd even leuk en 
geestig. Of hoe hij op feesten zijn para-
pluutjesact opvoerde en liedjes zong. 
Liedjes voor en over Anna Jacoba, onze 
oudburgemeester Le Coultre, die onlangs 
gestorven is. Hoe hij lachend ongezadeld 
op een grote knol 
zat. Hoe hij stralend 
schaatste zo gauw 
er maar een piezel-
tje ijs was.

Hij was een goed 
mens. Hij hield 
zielsveel van zijn 
vrouw Riek, die 
veel te vroeg over-
leed, en wat was 
hij trots op zijn drie 
zonen. Alle drie vol 
met zijn goede en 
leuke eigenschap-
pen. Zij nemen het 

stokje van hem over: Henk de doorzetter, 
Stef die alles kan en Paul die zoveel goed 
werk heeft verricht in de laatste tijd van 
zijn vader. Fantastisch! Jullie nemen nu 
het stokje over. 

Blaricum heeft geen Bertus meer, maar 
wel veel mooie herinneringen aan een 
super Van den Bergh. 

 Blaricum toen...

Torenlaan hoek Verbindingsweg
Deze foto dateert uit ongeveer 1960. De Verbindingsweg kwam toen nog via een 
Y-splitsing op de Torenlaan uit. Midden op het brinkje stond de prinses Beatrix-

boom. Dit was een Prunus en geplant in 1938 door de kinderen van 
beide lagere scholen ter gelegenheid van de geboorte van de toenmalige 
kroonprinses Beatrix. De Prunus heeft het 65 jaar volgehouden, voor een 

boom van dit soort een respectabele leeftijd. In 2003 is deze gerooid. 
Tegen de heg van Torenlaan 9 is in 2002 een herinneringsboom geplant, 

ter gelegenheid van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. 
Het huis op de foto, Torenlaan 9, was van Gerrit Rigter 

(in Blaricum beter bekend als Gerrit de bakker). Hij was getrouwd met 
Mathilde Raven. Zij kregen 12 kinderen. Zoon Nico werd priester en de 
dochters Mien en Bep gingen het klooster in. De kinderen Jan en Rie, 

beiden vrijgezel, hadden in dit pand een manufacturenwinkeltje met de mooie 
naam ‘Ons Winkeltje’. Dit stond met schrijfl etters boven de deur van de ingang. 

Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

BelNieuws @Bel_Nieuws
Drogisterij komt weer terug in de Bijvanck

BelNieuws@Bel_Nieuws
Blaricumse Buurtjes is de digitale 
buurt van Blaricum

Levensboom Blaricum@LevensboomB
Wetenschap en techniek in de groepen 
5 t/m 8. Een presentatie en experiment 
over dialyse

Studio 2000
Deze nieuwe adverteerder van hei & wei behoeft eigenlijk nauwelijks intro-
ductie. Gestart in Amsterdam in 1985, is kunsthandel Studio 2000 inmiddels 
alweer sinds 2000 gevestigd aan de Dorpsstraat 9B-C.

Studio 2000 is gespecialiseerd in aan- en 
verkoop van hoogwaardige kunstwerken 
uit de periode vanaf ca.1880 tot ca.1960. 
De collectie bestaat o.a. uit werken van 
Belgische, Franse en Nederlandse kun-
stenaars uit die tijd.

Solo-expositie
Twee maal per jaar organiseert Studio 
2000 een solo-expositie van een kunste-
naar.
Zo is nog t/m 27 februari a.s. een presen-
tatie te bewonderen van werken van de 
Nederlandse schilder Jan Toorop (1858-
1928). Ook zijn daarbij nieuwe aanwin-
sten te bezichtigen. Studio 2000 geeft 
een eigen kunstmagazine uit en presen-
teert zich op de TEFAF in Maastricht 
(maart 2016) en op de PAN In Amster-
dam (november 2016).

Informatie
Om de collectie op peil te houden is Stu-
dio 2000 voortdurend op zoek naar nieu-
we stukken. Wilt u werk ter verkoop aan-
bieden, laten beoordelen of gewoon een 
kijkje nemen in de galerie, dan bent u 
van harte welkom! Voor meer informatie 
en openingstijden www.studio2000.nl,
e-mail blaricum@studio2000.nl

Isaac Israels (1865-1934), 
summer fun on the beach of Portorose, 
Italië ca.1925-1930
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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

Van 7 tot en met 27 maart is de weg 
langs het nieuwe winkelcentrum in de 
Bijvanck (Uilebord/De Noord) voor al 
het verkeer afgesloten. De weg wordt 
dan herbestraat. Dit is onderdeel van 
de herinrichting van het openbare 
gebied bij winkelcentrum De Balken. 

Het winkelcentrum blijft overigens 
gewoon bereikbaar, maar doorgaand 
verkeer is niet mogelijk. Dat geldt ook 
voor de bus: Deze zal gedurende deze 
drie weken via het Merk rijden. 

Afsluiting brug tussen winkel-
centrum en Tydemanplein
Daarnaast wordt vanaf 7 maart de 
houten brug tussen het winkelcen-
trum en het Tydemanplein vervangen. 
U kunt tot en met 12 maart daarom 
geen gebruik maken van deze brug. 

Wij verwachten dat de werkzaamhe-
den bij het winkelcentrum op 1 juni 
aanstaande afgerond zijn.

We doen ons best om hinder zoveel 
mogelijk te beperken, maar u zult on-
getwijfeld enige overlast ondervinden. 
Wij hopen en rekenen op uw begrip 
hiervoor.

Contact
Als u vragen heeft kunt u via e-mail 
contact opnemen met de heer H. de 
Jong van de BEL Combinatie: 
huub.dejong@belcombinatie.nl

Op woensdag 6 april 2016 kunt u stemmen over de associatieovereenkomst tus-
sen de EU en Oekraïne. Het staat u vrij om in elk willekeurig stembureau binnen de 
gemeente Blaricum te stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau 
bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past 
om in een ander stembureau te stemmen dan kan dat. 

Volmacht
Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u 
bij volmacht stemmen; schriftelijk of 
onderhands. Stemmen bij schriftelijke 
volmacht of stemmen met een kiezers-
pas moet worden aangevraagd. 

De Openbare Bekendmakingen van het 
aanvragen van een kiezerspas en of 
volmacht worden op 22 februari 2016 
gepubliceerd op het publicatiebord bij 
de ingang van het gemeentehuis en op 
www.blaricum.nl

Stempas kwijt
Mocht u de stempas kwijtraken dan 
kunt u uiterlijk dinsdag 5 april 2016 tot 
12.00 uur een vervangende stempas 
aanvragen bij de BEL Combinatie, team 
Burgerzaken (Zuidersingel 5 in Eemnes). 

Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas 
terugvinden, dan kunt u daar niet mee 
stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe 
stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stem-
pas ook een geldig legitimatiebewijs mee 

(bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs). U bent verplicht dit te 
tonen aan de voorzitter van het stem-
bureau. Voor dit referendum geldt dat 
het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar 
verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt 
identificeren, dan mag u niet stemmen.

Referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne

AFSLUITING WEG LANGS WINKELCENTRUM DE BALKEN

Het aantal woninginbraken in Gooi en Vechtstreek ligt ondanks 
alle inzet boven het landelijk gemiddelde en moet omlaag. 
Daarom bundelt de gemeente haar krachten met de politie, het 
OM en de gemeenten Laren, Hilversum, Huizen en Weesp in het 
gezamenlijke offensief ‘Gooi en Vecht in actie tegen woninginbra-
ken’. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt deze aanpak en maakt 
het onder andere mogelijk om extra in te zetten op toezicht. Hierbij kunnen we 
niet zonder hulp van u als bewoner en partners zoals woningcorporaties. 

De komende tijd worden diverse acties
uitgevoerd in Blaricum. Daarbij gebruiken 
we beproefde methoden, zoals Burger-
net en nieuwsbrieven met preventietips. 

Buurttent
Ook wordt een buurttent ingezet. In 
deze tent komen buurtbewoners, politie 
en gemeente samen om te praten over 

de woninginbraken in hun straat of wijk. 
Het uitwisselen van informatie, preven-
tietips, advies over het opzetten van 
burgerinitiatieven zoals WhatsApp-groe-
pen komen in de Buurttent aan de orde. 
Iedereen kan binnenlopen. U ontvangt 
hierover binnenkort verdere informatie. 

Oren en ogen
Belangrijk vinden de partners het betrek-
ken van de bewoners bij acties. U bent 
immers de oren en ogen in de wijk. Wat 
u als bewoner kunt doen is in elk geval 

altijd 112 bellen als u iets verdachts ziet 
of hoort in uw buurt. Tachtig procent van 
de aanhoudingen vindt namelijk op he-
terdaad plaats. En zestig procent van die 
aanhoudingen vindt plaats op aangeven 
van een bewoner. 

Hoe veilig is uw huis?
Op www.geefinbrekersgeenkans.nl kunt 
u testen of uw huis goed beveiligd is 
tegen woninginbraken. U vindt er ook 
meer informatie over anti-inbraakmaat-
regelen.

Gooi en Vecht in actie tegen woninginbraken

Kijk voor actuele informatie over 
werkzaamheden bij u in de buurt op 
www.blaricum.nl (Inwoners > Wegen en 
groen > Werk in uitvoering).

Werk in 
uitvoering
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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

De gemeenteraad van Blaricum heeft op 26 januari 2016 het bestemmingsplan 
Geluidsscherm Blaricummermeent NL.IMRO.0376.bpgeluidsscherm-Va01 gewijzigd 
vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van een geluidsscherm 
voor De Blaricummermeent mogelijk gemaakt. 

Inzage 
Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 februari 2016 ge-
durende zes weken ter inzage in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 
in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak via telefoonnummer 14 035. 
Het plan kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen van beroep
Op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening kan degene die een ziens-
wijze heeft ingebracht, danwel diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de 
gelegenheid te zijn geweest, alsmede een ieder tegen de vastgestelde wijzigingen, 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening artikel 8.4 Wet ruimtelijke ordening 
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmings-
plan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet 
een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Geluidsscherm 
Blaricummermeent

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

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 (Bestuur> Gemeenteraad > 
Vergaderingen) en bij de balie in het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat zij hogere grens-
waarden hebben vastgesteld voor 360 woningen in De Blaricummermeent. 
Door het wegverkeer op de A27 komt het geluidsniveau boven de voorkeursgrens-
waarde uit.

Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 8 februari 2016 gedurende 
zes weken ter inzage in het kantoor van 
de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht 
op afspraak via telefoonnummer 14 035.

Gedurende het genoemde termijn van 
terinzagelegging kan door belangheb-
benden die een zienswijze hebben 
ingediend, alsmede belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat zij geen zienswijze hebben 
ingediend, beroep worden ingesteld bij 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

Het beroepschrift moet worden onder-
tekend en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de 
redenen van het beroep (motivering). 
Het beroepschrift moet worden gericht 
aan: Raad van State Afdeling bestuurs-
rechtspraak, postbus 20019, 2500 EA in 
Den Haag.

Wet geluidhinder:  
Hogere grenswaarden 
Bestemmingsplan Geluidscherm Blaricummermeent

Milieuprogramma 2016-2017
Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend dat zij op 
15 december 2015 het milieuprogramma 2016-2017 heeft vastgesteld. In dit pro-
gramma komen de projecten en activiteiten aan de orde die op het gebied van milieu 
in 2016 en 2017 worden uitgevoerd. 

Het milieuprogramma ligt ter inzage bij het loket Vergunningen van de BEL Combina-
tie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoon-
nummer 14 035. 

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke nieuws? 
Volg ons dan op twitter: @Gem_Blaricum

Volg gemeente op twitter
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Van 7 tot en met 27 maart is de weg 
langs het nieuwe winkelcentrum in de 
Bijvanck (Uilebord/De Noord) voor al 
het verkeer afgesloten. De weg wordt 
dan herbestraat. Dit is onderdeel van 
de herinrichting van het openbare 
gebied bij winkelcentrum De Balken. 

Het winkelcentrum blijft overigens 
gewoon bereikbaar, maar doorgaand 
verkeer is niet mogelijk. Dat geldt ook 
voor de bus: Deze zal gedurende deze 
drie weken via het Merk rijden. 

Afsluiting brug tussen winkel-
centrum en Tydemanplein
Daarnaast wordt vanaf 7 maart de 
houten brug tussen het winkelcen-
trum en het Tydemanplein vervangen. 
U kunt tot en met 12 maart daarom 
geen gebruik maken van deze brug. 

Wij verwachten dat de werkzaamhe-
den bij het winkelcentrum op 1 juni 
aanstaande afgerond zijn.

We doen ons best om hinder zoveel 
mogelijk te beperken, maar u zult on-
getwijfeld enige overlast ondervinden. 
Wij hopen en rekenen op uw begrip 
hiervoor.

Contact
Als u vragen heeft kunt u via e-mail 
contact opnemen met de heer H. de 
Jong van de BEL Combinatie: 
huub.dejong@belcombinatie.nl

Op woensdag 6 april 2016 kunt u stemmen over de associatieovereenkomst tus-
sen de EU en Oekraïne. Het staat u vrij om in elk willekeurig stembureau binnen de 
gemeente Blaricum te stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau 
bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past 
om in een ander stembureau te stemmen dan kan dat. 

Volmacht
Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u 
bij volmacht stemmen; schriftelijk of 
onderhands. Stemmen bij schriftelijke 
volmacht of stemmen met een kiezers-
pas moet worden aangevraagd. 

De Openbare Bekendmakingen van het 
aanvragen van een kiezerspas en of 
volmacht worden op 22 februari 2016 
gepubliceerd op het publicatiebord bij 
de ingang van het gemeentehuis en op 
www.blaricum.nl

Stempas kwijt
Mocht u de stempas kwijtraken dan 
kunt u uiterlijk dinsdag 5 april 2016 tot 
12.00 uur een vervangende stempas 
aanvragen bij de BEL Combinatie, team 
Burgerzaken (Zuidersingel 5 in Eemnes). 

Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas 
terugvinden, dan kunt u daar niet mee 
stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe 
stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stem-
pas ook een geldig legitimatiebewijs mee 

(bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs). U bent verplicht dit te 
tonen aan de voorzitter van het stem-
bureau. Voor dit referendum geldt dat 
het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar 
verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt 
identificeren, dan mag u niet stemmen.

Referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne

AFSLUITING WEG LANGS WINKELCENTRUM DE BALKEN

Het aantal woninginbraken in Gooi en Vechtstreek ligt ondanks 
alle inzet boven het landelijk gemiddelde en moet omlaag. 
Daarom bundelt de gemeente haar krachten met de politie, het 
OM en de gemeenten Laren, Hilversum, Huizen en Weesp in het 
gezamenlijke offensief ‘Gooi en Vecht in actie tegen woninginbra-
ken’. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt deze aanpak en maakt 
het onder andere mogelijk om extra in te zetten op toezicht. Hierbij kunnen we 
niet zonder hulp van u als bewoner en partners zoals woningcorporaties. 

De komende tijd worden diverse acties
uitgevoerd in Blaricum. Daarbij gebruiken 
we beproefde methoden, zoals Burger-
net en nieuwsbrieven met preventietips. 

Buurttent
Ook wordt een buurttent ingezet. In 
deze tent komen buurtbewoners, politie 
en gemeente samen om te praten over 

de woninginbraken in hun straat of wijk. 
Het uitwisselen van informatie, preven-
tietips, advies over het opzetten van 
burgerinitiatieven zoals WhatsApp-groe-
pen komen in de Buurttent aan de orde. 
Iedereen kan binnenlopen. U ontvangt 
hierover binnenkort verdere informatie. 

Oren en ogen
Belangrijk vinden de partners het betrek-
ken van de bewoners bij acties. U bent 
immers de oren en ogen in de wijk. Wat 
u als bewoner kunt doen is in elk geval 

altijd 112 bellen als u iets verdachts ziet 
of hoort in uw buurt. Tachtig procent van 
de aanhoudingen vindt namelijk op he-
terdaad plaats. En zestig procent van die 
aanhoudingen vindt plaats op aangeven 
van een bewoner. 

Hoe veilig is uw huis?
Op www.geefinbrekersgeenkans.nl kunt 
u testen of uw huis goed beveiligd is 
tegen woninginbraken. U vindt er ook 
meer informatie over anti-inbraakmaat-
regelen.

Gooi en Vecht in actie tegen woninginbraken

Kijk voor actuele informatie over 
werkzaamheden bij u in de buurt op 
www.blaricum.nl (Inwoners > Wegen en 
groen > Werk in uitvoering).

Werk in 
uitvoering
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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

De gemeenteraad van Blaricum heeft op 26 januari 2016 het bestemmingsplan 
Geluidsscherm Blaricummermeent NL.IMRO.0376.bpgeluidsscherm-Va01 gewijzigd 
vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van een geluidsscherm 
voor De Blaricummermeent mogelijk gemaakt. 

Inzage 
Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 februari 2016 ge-
durende zes weken ter inzage in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 
in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak via telefoonnummer 14 035. 
Het plan kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen van beroep
Op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening kan degene die een ziens-
wijze heeft ingebracht, danwel diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de 
gelegenheid te zijn geweest, alsmede een ieder tegen de vastgestelde wijzigingen, 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening artikel 8.4 Wet ruimtelijke ordening 
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmings-
plan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet 
een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Geluidsscherm 
Blaricummermeent

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

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 (Bestuur> Gemeenteraad > 
Vergaderingen) en bij de balie in het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat zij hogere grens-
waarden hebben vastgesteld voor 360 woningen in De Blaricummermeent. 
Door het wegverkeer op de A27 komt het geluidsniveau boven de voorkeursgrens-
waarde uit.

Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 8 februari 2016 gedurende 
zes weken ter inzage in het kantoor van 
de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht 
op afspraak via telefoonnummer 14 035.

Gedurende het genoemde termijn van 
terinzagelegging kan door belangheb-
benden die een zienswijze hebben 
ingediend, alsmede belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat zij geen zienswijze hebben 
ingediend, beroep worden ingesteld bij 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

Het beroepschrift moet worden onder-
tekend en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de 
redenen van het beroep (motivering). 
Het beroepschrift moet worden gericht 
aan: Raad van State Afdeling bestuurs-
rechtspraak, postbus 20019, 2500 EA in 
Den Haag.

Wet geluidhinder:  
Hogere grenswaarden 
Bestemmingsplan Geluidscherm Blaricummermeent

Milieuprogramma 2016-2017
Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend dat zij op 
15 december 2015 het milieuprogramma 2016-2017 heeft vastgesteld. In dit pro-
gramma komen de projecten en activiteiten aan de orde die op het gebied van milieu 
in 2016 en 2017 worden uitgevoerd. 

Het milieuprogramma ligt ter inzage bij het loket Vergunningen van de BEL Combina-
tie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoon-
nummer 14 035. 

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke nieuws? 
Volg ons dan op twitter: @Gem_Blaricum

Volg gemeente op twitter
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Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de brandweer is brandweerman P.C. van der 
Zwaan benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Uit handen van burgemees-
ter Joan de Zwart-Bloch ontving de heer Van der Zwaan de onderscheiding met de 
bijbehorende versierselen.

De heer Van der Zwaan ontving deze onderscheiding omdat hij zich al twintig jaar 
heeft ingezet voor vrijwillige brandweer, onder andere als hoofdbrandwacht en oe-
fenleider. Hij nam tevens afscheid van de vrijwillige brandweer.

Koninklijke onderscheiding voor 
brandweerman Piet van der Zwaan 

Wethouder Ben Lüken en Alzheimer Nederland reikten op donderdag 28 januari jl. het predicaat dementievriendelijke organisatie uit aan mondhygiënistenpraktijk 
Schaafsma. Zij kregen dit predicaat omdat de medewerkers zijn opgeleid om met aandacht, geduld en begrip om te gaan met dementerende cliënten. 
De mondhygiënistenpraktijk is hiermee de eerste dementievriendelijke organisatie in Blaricum. 

Op naar een dementie-
vriendelijk Gooi…
Op 25 september 2014 ondertekenden 
negen gemeenten in Gooi en Vecht én 
Eemnes, samen met Alzheimer Gooi en 
omstreken, een intentieverklaring. In 
deze intentieverklaring is afgesproken 
gezamenlijk te werken aan een demen-
tievriendelijke Gooi en Vechtstreek 
waar mensen met dementie en hun 
mantelzorger(s) blijven deelnemen aan 
maatschappelijke activiteiten.
Om deze doelstelling te realiseren heeft 
de gemeente Blaricum samen met onder 
andere Alzheimer Gooi en omstreken 
locaties, waar veel mensen samenko-
men, in kaart gebracht. Dat zijn dus ook 

winkels en winkelgebieden. De ge-
meente benadert de komende maanden 
meer winkeliers met de vraag mee te 
bouwen aan een dementievriendelijk 
samenleving. Met elkaar kunnen wij veel 
betekenen voor deze groep mensen die 
de komende jaren extreem in aantal 
zal toenemen en onze zorg meer dan 
verdient. 

Doet u ook mee? 
Iedereen kan een steentje bijdragen aan 
de dementievriendelijke samenleving. 
Op www.alzheimer-nederland.nl vindt u 
meer informatie, tips en ‘best practices’ 
over het creëren van een dementievrien-
delijke omgeving.

Maandag 25 januari jl. is mevrouw A.V.C.M. Smeele-Cock benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Smeele-Cock kreeg de onderscheiding onder 
andere voor haar inzet bij Vereniging De Zonnebloem, Atletiekvereniging Zuidwal in 
Huizen en haar werkzaamheden bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht en het school-
kamp. 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch reikte 
de onderscheiding en de bijbehorende 
versierselen uit tijdens de algemene ver-
gadering van Vereniging de Zonnebloem.

Overzicht
Mevrouw Smeele-Cock zet zich al ruim 
twintig jaar actief in voor de samen-
leving. Naast haar werkzaamheden als 
lerares coupeuse (1985-1997) maakte zij 
in haar vrije tijd de gymtassen voor de 
leerlingen van basisschool De Bijvanck, 
theaterkleding voor het Erfgooierscol-
lege in Huizen en is het haar verdienste 
dat Sinterklaas en zijn pieten picobello 
voor de dag kunnen komen tijdens de 
jaarlijkse Sinterklaasintocht in Blaricum.

Maar ook op andere vlakken zet me-
vrouw Smeele-Cock zich in. Zoals haar 

vrijwillige werkzaamheden bij de Hart-
stichting (1995-2005). Eerst als collectant 
en later organiseerde mevrouw Smeele-
Cock zelf meerdere jaren de collecte 
voor de Hartstichting in de Bijvanck.

Sinds 1994 is mevrouw Smeele-Cock 
vrijwilliger bij Vereniging De Zonne-
bloem. Zo verricht zij bezoekwerk en is 
zij penningmeester/secretaresse van het 
bestuur van de afdeling Huizen. 

Mevrouw Smeele-Cock is sinds 2005 
trainer Nordic Walking bij Atletiekver-
eniging Zuidwal in Huizen en vanaf 2010 
zit zij ook in de sponsorcommissie en 
houdt zich bezig met de verkoop van 
wedstrijdclubkleding. Daarnaast verricht 
zij secretariële taken bij de Wolfskamer-
loop en de Trappenbergloop. Dit alles op 
geheel vrijwillige basis. 

Naast al deze werkzaamheden heeft 
mevrouw Smeele-Cock ook nog tijd voor 
de begeleiding van het basisschoolkamp. 
Ieder jaar, drie dagen lang, doet zij bood-
schappen en verzorgt zij de maaltijden 
tijdens het kamp.

Foto: Studio Kasterman

Koninklijke onderscheiding voor 
Agnes Smeele-Cock

Foto: Studio Kasterman

Eerste dementievriendelijke organisatie in Blaricum een feit
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Kent u een plaatsgenoot die ook een bijzondere functie in de samenleving 
bekleedt? Draag hem of haar dan voor als ontvanger van een lintje. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, 
telefoon: 035 – 751 32 25. Het aanvraagformulier kunt u verkrijgen via het 
bestuurssecretariaat of downloaden van www.lintjes.nl
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GGD actie 30 dagen zonder alcohol: 
ga ook de uitdaging aan! 
Van 1 tot en met 30 maart 2016 organiseert GGD Gooi en Vechtstreek voor de 
vijfde keer de acti e ‘30 dagen zonder alcohol’. Met deze acti e daagt de GGD volwas-
senen uit om na te denken over hun eigen alcoholgebruik. 

Een glas wijn en een biertje zijn vaak 
zo vanzelfsprekend. Tijdens het eten, 
na het sporten of bij een feestje. Kunt 
u wel zonder? Ervaar zelf hoe het is om 
een maand géén alcohol te drinken en 
vraag sportmaatjes, collega’s, vrienden 
en familieleden om ook mee te doen. 
Ga naar www.30dagenzonderalcohol.nu. 
Daar vindt u meer informati e en kunt u 
zich aanmelden.

Wat levert het op? 
Tijdens deze maand ervaart u hoe het is 
om niet vanzelfsprekend een glas alcohol 
te drinken. U staat steeds verkwikt op, 
begint met een fris gevoel aan de lente 
en spaart bovendien geld uit. In 2015 
hebben 650 mensen in de regio Gooi 
en Vechtstreek dat al ervaren! In totaal 

deden meer dan 4500 mensen in Neder-
land mee aan de landelijke acti e ‘IkPas’. 

Deelnemers ontvangen 
startpakket 
Als deelnemer ontvangt u - kort voor het 
begin van de acti e - een startpakket in 
uw mailbox. Een polsbandje van de acti e 
kunt u ophalen (bij de GGD of een biblio-
theek in uw buurt) of laten opsturen. Zo 
denkt u dagelijks aan uw uitdaging. 

Doorlopend tips en ervaringen 
delen 
Tijdens de acti e ondersteund de GGD u 
doorlopend met prakti sche ti ps en erva-
ringen van andere deelnemers. U kunt 
ook zelf uw ervaringen en vragen delen 
via Facebook (30dagenzonderalcohol) of 
via e-mail (derti gdagenzonderalcohol@
ggdgv.nl). Wekelijks maakt u kans op in-
teressante prijzen als u acti ef laat weten 
hoe het u vergaat.

NLDOET 2016: DOET U OOK MEE? 
Op 11 en 12 maart 2016 steken vele 
maatschappelijk betrokken Neder-
landers de handen uit de mouwen 
ti jdens NLdoet. Dit is de grootste 
vrijwilligersacti e van Nederland, 
georganiseerd door het Oranje Fonds. 
Heeft  u zin om samen met collega’s, 
vrienden of teamgenoten bij een 
organisati e aan de slag te gaan? Doe 
dan mee met NLdoet.

Samen aan de slag
Overal in het land zijn leuke vrijwilli-
gersacti viteiten te doen. Het opknap-
pen van een clubhuis, een dierenver-
blijf of een speeltuin. Een paar uur 
erop uit met ouderen of gehandi-
capten. Tussen al deze klussen vindt 
u vast en zeker een mooie acti viteit 

die u samen met uw collega’s, familie 
of uw sportt eam 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 acti viteiten bij!

Meer weten?
Voor aanmelding, extra informati e, 
het laatste nieuws en ti ps en inspira-
ti e voor een NLdoet acti viteit kunt u 
terecht op www.nldoet.nl

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

Losse stoeptegel? Overhangend groen, straatverlichti ng stuk? Als u het meldt, kan de 
gemeente het herstellen. Een melding kan via www.blaricum.nl. Of telefonisch, via 
het gemeentelijke nummer 14 035. 

U geeft  bij uw melding door wat er aan de hand is, en ook waar. Wilt u via internet 
een defect melden aan de straatverlichti ng? Dan is het belangrijk dat u niet alleen de 
exacte locati e doorgeeft , maar ook het nummer van de lantaarnpaal en uw telefoon-
nummer. Dan kan uw gemeente de lantaarnpaal in kwesti e snel vinden en repareren, 
en u zonodig informeren over de voortgang. Namens uw gemeente hartelijk dank 
voor uw melding!

Vraag van de maand

Hoe herken ik mijn 
opvoedvalkuilen?
Opvoeden is leuk en uitdagend! Soms ook heft ig en intensief. Met de druk van alle 
dag die u als ouder kunt voelen, is het makkelijk om in een van de veelvoorkomende 
opvoedvalkuilen terecht te komen. Bekende valkuilen zijn:

De escalatie-valkuil
Soms kunt u als ouder in een negati eve 
spiraal terechtkomen waarin u uw kind 
steeds meer afwijst. U gaat dan steeds 
harder schreeuwen of dreigen. Deze 
verhitt e reacti es kunnen ervoor zorgen 
dat uw kind zich steeds meer verzet en u 
hierdoor nog bozer wordt.

De opoffer-valkuil
Het gebeurt regelmati g dat ouders al 
hun ti jd en energie opoff eren voor de 
kinderen. Het is moeilijk om te luisteren 
naar wat u zelf graag wilt. Daarmee doet 
u uzelf en uw kinderen te kort. Neem af 
en toe ti jd voor uzelf.

De perfectie-valkuil
Wie alles in de opvoeding perfect wil 
doen, heeft  het niet makkelijk. Opvoe-
den is iets wat u leert met vallen en 
opstaan. En fouten maken hoort daar bij. 
Vasthouden aan een ideaalbeeld zorgt 
voor teleurstellingen, schuldgevoel en 
het gevoel steeds te kort te schieten.

De negeer-valkuil
Ouders die geïrriteerd raken door het 
gedrag van hun kind, zien de momenten 
dat het kind wel lekker alleen aan het 

spelen is, vaak over het hoofd. Goed 
gedrag wordt genegeerd, terwijl slecht 
gedrag wordt beloond met aandacht.

De visie-valkuil
Meningsverschillen tussen ouders over 
de opvoeding komen vaak voor. Wan-
neer u het niet eens bent met de manier 
waarop uw partner een opvoedingssitu-
ati e aanpakt, kunt u dat beter op een 
later ti jdsti p bespreken waar de kinderen 
niet bij zijn.

De instructie-valkuil
Als een instructi e te vaag of te moeilijk 
is, kunt u niet verwachten dat uw kind 
meteen doet wat u vraagt. Leg duidelijk 
en op een rusti ge toon uit welk gedrag u 
precies afk eurt, of juist wil zien.

Het herkennen en voorkomen van 
opvoedvalkuilen zorgt ervoor dat u het 
opvoeden weer als positi ef gaat ervaren. 
Herkent u een van de valkuilen bij uzelf 
en zou u er meer over willen weten, loop 
dan gerust eens binnen bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin voor meer informa-
ti e. Het adres is: Burgemeester Tyde-
manplein 5 in Blaricum.
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Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de brandweer is brandweerman P.C. van der 
Zwaan benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Uit handen van burgemees-
ter Joan de Zwart-Bloch ontving de heer Van der Zwaan de onderscheiding met de 
bijbehorende versierselen.

De heer Van der Zwaan ontving deze onderscheiding omdat hij zich al twintig jaar 
heeft ingezet voor vrijwillige brandweer, onder andere als hoofdbrandwacht en oe-
fenleider. Hij nam tevens afscheid van de vrijwillige brandweer.

Koninklijke onderscheiding voor 
brandweerman Piet van der Zwaan 

Wethouder Ben Lüken en Alzheimer Nederland reikten op donderdag 28 januari jl. het predicaat dementievriendelijke organisatie uit aan mondhygiënistenpraktijk 
Schaafsma. Zij kregen dit predicaat omdat de medewerkers zijn opgeleid om met aandacht, geduld en begrip om te gaan met dementerende cliënten. 
De mondhygiënistenpraktijk is hiermee de eerste dementievriendelijke organisatie in Blaricum. 

Op naar een dementie-
vriendelijk Gooi…
Op 25 september 2014 ondertekenden 
negen gemeenten in Gooi en Vecht én 
Eemnes, samen met Alzheimer Gooi en 
omstreken, een intentieverklaring. In 
deze intentieverklaring is afgesproken 
gezamenlijk te werken aan een demen-
tievriendelijke Gooi en Vechtstreek 
waar mensen met dementie en hun 
mantelzorger(s) blijven deelnemen aan 
maatschappelijke activiteiten.
Om deze doelstelling te realiseren heeft 
de gemeente Blaricum samen met onder 
andere Alzheimer Gooi en omstreken 
locaties, waar veel mensen samenko-
men, in kaart gebracht. Dat zijn dus ook 

winkels en winkelgebieden. De ge-
meente benadert de komende maanden 
meer winkeliers met de vraag mee te 
bouwen aan een dementievriendelijk 
samenleving. Met elkaar kunnen wij veel 
betekenen voor deze groep mensen die 
de komende jaren extreem in aantal 
zal toenemen en onze zorg meer dan 
verdient. 

Doet u ook mee? 
Iedereen kan een steentje bijdragen aan 
de dementievriendelijke samenleving. 
Op www.alzheimer-nederland.nl vindt u 
meer informatie, tips en ‘best practices’ 
over het creëren van een dementievrien-
delijke omgeving.

Maandag 25 januari jl. is mevrouw A.V.C.M. Smeele-Cock benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Smeele-Cock kreeg de onderscheiding onder 
andere voor haar inzet bij Vereniging De Zonnebloem, Atletiekvereniging Zuidwal in 
Huizen en haar werkzaamheden bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht en het school-
kamp. 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch reikte 
de onderscheiding en de bijbehorende 
versierselen uit tijdens de algemene ver-
gadering van Vereniging de Zonnebloem.

Overzicht
Mevrouw Smeele-Cock zet zich al ruim 
twintig jaar actief in voor de samen-
leving. Naast haar werkzaamheden als 
lerares coupeuse (1985-1997) maakte zij 
in haar vrije tijd de gymtassen voor de 
leerlingen van basisschool De Bijvanck, 
theaterkleding voor het Erfgooierscol-
lege in Huizen en is het haar verdienste 
dat Sinterklaas en zijn pieten picobello 
voor de dag kunnen komen tijdens de 
jaarlijkse Sinterklaasintocht in Blaricum.

Maar ook op andere vlakken zet me-
vrouw Smeele-Cock zich in. Zoals haar 

vrijwillige werkzaamheden bij de Hart-
stichting (1995-2005). Eerst als collectant 
en later organiseerde mevrouw Smeele-
Cock zelf meerdere jaren de collecte 
voor de Hartstichting in de Bijvanck.

Sinds 1994 is mevrouw Smeele-Cock 
vrijwilliger bij Vereniging De Zonne-
bloem. Zo verricht zij bezoekwerk en is 
zij penningmeester/secretaresse van het 
bestuur van de afdeling Huizen. 

Mevrouw Smeele-Cock is sinds 2005 
trainer Nordic Walking bij Atletiekver-
eniging Zuidwal in Huizen en vanaf 2010 
zit zij ook in de sponsorcommissie en 
houdt zich bezig met de verkoop van 
wedstrijdclubkleding. Daarnaast verricht 
zij secretariële taken bij de Wolfskamer-
loop en de Trappenbergloop. Dit alles op 
geheel vrijwillige basis. 

Naast al deze werkzaamheden heeft 
mevrouw Smeele-Cock ook nog tijd voor 
de begeleiding van het basisschoolkamp. 
Ieder jaar, drie dagen lang, doet zij bood-
schappen en verzorgt zij de maaltijden 
tijdens het kamp.

Foto: Studio Kasterman

Koninklijke onderscheiding voor 
Agnes Smeele-Cock

Foto: Studio Kasterman

Eerste dementievriendelijke organisatie in Blaricum een feit

Foto: Studio Kasterman

Kent u een plaatsgenoot die ook een bijzondere functie in de samenleving 
bekleedt? Draag hem of haar dan voor als ontvanger van een lintje. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, 
telefoon: 035 – 751 32 25. Het aanvraagformulier kunt u verkrijgen via het 
bestuurssecretariaat of downloaden van www.lintjes.nl
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GGD actie 30 dagen zonder alcohol: 
ga ook de uitdaging aan! 
Van 1 tot en met 30 maart 2016 organiseert GGD Gooi en Vechtstreek voor de 
vijfde keer de acti e ‘30 dagen zonder alcohol’. Met deze acti e daagt de GGD volwas-
senen uit om na te denken over hun eigen alcoholgebruik. 

Een glas wijn en een biertje zijn vaak 
zo vanzelfsprekend. Tijdens het eten, 
na het sporten of bij een feestje. Kunt 
u wel zonder? Ervaar zelf hoe het is om 
een maand géén alcohol te drinken en 
vraag sportmaatjes, collega’s, vrienden 
en familieleden om ook mee te doen. 
Ga naar www.30dagenzonderalcohol.nu. 
Daar vindt u meer informati e en kunt u 
zich aanmelden.

Wat levert het op? 
Tijdens deze maand ervaart u hoe het is 
om niet vanzelfsprekend een glas alcohol 
te drinken. U staat steeds verkwikt op, 
begint met een fris gevoel aan de lente 
en spaart bovendien geld uit. In 2015 
hebben 650 mensen in de regio Gooi 
en Vechtstreek dat al ervaren! In totaal 

deden meer dan 4500 mensen in Neder-
land mee aan de landelijke acti e ‘IkPas’. 

Deelnemers ontvangen 
startpakket 
Als deelnemer ontvangt u - kort voor het 
begin van de acti e - een startpakket in 
uw mailbox. Een polsbandje van de acti e 
kunt u ophalen (bij de GGD of een biblio-
theek in uw buurt) of laten opsturen. Zo 
denkt u dagelijks aan uw uitdaging. 

Doorlopend tips en ervaringen 
delen 
Tijdens de acti e ondersteund de GGD u 
doorlopend met prakti sche ti ps en erva-
ringen van andere deelnemers. U kunt 
ook zelf uw ervaringen en vragen delen 
via Facebook (30dagenzonderalcohol) of 
via e-mail (derti gdagenzonderalcohol@
ggdgv.nl). Wekelijks maakt u kans op in-
teressante prijzen als u acti ef laat weten 
hoe het u vergaat.

NLDOET 2016: DOET U OOK MEE? 
Op 11 en 12 maart 2016 steken vele 
maatschappelijk betrokken Neder-
landers de handen uit de mouwen 
ti jdens NLdoet. Dit is de grootste 
vrijwilligersacti e van Nederland, 
georganiseerd door het Oranje Fonds. 
Heeft  u zin om samen met collega’s, 
vrienden of teamgenoten bij een 
organisati e aan de slag te gaan? Doe 
dan mee met NLdoet.

Samen aan de slag
Overal in het land zijn leuke vrijwilli-
gersacti viteiten te doen. Het opknap-
pen van een clubhuis, een dierenver-
blijf of een speeltuin. Een paar uur 
erop uit met ouderen of gehandi-
capten. Tussen al deze klussen vindt 
u vast en zeker een mooie acti viteit 

die u samen met uw collega’s, familie 
of uw sportt eam 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 acti viteiten bij!

Meer weten?
Voor aanmelding, extra informati e, 
het laatste nieuws en ti ps en inspira-
ti e voor een NLdoet acti viteit kunt u 
terecht op www.nldoet.nl

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

Losse stoeptegel? Overhangend groen, straatverlichti ng stuk? Als u het meldt, kan de 
gemeente het herstellen. Een melding kan via www.blaricum.nl. Of telefonisch, via 
het gemeentelijke nummer 14 035. 

U geeft  bij uw melding door wat er aan de hand is, en ook waar. Wilt u via internet 
een defect melden aan de straatverlichti ng? Dan is het belangrijk dat u niet alleen de 
exacte locati e doorgeeft , maar ook het nummer van de lantaarnpaal en uw telefoon-
nummer. Dan kan uw gemeente de lantaarnpaal in kwesti e snel vinden en repareren, 
en u zonodig informeren over de voortgang. Namens uw gemeente hartelijk dank 
voor uw melding!

Vraag van de maand

Hoe herken ik mijn 
opvoedvalkuilen?
Opvoeden is leuk en uitdagend! Soms ook heft ig en intensief. Met de druk van alle 
dag die u als ouder kunt voelen, is het makkelijk om in een van de veelvoorkomende 
opvoedvalkuilen terecht te komen. Bekende valkuilen zijn:

De escalatie-valkuil
Soms kunt u als ouder in een negati eve 
spiraal terechtkomen waarin u uw kind 
steeds meer afwijst. U gaat dan steeds 
harder schreeuwen of dreigen. Deze 
verhitt e reacti es kunnen ervoor zorgen 
dat uw kind zich steeds meer verzet en u 
hierdoor nog bozer wordt.

De opoffer-valkuil
Het gebeurt regelmati g dat ouders al 
hun ti jd en energie opoff eren voor de 
kinderen. Het is moeilijk om te luisteren 
naar wat u zelf graag wilt. Daarmee doet 
u uzelf en uw kinderen te kort. Neem af 
en toe ti jd voor uzelf.

De perfectie-valkuil
Wie alles in de opvoeding perfect wil 
doen, heeft  het niet makkelijk. Opvoe-
den is iets wat u leert met vallen en 
opstaan. En fouten maken hoort daar bij. 
Vasthouden aan een ideaalbeeld zorgt 
voor teleurstellingen, schuldgevoel en 
het gevoel steeds te kort te schieten.

De negeer-valkuil
Ouders die geïrriteerd raken door het 
gedrag van hun kind, zien de momenten 
dat het kind wel lekker alleen aan het 

spelen is, vaak over het hoofd. Goed 
gedrag wordt genegeerd, terwijl slecht 
gedrag wordt beloond met aandacht.

De visie-valkuil
Meningsverschillen tussen ouders over 
de opvoeding komen vaak voor. Wan-
neer u het niet eens bent met de manier 
waarop uw partner een opvoedingssitu-
ati e aanpakt, kunt u dat beter op een 
later ti jdsti p bespreken waar de kinderen 
niet bij zijn.

De instructie-valkuil
Als een instructi e te vaag of te moeilijk 
is, kunt u niet verwachten dat uw kind 
meteen doet wat u vraagt. Leg duidelijk 
en op een rusti ge toon uit welk gedrag u 
precies afk eurt, of juist wil zien.

Het herkennen en voorkomen van 
opvoedvalkuilen zorgt ervoor dat u het 
opvoeden weer als positi ef gaat ervaren. 
Herkent u een van de valkuilen bij uzelf 
en zou u er meer over willen weten, loop 
dan gerust eens binnen bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin voor meer informa-
ti e. Het adres is: Burgemeester Tyde-
manplein 5 in Blaricum.
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Hei & wei niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging, of 
een beschadigd exemplaar ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl 
o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 
werkdagen ook bellen met 5316520
Oplage: 4800

www.heienwei.nl

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Dorpsagenda

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.

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom 20 februari Blaercom Soirée. 
Een gezellige Franse avond met muziek 
en diner. Start 19.00 uur, zaal open van-
af 18.30 uur. Kosten € 26,-. 
Reserveren bij Alliance Française via 
aftgooi.mdz@gmail.com. 
Inloop Sociaal Wijkteam Blaricum ie-
dere dinsdag van 13.00-14.00 uur in 
dorpshuis Blaercom. 
Info: sociaalwijkteam@Blaricum.nl of 
tel. 7504138 bereikbaar op di, woe en 
don van 09.00-16.00 uur. 
1 maart, 20.00 uur Studiebijeenkomst 
Theosofisch Genootschap. 16 Februari, 
20.00 uur lezing Theosfisch Genoot-
schap In de ban van de materie en 22 
maart, 20.00 uur De doos, een levens-
raadsel. Info: www.theosofie.net.
Historische Kring Blaricum 23 febru-
ari zal kunsthistorica Diana Kostman 
voor de Historische Kring in Blaricum 
een lezing verzorgen over Jheronimus 

Bosch. Locatie: Vitusgebouw. Leden 
gratis toegang. Niet leden € 3.00. In 
2016 is het 500 jaar geleden dat Jher-
onimus Bosch overleed. Dit wordt her-
dacht met een grootse tentoonstelling in 
het Noord Brabantsmuseum. 
t/m 19 maart 2016 expositie Agrarisch 
Blaricum ‘Zoals het was’. Het dage-
lijks leven in en op de boerderij met 
gebruiksvoorwerpen, klederdracht en 
schilderijen. Openingstijden: donder-
dag van 20.00-22.00 uur en zaterdag 
van 14.00-16.00 uur. 
www.historischekringblaricum.nl.
Afscheidscentrum Van Vuure Uitvaart 
inloopspreekuur. U kunt vragen stellen 
over uitvaarten, over het vooraf regelen 
van een uitvaart, duurzame uitvaarten, 
mogelijkheden en oplossingen, locaties, 
financiële vragen over bijvoorbeeld de-
posito’s of verzekeren. Iedere donder-
dag tussen 16.00-18.00 uur (februari 
t/m april) in Afscheidscentrum (Villa 
Anna), Melkpad 23 in Hilversum. Kan 
ook bij u thuis, bel 6247531.
De Malbak 13 februari Repair Café. 
Tussen 10.00-13.00 uur kunt u daar 
terecht met huishoudelijke apparatuur, 
kleding, fietsen, meubelen en nog veel 

meer. De reparaties worden gratis uit-
gevoerd. Te vervangen onderdelen dient 
u zelf mee te brengen.
Wereldgebedsdag 4 maart 19.00 uur in 
gebouw De Schoter, Wakkerendijk 66a 
Eemnes. 
Informatie: www.wereldgebedsdag.nl.

We luiden de BEL voor een rondavel
Vijf kerkgenootschappen en de chris-
telijke basisscholen doen mee aan de 
40-dagenaktie.

Uw steun wordt gevraagd voor: een 
rondavel (soort Afrikaanse hut) om de 
door HIV- en aidsverweesde kinderen 
uit een krottenwijk in Zuid-Afrika een 
stukje veiligheid te bieden, een land-
bouwschool voor de kinderen in de ber-
gen van Panama en winterkleding voor 
schoolkinderen in Likhu, een door de 
aardbeving zwaar getroffen bergdorp in 
Nepal.

Voor informatie zie 
www.40-dagenaktie.nl. 

Familieberichten
Geboren
03-01-2016  Leon Aron Michael  

Christian Ohanis
17-01-2016 Fenna Keijer
17-01-2016 Chahid Taouali
17-01-2016 Jack Jules Markus
24-01-2016 Anniek Beumer

Huwelijk/partnerschap
12-12-2015  Dimitri Fjodorovitsj 

Suchoi en Patricia  
Soraya Johannes

25-01-2016  Steven Christiaan  
Barnhard en Sietske  
van Agthoven

Overleden
28-12-2015  Aleida (Leida)  

Bos-Boeljon,  
geboren 11-11-1918

07-01-2016   Elfrieda de Graaf-Münch, 
geboren op 11-04-1924

08-01-2016  George van Hemert, 
geboren 17-0-1948

10-01-2016  Teunis van Wettum,  
geboren 10-07-1931

22-01-2016  Winifred Gertrude 
Elisabeth van Alphen-
Kaldewaaij,  
geboren 09-01-1951 

15 November jl. vierde Stef van den 
Bergh zijn 50e verjaardag in het Vitus. 
In de entree had hij op een tafel het 
een en ander, wat met zijn eerste halve 
eeuw van zijn leven te maken heeft 
gehad, uitgestald. Zo ook deze foto. 

De foto is van de hoogste klas van de 
Bernardusschool in het schooljaar 1977-
1978. Allen op deze foto staande jonge 
Blaricummers zijn nu rond de vijftig 
jaar. Verschillenden zijn Blaricum uitge-
trokken, anderen zijn hier blijven wonen, 

maar de meesten zijn vaak bij de Bla-
ricumse dorpsfeesten aanwezig. ‘Want 
eens een Blaricummer, altijd een Blari-
cummer’.  

Aangeleverd door Frans Ruijter

Allemaal rond de vijftig jaar
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