
Jaarvergadering 
De Oranje Vereniging Blaricum houdt 
22 maart de jaarlijkse ledenvergade-
ring (ook voor belangstellenden) in het 
Vitus. De zaal is open om 19.30 uur en 
de vergadering begint om 20.00 uur. 

Voor aanvang van de vergadering liggen 
de jaarstukken ter inzage. Na de pauze is 
er  gelegenheid uw ideeën in te brengen 
met betrekking tot de activiteiten van de 
vereniging. Wilt u vrijwilliger worden, 
u kunt deze avond kennis maken met 
de aanwezige vrijwilligers en bestuurs-
leden. Zie www.ovblaricum.nl voor een 
impressie van wat er zoal door de Oranje 
Vereniging Blaricum wordt gedaan.

Opbrengst 
Midwintervuur

Rotary Club Blaricum Centaurea over-
handigde op 23 februari jl. de opbrengst 
van het Midwintervuur aan Stichting 
Stofwisselkracht en Stichting de Droom-
boom. Beide stichtingen ontvingen
€ 6750,-.  

De andere kant 
van ‘t Gooi 

Van ‘t Gooi bestaat bij de buitenwereld 
een vertekend beeld; kouwe kak, dure  
kledingwinkels en een stuitende arro-
gantie. Met de blog Reisgids ‘t Gooi, 
wil freelance journalist Floris Visman 
dit vooroordeel wegnemen.

Reisgids ‘t Gooi is er om de vooroordelen 
weg te nemen met artikelen die geschre-
ven zijn op een vlotte manier met een 
komische ondertoon. De artikelen publi-
ceert Visman op een apart deel van zijn 
eigen website: http://floris-visman.nl/ 
category/reisgids-t-gooi/ en hij deelt 
ze op de Facebookpagina van Reisgids  
‘t Gooi https://www.facebook.com/ 
reisgidshetgooi/.

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.

39e jaargang
nr. 477

11 maart 2016

hei & weihei & wei
w

w
w

.h
ei

en
w

ei
.n

l
O

.A
. V

O
O

R
 O

U
D

E 
N

U
M

M
ER

S 
EN

 A
R

C
H

IE
F

Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt.

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum     Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

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

De commissaris kan me nog meer 
vertellen
door Adrie van Zon
Dat was het leidmotief van de bijeenkomst van bestuurders en belangstellende 
burgers  over samenwerking/samenvoeging van de BEL-gemeenten en eventueel 
Huizen op 4 februari in de overvolle theaterzaal in het Brinkhuis in Laren.

Na de bestuurskrachtmeting in 2011, 
die de BEL-gemeenten met glans door-
stonden, verlangt de provincie ander-
maal zo’n onderzoek om na te gaan of 
de samenwerking tussen Huizen en de 
BEL-gemeenten en het functioneren van 
de BEL-samenwerking voldoende be-
stuurskracht in de uitoefening van inter-
gemeentelijke taken oplevert en bijdraagt 
aan de bovenlokale en regionale ontwik-
keling in de Gooi en Vechtstreek. Maar 
we werken in onze regio toch al jarenlang 
samen in het gewest Gooi en Vechtstreek 
met een Gewestelijke gezondheidsdienst, 
afvaldienst (GAD) en tal van andere sa-
menwerkingsvormen en een actieve re-
gionale samenwerkingsagenda! Staan er 
in het Gooi nog grote bouwplannen op 
stapel en zijn er, met uitzondering van de 
HOV grote infrastructurele voorzienin-
gen nodig die nopen tot nog meer samen-
werking? Het Gooi is vol! En er wordt al 
zoveel samengewerkt! 

Gooistad 
En dan de vraag van de provincie of 
de gemeente in staat is om (zelfstan-
dig) haar wettelijke taken uit te voeren. 
Alsof er, met uitzondering van de grote 
steden, gemeenten zijn die dat nog wél 
alleen kunnen. Wat is dan de inten-
tie van de commissaris, die zelf wat de 
provincie betreft niet bepaald een voor-
stander is van samenvoeging van pro-
vincies! Bestaat er in Haarlem echt be-
zorgdheid over de samenwerking tussen 
Blaricum, Eemnes, Laren en mogelijk 
Huizen of zijn de bestuurskrachtme-
tingen een tussenstap om het einddoel 
van de provincie te bereiken, namelijk 
één grote Gooistad? Bestuurskrachtme-
tingen kosten extra tijd en energie. Bij 
bestuurders en ambtenaren ontstaat zo 
langzamerhand een stresssituatie door 
de niet aflatende pressie van de provin-
cie. Is een bestuurskrachtmeting nodig 
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Het vinden 
van de juiste 
medewerker  
is nog nooit  
zo simpel 
geweest

De grootste vacaturesite

Studio 
2000

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

Eemnesserweg 39, 1261 HH  Blaricum
mobiel 0031 6 516 117 18

onewoman.amsterdam@icloud.com
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

De tel kwijt

Heerlijk, vandaag schijnt de war-
me zon eindelijk weer eens. Even 
geen droevig, drizzelig regengor-
dijn, kletterende hagelstenen of 
natte, gladde kliedersneeuw. Wat 
een opluchting. Na dagen lang 
somberend wachten op het voor-
jaar. Vandaag is het echt zóndag. 
We willen er op uit met dit mooie 
weer, naar Amsterdam. Voor een 
bezoekje aan ’s lands bekendste 
dierentuin, Artis. 
Gaan we alleen? Nee, we be-
sluiten onze hoogbejaarde, nog 
steeds in alles geïnteresseerde, 
tante Co mee uit te nemen. Zo ge-
zegd, zo gedaan. Haar opgebeld. 
Ze kan. Héél graag zelfs! 

In de auto praat ze, een beetje 
opgewonden, honderduit. Oom 
Piet is een paar jaar geleden 
gestorven. Op haar dagelijkse 
wandelinkjes door het verzor-
gingshuis heeft ze niet veel echt 
boeiende aanspraak meer. Van-
daar. Tante vindt zelf dat ze nog 
goed bij de pinken is. Ook maar 
enige twijfel daarover onzerzijds, 
blijft beleefdheidshalve onuit-
gesproken. Ze verheugt zich als 
een kind op Artis. Dat ze kent 
als haar broekzak. Geboren in 
Amsterdam kwam ze er als klein 
meisje al.    
We lopen Artis in en kijken onze 
ogen uit. Eerst de apenrots, de 
altijd weer geslaagde parodie op 
onze maatschappij. We genieten 
volop en lopen verder de dieren-
tuin in. Opeens blijft tante bij de 
giraffen stilstaan. Ze drukt haar 
neus bijna plat op het plastic 
informatiebordje aan het hek 
waarop, in het klein, een groepje 
giraffen afgebeeld staat. Ze telt 
heel secuur met haar wijsvinger 
de giraffen op dat bordje. Daarna 
kijkt ze onderzoekend naar de 
levende giraffen achter het hek. 
Nijdig schudt ze haar grijze 
hoofdje. Vragend kijken wij haar 
aan. 

Tante: ‘Er klopt hier iets he-
lemáal niet. Op dit bordje hier tel 
ik vijf giraffen. En hoeveel zie ik 
achter het hek lopen? Twee. Dat 
moeten dan toch ook vijf zijn? 
Er missen gewoon drie levende 
giraffen, daar achter het hek. Ik 
wil nú de opzichter spreken. Of 
ben ik soms de tel kwijt?

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

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

Programma Koningsdag 2016

De Oranje Vereniging Blaricum is al weer druk bezig met het samenstellen van 
het programma voor Koningsdag op 27 april. 

Het belooft weer een gezellige dag te 
worden voor groot en klein met de Blari-
cummerie, het kinderstraatje, livemuziek 
en de kindervrijmarkt.

Blaricummerie
Wilt u uw kunstwerken, vereniging of 
goed doel onder de aandacht brengen, of 
verkoopt u antiek, kleding, snoep, etc., 
dan kunt u een kraam of grondplek hu-
ren op de Blaricummerie. Meer informa-
tie kunt u vinden op www.ovblaricum.nl.

Voorverkoop 
Op 23 april vindt er aan de Eemnesser-
weg 4 tussen 10.00-15.00 uur een voor-
verkoop plaats van ingebrachte spullen 
en boeken. Tot die datum kunt u kleine 
materialen (geen groot meubilair) en 
boeken inbrengen, op hetzelfde adres. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan 
de activiteiten van de Oranje Vereniging 
Blaricum.

De kindervrijmarkt
De kindervrijmarkt is alleen bestemd voor kinderen die hun spullen op kleedjes 
verkopen. Een paar spelregels: 
-  in verband met de veiligheid, opbouw niet voor 06.30 uur
-  alleen in de aangewezen straten; deze worden met een oranje lijn op de grond 

gemarkeerd
-  de kindervrijmarkt is van 08.30 uur tot 13.00 uur
-  na 13.00 uur mag er niet verhuisd worden naar de Blaricummerie
- grondplek: maximaal 2 meter breed
-  geen gebruikmaken van kledingrekken, kramen of schragen
-  na afl oop onverkochte spullen mee naar huis nemen

FO
TO

’S
 G

E
R

B
E

 V
A

N
 D

E
R

 W
O

U
D

E

Lentemarkt op de Zorgboerderij
In het weekend van 19 en 20 maart is de lentemarkt op Zorgboerderij ’t Werck-
paert. In dit weekend voor Pasen kunt u bij ons terecht voor kransen, slingers en 
andere paasdecoraties gemaakt door de hulpboeren en vrijwilligers.

De kinderen kunnen lammetjes knuffe-
len, een paasdecoratie knutselen, een bo-
terlammetje maken voor op de paastafel 
en een tocht maken met de huifkar door 
Blaricum. Ook aan de inwendige mens is 
gedacht; een heuse frietkraam met huis-
gemaakte boerenfrieten, in de veldoven 
worden verse broden en paasstolletjes 
gebakken en uiteraard zijn er ook weer 
heerlijke verse wafels. 

Informatie
U bent van harte welkom op 19 en 20 
maart van 12.00-17.00 uur. De toegang 
is gratis. Zorgboerderij ’t Werckpaert 
kunt u vinden op de Gebroeders Dooye-
waardweg 3. 

Voor meer informatie zie ook onze web-
site: www.werckpaert.nl.

Vorig jaar waren de boerenfrieten zo in trek, dat er op de lentemarkt zelf nog vele 
aardappels geschild moesten worden 
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Even voorstellen… Frans Krijnen

door Gerda Jellema
‘T fijne komt van vleespaleis Krijnen,’ de slogan van de slagerij van Frans 
Krijnen in Hilversum. Voor Blaricummers een bekende kreet, vroeger was: 
‘Voor het fijne ga je naar Krijnen’ de slogan voor de ijscobar annex snackbar 
van ome Bep. Zo wordt een familienaam op passende wijze in ere gehouden.

Frans Krijnen wilde timmerman worden, 
maar toen hij om geld te verdienen bij 
de steenfabriek werkte en daar wegens 
vermindering van werk weg moest en via 
via bij een slagerij kon beginnen was een 
carrière als slager gestart. Hij leerde het 
ambacht van uitbenen tot het verwerken 
van alle onderdelen van het geslachte 
dier. Frans: ‘Toen ik begon moest je al-
les nog zelf doen, tegenwoordig wordt 
het vlees kant-en-klaar aangeleverd. 
Een varkenspoot zie je niet meer, terwijl 
je daar toch een heerlijke soep van kan 
trekken.’ Frans staat geregeld in de keu-
ken om iets lekkers klaar te maken.

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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Passieconcert 

De Passion, een vertelling van het lij-
densverhaal van Jezus afgewisseld met 
passende moderne liederen, wordt op 
zondagmiddag 13 maart om 15.30 
uur in de Vituskerk verteld. Het Ti-
meless-koor, onder leiding van Henri 
Boelen, zal dit verhaal ondersteunen 
met het zingen van passende en eigen-
tijdse Nederlandstalige liederen.

Cuno Lavaleije heeft het lijdensverhaal 
geschreven vanuit het perspectief van 
Judas; wie was deze man en wat bracht 
hem tot zijn daad? Cuno zal ook de ver-
teller van het verhaal zijn.
Deze uitvoering is geschikt voor jonge-
ren vanaf groep 7/8. De toegang is gra-
tis, maar in een deurcollecte vragen wij 
vriendelijk om een bijdrage voor de kos-
ten, eventuele meeropbrengst komt ten 
goede aan de 40dagenaktie.

Wandelen voor 
Water

Op 22 maart gaan 440 kinderen uit 
groep 7 en 8 meedoen aan de actie Wa-
teroogst 4 in het kader van Wandelen 
voor Water – een internationaal initia-
tief van Aqua for All. Er doen dit jaar 
acht scholen uit Huizen en Blaricum 
(de OBB en de KBS Bernardus) mee. 
Het evenement wordt georganiseerd 
door de Rotary Clubs Blaricum Cen-
taurea en Huizen Gooimeer.

De leerlingen hebben een interactieve 
gastles gehad, waarin uitgebreid  is ver-
teld over de schaarste aan schoon water. 
Ook is uitgelegd hoeveel moeite kinde-
ren in Afrika moeten doen om aan drink-
water te komen. Om te ervaren welke uit-
dagingen dit kinderen in Afrika dagelijks 
oplevert, gaan de leerlingen op 22 maart 
zes kilometer wandelen met zes liter wa-
ter in een rugzak. Dit is de gemiddelde 
afstand die kinderen op het platteland in 
Ethiopië elke dag moeten lopen om wa-
ter te halen. 

Zanddammen in Ethiopië
De deelnemende kinderen worden voor 
hun wandeltocht gesponsord door fa-
milie en vrienden. De stichting Wilde 
Ganzen zal aan het ingezamelde bedrag 
nog eens een significante som toevoegen. 
De opbrengst is bestemd voor de bouw 
van een tweetal zanddammen in Arego 
en Shaba Argemenda in Zuid-Ethiopië. 
Voor deze zanddammen is een bedrag 
van € 39.000,- nodig. Naast de inzet 
van voormelde Rotaryclubs, wordt deze 
actie mede mogelijk gemaakt dankzij de 
belangeloze medewerking van Tuincen-
trum Rebel, Boni Huizen en Delicious 
Groente & Fruit.

En verder… 

Waarom wonen in Blaricum?
Frans is een echte Blaricummer. Hij 
woont, op een korte Bussumse onder-
breking na, zijn hele leven al in Bla-
ricum. Frans: ‘Blaricum is een mooi 
dorp en heeft veel te bieden. Toen het 
huis van mijn ouders vrij kwam was 
dit voor mij toch wel mooi om hier 
weer mijn thuis van te maken. Ik heb 
hier een mooie jeugd gehad en het 
voelt vertrouwd.’ De aanpassingen aan 
het huis laten zien dat zijn vroegere 
ambitie om timmerman te worden niet 
verkeerd zou zijn geweest.

Wat doet Frans Krijnen in zijn vrije 
tijd?
Frans: ‘Mountainbiken is nog steeds 
een favoriete tijdsbesteding, alhoewel 
niet meer zo fanatiek als vroeger.’ Hij 
wil graag in goede conditie blijven. 
‘En natuurlijk de honden.’ Frans heeft 
kanaries gefokt, nu wordt de volière 
voornamelijk bevolkt door parkieten. 
Frans geniet van het gefladder en de 
kleuren van deze vogels. ‘Op een ge-
geven moment zagen we een vogel 
buiten de volière, wat bleek: onze 
hond kon de volière open krijgen. 
Daar hebben we dus wat aan gedaan.’

Met wie zou Frans Krijnen graag een 
borrel drinken?
‘Met mijn oom Bep, die iets verder-
op woonde. Dat was een goed mens. 
Herinneringen ophalen en de wereld 
doornemen, een biertje drinken.’

 

Twitteren, Facebook?
‘Ikzelf doe er niet aan. Maar sta er 
neutraal in, niet voor niet tegen. Ik heb 
nog een oude Nokia waar je gewoon 
mee kan bellen.’

Vakantie zomer of winter?
‘Ik heb veel geskied, bijvoorbeeld een 
lang weekend naar Winterberg.’ Maar 
als ik moet kiezen, dan de zomer. Wat 
ik nooit gedacht had dat ik dat zou 
doen, maar we gaan al jaren naar het-
zelfde adres op Majorca. Voor mijn 
50ste verjaardag zijn wij met onze 
twee dochters op vakantie geweest, 
zonder aanhang. Weer eens met z’n 
vieren. Dit was zeer geslaagd en voor 
herhaling vatbaar.’

Wat is een echte Frans Krijnen-ei-
genschap?
‘Dat vind ik moeilijk om te zeggen. 
Gezelligheid. Mijn vrouw en ik zijn 
ook nog lang niet uitgepraat en on-
der het genot van een glaasje wordt er 
heel wat besproken. Ook met vrienden 
iets leuks doen. We hebben een solex-
clubje, altijd pret.’ Een harde werker, 
eerlijk, recht door zee en wellicht een 
tikje eigenwijs.

Aan welke Blaricummer geeft Frans 
Krijnen het stokje door?
‘Vroeger liep Frans Robert langs ons 
huis naar school en haalde dan mijn 
broer op.’ Een “oppikker”. Ik moest 
gelijk aan hem denken, om het stokje 
door te geven.’

Frans en zijn dochters Sylvana en Christell  

Frans Krijnen geniet van de goede din-
gen van het leven
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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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Erfgooiers & wandeling

Woensdag 16 maart komt geboren verteller Frans Ruijter in de huiskamer van 
bibliotheek vestiging Huizen een lezing geven over de Erfgooiers. 

Een Erfgooier is de benaming van een 
van oorsprong uit Gooiland afkomsti-
ge mannelijke bewoner, die samen met 
anderen het gebruiks- en beheersrecht 
had over de bebouwbare gronden in het 
Gooi. Organisatorisch 
vormden de Erfgooi-
ers een ‘marke’, een 
oude vorm van een 
boerenzelforganisatie 
zoals die ook elders in 
Europa voorkwam on-
der vrije boeren. Het 
collectief gebruiks-
recht op Gooise bos-
sen, heide en weiden 
lag bij de Erfgooiers, 
hoewel de staat formeel eigenaar was. 
De Erfgooiers hadden collectieve rech-
ten verworven op grond van het Saksisch 
(Germaanse) recht, de staat zijn eigen-
dom op basis van het Nederlands-Ro-
meins recht.

Strijd
De geschiedenis van de Erfgooiers ken-
merkt zich door de continue strijd tussen 
de geletterde betere standen en de onge-
letterde Gooise boeren, die daarbij vaak 
het onderspit dolven. Daarbij werden 
hun oude rechten onder meer aangetast 
door de Gooise gemeenten, die vanaf 
de 16e-en 17e-eeuwen behoefte hadden 

aan grond voor woningbouw, en rijke 
import-Amsterdammers, die voor hun 
landgoederen eveneens stukken grond 
van de Erfgooiers wilden afnemen (wat 
ook vaak lukte).

Info en wandeling
Dit en meer geschiedenis over met name 
de Erfgooiers in Huizen, Laren en Blari-
cum zal door Frans uit de doeken gedaan 
worden op 16 maart in de huiskamer 
van de bibliotheekvestiging Huizen om 
10.30 uur, entree gratis. 
Aansluitend op deze themaochtend is 
er woensdag 23 maart een wandeling, 
tevens onder leiding van Frans Ruijter, 
door Blaricum. De wandeling start om 
11.00 uur bij de Historische Kring Bla-
ricum, Brinklaan 4a. Kaarten à € 3,- zijn 
te verkrijgen via info@hkblaricum.nl 
o.v.v. dorpswandeling Blaricum 23 maart 
2016.

De Tønder Easter Cup

Het is inmiddels een traditie; de C-teams van voetbalvereniging BVV’31 gaan 
om de twee jaar naar het internationale voetbaltoernooi in Tønder, Denemar-
ken. Ze spelen daar om de felbegeerde Tønder Easter Cup. 

De ruim 60 jongens en (voor het eerst 
ook) meisjes vertrekken vrijdagochtend 
25 maart met de bus naar Denemarken 
en hopen maandagavond 28 maart moe 
maar voldaan weer voet op Blaricumse 
bodem te kunnen zetten. Om de kosten 
voor de deelnemers zo laag mogelijk 
te houden zijn de laatste tijd diverse 
sponsoracties ondernomen. Alle vijf de 
C-teams hebben geld opgehaald met 
bv lege flessen verzamelen, de verkoop 
van zelfgebakken taarten, glühwein en 
erwtensoep rond het voetbalveld en een 
sponsorloop.

Feestavond en loterij
19 Februari was in de kantine van de 
voetbalvereniging een gezellige feest-
avond met een DJ en twee zangeressen. 
Bovendien was er die avond een loterij 
met prachtige prijzen. De C-spelers heb-
ben loten verkocht aan ouders, opa’s en 
oma’s, buren en vrienden. De prijzen wa-
ren beschikbaar gesteld door (vrijwel) de 
gehele Blaricumse middenstand. Er wa-
ren dan ook prachtige prijzen te winnen; 
van een sjaal van Seconda tot een mooi 
stuk vis van de visboer, van een diner-
bon van Bruno tot een gezichtsbehan-
deling bij Mary Faber, van een maand 
gratis fitnessen bij Health Centre FIT tot 

2 theaterkaarten voor de show van Paul 
de Leeuw. Maar ook de bloemenstal van 
Peter Vianen en kaasboer Westland de-
den mee. Deze laatste bood spontaan aan  
om ook voor de lunch  in de bus naar  
Denemarken te zorgen. 

Veiling
Naast de loterij was er ook een vei-
ling waarbij een aantal zeer exclusieve 
prijzen aan de hoogste bieder werden 
verkocht. Ook hiervoor heeft de mid-
denstand en een aantal particulieren 
prachtige items voor beschikbaar gesteld 
zoals: een wijnproefavond voor 8 perso-
nen bij WEXXS, 4 VIP-kaarten voor de 
Toppers, een jaar lang gratis wassen en 
knippen bij Day Spa Mooi en een kin-
dervoetbalfeestje geleid door de presen-
tator van de avond Kenneth Perez, samen 
met Hartje Blaricum (aankleding, taart 
en snoep) en het Vitus (broodje). 
Alle activiteiten hebben een bedrag van 
maar liefst € 7500,- opgebracht.

BVV’31 wil alle sponsoren nog-
maals heel hartelijk danken voor het 
spontaan en belangeloos beschikbaar 

stellen van alle prachtige prijzen.

MC1, het eerste meidenteam dat naar Tønder gaat

Goede Vrijdag in de Vituskerk 
Op Goede Vrijdag, 25 maart, is er om 19.15 uur een viering in de Sint Vitus-
kerk. Ook dit jaar geeft het Goylants Kamerkoor, onder leiding van gastdiri-
gent Peter den Ouden, aan deze speciale viering extra sfeer en glans. 

Tijdens de dienst wordt in woord en 
gezang het lijden en sterven van Jezus 
Christus herdacht. Dit jaar is gekozen 
voor muziek van alle eeuwen; van delen 
uit de Klaagliederen van Jeremia (Robert 
White, 16e eeuw) tot Ubi Caritas van 
Duruflé (20e eeuw). Het betreft allemaal 
bijzonder sfeervolle muziek, in uiteen-
lopende stijlen. Zo werkt het ene stuk 
vanuit een schitterende melodie, terwijl 
het andere misschien meer de wrange 
sfeer van de tekst laat weerspiegelen in 
de harmonieën; de opeenvolging van de 
akkoorden, dissonanten en consonanten. 
De overeenkomst tussen al deze werken 
is dat zij, altijd vanuit de tekst, de toe-

hoorder direct weten te raken. Het orgel 
wordt bespeeld door Joost Brugman. 
Celebrant is Andrea Geria, bij hem kunt 
u ook terecht voor meer informatie over 
deze viering geriaandrea85@gmail.com. 
Er is een collecte bij de uitgang. 

Het Goylants Kamerkoor – al meer 
dan vijfenveertig jaar actief in het 
Gooi – is sinds een paar jaar pro-

jectkoor, waarvoor belangstellende 
zangers zich per project kunnen 

aanmelden. Zie hiervoor 
www.goylantskamerkoor.nl. 
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S.v .d .Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Vechtlust Pauline van Putten

door Frans Ruijter
Een paar weken geleden werd 
ik door de oma van Pauli-
ne van Putten benaderd. Ze 
vroeg mij of het mogelijk was 
om onderstaand verhaal pu-
bliciteit te geven. Ik was gelijk 
enthousiast; iemand die zo 
jong met zo’n geweldige tegen-
slag te maken heeft gehad en 
zo vol vechtlust zit moeten we 
toch helpen. 

Pauline van Putten is een 22-jarige Blaricumse. Ze woont sinds kort op zichzelf in de 
Blaricummermeent. Haar opa van moederskant is Willem Loman van de Ludenweg. 
Lees alstublieft haar verhaal en steun haar via de site die vermeld staat. Zo kunnen 
we laten zien waar een klein dorp als Blaricum groot in kan zijn. 

Open dag 
in Tergooi 
Zaterdag 19 maart is er een open dag 
in Tergooi. De beide locaties, Hilver-
sum en Blaricum, zijn tussen 11.00 en 
15.00 uur geopend. De toegang is gra-
tis.

Er is voor jong en oud van alles te zien en 
te beleven. In Hilversum kunt u de nieu-
we PET-CT scan en het mammografi e-
systeem bekijken. Wie benieuwd is naar 
de operatiekamers of de gipskamer kan 
in Blaricum langsgaan. Medewerkers 
zijn aanwezig om informatie te geven 
over een afdeling of behandeling. Zij zijn 
te herkennen aan de nieuwe, witte outfi ts 

die zij sinds kort dragen. Sommigen 
zullen ook de bezoekers aan het werk 
zetten. Zo kunnen de jongste bezoekers 
dokterswerkzaamheden doen en hun 
doktersdiploma halen. Zowel De Groene 
Kas (locatie Blaricum) als de Chemotuin 
(locatie Hilversum) zijn voor bezoekers 
geopend. U kunt ook letterlijk een kijkje 
nemen in de keuken van Tergooi. 

Informatie
Er rijdt die dag een pendelbus tussen 
beide locaties. Meer informatie over de 
open dag en het actuele programma en 
activiteiten op beide locaties is te vinden 
op www.tergooi.nl/opendag2016.

www.kliniekdemedici.nl

Hey lieve mensen! 

Op 10 september 2013 heb ik een ongeluk gehad waarbij ik mijn ruggenwervel 
verbrijzelde en waardoor ik nu een dwarslaesie heb en ik functioneer vanuit 
mijn rolstoel. Voor die fatale dag in september 2013 heb ik altijd op hoog niveau 
geturnd en getennist voor de ontspanning. We gingen elk jaar op wintersport 
waar mijn broertje en ik graag snowboardden. Dus sportief zijn zit in mij en is 
na het ongeluk gelukkig niet verdwenen. Nu wil ik kijken hoe ver ik in de sport 
van het handbiken kan komen. Na twee jaar lang revalideren is dit mijn nieuwe 
uitdaging! Ik ga op armkracht een berg op fi etsen die gelijk staat aan Alpe 
d’Huez, met stijgingspercentages boven de 12%! Daar heb ik jullie hulp hard bij 
nodig! Na twee jaar lang revalideren en trainen om mijn benen te versterken wil 
ik mijn focus nu even verleggen.

Overwinnen
Mijn doel van dit jaar is meedoen aan de HandBikeBattle 2016 in Oostenrijk. 
Dat is een wedstrijd die elk jaar wordt gehouden tussen verschillende revalida-
tiecentra. Verschillende teams van zes (ex-)revalidanten strijden om de titel. De 
start van de HandBikeBattle is bij de tolpoort van de Kaunertalergletscherstras-
se op drie km afstand van Feichten. De fi nish is twintig kilometer verderop bij 
de Ochsenalm op 2150 meter hoogte! Naast dit doel heb ik ook  zeker ambitie 
om aan meerdere wedstrijden deel te nemen en te zien hoe ver ik kan komen in 
de sport. Als ik deze berg kan overwinnen, kan ik letterlijk alles aan en kan ik 
eindelijk deze periode van revalidatie met jarenlang knokken, afsluiten met een 
echte overwinning. 

Donaties
Hiervoor heb ik een vastframe handbike nodig! Ik heb er eentje laten aanmeten 
maar de kosten komen uit rond de € 8000,-. De gemeente geeft ook een kleine 
bijdrage, de rest wil ik dus bij elkaar schrapen met hulp van jullie lieve mensen!

Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp, donatie etc.
Liefs Pauline van Putten

Facebook: Pauline van Putten, E-mail: pauline.hvp@gmail.com
www.dreamordonate.nl/4236-handbikebattle-2016
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Amnesty International Collecteweek 2016
In de week van 13-19 maart gaan weer duizenden vrijwilligers de straat op voor het werk van Amnesty International. 
Met uw bijdrage kunnen we de strijd tegen mensenrechtenschendingen voortzetten. Helpt u ons? 

Dit zegt dorpsgenote Anita Witzier er-
over: ‘Deze collecteweek voor Amnesty 
International is ongelofelijk belangrijk 
en een heel goed moment om even stil te 
staan bij het geluk dat wij hebben dat wij 
in dit land in alle vrijheid kunnen wonen, 
werken, wel of niet geloven en liefheb-
ben. Dat lijkt de normaalste zaak van de 
wereld maar dat is het helaas allerminst. 

In grote delen van de wereld worden 
mensenrechten ieder uur van iedere dag 
geschonden. Daarom vraag ik alle men-
sen in het Gooi een bijdrage voor deze 
collecte. Zorg voor wat kleingeld in huis
want al die fantastische vrijwilligers 
komen langs in de week van 13 t/m 19 
maart. Alvast bedankt!’ Ook namens de 
Amnesty groepen in het Gooi, veel dank! Anita Witzier
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Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

De Bijvanck, omstreeks 1974/1975

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 6

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

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

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

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

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

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

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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en nuttig? Wat voor (nieuwe) gegevens 
levert dat op. Of een gemeente toekomst-
bestendig is, terwijl we niet eens weten 
wat de toekomst brengt? Men kan toch 
moeilijk beweren dat Laren, Blaricum 
en Eemnes, die sinds 2008 intensief sa-
menwerken, hun taken verwaarlozen. De 
samenwerking heeft onder meer geresul-
teerd in het BEL-zwembad en het oplos-
sen van het probleem van de afvoer van 
het slibtransport van de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie. In de raadsvergadering 
van 26 januari jl. besloot de gemeente-
raad Gedeputeerde Staten te verzoeken 
af te zien van de bestuurskrachtmeting. 
De raad vindt zo’n meting thans niet 
noodzakelijk en verwijst naar de resulta-
ten van de meting in 2011, waaruit bleek 
dat de BEL-gemeenten voldoende be-
stuurskracht hebben. De gemeente kiest 
voor doorontwikkeling van de (ambtelij-
ke) BEL Combinatie. Ook Eemnes doet 
niet mee aan de bestuurskrachtmeting. 
De gemeenteraad van Laren besloot op 
24 februari om wel mee te doen.

Bestuurlijke drukte BEL Combinatie 
Een andere vraag is of de BEL Combi-
natie wel werkt als gemeenschappelijke 
werkorganisatie van de drie gemeenten. 
Wat acht jaar geleden zo mooi begon  
blijkt in de praktijk toch niet zo goed te 
werken. Onze eigen burgemeester zegt 
in het interview in hei & wei van mei 
2015 dat er sprake is van bestuurlijke 
drukte. Wanneer de keus is om steeds 
zelfstandig te blijven en als je dat als 
gemeente wilt, moet je samenwerken 
en samenwerken brengt ontzettend veel 
overlegstructuren met zich mee. Het kan 
bestuurlijk natuurlijk veel eenvoudiger, 
maar dat is iets waar vooral het dage-
lijks bestuur mee geconfronteerd wordt. 
Over de effectiviteit en de effi ciëntie van  
BEL-constructie wordt door de college-
leden verschillend gedacht. De dagelijk-
se bestuurders lopen dag in dag uit tegen 
dit soort overlegproblemen aan. We zit-
ten wel met meerdere kapiteins op één 
schip en dat zal voorlopig ook wel zo 
blijven. Wanneer je als ambtenaar voor 
drie, soms vier gemeenten werkt, kan dat 
lastig zijn. Tot zover de burgemeester. De 
heer Hogendoorn, gemeentesecretaris, 
verhaalt over de start van de BEL Com-
binatie in 2005 toen Laren, Blaricum en 
Eemnes, na signalen van samenvoeging-
plannen vanuit Haarlem, elkaar vonden 
in een intensieve vorm van samenwerken 
in één gemeenschappelijke werkorgani-
satie. Dat ging prima tot 2012 toen er als 
gevolg van drastisch bezuinigingen van 
het Rijk in de uitvoering van voorzienin-
gen keuzes moesten worden gemaakt. 

Hierover werd in de drie gemeenten 
verschillend gedacht. Voor het ambtelijk 
apparaat een lastige zaak voor de uitvoe-
ring. Daar kwam dan ook nog de decen-
tralisatie bij van het sociaal domein. Ook 
daarover waren het qua uitvoering de 
drie besturen niet altijd met elkaar eens. 
Na de verkiezingen in 2014 werden de 
verschillen in beleidskeuzes van de drie 
besturen nog groter. Uitgangspunt was: 
‘we werken samen maar we moeten wel 
onze eigen beleid kunnen voeren en ook 
onze eigen identiteit bewaren’. Drie ver-
schillende bestuursculturen, drie ver-
schillende opdrachten en dat werd het 
grote dilemma voor de ambtenaren. De 
gemeentesecretaris: ‘Het is een wonder 
wat, ondanks de moeilijke  omstandig-
heden, de BEL Combinatie heeft gepres-
teerd en nog presteert’. Sinds kort is er 
een nieuwe aansturing van de werkorga-
nisatie, waarbij de aparte directeur van 
buiten de organisatie is verdwenen en de 
drie gemeentesecretarissen de directie 
vormen, waardoor er meer grip op de or-
ganisatie ontstaat en meer transparantie. 
Financiële gevolgen. Ook zou de huidige 
samenwerking  fi nancieel een blok aan 
het been zijn. Raadslid Gerard Knoop 
zei tijdens de discussieavond in het 
Brinkhuis dat we in Blaricum de nood-
zaak hebben te kijken naar een fusie in 
BEL-verband. Anders gaan we fi nanci-
eel kapot. Op jaarbasis zou het alleen al 
voor Blaricum € 300.000,- extra kosten 
om de BEL-samenwerking te kunnen 
voortzetten, hetgeen een lastenverzwa-
ring van 10% OZB zou betekenen voor 
de inwoners.  

Bestuurlijke samenvoeging 
Wanneer nu, anno 2016, blijkt dat de 
ambtelijke samenwerking tussen de 
BEL-gemeenten onderling toch niet 
functioneert zoals bij de start werd ver-
wacht en bovendien te duur wordt, komt 

samenvoeging van de BEL-gemeenten 
aan de orde als de kroon op het werk-
werk van de ambtelijke samenwerking. 
In de gemeenteraad is dat bespreekbaar. 
Er ontstaat dan een gemeente van on-
geveer 30.000 inwoners. Van  circa 390 
gemeenten per 1 januari 2015 in Neder-
land hebben er ongeveer 230 minder 
dan 30.000 inwoners. Niet alleen qua 
inwonersaantallen ontlopen de drie ge-
meente elkaar niet veel, ook hebben de 
bewoners van Laren, Blaricum en Eem-
nes qua affi niteit iets met elkaar, geba-
seerd op cultuur, religies en gewoontes 
die hun oorsprong vinden in het boeren-
leven met van oudsher familiebanden. 
Veel jongere Blaricummers hebben 
bovendien in Eemnes woonruimte ge-
vonden. Eemnes heeft het initiatief ge-
nomen om een dialoog met de inwoners 
aan te gaan over de zelfstandigheid van  
Eemnes of over een BEL-fusie om recht 
te doen aan het uitgangspunt dat de toe-
komst van de gemeente van onderop, 
door de eigen inwoners (en niet door 
de provincie) bepaald dient te worden. 
Als gemeente met 10.000 zielen ben je 
tegenwoordig te klein om zelfstandig 
te blijven. De ambtelijke organisaties 
van de drie dorpen werken al zo’n acht 
jaar in één ambtelijk apparaat. Dat kan 
uit praktisch oogpunt niet meer worden 
teruggedraaid. Zonder al te veel pro-
blemen op het gebied van organisatie, 
beheer en huisvesting kan nu de be-
stuurlijke samenvoeging plaatsvinden. 
De effecten van het in elkaar schuiven 
van de ambtelijke  organisaties die bij 
andere herindelingen veel tijd en geld 
kosten, blijven bij een fusie van de 
BEL-gemeenten achterwege. 

Laren en Blaricum
Hoewel volgens burgemeester Van Ben-
them voor Eemnes een fusie van de 
BEL (zonder Huizen!) bespreekbaar is, 

is het niet uitgesloten dat Eemnes in het 
Utrechtse zelfstandig wil blijven. In dat 
geval zouden Laren en Blaricum samen 
verder kunnen als één gemeente van 
ruim 20.000 inwoners, waarvan er in ons 
land altijd nog zo’n 120 zijn! Unieke, 
prachtige dorpen met een geheel eigen 
identiteit en dat moeten we zo houden. 
Dat kan alleen maar als we baas blijven 
in eigen huis. De twee dorpen hebben 
samen een uitstekend voorzieningenni-
veau,  voldoende bestuurskracht. Daar 
is geen meting voor nodig. Blaricum kan 
de jeugd van Laren huisvesting bieden 
in De Blaricummermeent. Ook in Laren 
en Blaricum dienen, net als in Eemnes 
door middel van publicaties, gesprek-
ken, peilingen, volksraadpleging plaats 
te vinden. Bij onderzoek dient uiteraard  
(fi nancieel) inzicht te worden gegeven 
van zelfstandigheid of fusie.   

Voor- en nadelen van een fusie van onze gemeenten, wie denkt met ons mee?
In het ‘t Politiek Café ‘t Gooi in Laren is stevig gediscussieerd over wel 

of niet fuseren van gemeenten in het Gooi en heel speciaal over mogelijk 
samenvoegen van Huizen en de BEL-gemeenten. Iedere partij uit de vier 

dorpen had zijn eigen standpunten en voor de belangstellende inwoners was het 
eigenlijk niet goed te volgen wat nu de voor- en nadelen van een fusie zijn. 

Gaan we er fi nancieel op voor- of achteruit, wat betekent het voor de ambtenaren, 
gaat de dienstverlening aan de burgers er op vooruit, wat zijn de gevolgen voor het 

bestuur van onze gemeenten, de burgemeester en wethouders en de raden? 
Vragen die we graag beantwoord willen zien. 

Daarom is het idee geboren om met een paar niet-partij gebonden inwoners 
uit de BEL-gemeenten een proces in gang te zetten om die voor- en nadelen 

objectief op een rij te krijgen. Er is vast wel deskundige hulp van buitenaf te vinden 
om ons van advies te dienen. Ik wil graag het voortouw nemen, maar … 

ik zoek andere belangstellenden om te bekijken hoe we dit gaan aanpakken. 
Ik ben Marionne Bakker. Heb je interesse om hier aan mee te doen? 

Mail naar marionne_bakker@hotmail.com.
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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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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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Huizen
Huizen wil en kan met 40.000 inwoners 
zelfstandig blijven en dat is maar beter 
ook wanneer  je de cultuur, geschiedenis 
en beleidsopvattingen  vergelijkt  met die 
van de BEL-dorpen. Er is weinig affi ni-
teit tussen de BEL-dorpen en Huizen. 
Er zijn duidelijk verschillen. Dat zie je 
onder meer op het gebied van winkel-
sluiting op zondag. De samenwerking 
met Huizen op het gebied van Sociale 
Zaken werkt overigens al jarenlang wel 
uitstekend en kan gewoon zo blijven en 
met andere beleidsvelden worden uit-
gebreid. In het bestuurlijk overleg op 2 
december 2015 geeft de heer Remkes toe 
dat er op de korte termijn geen proble-
men zijn in de bestuurlijke verhouding 
tussen Huizen en de BEL-gemeenten. 
Laren, Blaricum en Eemnes met hun  ge-
heel eigen karakter, zijn qua inwonertal, 
sfeer en geaardheid gelijkwaardig. Bij 

een samenvoeging van de BEL-gemeen-
ten met Huizen zal Huizen getalsmatig 
en qua beleid gaan overheersen en komt 
het kleinschalige karakter en de leef-
sfeer van de drie kleinere dorpen in het 
gedrang.  

Duurder 
Dat grootschalige herindelingen duurder 
uitpakken bleek weer eens uit een onder-
zoek in 39 gemeenten die tussen 2003 
en 2011 uit herindeling ontstonden Een 
stijging van bestuurskosten tot wel 10 á 
20 procent. De oorzaken moeten worden 
gezocht in de ondoelmatige schaal van 
de nieuwe grote gemeente, die samen-
gaat met een overmaat aan afstemming 
en bureaucratie en ambitieuze bestuur-
ders en managers die grote projecten 
oppakken, waar een kleine gemeente 
helemaal geen behoefte aan heeft. Ook 
komen er vaak fi nanciële ‘lijken uit de 
kast’ van de samengevoegde gemeenten 
op het moment dat de fusie een feit is. 
De afstand tussen bestuurders en burgers 
wordt er veel groter door, terwijl het uit-
gangspunt van de decentralisaties van 
het Rijk is dat de gemeente dichter bij 
de burger moet staan. Kleinschaligheid 
is ook een voorwaarde voor het behoud 
van de dorpse kernwaarde en de eigen-
heid van ons dorp door zelf te beslissen 
over bestemmingsplannen, de openbare 
ruimte, groenvoorziening, verkeer (blau-
we zone), thuis/jeugd/ouderen/buurt-
zorg, subsidies, verenigingsleven, kunst 
en cultuur.

Informele bijeenkomst raad 
De raadsleden van Blaricum beraden 
zich met het college van burgemeester 
en wethouders in een informele bijeen-
komst over de doorontwikkeling van 
de nieuwe organisatie. Ongetwijfeld 
zal daar ook worden gepraat over be-
stuurlijke scenario’s die haalbaar zijn  
voor de toekomst, n.l. volledig zelfstan-
dig, BEL-samenwerking, BEL-fusie, 
HBEL-samenwerking, HBEL-fusie.                                                        
Daarna een openbare discussie en raad-
pleging van de inwoners. Tijdens het 
gesprek op 17 februari met de raadsle-
den van Laren zei de heer Remkes dat 
de nieuwe gedeputeerde (V.d. Hoek) na 
de bestuurskrachtmeting  in overleg met 
de gemeenten zal gaan bepalen wat de 
volgende stap is. Ondanks dat leven er 
bij de provincie ook gedachten  om dit 
jaar een Arhi-procedure voor grenswij-
zing  te starten opdat een eventuele fusie 
per 1 januari 2019  kan worden gerea-
liseerd. De volgende raadsverkiezingen 
zijn  in 2018. Een mooie gelegenheid om 
op democratische wijze de bevolking te 
consulteren.   

 Blaricum toen...

Eerste Molenweg ongeveer 1930
Soms kom je op internet mooie oude plaatjes van ons dorp Blaricum tegen. Zo 

ook deze foto van het begin van de Eerste Molenweg rond 1930. Nico Koppel uit 
Eemnes plaatste deze foto. Links het boerderijtje van Lammert Majoor en Hein-
tje Vos, Kerkpad 4. Lammert was een Laarder boer. Hij kwam van het Paadje uit 
Laren en werd dan ook in Blaricum en Laren ‘Lammert van Paadje’ genoemd. 

Lammert trouwde met Heintje Vos. Zij was het enige kind van Jan Vos en Jansje 
Raven. Jaap Vermeer kocht het boerderijtje nadat Heintje naar de Wingerd was 

verhuisd. Hij maakte van het boerderijtje een woonhuis. 

Voortschrijdend
Het huisje aan de rechterzijde is ook genummerd aan het Kerkpad, nummer 2a. 

Hier woonden Jacob Vos en Anna Krijnen. Jacob was naast broer van Jan Vos dus 
ook buurman. Later woonden de van oorsprong Belgische familie Lemarchand 

hier. Zij zijn in de Eerste Wereldoorlog naar Nederland gekomen en gebleven. Zij 
hadden een meubelmakerij annex antiekhandel aan Dorpsstraat 16. 

Aan het einde van de jaren vijftig kocht de gemeente het huisje om het te slo-
pen om zo de nauwe ingang van de Eerste Molenweg te verbreden. Gelukkig 

voorkwam voortschrijdend inzicht dit onzalige plan. Later kochten Kees en Joke 
Vloemans dit pand en hebben het weer ‘bewoonbaar’ gemaakt. Ook heeft John 

Kraaijkamp sr. er nog een tijdje gewoond. 

Vastgelegd
De in de volksmond bekende ‘witte huizen’ rechts op de achtergrond 

stonden aan de Eerste Molenweg. Deze zijn aan het eind van de zeventiger jaren 
van de vorige eeuw gesloopt en vervangen door woningen die aan de eisen van 

destijds voldeden. Op de foto is te zien dat de weg nog niet bestraat is. 
Daarnaast vallen de bovengrondse elektraleidingen op. In het midden van de 

foto staat een serie bomen op het brinkje bij de splitsing van de Molenveenweg 
en Eerste Molenweg. Links begint de Molenveenweg en rechts gaat de 

Eerste Molenweg door tot aan de Schapendrift. Wat mooi dat er mensen waren 
die dit voor het nageslacht op de gevoelige plaat hebben vastgelegd, zodat 

wij nu kunnen genieten van hoe het ooit was.

Aangeleverd door Frans Ruijter

Voor- en nadelen van een fusie van onze gemeenten, wie denkt met ons mee?
In het ‘t Politiek Café ‘t Gooi in Laren is stevig gediscussieerd over wel 

of niet fuseren van gemeenten in het Gooi en heel speciaal over mogelijk 
samenvoegen van Huizen en de BEL-gemeenten. Iedere partij uit de vier 

dorpen had zijn eigen standpunten en voor de belangstellende inwoners was het 
eigenlijk niet goed te volgen wat nu de voor- en nadelen van een fusie zijn. 

Gaan we er fi nancieel op voor- of achteruit, wat betekent het voor de ambtenaren, 
gaat de dienstverlening aan de burgers er op vooruit, wat zijn de gevolgen voor het 

bestuur van onze gemeenten, de burgemeester en wethouders en de raden? 
Vragen die we graag beantwoord willen zien. 

Daarom is het idee geboren om met een paar niet-partij gebonden inwoners 
uit de BEL-gemeenten een proces in gang te zetten om die voor- en nadelen 

objectief op een rij te krijgen. Er is vast wel deskundige hulp van buitenaf te vinden 
om ons van advies te dienen. Ik wil graag het voortouw nemen, maar … 

ik zoek andere belangstellenden om te bekijken hoe we dit gaan aanpakken. 
Ik ben Marionne Bakker. Heb je interesse om hier aan mee te doen? 

Mail naar marionne_bakker@hotmail.com.

Pascal Losekoot@pascallosekoot
Het 2e team van “mijn” Openbare Basis-
school Blaricum werd eerste, vlak voor ‘t 1e 
team. 

 ca 9.312 inwoners  ca 8.807 inwoners  ca 10.857 inwoners  ca 41.315 inwoners
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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

Op woensdag 24 februari jl. verricht-
ten wethouder Liesbeth Boersen en 
directeur-bestuurder van St. Woning-
corporaties Het Gooi en Omstreken, Jos 
Flemminks Smid een officiële hande-
ling ter gelegenheid van de feeste-
lijke opening van project ’t Schaar. Bij 

151 woningen van de terrasflats zijn 
energiebesparende werkzaamheden 
uitgevoerd, waardoor ze nu voldoen 
aan Energielabel B.

Daarnaast is de toegankelijkheid binnen 
het gehele appartementencomplex 

(179 woningen) verbeterd door het aan-
brengen van deurautomaten en het ver-
hogen van de galerijvloeren. Hiermee is 
aan wensen van de bewoners tegemoet 
gekomen. De gemeente Blaricum heeft 
hiervoor een bedrag van zo’n € 65.000,- 
aan subsidie beschikbaar gesteld. 

Op vrijdag 4 maart jl. is de heer N.A. Boor uit Blaricum benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. De heer Boor kreeg de onderscheiding voor zijn grote inzet 
en betrokkenheid in de gehandicaptensport. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
reikte de onderscheiding en de bijbehorende versierselen uit ter gelegenheid van het 
25 jarig jubileum van de heer Boor binnen de gehandicaptensport.

Overzicht
De heer Boor startte in 1991 als adminis-
trateur bij de toenmalige Nederlandse 
Invaliden Sportbond. Inmiddels is hij 
directeur van het Fonds Gehandicapten-
sport. Dankzij de bezielende inzet van de 
heer Boor heeft de gehandicaptensport, 
zowel in de top- als breedtesport, een 
enorme positieve ontwikkeling door-
gemaakt. Daardoor heeft de gehandi-
captensport inmiddels een volwaardige 
plaats verworven binnen de Nederland-
se sportwereld.

Zo was de heer Boor een van de be-
denkers van het FairShare concept. Dit 
concept houdt in dat bedrijven boven 
op hun budget voor sponsoring, 1% ter 
beschikking stellen voor de gehandicap-
tensport. Inmiddels werken er 34 spon-
soren mee en is de jaarlijkse opbrengst 
€ 1,4 miljoen. In 2008 won dit concept 
de SponsorRing Innovatie en werd het 
concept genomineerd voor de Sponsor-
Ring Maatschappelijk. In 2014 kreeg het 
concept een eervolle vermelding bij de 

European Sponsorship Association Excel-
lence Awards in London. 

Ook heeft de heer Boor, in samenwer-
king met het ministerie van VWS, in april 
2015 het nieuwe sport- en beweegbeleid 
voor mensen met een handicap gelan-
ceerd. Onder het motto ‘Als 1 team’ 
heeft hij de partners van FairShare ver-
bonden aan dit project en is het mogelijk 
dat twintig verenigingen drie jaar lang 
kunnen starten met gehandicaptenvoet-
bal. 

Daarnaast bedacht de heer Boor, samen 
met Rabobank Foundation, het project 
(S)Cool on Wheels. Dit is een clinic voor 
kinderen in het basisonderwijs om hen 
bekend en vertrouwd te maken met 
mensen met een beperking. Inmiddels 
hebben al meer dan 2500 kinderen aan 
dit project meegedaan. 

En dankzij de inzet van de heer Boor 
is het aangepast wielrennen onderge-
bracht bij de Koninklijke Nederlandse 

Wielren Unie (KNWU). Mede dankzij 
Rabobank Foundation, die het talentont-
wikkelingsplan bij de KNWU financiert, is 
in maart 2015 het eerste WK Aangepast 
Wielrennen georganiseerd. Ruim 200 
spelers uit 30 landen deden hieraan 
mee. 

Op dit moment is de heer Boor bezig 
met de realisatie van een multifuncti-
oneel watersportcentrum in Elahuizen 
(Friesland). Dit doet hij samen met Sail-
wise, een organisator van watersport-
activiteiten en -reizen voor mensen met 
een beperking. 

Het eindelijke doel van de heer Boor is 
om sport voor mensen met een handi-
cap vanzelfsprekend te maken. Iedereen 
moet de gelegenheid krijgen om binnen 
een afstand van 10 kilometer van de 
woonplaats te kunnen sporten. 

Koninklijke onderscheiding voor Nike Boor

’T SCHAAR VERDUURZAAMD EN BETER TOEGANKELIJK GEMAAKT

De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel van coalitiepartijen HvB, DBP 
en CDA om de invoering van de blauwe zone opnieuw te bekijken. Dit naar aanlei-
ding van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit.

De raad vraagt het college duidelijk te 
maken hoe de uitvoering van de blauwe 
zone concreet wordt ingevuld, rekening 
houdend met de insprekers en zienswij-
zen van de inwoners. Voordat een defi-
nitief verkeersbesluit wordt genomen, 

wordt uitgezocht of en hoe deze motie 
van invloed is op de invoering van de 
blauwe zone. Naar verwachting wordt in 
april een nieuw voorstel aan de gemeen-
teraad voorgelegd.

Blauwe zone in oude dorp
In 2016 wordt in het oude dorp een 
blauwe (parkeer)zone ingevoerd om een 
betere benutting van de parkeercapa-
citeit te bereiken. Lang parkeren is dan 
niet meer mogelijk. Langparkeerders 
moeten uitwijken naar parkeerlocaties 
buiten de zone. Binnen de blauwe zone 
mag maximaal anderhalf uur worden 
geparkeerd met gebruikmaking van een 

parkeerschijf. Dit geldt alleen van 
maandag tot en met zaterdag van 
09.00 – 18.00 uur.

Voor meer informatie en actuele berich-
ten kunt u kijken op www.blaricum.nl 
(Inwoners > Wegen en Groen > 
Parkeerbeleid).

Invoering blauwe zone wordt opnieuw bekeken

Foto: Studio Kastermans

02 | 11 maart 2016 | week 10 | Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

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

Burgemeester en Wethouders van Blaricum maken bekend dat het voorontwerp 
bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp 2016 conform de inspraakveror-
dening ter inzage ligt. 

De ontwikkeling van De Blaricummermeent is momenteel vastgelegd in het be-
stemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp. Met de actualisatie van dit bestem-
mingsplan wordt het plan bijgesteld naar aanleiding van onder andere gewijzigde 
marktomstandigheden, gewijzigde inzichten, geconstateerde onvolkomenheden of 
gewijzigde wet- en regelgeving. Ook is ervoor gekozen het bedrijvenpark buiten het 
plangebied te laten in afwachting van een behoefteonderzoek.

Inzage 
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt per dinsdag 1 maart 2016 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak. U kunt het plan ook 
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0376.BPBmeentWD2016-Vo01).

Inloopavond 31 maart
Op donderdag 31 maart aanstaande is er een inloopavond waar iedereen in de 
gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van het plan en vragen te stellen. Dit 
vindt plaats van 19.00 tot 20.30 uur bij Projectbureau De Blaricummermeent in het 
Meenthuis, Deltazijde 3 01, Blaricummermeent. 

U kunt gedurende de terinzagetermijn schriftelijk een reactie indienen bij burge-
meester en wethouders van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder ver-
melding van ‘Bestemmmmingsplan Blaricummermeent Werkdorp 2016’. Ook het 
indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient binnen de termijn 
van de terinzageligging, een afspraak te worden gemaakt met mevrouw K. de Graaf 
van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14 035. Dit kan tot drie werkdagen vóór de 
afloop van de termijn van terinzagelegging.

Bestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp 2016

Iedere 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 (Gemeentehuis > Gemeente-
raad > Vergaderingen van de gemeenteraad) en bij de balie in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

SLUITING 
GEMEENTEDIENSTEN ROND PASEN
Op vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) en maandag 28 maart (2e Paasdag) 
zijn het gemeentehuis en het BEL-kantoor gesloten. Ook is telefoonnummer 
14 035 niet bereikbaar. Op overige dagen zijn wij geopend op de gebruikelijke 
tijden.

Op woensdag 6 april aanstaande kunt u stemmen over de associatieovereenkomst 
tussen de EU en Oekraïne. Het staat u vrij om in elk willekeurig stembureau binnen 
de gemeente Blaricum te stemmen. Onderstaande stembureaus zijn toegankelijk 
voor mindervaliden.

Stembureaus in Blaricum
•  Gemeentehuis, Kerklaan 16, 1261 JB 
•  De Torenhof, Torenlaan 22, 1261 GD  
•  O.B.S. de Bijvanck, Levensboom 14, 1261 MX  

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. 

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs mee (bij-
voorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de 
voorzitter van het stembureau. 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
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Op woensdag 24 februari jl. verricht-
ten wethouder Liesbeth Boersen en 
directeur-bestuurder van St. Woning-
corporaties Het Gooi en Omstreken, Jos 
Flemminks Smid een officiële hande-
ling ter gelegenheid van de feeste-
lijke opening van project ’t Schaar. Bij 

151 woningen van de terrasflats zijn 
energiebesparende werkzaamheden 
uitgevoerd, waardoor ze nu voldoen 
aan Energielabel B.

Daarnaast is de toegankelijkheid binnen 
het gehele appartementencomplex 

(179 woningen) verbeterd door het aan-
brengen van deurautomaten en het ver-
hogen van de galerijvloeren. Hiermee is 
aan wensen van de bewoners tegemoet 
gekomen. De gemeente Blaricum heeft 
hiervoor een bedrag van zo’n € 65.000,- 
aan subsidie beschikbaar gesteld. 

Op vrijdag 4 maart jl. is de heer N.A. Boor uit Blaricum benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. De heer Boor kreeg de onderscheiding voor zijn grote inzet 
en betrokkenheid in de gehandicaptensport. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
reikte de onderscheiding en de bijbehorende versierselen uit ter gelegenheid van het 
25 jarig jubileum van de heer Boor binnen de gehandicaptensport.

Overzicht
De heer Boor startte in 1991 als adminis-
trateur bij de toenmalige Nederlandse 
Invaliden Sportbond. Inmiddels is hij 
directeur van het Fonds Gehandicapten-
sport. Dankzij de bezielende inzet van de 
heer Boor heeft de gehandicaptensport, 
zowel in de top- als breedtesport, een 
enorme positieve ontwikkeling door-
gemaakt. Daardoor heeft de gehandi-
captensport inmiddels een volwaardige 
plaats verworven binnen de Nederland-
se sportwereld.

Zo was de heer Boor een van de be-
denkers van het FairShare concept. Dit 
concept houdt in dat bedrijven boven 
op hun budget voor sponsoring, 1% ter 
beschikking stellen voor de gehandicap-
tensport. Inmiddels werken er 34 spon-
soren mee en is de jaarlijkse opbrengst 
€ 1,4 miljoen. In 2008 won dit concept 
de SponsorRing Innovatie en werd het 
concept genomineerd voor de Sponsor-
Ring Maatschappelijk. In 2014 kreeg het 
concept een eervolle vermelding bij de 

European Sponsorship Association Excel-
lence Awards in London. 

Ook heeft de heer Boor, in samenwer-
king met het ministerie van VWS, in april 
2015 het nieuwe sport- en beweegbeleid 
voor mensen met een handicap gelan-
ceerd. Onder het motto ‘Als 1 team’ 
heeft hij de partners van FairShare ver-
bonden aan dit project en is het mogelijk 
dat twintig verenigingen drie jaar lang 
kunnen starten met gehandicaptenvoet-
bal. 

Daarnaast bedacht de heer Boor, samen 
met Rabobank Foundation, het project 
(S)Cool on Wheels. Dit is een clinic voor 
kinderen in het basisonderwijs om hen 
bekend en vertrouwd te maken met 
mensen met een beperking. Inmiddels 
hebben al meer dan 2500 kinderen aan 
dit project meegedaan. 

En dankzij de inzet van de heer Boor 
is het aangepast wielrennen onderge-
bracht bij de Koninklijke Nederlandse 

Wielren Unie (KNWU). Mede dankzij 
Rabobank Foundation, die het talentont-
wikkelingsplan bij de KNWU financiert, is 
in maart 2015 het eerste WK Aangepast 
Wielrennen georganiseerd. Ruim 200 
spelers uit 30 landen deden hieraan 
mee. 

Op dit moment is de heer Boor bezig 
met de realisatie van een multifuncti-
oneel watersportcentrum in Elahuizen 
(Friesland). Dit doet hij samen met Sail-
wise, een organisator van watersport-
activiteiten en -reizen voor mensen met 
een beperking. 

Het eindelijke doel van de heer Boor is 
om sport voor mensen met een handi-
cap vanzelfsprekend te maken. Iedereen 
moet de gelegenheid krijgen om binnen 
een afstand van 10 kilometer van de 
woonplaats te kunnen sporten. 

Koninklijke onderscheiding voor Nike Boor

’T SCHAAR VERDUURZAAMD EN BETER TOEGANKELIJK GEMAAKT

De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel van coalitiepartijen HvB, DBP 
en CDA om de invoering van de blauwe zone opnieuw te bekijken. Dit naar aanlei-
ding van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit.

De raad vraagt het college duidelijk te 
maken hoe de uitvoering van de blauwe 
zone concreet wordt ingevuld, rekening 
houdend met de insprekers en zienswij-
zen van de inwoners. Voordat een defi-
nitief verkeersbesluit wordt genomen, 

wordt uitgezocht of en hoe deze motie 
van invloed is op de invoering van de 
blauwe zone. Naar verwachting wordt in 
april een nieuw voorstel aan de gemeen-
teraad voorgelegd.

Blauwe zone in oude dorp
In 2016 wordt in het oude dorp een 
blauwe (parkeer)zone ingevoerd om een 
betere benutting van de parkeercapa-
citeit te bereiken. Lang parkeren is dan 
niet meer mogelijk. Langparkeerders 
moeten uitwijken naar parkeerlocaties 
buiten de zone. Binnen de blauwe zone 
mag maximaal anderhalf uur worden 
geparkeerd met gebruikmaking van een 

parkeerschijf. Dit geldt alleen van 
maandag tot en met zaterdag van 
09.00 – 18.00 uur.

Voor meer informatie en actuele berich-
ten kunt u kijken op www.blaricum.nl 
(Inwoners > Wegen en Groen > 
Parkeerbeleid).

Invoering blauwe zone wordt opnieuw bekeken
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dening ter inzage ligt. 
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mingsplan wordt het plan bijgesteld naar aanleiding van onder andere gewijzigde 
marktomstandigheden, gewijzigde inzichten, geconstateerde onvolkomenheden of 
gewijzigde wet- en regelgeving. Ook is ervoor gekozen het bedrijvenpark buiten het 
plangebied te laten in afwachting van een behoefteonderzoek.

Inzage 
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt per dinsdag 1 maart 2016 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak. U kunt het plan ook 
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0376.BPBmeentWD2016-Vo01).

Inloopavond 31 maart
Op donderdag 31 maart aanstaande is er een inloopavond waar iedereen in de 
gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van het plan en vragen te stellen. Dit 
vindt plaats van 19.00 tot 20.30 uur bij Projectbureau De Blaricummermeent in het 
Meenthuis, Deltazijde 3 01, Blaricummermeent. 

U kunt gedurende de terinzagetermijn schriftelijk een reactie indienen bij burge-
meester en wethouders van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder ver-
melding van ‘Bestemmmmingsplan Blaricummermeent Werkdorp 2016’. Ook het 
indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient binnen de termijn 
van de terinzageligging, een afspraak te worden gemaakt met mevrouw K. de Graaf 
van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14 035. Dit kan tot drie werkdagen vóór de 
afloop van de termijn van terinzagelegging.

Bestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp 2016

Iedere 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 (Gemeentehuis > Gemeente-
raad > Vergaderingen van de gemeenteraad) en bij de balie in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

SLUITING 
GEMEENTEDIENSTEN ROND PASEN
Op vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) en maandag 28 maart (2e Paasdag) 
zijn het gemeentehuis en het BEL-kantoor gesloten. Ook is telefoonnummer 
14 035 niet bereikbaar. Op overige dagen zijn wij geopend op de gebruikelijke 
tijden.

Op woensdag 6 april aanstaande kunt u stemmen over de associatieovereenkomst 
tussen de EU en Oekraïne. Het staat u vrij om in elk willekeurig stembureau binnen 
de gemeente Blaricum te stemmen. Onderstaande stembureaus zijn toegankelijk 
voor mindervaliden.

Stembureaus in Blaricum
•  Gemeentehuis, Kerklaan 16, 1261 JB 
•  De Torenhof, Torenlaan 22, 1261 GD  
•  O.B.S. de Bijvanck, Levensboom 14, 1261 MX  

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. 

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs mee (bij-
voorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de 
voorzitter van het stembureau. 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
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Woensdagavond 24 februari jl. gaf wijkagent Frank van Zanten de aftrap voor 
de flyeractie ‘Doe alsof u thuis bent’. Bij deze actie sloegen politie, gemeente en 
diverse buurtpreventieverenigingen de handen ineen. Bij donkere woningen werd 
een flyer met preventietips over woninginbraak in de brievenbus gedaan.  

Inbrekers zien ‘s avonds aan onverlichte 
huizen dat bewoners niet thuis zijn. Bo-
vendien zijn er in deze wintermaanden 
minder mensen op straat, waardoor er 
minder goed zicht is op verdachte situa-
ties. Door de woning goed te verlichten 
en een bewoonde indruk te geven, 
krijgen inbrekers minder kans. 

Gooi en Vecht in actie tegen 
woninginbraken
De flyeractie is één van de activiteiten 
in het kader van het offensief ‘Gooi en 
Vecht in actie tegen woninginbraken’. De 
gemeente Blaricum bundelt hierbij haar 
krachten met de politie, het OM en de 
gemeenten Laren, Hilversum, Huizen en 
Weesp. Belangrijk bij alle activiteiten is 
de hulp van bewoners. 

Resultaten op andere plekken in Neder-
land laten zien dat gezamenlijke acti-

viteiten, samenwerken met bewoners 
en verscherpt toezicht rondom plekken 
waar veel ingebroken wordt werkt om 
het aantal woninginbraken structureel 
terug te dringen. Dit is nodig omdat 
woninginbraken, ondanks alle inzet, een 
hardnekkig probleem zijn in de Gooi- en 
Vechtstreek. 
De komende tijd worden nog diverse 
acties uitgevoerd in Blaricum, zoals de 
inzet van Burgernet en een BuurTent. 

Wat kunt u doen? 
Als bewoner bent u de oren en ogen in 
de wijk. Wat u kunt doen is in elk geval 
altijd 112 bellen als u iets verdachts ziet 
of hoort in uw buurt. 
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.

Flyeractie gestart: 
Doe alsof u thuis bent

Op 2e Paasdag, maandag 28 maart, wordt geen huishoudelijk afval opgehaald. 
Dit verschuift naar dinsdag 29 maart. Op Goede Vrijdag, 25 maart, wordt uw afval 
gewoon opgehaald door de GAD. Kijk op uw inzamelkalender of op www.gad.nl voor 
alle inzameldata. Zorgt u ervoor dat uw afval op de ophaaldag om 07.30 uur klaar 
staat? U kunt het de avond voor de inzameldag vanaf 20.00 uur buiten zetten. 

De scheidingsstations zijn op Goede Vrijdag open volgens de reguliere openingstij-
den: van 08.30 tot 16.30 uur. Op 2e Paasdag zijn ze gesloten.

Gewijzigde afval ophaaldag 
met Pasen

Is uw huis meer dan 35 jaar oud? Dan valt er vaak nog heel wat energie én dus 
geld te besparen. De gemeente Blaricum en de onafhankelijke energiebesparings-
service Hoom hebben daarom de handen ineen geslagen voor energiebesparing 
in Blaricum-Dorp en Villagebieden. Het plan is een collectieve wijkactie te organi-
seren. Hoom ondersteunt de bewoners in het hele traject van het kiezen van de 
beste energiebesparende maatregel tot uitvoering.

In de Blaricumse Bijvanck was in oktober 
verleden jaar al een succesvolle wijk-
actie. In deze wijk hadden 65 bewoners 
interesse in energiebesparende maatre-
gelen, met name voor vloerisolatie, dak-
isolatie en zonnepanelen. Uiteindelijk 
kozen de meesten voor vloerisolatie of 
zonnepanelen. Ook Betty Rigter en Frans 
Koedam: “We wilden energie besparen, 
maar wisten niet waar we moesten be-
ginnen. Als je op het internet zoekt, zie 
je door de bomen het bos niet meer. Tij-
dens de energiebesparingsactie kregen 
we deskundige hulp van experts, ook bij 
het vinden van een geschikt bouwbedrijf 
en bij de controle van het werk achteraf. 
Dat was een hele zorg minder.”

Online buurtonderzoek
Woont u in Blaricum-Dorp of de Villa-
gebieden en heeft u belangstelling voor 
de wijkactie? Vertel alvast meer over 

uw huis en uw wensen op het gebied 
van energiebesparing. Doe mee aan 
het online buurtonderzoek op 
www.maakjehuishoom.nl/blaricum. 
Bewoners die de vragenlijst invullen, 
maken kans op een WakaWaka Light, 
een lampje op zonne-energie. Invullers 
maken daarnaast kans op een gratis 
technisch energieadvies voor hun 
woning.

Wijkavond Blaricum-Dorp en 
Villawijken
Op maandag 11 april is er een wijkavond 
over energiebesparing in het Dorpshuis 
Blaercom, Schoolstraat 3 om 20.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Hoom: 
info@maakjehuishoom.nl of 
088 – 191 18 88. Alle informatie 
over de wijkactie vindt u op 
www.maakjehuishoom.nl/blaricum

Actie energie besparen in Blaricum-
Dorp en Villagebieden

Op 17 februari jl. ondertekenden de portefeuillehouders Milieu van de gemeenten 
uit de regio Gooi- en Vechtstreek een samenwerkingsovereenkomst over de verduur-
zaming van particuliere woningen. De overeenkomst wordt aangegaan met Duurzaam 
Bouwloket en Maak je Huis Hoom. Deze krachtenbundeling is uniek in Nederland. 

Energie Besparen Gooi en Vecht
De gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren, 
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, 
Weesp en Wijdemeren werken samen 
in het project Energie Besparen Gooi en 
Vecht. De samenwerkingsovereenkomst 
is in het kader van dit project aangegaan. 

Het project heeft tot doel om in drie jaar 
tijd 2500 tot 4000 woningen te verduur-
zamen door minstens één energiebespa-
rende maatregel in elke woning toe te 
passen. Bijvoorbeeld door het gebruik 
van zonnepanelen of het aanbrengen 
van extra isolatie.

Ondertekening overeenkomst ver-
duurzaming particuliere woningen

V.l.n.r.: Wethouder Rood (Eemnes), burgemeester Roest 
(Laren) en wethouder Boersen-de Jong

GEMEENTENIEUWS

04 | 11 maart 2016 | week 10 | Gemeentenieuws

BEL-veteranendag 2016
Op Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei aanstaande organiseren 
de drie BEL-gemeenten voor de achtste keer een bijeenkomst voor alle veteranen 
die in Blaricum, Eemnes en Laren wonen. De veteranendag haakt dit jaar aan op de 
festiviteiten rondom Bevrijdingsdag in de Gooi- en Vechtstreek. De veteranendag 
wordt gehouden op het Oranjeweitje in Blaricum (t.o. Dorpskerk, Torenlaan 16). 
De ontvangst is vanaf 11.00 uur. Het belooft een bijzondere dag te worden met een 
afwisselend programma. 

Het doel van de veteranendag is het to-
nen van waardering voor de inzet tijdens 
oorlogs- en vredesmissies. Ook biedt de 
bijeenkomst een goede gelegenheid om 
contacten te leggen of te hernieuwen en 
herinneringen op te halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Laren en 
Eemnes die ingeschreven staan bij het 
Veteraneninstituut krijgen een persoon-
lijke uitnodiging. Bent u een veteraan 
in één van de BEL-gemeenten, maar 
staat u niet staat ingeschreven bij het 
Veteraneninstituut? Ook dan kunt u zich 
aanmelden: u bent van harte welkom!

De Veteranendag is overigens niet alleen 
voor de nog in leven zijnde militairen die 

zijn ingezet tijdens de Tweede Wereld-
oorlog of daarna in voormalig Neder-
lands Indië, Korea of Nieuw-Guinea. De 
bijeenkomst is ook voor ‘jonge vetera-
nen’: mannen en vrouwen die hebben 
deelgenomen aan vredesmissies in 
internationaal verband, zoals in Libanon, 
Cambodja, het voormalig Joegoslavië, 
Irak, Afghanistan en Mali.

Aanmelden/informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben 
ontvangen kunnen zich tot uiterlijk vrij-
dag 2 april aanmelden via het bestuurs-
secretariaat van Blaricum. Dat kan per 
e-mail: bestuurssecretariaat@blaricum.nl 
of tel. 035 – 751 32 25. Hier kunt u ook 
terecht voor meer informatie over de 
veteranendag.

Van 1 t/m 30 april 2016 gaan honderden mensen in de regio Gooi- en Vechtstreek de 
uitdaging aan om gezonder te leven. Jong en oud; collega’s en sportteams; gezinnen 
en vriendengroepjes. Welke uitdaging? Die kiest iedereen zelf! Doet u ook mee? 
Meld u direct aan. U kunt alleen meedoen, maar ook samen met anderen.
30 dagen gezonder is een initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek in samenwerking 
met Gezondheidsstudio Tergooi.

Welke gewoonte wilt u 
doorbreken?
Gezonder leven is veel meer dan ‘goed 
eten’ of ‘vaker bewegen’. Complimen-
ten geven, stress vermijden, op tijd 
naar bed, dagelijks mensen spreken of 
bellen… Er zijn heel veel dingen die u 
kunt doen of laten om u gezonder te 
voelen en gezonder te worden. Op de 
www.30dagengezonder.nl staan veel 
meer ideeën. Kies of bedenk een eigen 
uitdaging die bij u past. 
  
Individueel of samen met 
collega’s
Meedoen kan individueel of in een 
groep. Door samen een uitdaging aan te 
gaan, houd u elkaar scherp. Een school-
klas kiest bijvoorbeeld om elke dag 
water te drinken op school in plaats van 
fris of Yogi. Een gezin spreekt af de hele 
maand samen te ontbijten en collega’s 
lezen na acht uur ’s avonds geen werk-
mail meer. Ieder lid van een groep kan 
ook voor een eigen uitdaging gaan. 

Aanmelden
Aanmelden kan individueel of als groep 
op www.30dagengezonder.nl. U ont-
vangt daarna wekelijks nieuwsbrieven, 
gadgets en - bijna dagelijks - tips op de 
Facebook-pagina ‘30dagengezonder’ om 
u te helpen vol te houden.

Wilt u de gemeentevlag van Blaricum? 
Dat kan! U kunt namelijk een gemeen-
tevlag kopen. Deze gemeentevlag kunt 
u voeren bij officiële gelegenheden en 
feestelijkheden. De vlag is verkrijgbaar 
bij Faber Vlaggen, via hun webshop 
www.faberwebshop.nl. De vlag is ver-

krijgbaar in verschillende afmetingen en 
de prijs varieert naar gelang de afme-
ting (onderstaande prijzen zijn inclusief 
BTW).

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

Gemeentevlag kopen?

GGD-actie: 30 dagen gezonder

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het 
verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 20% van de 
Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken 
van een houtkachel of open haard kan gezellig zijn, maar het kan ook schadelijk 
voor het milieu en de gezondheid zijn. 

Houtrook is een belangrijke bron van 
luchtvervuiling en kan overlast opleveren 
in de vorm van geurhinder, gezondheids-
klachten en roetneerslag. Vooral mensen 
met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld 
longpatiënten en mensen met astma) 
kunnen veel last hebben van rook en 
(onzichtbare) verbrandingsgassen. 

Verantwoord stoken
Op een goede manier hout stoken is 
beter voor de gezondheid en het milieu. 
Met een paar slimme stooktips is overlast 
vaak eenvoudig te voorkomen. 

10 stooktips 
1.   Zorg voor de juiste grootte van uw 

kachel in verhouding tot de ruimte 
die u wilt verwarmen.

2.   Laat uw schoorsteen en rookkanaal 
door een installateur goed afstem-
men op uw haard of kachel. 

3.   Laat minstens één keer paar jaar uw 
schoorsteen vegen door een erkend 
vakman. 

4.   Maak een houtvuur aan met 
aanmaakblokjes en kleine houtjes.  
Gebruik geen vloeibare stoffen.

5.   Stook alleen droog, onbehandeld 
hout. 

6.   Stook niet bij windstil of mistig weer. 
7.   Zorg voor voldoende frisse lucht in 

de ruimte waar gestookt wordt. 
8.   Zorg voor volledige luchttoevoer. 
9.   Controleer regelmatig of u goed 

stookt door de kleur van de rook  
en de vlam te controleren. Heldere 
rook en een gele, regelmatige vlam 
duiden op een goede verbranding. 

10.   Laat een houtvuur vanzelf uitbranden. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website van het RIVM: www.rivm.nl 

Voorkom overlast door houtrook 

UNIEKE WIJNGLAZEN 
BLARICUM 200 JAAR 
TE KOOP
De gemeente Blaricum heeft ter ere 
van het 200 jarig bestaan (december 
2015), wijnglazen met het unieke 
200 jaar Blaricum logo laten maken. 
Wilt u dit collectors item ook in uw 
bezit hebben? Dat kan! De glazen zijn 
verkrijgbaar bij het gemeentehuis 
aan de Kerklaan 16, tijdens openings-
tijden van Burgerzaken (dinsdag- en 

donderdagochtend van 08.30 tot 
12.30 uur). 
Een doosje met 6 glazen kost € 15,-.
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Woensdagavond 24 februari jl. gaf wijkagent Frank van Zanten de aftrap voor 
de flyeractie ‘Doe alsof u thuis bent’. Bij deze actie sloegen politie, gemeente en 
diverse buurtpreventieverenigingen de handen ineen. Bij donkere woningen werd 
een flyer met preventietips over woninginbraak in de brievenbus gedaan.  

Inbrekers zien ‘s avonds aan onverlichte 
huizen dat bewoners niet thuis zijn. Bo-
vendien zijn er in deze wintermaanden 
minder mensen op straat, waardoor er 
minder goed zicht is op verdachte situa-
ties. Door de woning goed te verlichten 
en een bewoonde indruk te geven, 
krijgen inbrekers minder kans. 

Gooi en Vecht in actie tegen 
woninginbraken
De flyeractie is één van de activiteiten 
in het kader van het offensief ‘Gooi en 
Vecht in actie tegen woninginbraken’. De 
gemeente Blaricum bundelt hierbij haar 
krachten met de politie, het OM en de 
gemeenten Laren, Hilversum, Huizen en 
Weesp. Belangrijk bij alle activiteiten is 
de hulp van bewoners. 

Resultaten op andere plekken in Neder-
land laten zien dat gezamenlijke acti-

viteiten, samenwerken met bewoners 
en verscherpt toezicht rondom plekken 
waar veel ingebroken wordt werkt om 
het aantal woninginbraken structureel 
terug te dringen. Dit is nodig omdat 
woninginbraken, ondanks alle inzet, een 
hardnekkig probleem zijn in de Gooi- en 
Vechtstreek. 
De komende tijd worden nog diverse 
acties uitgevoerd in Blaricum, zoals de 
inzet van Burgernet en een BuurTent. 

Wat kunt u doen? 
Als bewoner bent u de oren en ogen in 
de wijk. Wat u kunt doen is in elk geval 
altijd 112 bellen als u iets verdachts ziet 
of hoort in uw buurt. 
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.

Flyeractie gestart: 
Doe alsof u thuis bent

Op 2e Paasdag, maandag 28 maart, wordt geen huishoudelijk afval opgehaald. 
Dit verschuift naar dinsdag 29 maart. Op Goede Vrijdag, 25 maart, wordt uw afval 
gewoon opgehaald door de GAD. Kijk op uw inzamelkalender of op www.gad.nl voor 
alle inzameldata. Zorgt u ervoor dat uw afval op de ophaaldag om 07.30 uur klaar 
staat? U kunt het de avond voor de inzameldag vanaf 20.00 uur buiten zetten. 

De scheidingsstations zijn op Goede Vrijdag open volgens de reguliere openingstij-
den: van 08.30 tot 16.30 uur. Op 2e Paasdag zijn ze gesloten.

Gewijzigde afval ophaaldag 
met Pasen

Is uw huis meer dan 35 jaar oud? Dan valt er vaak nog heel wat energie én dus 
geld te besparen. De gemeente Blaricum en de onafhankelijke energiebesparings-
service Hoom hebben daarom de handen ineen geslagen voor energiebesparing 
in Blaricum-Dorp en Villagebieden. Het plan is een collectieve wijkactie te organi-
seren. Hoom ondersteunt de bewoners in het hele traject van het kiezen van de 
beste energiebesparende maatregel tot uitvoering.

In de Blaricumse Bijvanck was in oktober 
verleden jaar al een succesvolle wijk-
actie. In deze wijk hadden 65 bewoners 
interesse in energiebesparende maatre-
gelen, met name voor vloerisolatie, dak-
isolatie en zonnepanelen. Uiteindelijk 
kozen de meesten voor vloerisolatie of 
zonnepanelen. Ook Betty Rigter en Frans 
Koedam: “We wilden energie besparen, 
maar wisten niet waar we moesten be-
ginnen. Als je op het internet zoekt, zie 
je door de bomen het bos niet meer. Tij-
dens de energiebesparingsactie kregen 
we deskundige hulp van experts, ook bij 
het vinden van een geschikt bouwbedrijf 
en bij de controle van het werk achteraf. 
Dat was een hele zorg minder.”

Online buurtonderzoek
Woont u in Blaricum-Dorp of de Villa-
gebieden en heeft u belangstelling voor 
de wijkactie? Vertel alvast meer over 

uw huis en uw wensen op het gebied 
van energiebesparing. Doe mee aan 
het online buurtonderzoek op 
www.maakjehuishoom.nl/blaricum. 
Bewoners die de vragenlijst invullen, 
maken kans op een WakaWaka Light, 
een lampje op zonne-energie. Invullers 
maken daarnaast kans op een gratis 
technisch energieadvies voor hun 
woning.

Wijkavond Blaricum-Dorp en 
Villawijken
Op maandag 11 april is er een wijkavond 
over energiebesparing in het Dorpshuis 
Blaercom, Schoolstraat 3 om 20.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Hoom: 
info@maakjehuishoom.nl of 
088 – 191 18 88. Alle informatie 
over de wijkactie vindt u op 
www.maakjehuishoom.nl/blaricum

Actie energie besparen in Blaricum-
Dorp en Villagebieden

Op 17 februari jl. ondertekenden de portefeuillehouders Milieu van de gemeenten 
uit de regio Gooi- en Vechtstreek een samenwerkingsovereenkomst over de verduur-
zaming van particuliere woningen. De overeenkomst wordt aangegaan met Duurzaam 
Bouwloket en Maak je Huis Hoom. Deze krachtenbundeling is uniek in Nederland. 

Energie Besparen Gooi en Vecht
De gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren, 
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, 
Weesp en Wijdemeren werken samen 
in het project Energie Besparen Gooi en 
Vecht. De samenwerkingsovereenkomst 
is in het kader van dit project aangegaan. 

Het project heeft tot doel om in drie jaar 
tijd 2500 tot 4000 woningen te verduur-
zamen door minstens één energiebespa-
rende maatregel in elke woning toe te 
passen. Bijvoorbeeld door het gebruik 
van zonnepanelen of het aanbrengen 
van extra isolatie.

Ondertekening overeenkomst ver-
duurzaming particuliere woningen

V.l.n.r.: Wethouder Rood (Eemnes), burgemeester Roest 
(Laren) en wethouder Boersen-de Jong
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BEL-veteranendag 2016
Op Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei aanstaande organiseren 
de drie BEL-gemeenten voor de achtste keer een bijeenkomst voor alle veteranen 
die in Blaricum, Eemnes en Laren wonen. De veteranendag haakt dit jaar aan op de 
festiviteiten rondom Bevrijdingsdag in de Gooi- en Vechtstreek. De veteranendag 
wordt gehouden op het Oranjeweitje in Blaricum (t.o. Dorpskerk, Torenlaan 16). 
De ontvangst is vanaf 11.00 uur. Het belooft een bijzondere dag te worden met een 
afwisselend programma. 

Het doel van de veteranendag is het to-
nen van waardering voor de inzet tijdens 
oorlogs- en vredesmissies. Ook biedt de 
bijeenkomst een goede gelegenheid om 
contacten te leggen of te hernieuwen en 
herinneringen op te halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Laren en 
Eemnes die ingeschreven staan bij het 
Veteraneninstituut krijgen een persoon-
lijke uitnodiging. Bent u een veteraan 
in één van de BEL-gemeenten, maar 
staat u niet staat ingeschreven bij het 
Veteraneninstituut? Ook dan kunt u zich 
aanmelden: u bent van harte welkom!

De Veteranendag is overigens niet alleen 
voor de nog in leven zijnde militairen die 

zijn ingezet tijdens de Tweede Wereld-
oorlog of daarna in voormalig Neder-
lands Indië, Korea of Nieuw-Guinea. De 
bijeenkomst is ook voor ‘jonge vetera-
nen’: mannen en vrouwen die hebben 
deelgenomen aan vredesmissies in 
internationaal verband, zoals in Libanon, 
Cambodja, het voormalig Joegoslavië, 
Irak, Afghanistan en Mali.

Aanmelden/informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben 
ontvangen kunnen zich tot uiterlijk vrij-
dag 2 april aanmelden via het bestuurs-
secretariaat van Blaricum. Dat kan per 
e-mail: bestuurssecretariaat@blaricum.nl 
of tel. 035 – 751 32 25. Hier kunt u ook 
terecht voor meer informatie over de 
veteranendag.

Van 1 t/m 30 april 2016 gaan honderden mensen in de regio Gooi- en Vechtstreek de 
uitdaging aan om gezonder te leven. Jong en oud; collega’s en sportteams; gezinnen 
en vriendengroepjes. Welke uitdaging? Die kiest iedereen zelf! Doet u ook mee? 
Meld u direct aan. U kunt alleen meedoen, maar ook samen met anderen.
30 dagen gezonder is een initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek in samenwerking 
met Gezondheidsstudio Tergooi.

Welke gewoonte wilt u 
doorbreken?
Gezonder leven is veel meer dan ‘goed 
eten’ of ‘vaker bewegen’. Complimen-
ten geven, stress vermijden, op tijd 
naar bed, dagelijks mensen spreken of 
bellen… Er zijn heel veel dingen die u 
kunt doen of laten om u gezonder te 
voelen en gezonder te worden. Op de 
www.30dagengezonder.nl staan veel 
meer ideeën. Kies of bedenk een eigen 
uitdaging die bij u past. 
  
Individueel of samen met 
collega’s
Meedoen kan individueel of in een 
groep. Door samen een uitdaging aan te 
gaan, houd u elkaar scherp. Een school-
klas kiest bijvoorbeeld om elke dag 
water te drinken op school in plaats van 
fris of Yogi. Een gezin spreekt af de hele 
maand samen te ontbijten en collega’s 
lezen na acht uur ’s avonds geen werk-
mail meer. Ieder lid van een groep kan 
ook voor een eigen uitdaging gaan. 

Aanmelden
Aanmelden kan individueel of als groep 
op www.30dagengezonder.nl. U ont-
vangt daarna wekelijks nieuwsbrieven, 
gadgets en - bijna dagelijks - tips op de 
Facebook-pagina ‘30dagengezonder’ om 
u te helpen vol te houden.

Wilt u de gemeentevlag van Blaricum? 
Dat kan! U kunt namelijk een gemeen-
tevlag kopen. Deze gemeentevlag kunt 
u voeren bij officiële gelegenheden en 
feestelijkheden. De vlag is verkrijgbaar 
bij Faber Vlaggen, via hun webshop 
www.faberwebshop.nl. De vlag is ver-

krijgbaar in verschillende afmetingen en 
de prijs varieert naar gelang de afme-
ting (onderstaande prijzen zijn inclusief 
BTW).

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

Gemeentevlag kopen?

GGD-actie: 30 dagen gezonder

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het 
verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 20% van de 
Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken 
van een houtkachel of open haard kan gezellig zijn, maar het kan ook schadelijk 
voor het milieu en de gezondheid zijn. 

Houtrook is een belangrijke bron van 
luchtvervuiling en kan overlast opleveren 
in de vorm van geurhinder, gezondheids-
klachten en roetneerslag. Vooral mensen 
met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld 
longpatiënten en mensen met astma) 
kunnen veel last hebben van rook en 
(onzichtbare) verbrandingsgassen. 

Verantwoord stoken
Op een goede manier hout stoken is 
beter voor de gezondheid en het milieu. 
Met een paar slimme stooktips is overlast 
vaak eenvoudig te voorkomen. 

10 stooktips 
1.   Zorg voor de juiste grootte van uw 

kachel in verhouding tot de ruimte 
die u wilt verwarmen.

2.   Laat uw schoorsteen en rookkanaal 
door een installateur goed afstem-
men op uw haard of kachel. 

3.   Laat minstens één keer paar jaar uw 
schoorsteen vegen door een erkend 
vakman. 

4.   Maak een houtvuur aan met 
aanmaakblokjes en kleine houtjes.  
Gebruik geen vloeibare stoffen.

5.   Stook alleen droog, onbehandeld 
hout. 

6.   Stook niet bij windstil of mistig weer. 
7.   Zorg voor voldoende frisse lucht in 

de ruimte waar gestookt wordt. 
8.   Zorg voor volledige luchttoevoer. 
9.   Controleer regelmatig of u goed 

stookt door de kleur van de rook  
en de vlam te controleren. Heldere 
rook en een gele, regelmatige vlam 
duiden op een goede verbranding. 

10.   Laat een houtvuur vanzelf uitbranden. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website van het RIVM: www.rivm.nl 

Voorkom overlast door houtrook 

UNIEKE WIJNGLAZEN 
BLARICUM 200 JAAR 
TE KOOP
De gemeente Blaricum heeft ter ere 
van het 200 jarig bestaan (december 
2015), wijnglazen met het unieke 
200 jaar Blaricum logo laten maken. 
Wilt u dit collectors item ook in uw 
bezit hebben? Dat kan! De glazen zijn 
verkrijgbaar bij het gemeentehuis 
aan de Kerklaan 16, tijdens openings-
tijden van Burgerzaken (dinsdag- en 

donderdagochtend van 08.30 tot 
12.30 uur). 
Een doosje met 6 glazen kost € 15,-.
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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.
Rosa Spier huis t/m 10 april Mieke 
Pontier, kunst en keramiek. Openings-
tijden: dagelijks tussen 10.00-16.00 uur. 
Informatie: www.rosaspierhuis.nl.
De Trappenberg t/m 4 april verkoop- 
expositie Atelier Frans met werken van 
Annekoos Kleijn, Enno Kuijpers, Frits 
Klein en Anton Brand. Informatie: 
www.kunstroutetrappenberg.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom 18 maart Inner Wheel Bridge 
Drive & Loterij. De opbrengst gaat naar 
Stichting Kinderboerderij De Warande 
voor de aanschaf van nieuwe hokken en 

materialen. Ontvangst vanaf 19.00 uur,  
aanvang bridge om 19.30 uur. Inschrijf-
geld € 15,00  incl. koffie/thee.
Informatie en aanmelden per mail via 
wil.velzeboer@gmail.com. Sluitingsda-
tum 12 maart. Inschrijving is definitief 
na ontvangst inschrijfgeld op NL 53 
INGB 065053887 t.n.v. Inner Wheel 
Almere-‘t Gooi o.v.v. IW Bridge Drive.
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. 
22 maart, 20.00 lezing Theosofisch Ge-
nootschap De doos, een levensraadsel 
en 19 april, 20.00 uur Parsival, de zoek-
tocht naar de ultieme levensvraag. Info: 
www.theosofie.net.  

Brinkhuis Het is weer tijd voor  
het Larens Lente dictee! 17 maart  
van 19.30-22.00 uur kunt u deel- 
nemen aan dit succesvolle jaarlijkse  
evenement en uw kennis van de Ne-
derlandse taal testen. Aanmelden via  
www.volksuniversiteitlaren.nl.
Repair Café 12 maart in Zorgcentrum 
Torenhof. Tussen 10.00-13.00 uur kunt 
u daar terecht voor gratis reparatie van 
huishoudelijke apparatuur, kleding, 
tuingereedschap, fietsen en nog veel 
meer. Te vervangen onderdelen dient u 
zelf mee te brengen. Een vrijwillige do-
natie na afloop wordt op prijs gesteld.
Torenhof 24 maart, 14.45 uur  optreden 
van Trio Rodin. Trio Rodin bestaande 
uit Carles Puig Ruscalleda-viool, Es-
ther Garcia Calvo-cello en Jorge Men-
gotti Rodero-piano zal werken spelen 

van o.a. Elgar, Saint-saens en Piazzol-
la. Entree is gratis, consumptiebonnen 
kunt u kopen bij het restaurant. Infor-
matie: http://www.vivium.nl/torenhof_ 
blaricum_nieuws.
De Malbak 19 maart 2e hands kinder-
kleding- en speelgoedbeurs. De beurs is 
open van 10.00-12.00 uur, toegang gra-
tis. Informatie: 
kledingbeursmalbak@gmail.com.
Vitus Kunstcafé, iedere tweede woens-
dag van de maand: 13 april, 11 mei. 
Historische Kring Blaricum t/m 19 
maart 2016 expositie Agrarisch Blari-
cum ‘Zoals het was’. Het dagelijks leven 
in en op de boerderij met gebruiksvoor-
werpen, klederdracht en schilderijen. 
Openingstijden: donderdag van 20.00-
22.00 uur en zaterdag van 14.00-16.00 
uur. www.historischekringblaricum.nl.

Familieberichten
Overleden
04-01-2016  Eva Hijmans,  

geboren 18-03-1917
19-02-2016  Clementina Theresia 

(Tiny) Borsen-Duurland, 
geboren 21-06-1927

19-02-2016  Cornelis Hendrikus Maria 
(Cees) Calis,  
geboren 08-12-1939

22-02-2016  Nicolette Cornelia Her-
mina Keesler-Leemans, 
geboren 28-02-1918

door Frans Ruijter
Het was toch wel heel bijzonder dat zo kort na de Tweede Wereldoorlog een uitstapje gemaakt werd… en nog wel naar 
Schiphol. Velen op deze foto zijn ons reeds ontvallen, maar leven in onze gedachten nog steeds voort. Voetbalvereniging 
RKBVV werd op 25 mei 1931 opgericht. In het jaar 1968 besloot de ledenvergadering tot een naamswijziging van de ver-
eniging. Dit besluit werd op 12 oktober 1970 koninklijk goedgekeurd en vanaf dat moment heet de vereniging BVV ‘31. 

1)  Eep Bakker (zoon van Eep Bakker 
van de Meentweg 6)

2)  Bert Jansen  (van de Brinklaan, was 
smid bij Van den Bergh)

3)  Gerard Fecken (van de Raadhuis-
straat, zoon van Jaap Fecken)

4)  Henk Fecken (van de Raadhuis-
straat, zoon van Jaap Fecken)

5)  Bep Vos (van Jaap van Bart Vos, 
Kerklaan 1)

6)  Elbert Koppen (van Henk Koppen, 
1e Molenweg 10)

7)  Cor Calis  (van Gijs Calis, ‘t Wit-
zand)

8)  Ko Scheuder (woonde aan de Sta-
chouwerweg)

9)  Jos van Kraaij (broer van Henk en 
Maarten)

10)  ?  
11)   Henk van Kraaij  (broer van Jos en 

Maarten)
12)   Gijs Rokebrand (beter bekend als 

‘Kleine Gijs’)
13)   Willem Albers  (vader van o.a. Jan, 

Ben, Wim en Hans)
14)   Jan Peters (bekend van Rust Wat)
15)   Gerard Heerschop (van Giel van de 

Melkweg 9)
16)   Piet van Meerten  (van de Hazele-

ger)

17)   Anton van de Koot (bekend van o.a. 
d’Ouwe Tak)

18)   Jan Koppen  (van Henk Koppen, 1e 
Molenweg 10)

19)   Jan de Graaf (van Henk de Graaf, 
Jan was schoenmaker)

20)  Henk Krijnen (van Piet Krijnen)
21)   Leo Kortekaas (van Leo Kortekaas, 

Schapendrift)
22)  Cor van Delft  (van Janus van Delft)
23)  Theo Krijnen (van Piet Krijnen)
24)   Piet van den Bergh (van Henk van 

den Bergh, de smid)
25)   Gerrit Lanphen (van Geurt Lanp-

hen)
26)   Ben Steenbeek (van Bart Steen-

beek)
27)   Henk Koppen  (vader van Elbert en 

Jan, 1e Molenweg 10)
28)   Jaap Fecken (vader van Gerard en 

Henk, van de Raadhuisstraat)
29)  de buschauffeur
30)   Jaap Vos (van Jacob Vos, ‘Ruim-

zicht’) 
31)   Jan van den Bergh (van Henk van 

den Bergh, de smid)
32)   Wim Vos (van Willem Vos de ‘Wa-

genmaker’, 2e Molenweg)
33)   Henk Post (van bakker Post, was ja-

renlang voorzitter van RKBVV)

34)   Herman Krijnen (van Piet Krijnen)
35)   Hans Raven  (van Lammert van 

Kleine Meep)
36)   Bep Raven (van Gerrit Raven, 

woonde aan de Dotterbeemd)
37)   Jan Koppen (van Henk Koppen, 1e 

Molenweg 10)
38)   Gerard Rigter  (van Gerrit de ‘Bak-

ker’, Angerechtsweg)
39)   Maarten van Kraaij (broer van Jos 

en Maarten)
40)   Stef Puijk (van Henkie Puijk van de 

1e Molenweg)
41)   Hans Tak (van de slager van de An-

gerechtsweg)
42)  Hans Calis (van Jan –Peter en Anna 

Calis, Burgemeester de Jongweg)
43)   Rinus Steenbeek (van Bart Steen-

beek)
44)  Cor Zeegers (van Tinus Zeegers)
45)   Theo Bakker (van Eep Bakker, 

Meentweg 6)
46)   Jan Post  (de slager van het Franse-

pad)
47)   Bep Borsen (van Tijmen Borsen be-

ter bekend als ‘Lange Bep’)

Zonder nummer maar boven Bert Jansen 
(nr.2) is Kees Puijk (van Kees Puijk van 
het Kerkpad)

1947  RKBVV naar Schiphol
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