
‘Hotel 
Victoria, motief 
voor moord’
Toneelvereniging Blaricum speelt in 
het Vitusgebouw de komedie ‘Hotel Vi-
ctoria, motief voor moord’. Jos Rigter 
regisseert deze komedie van de schrij-
ver Jo Snoeren.

De komedie is een spannend misdaad-
verhaal met de nodige humor. Al sinds 
1904 zijn de voorstellingen, gespeeld 
door deze toneelvereniging, een garantie 
voor een gezellig avondje uit. De voor-
stellingen zijn op 21, 22 en 23 april. 
Aanvang 20.15 uur, zaal open om 19.30 
uur. Kaarten à € 7,- zijn te reserveren 
via 06- 22196851 of via http://toneel 
verenigingblaricum.nl/kaarten.php.

Bomen planten 

Op de Nationale Boomfeestdag heb-
ben 63 leerlingen maar liefst 56 lindes 
geplaatst aan de Stroomzijde.

De kinderen van KBS De Pionier, De 
Levensboom en de OBS, de drie scholen 
in de Bijvanck, staken hun handen uit de 
mouwen. Na afloop kregen alle kinde-
ren een steeneikje mee. Voor elke groep 
was er een tijdscapsule beschikbaar; een 
koker, met daarin een door de leerlingen 
geschreven boodschap voor de toekomst, 
werd mee ingegraven. 

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. 478

8 april 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
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www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 
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Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

www.vivium.nl/
torenhof

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

De Gooise Heemtuin
door Gerda Jellema
Op deze maartse dag heerst hier een serene rust, Steegland de bijenschans is 
nog in de slaapstand, het kerkhof ligt er stil bij en in de Gooise Heemtuin staat 
alles in de wacht, alleen de vogels laten weten dat de lente in aantocht is. Het is 
mooi.

Wouter Nugteren van De Stichting Wilde 
Planten Blaricum waar de Gooise Heem-
tuin onder valt vertelt: ‘De heemtuin was 
eerst gesitueerd achter het voormalige 
gemeentehuis aan de Torenlaan. In 1995 
moest de tuin plaats maken voor par-
keerplekken en werd de huidige locatie 
rijp gemaakt voor een soort wildernis 
waar natuurvriendelijk wordt getuinierd 
met inheemse soorten en waar de natuur 
zo veel mogelijk zijn gang kan gaan. De 
tuin is ingedeeld in diverse in het Gooi 
voorkomende “landschappen”. 
Er is een leemkuil, vijvers, er is een 
heideveldje etc. De verschillende land-
schappen worden van elkaar gescheiden 
door paden. Deze worden zorgvuldig on-
derhouden, mede om te voorkomen dat 
de landschappen in elkaar over gaan lo-
pen en het verbindt waardoor het geheel 
een eenheid vormt ondanks de verschei-
denheid.’ 
Het arcerende terrein is een kleine  
2000 m2. 

Educatieve functie
Deze wilde plantentuin met een enor-
me variatie aan planten en bijbehorende 
dieren, het kerkhof aan de ene kant met 
ook een eigen variëteit aan beplanting en 
dieren en aan de andere kant het bos met 
bijbehorende flora en fauna, geeft Bla-
ricum een stuk meerwaarde. De heem-
tuin heeft ook een educatieve functie, 
De Stichting Wilde Planten Blaricum 
werkt nauw samen met het Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid IVN, 
afdeling het Gooi en omgeving en met 
Landschap Noord-Holland. 

Vrijwilligers
En dit alles wordt bijgehouden door vrij-
willigers. Op vrijwel elke woensdagoch-
tend van eind maart tot november van 
9.30 tot ongeveer 12.30 uur wordt er 
door hen gewerkt, waaronder snoeien, 
onderhouden van de paden en zorgen dat 
braam, Amerikaanse Vogelkers en hede-
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Het vinden 
van de juiste 
medewerker  
is nog nooit  
zo simpel 
geweest

De grootste vacaturesite
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Links de toegang tot bijenschans Steegland, in het midden toegang tot de Gooise 
Heemtuin en rechts een toegang tot het kerkhof.
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Wie durft? 

De wereld in het algemeen en de 
VS in het bijzonder zitten zwaar 
in hun maag met Donald Trump, 
het gevaarlijkste ongeleide poli-
tieke projectiel ooit, fascistisch 
tetterend zijn weg banend naar de 
republikeinse nominatie voor het 
presidentschap van het machtigste 
land op aarde. Die behoort tot de 
top-10 van grootste wereldrisico’s. 
Wiens uitspraken voor 80% zijn 
gelogen. Maar die desondanks nog 
steeds kan bogen op een grie-
zelig groeiende, rechts-radicale 
aanhang. De media, denkend aan 
Hitlers opkomst, zijn eensgezind: 
‘Stop Trump!’

Stoppen, maar hoe? Even con-
centreren. Wat vormt een aan-
zienlijk stuk van de magie van 
deze ultrarechtse miljardair? Zijn 
naam. Wat betekent die? Het En-
gelse woordenboek erbij gehaald: 
‘trump’ staat voor troef, voor 
bovenste beste, fi dele vent. ‘To 
trump’ is aftroeven en overtroe-
ven. ‘He always turns up trump’ 
en ‘all his cards are trumps’ hou-
den in dat het hem in alles meezit. 
Ook is ‘trump’ een eeuwenoud 
begrip – uit het aloude kaartspel 
– dat stevig is verankerd in het 
brein én in het onderbewustzijn 
van de meeste Engelssprekenden. 

Heel begrijpelijk dat Trump zich 
graag laat afbeelden vóór zijn 
pompeuze jumbojet waarop met 
kolossale, vette letters ‘TRUMP’ 
staat. IJzersterk. Maar... in het 
woordenboek staan ook de nega-
tieve betekenissen van ‘trump’, 
die beter bij hem passen én die de 
mogelijke opmaat tot zijn eigen 
Waterloo vormen. Zo betekent ‘to 
trump up’ liegen en verzinnen. 
Het hoogste scoort ‘trumpery’, 
dat staat voor onzinnig geklets (!), 
prullen, rommel, vodden, prulle-
rig, waardeloos en onbeduidend. 
Hét gat in Trumps dikke harnas. 
Stelt u zich eens voor dat achter 
hem, op zijn jumbojet in dezelfde 
grote letters ‘TRUMPERY’ zou 
staan! Dat lukt nooit. Maar het 
kán wel. Anders. Via de moderne 
media. Omwille van het welzijn 
van de wereld is het aan te bevelen 
een fotomontage te maken van 
Trump vóór zijn vliegtuig, met 
daarop ‘TRUMPERY’. Stuur dat 
de wijde wereld in. Miljoenen hits 
gegarandeerd. Wie durft?

    


         


   

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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Andreas Burnier, 
metselaar van de wereld
door Marjolijn Schat
Een half jaar geleden is de biografi e Andreas Burnier, metselaar van de wereld 
van dorpsgenote Elisabeth Lockhorn verschenen. Deze biografi e is gewijd aan 
de schrijfster Andreas Burnier (1931-2002), alias de crimonologe Catharina 
Irma Dessaur, alias het meisje Ronnie dat liever een jongen was. 

De biografi e vertelt dit bijzondere leven. 
Als joods kind in de oorlog in zestien 
verschillende onderduikgezinnen ge-
plaatst. Als transgender worstelde zij met 
haar identiteit. Als feministe weigerde zij 
mannenhaat en gebrek aan ambitie als 
deugden te aanvaarden. Als wetenschap-

per waagde ze het te vloeken in de Kerk 
der Rede. Wat Reve betekende voor de 
mannelijke homoseksueel, betekende 
Andreas Burnier voor de vrouwelijke. 
Toen de euthanasiewet in de maak was, 
die door heel vooruitstrevend Nederland 
werd omhelsd, wees zij in een fel pam-
fl et op de gevaren ervan en bepleitte zij 
andere vormen van omgang met sterven-
den. In een tijd dat de ziel werd afge-
schaft had zij de euvele moed het over de 
ziel te hebben.

Henriette de Beaufort prijs
Schitterende recensies, binnen zes we-
ken vier drukken verkocht en nu heeft De 
Maatschappij der Nederlandse Letter-
kunde Elisabeth voor deze biografi e de 
Henriette de Beaufort prijs toegekend; 
een driejaarlijkse prijs voor een lite-
rair-historische biografi e of autobiogra-
fi e wordt afwisselend toegekend aan een 
Nederlands en een Vlaams auteur. Het 
lovende juryrapport: ‘In de meeslepend 
geschreven biografi e ontvouwt Lockhorn 
een boeiend, rijk geschakeerd, uitstekend 
gedocumenteerd en vooral afgewogen en 
evenwichtig beeld van een complexe, 
niet altijd sympathieke, maar toch steeds 
fascinerende persoonlijkheid. Omdat de 
biograaf afstand weet te behouden tot 
haar onderwerp, wordt de lezer in staat 
gesteld een eigen beeld en oordeel te vor-
men.’ en ‘De biografi e motiveert de lezer 
om het werk van Burnier te gaan lezen 
of herlezen. Het werk is ook interessant 
voor wie Burniers oeuvre niet goed kent 
– en dat is een grote verdienste.’

Over Elisabeth
Elisabeth Lockhorn woont al weer 
17 jaar in ons dorp, vlak bij de hei. 
Hiervoor woonde ze 20 jaar in Laren. 
Ze publiceerde onder meer de literaire 
interviewbundels Geletterde mannen 
en Geletterde vrouwen. Haar biografi e 
is inmiddels ook genomineerd voor de 
tweejaarlijkse Erik Hazelhoff Roelfzema 
Biografi eprijs. Ook is Elisabeth voorzit-
ter van de Rotaryclub Laren-Blaricum. 

ra niet woekeren. Mensen met een tuin 
weten dat er altijd werk te doen is. En dat 
vele handen licht werk maken.

Samen de tuin in stand houden
Wouter Nugteren hoopt dan ook dat de 
Gooise Heemtuin mensen uit de omge-
ving trekt, niet alleen om te kijken, maar 
ook om te helpen de tuin in stand te hou-
den. Op de site www.gooiseheemtuin.nl 
staat: ‘…de heemtuin brengt de natuur 
uit het Gooi overzichtelijk terug op een 
klein oppervlak.’ En wat is er nou mooier 

dan met anderen samen te werken aan en 
te genieten van het bijzondere van wat je 
eigen omgeving je te bieden heeft? Fi-
nancieel is de Gooise Heemtuin volledig 
afhankelijk van donateurs en daaraan is 
helaas een structureel tekort. Ook kleine 
bedragen zijn heel welkom. 

Voor meer informatie over de heemtuin, 
ook over donaties kunt u terecht bij: 
wouter-nugteren@ziggo.nl. en op de site 
www.gooiseheemtuin.nl. 

Elizabeth Lockhorn

Boekomslag ‘Andreas Burnier, metselaar 
van de wereld’

Vervolg van pagina 1
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Een pup in huis

door Marjolijn Schat
59 Procent van de Nederlandse gezinnen heeft een huisdier: Honden, katten, 
knaagdieren, reptielen, vissen. Ons land telde in 2015 maar liefst 33,4 miljoen 
huisdieren. Jaarlijks worden helaas zo’n 70.000 meldingen gedaan van vermiste 
en gevonden dieren, 52 procent van deze gevallen wordt gelukkig weer opgelost. 
Zo luidt het rapport ‘Feiten en Cijfers van de Gezelschapsdierensector’ van het 
Ministerie van Economische Zaken.

Over honden meldt het rapport: Ze wor-
den wel de beste vriend van de mens ge-
noemd en deze loyaliteit is wederzijds: 
het aantal honden is de afgelopen vier 
jaar gelijk gebleven, 1,5 miljoen, en de 
meeste eigenaren hebben een hond als 
enig huisdier. De hond maakt deel uit 
van achttien procent van de huishou-
dens, die vaak ook kinderen hebben. Wel 
neemt het aantal honden met een stam-
boom af en de zogenaamde look-a-likes 
nemen toe. De vijf populairste rashonden 
zijn momenteel: de Labrador Retriever, 
de Duitse Herder, de Golden Retriever, 
de Berner Sennerhond en de Franse bull-
dog. 

De Gooische Hond
Ook wij zijn sinds kort ‘aan de hond’ en 
onze Cees gaat naar de Gooische Hond. 
De Gooische Hond is in vijf jaar uitge-
groeid tot een bijzonder geliefd en zeer 
succesvol bedrijf. Eigenaresse Mariska 
Benedict-Neuwirth levert, samen met 
Sandra en Lisa, een divers aanbod voor 
de kleine viervoeters. Zo volgt Cees met 
Mila, Milo, Parker en Boris de junior-
cursus, nadat dit vijftal samen de puppy-
cursus met goed gevolg heeft afgerond. 
Ook heeft Mariska een puppycrèche in 
huiselijke kring. ‘Wij vangen slechts zes 
puppy’s per dag op vanwege de specia-
le zorg die de kleintjes nu eenmaal no-
dig hebben’, zegt Mariska die als gedi-
plomeerd kynologisch instructeur van 
haar hobby haar beroep gemaakt heeft. 

‘Veel mensen in deze omgeving willen 
het beste voor hun hond’, vervolgt Ma-
riska, ze raakt bevlogen als het gaat om 
de opvoeding van honden. ‘Gedrags-
problemen zijn bijna altijd op te lossen 
door de baasjes te helpen om hun hond 
te behandelen op een manier die de hond 
begrijpt. Hoe jonger je daarmee begint, 
hoe beter, maar ook oudere honden help 
ik graag!’ Een andere tak van sport bij de 
Gooische Hond is de dagelijkse honden-
uitlaatservice, waarbij de puppy’s op een 
eigen afgesloten terrein worden uitgela-
ten. Wat het leuk maakt is dat Mariska, 
Sandra en Lisa echt lol hebben in hun 
werk. Er wordt iedere dag flink wat af-
gelachen; met elkaar en met de baasjes. 
‘Als de puppy’s gebracht worden, rennen 
ze de oprit op, ze kunnen niet wachten 
om met hun vriendjes te gaan spelen. 
Aan het einde van de dag willen ze soms 
niet met hun baasjes mee naar huis … 
Er is zelfs wel eens een puppy thuis los-
gebroken en die stond vervolgens bij de 
Gooische Hond voor de deur’. 

Toekomstplannen Gooische Hond
Er is veel behoefte aan de diensten van 
de Gooische Hond. Zoveel zelfs dat 
er een lange wachtlijst is. Mariska wil 
graag investeren en uitbreiden zodat er 
meer ruimte komt voor de puppycrèche 
en de vakantieopvang, maar zonder dat 
het massaal wordt. Nu hopen dat er in 
overleg met de gemeente een plek hier-
voor gevonden wordt.

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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Koningsdag 
woensdag 
27 april

Feestprogramma
Oranje Vereniging i.s.m. Blaercom. 
In Blaercom tussen 09.00-16.00 uur 
diverse activiteiten met kopje koffie/

thee en een oranje soes, om 11.00 
kijken naar de koninklijke familie 

op tv. De Blaricummerie vindt plaats 
tussen 10.00-16.00 uur; marktkramen 

in het dorpshart met kunststraat, 
boeken- en rommelmarkt. 

Vanaf 12.00 uur een wijnproeverij, 
voor € 5,- genieten van 3 bijzondere 
wijnen. Live muziek bij de muziek-

tent, 12.00-17.00 uur: The Wize-
Gize – Band Request – The Docters. 
Tussen 15.00-17.00 uur een ballon-
nenartiest en gratis glitter tattoos.

 
Kinderactiviteiten

Tussen 08.30 - 13.00 uur kinder-
vrijmarkt op de Brinklaan (vanaf 

smederij), Kruiskuil en Fransepad tot 
Dorpsstraat. Aanrijden met spullen 
vanaf Eemnesserweg, opbouw niet 

vóór 06.30 uur. Kijk voor de overige 
spelregels op de website. Kinder-

straatje en Koninklijke Kinder Knut-
sel tussen 10.30 -14.30 uur op begin 
Meentweg tot Burg.Heerschopweg. 
Met o.a. behendigheidsspelletjes, 

schminken, klimwand, kinder-rodeo-
stier en springkussen. Activiteiten 

zijn gratis
 

Voorverkoop
Zaterdag 23 april 10.00-15.00 uur 
boeken- en rommelmarkt aan de 

Eemnesserweg, opbrengsten bestemd 
voor de activiteiten van de Oranje 

Vereniging. 

Zie ook www.ovblaricum.nl.
Gooische Hond, 

Naarderweg 40, 06-46844730
Informatie: 

info@gooischehond.nl of bezoek 
de website 

www.gooischehond.nl.  
Cees

Mondriaan bezoekt Mondriaan
Op 8 maart kreeg de Dooyewaard Stichting bijzonder bezoek: Stella Mondriaan 
Bosch bezocht het atelier van haar oudoom Piet aan de Eemnesserweg 30b.

Zij is de kleindochter van een in 1890 
naar Zuid-Afrika geëmigreerde broer 
van de beroemde schilder. Met haar 80 
jaar oude zuster is zij de laatst overge-
bleven naamdrager uit de familietak van 
Piet Mondriaan. Helaas stuurde oom Piet 
nooit een werkje op. Des te fijner vond 
Stella het om zijn enig bewaard gebleven 
atelier te bezoeken. 

GRATIS 
ENTREE

KINGSnight

King of Swing

26 april 2016

Dinsdag (de avond voor Koningsdag)26 april 2016
21.00-02.00 uur
21.00-02.00 uur

Het Vitus Kerklaan 10 - Blaricum

DJ JOHN VALK
(van Broken Arrow Drive-in Discotheek)

party

Het Vitus presenteert

Mariska (links) en Sandra in de achter-
tuin van Mariska waar de diverse cur-
sussen gegeven worden

Puppycursus met Milo, Mila, Parker,  
Boris en Cees
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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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Kom en kijk bij Petra

door Frans Ruijter
Wat is het toch een geschenk, dat er in ons dorp steeds weer mensen zijn die iets 
willen ondernemen om het dorp nog leuker te maken dan het al is. Zo iemand is 
Petra Hermkens, de opticien die aan de Dorpsstraat 6 haar winkel heeft. Deze 
gezellige Limburgse is al vanaf haar 23e jaar woonachtig en werkzaam in, zoals 
ze zelf zegt, ‘het westen’. 

In de stad Utrecht startte zij in het ver-
leden al een optiekzaak, en dat werden 
er twee. Vanaf 2008 groeide het letterlijk 
boven haar hoofd. Ze had toen al negen 
medewerksters aan het werk. Ook het ge-
voel dat ze geleefd werd, bracht haar op 
andere gedachten. Ze stopte en gooide 
het roer om. Ze wilde ook genieten van 
het feit dat ze moeder is. Ze werd onder 
andere overblijf- en leesmoeder, verving 
bij ziekte of vakanties andere opticiens 
en kon op deze manier meer van haar op-
groeiende kinderen genieten.

Verliefd op Blaricum
Maar zoals zo vaak kwam na een paar 
jaar toch de drang weer naar boven om 
te gaan ondernemen. Want ondernemen 
zit haar in het bloed. Tevens wilde zij 
graag persoonlijker en kleiner werken. 
Ze was van plan weer een eigen zaak op 
te zetten. In mei 2014 ging ze rondkij-
ken in ’t Gooi en vond een uitdaging in 
Blaricum aan de Dorpsstraat 6. De uit-
daging zat in de optiekzaak van Sabine 
van Kleef. Sabine wilde van haar welver-
diende pensioen gaan genieten en zocht 
iemand die de zaak over wilde nemen. 
Petra was op slag verliefd op Blaricum 
in het algemeen en op dit plekje aan de 
Dorpsstraat in het bijzonder. Op 1 febru-
ari 2015 opende zij, na een ingrijpende 
interieurmetamorfose, weer haar eigen 
optiekwinkel. 

Geweldige vondst
Eén ding is mij wel duidelijk geworden 
tijdens mijn bezoek aan haar; brillen is 

echt haar ding. De klanten die tijdens 
ons gesprek binnenkwamen, werden op 
een vakkundige wijze van advies voor-
zien c.q. geholpen en verlieten zeer te-
vreden het mooie pandje aan de Dorps-
straat. Dit pandje is gelukkig voorzien 
van een oranje Blaricums huisnummer-

bordje. Zij is altijd vernieuwend bezig 
met en over monturen. ‘Een bril maakt 
een gezicht compleet’ is een van haar 
stellingen. De zaak heet nu ‘Kom en kijk 
en u zult zien’, een geweldige vondst. Op 
bijgaande foto is te zien dat Petra de deur 
voor u openhoudt. Zij zal ervoor zorgen 
dat u door haar kennis nog meer naar al 
het moois wat ons dorp ons biedt, gaat 
kijken en genieten. Wij van hei & wei 
wensen Petra nog vele mooie en goede 
jaren in Blaricum. Eén ding weet ik ze-
ker, aan haar zal het niet liggen. 

De Hoop - IJssalon van het Jaar 2016 

De Hoop mag zich de beste IJssalon van Nederland noemen. De ijssalon scoort hoog op ijssmaak, 
het maken van een coupe en hygiëne. 

Eigenaresse Caroline Kooij heeft een be-
hoorlijke staat van dienst als het gaat om 
nominaties en prijzen. Met haar salon 
was ze de laatste jaren steeds dicht bij de 
winst, ook vorig jaar was De Hoop geno-
mineerd maar won nét niet. In 2009 werd 
De Hoop ook IJssalon van het Jaar. Ook 
won Caroline eerder dit jaar de prestigi-
euze titel Vakvrouw van het Jaar.

Verkiezing
Tijdens de IJsvak-Beurs afgelopen fe-
bruari zijn de vijf kanshebbers voor IJs-
salon van het Jaar bekendgemaakt. 
Zij scoorden het hoogst in de wed-
strijden Gouden IJsspatel (lekkerste 
ijsbereiding) en Gouden IJscreatie 
(mooiste ijscreatie). In maart zijn alle 
genomineerde bedrijven door een mys-

tery guest be-
oordeeld op de 
toepassing van 
de hygiënische 
aspecten, klant-
vriendelijkheid 
en communica-
tie binnen hun 
bedrijf. Een dolblije Caroline Kooij en haar medewerkers

Tennisvereniging BLTC is klaar voor 
de toekomst
Met een nieuwe voorzitter, een nieu-
we huisstijl met een nieuw logo en een 
nieuwe website, nieuwe interessante 
contributievormen en een verbeterd 
en uitgebreid horeca-aanbod is BLTC 
klaar voor de toekomst. 

‘BLTC gaat de teruglopende ledenaan-
tallen, waar de meeste tennisverenigin-
gen in Nederland mee te kampen hebben, 
te lijf met vernieuwing’ aldus de voorzit-
ter Nico van Wieringen. ‘Ledenbehoud 
en ledenwerving zijn dé speerpunten. 
Met vernieuwing op alle gebieden wordt 
hieraan gewerkt.’

Tennisplezier
Op het goed onderhouden tennispark 
met 10 gravelbanen staat de Tennis Aca-
demy Blaricum o.l.v. Kris Portael en met 
trainers Herman Deijen, Ciska Buhren 
en Lars Klaverstijn klaar om trainingen 
op alle niveaus en voor alle leeftijden 
aan te bieden. Nieuw dit seizoen is dat 
de jongere jeugd t/m 11 jaar naast een 
vaste trainingsdag zelf ook nog per week 
kan aangeven wanneer ze nog meer 
willen trainen, voor het zelfde contri-
butiebedrag. In combinatie met het ver-
plicht stellen van het competitie spelen 
voor de jeugd t/m 9 jaar moet tennis zo 
verslavend leuk gaan worden. ‘Tennis-
plezier voor het hele gezin, dat is wat we 
willen.’ 

Contributievormen
Naast deze nieuwe contributievormen 
voor de jeugd zijn ook zomerclubpassen, 
studententarieven en ‘maak kennis met 
tennis’-lidmaatschappen geïntroduceerd. 
Losse dagkaarten zijn gedurende het hele 
seizoen verkrijgbaar en het aanbrengen 
van nieuwe leden wordt beloond. 

Bij BLTC staat iedereen op scherp 
en ziet men het nieuwe seizoen (lo-

pend tot 1 november) met 
vertrouwen tegemoet. 

Voor informatie zie de vernieuwde 
website:  www.bltcblaricum.nl.

Het nieuwe logo van BLTC

Voorzitter Nico van Wieringen

Tennisplezier voor het hele gezin
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S.v .d .Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Even voorstellen…Frans Robert

door Gerda Jellema
Een val van de 
fiets heeft er voor 
gezorgd dat Frans 
Robert er tijdelijk 
even anders uitziet 
dan dat ie normaal 
doet. Zoon van 
een Amsterdamse 
vader, een Blari-
cumse moeder en 
kleinzoon van Jacob 
Kuijer die woonde 
in de boerderij 
waar nu de Asper-
geboerderij geves-
tigd is.

Na een administratieve opleiding is Frans Robert onder meer gaan werken als taxi-
chauffeur, als marktkoopman in de kledingbusiness en als Frans niet op de markt 
stond dan verhuurde hij zich als sloper. In 1997 is hij gestopt met de markthandel, 
maar doorgegaan als zelfstandig sloper. Hij heeft een eigen bedrijf: ASV, een bedrijf 
wat zich bezighoudt met sloopwerkzaamheden voor onder andere renovatieprojecten. 
Hij werkt samen met aannemers. Zijn werk brengt hem op verschillende plekken, 
zowel in onze omgeving als ook over de grens. 

Programma 
4 en 5 mei 2016
De dodenherdenking van 4 mei a.s. zal 
net als afgelopen jaar beginnen met 
een ‘stille tocht’. Deze tocht begint 
vanaf het kerkplein voor de St. Vitus-
kerk aan de Kerklaan bij het beeld van 
Onze-Lieve-Vrouw van Fátima. Hier-
voor is gekozen omdat de toenmalige 
pastoor Jongerius vond dat wanneer 
Blaricum gespaard was gebleven van 
oorlogsgeweld, dit mede te danken zou 
zijn aan de heilige Fátima. 

De stille tocht gaat verder langs de plaat-
sen die herinneren aan die tijd, zoals de 
St. Bernardusschool, die vanaf juni 1944 
gevorderd was door de bezetter. 

Daarna gaat de tocht langs Fransepad 1, 
waar Hildo Cohen op 12 februari 1945 
doodgeschoten is, en langs Dorpsstraat 
14, waar gedurende de hele oorlog Sala-
mon Bernard Slijper woonde, makelaar 
en kunstverzamelaar van voornamelijk 
schilderijen van Piet Mondriaan. 

Vervolgens gaat de tocht langs Toren-
laan 1, het toenmalige gemeentehuis en 
nu Gall en Gall, om de weg te vervol-
gen langs Huizerweg 9, het voormalige 
postkantoor/politiebureau en nu notaris-
kantoor Moulijn, waar het bevolkingsre-
gister van Blaricum werd opgeborgen in 
de kluis. 

Woensdag 4 mei - dodenherdenking
19.00 uur Verzamelen. 
19.15 uur  Vertrek stille tocht vanaf de 
St. Vituskerk. Route: Kerklaan, linksaf 
Fransepad, rechtsaf Dorpsstraat, recht-
door Huizerweg, linksaf Achterom. Van 
deze kant benadert de stille tocht het mo-
nument. Er kan op elk gewenst moment 
en plaats langs de route aangesloten wor-
den. Tegenover Achterom 5 (’t Hemeltje) 
worden rozen uitgereikt voor de bloe-
menhulde bij het monument.  
19.45 uur Aankomst bij het monument 
in het burgemeester Klaarenbeekpark 
met opening door de burgemeester, zang 
van het Blaricums Gemengd Koor en een 
toespraak van Gerard Knoop en Taptoe 
signaal door Johan Wienen.
20.00 uur   2 minuten stilte, gevolgd 
door het Wilhelmus. Vervolgens krans-
legging, door de burgemeester vergezeld 
door Tweede Wereldoorlogveteranen (is 
nog niet zeker of die erbij zullen zijn). 
Bloemenhulde door de aanwezigen.
Na deze plechtigheid bent u uitgenodigd 
voor een kopje koffie/thee in de tent  
op het Oranjeweitje, om te luisteren  
naar passende muziek. Einde om 21.00 
uur.

Donderdag 5 mei - bevrijdingsdag
Op 5 mei organiseren de BEL-gemeen-
ten op het Oranjeweitje de jaarlijkse 
veteranendag. Vanaf 16.15 uur is daar 
de taptoe MCC Laren en om 17.00 uur 
wordt de dag afgesloten met een optre-
den van Natasha Harper, Paul Harper en 
Stephen Howell. 

www.kliniekdemedici.nl

Voorzitter Nico van Wieringen

Waarom wonen in Blaricum? 
Frans Robert is een geboren Blari-
cummer en heeft het hier goed naar 
zijn zin. ‘Ik heb jaren op de Koedijk 
gewoond en toen ik daar weg moest, 
kwam gelukkig het appartement waar 
ik nu woon op mijn pad dankzij een 
bevriend makelaar. Blaricum heeft 
een mooie omgeving en ligt lekker 
centraal. Tijdens de feestweek en Ko-
ningsdag zie je ook de mensen weer 
die naar elders vertrokken zijn, dat is 
toch wel echt Blaricums.’

Wat doet Frans in zijn vrije tijd?
Op zondagmorgen begint hij de dag 
met een zit in het Gooimeer, Frans 
is een van de ‘ijsmanvolgers’. ‘Het 
heeft mij wel wat gebracht, je leert 
goed te focussen waardoor je meer 
controle kunt uitoefenen. Er zijn zo 
langzamerhand wel een man of 60 – 
70 die dit nu doen.’ Daarnaast legt hij 
geregeld een kaartje bij Moeke, har-
tenjagen. En natuurlijk de solexgroep 
tijdens de feestweek. Met een clubje 
van vier vrienden, die elkaar al sinds 
de kleuterschool kennen viert hij met 
een groot feest om de vijf jaar hun ge-
boorte.

Met wie zou Frans een borrel willen 
drinken?
‘Ik heb niet een specifiek iemand met 

wie ik een borrel zou willen drinken, 
het kan met een willekeurig iemand 
zijn, ieder mens heeft zijn verhaal.’

Twitteren, Facebook?
‘Geen van beiden, wel WhatsAppen, 
ik heb zowel een professionele- als 
een vriendengroepsapp, erg handig.’

Vakantie: zomer of winter?
‘De wintersportvakantie trekt het 
meest, skiën. Weekendje weg is ook 
prima, maar ben geen echte vakantie-
ganger.’ 

Wat is een echte Frans Robert eigen-
schap? 
‘Handen uit de mouw. Afspraak is af-
spraak, dit geldt zeker voor mijn werk. 
Maar eerlijk is eerlijk met mijn vrien-
den wil dit ook wel eens misgaan. 
Humor is ook belangrijk, naast seri-
eus je werk doen moet je ook kunnen 
lachen.’

Aan welke Blaricummer geeft Frans 
het stokje door?
‘Het zou leuk zijn om iemand die niet 
in mijn bekende groepje zit aan de 
beurt te laten komen, ik geef dan ook 
het stokje door aan Simon Borsen, hij 
heeft het het afgelopen seizoen goed 
gedaan met schaatsen.’

Frans Robert te midden van de solexgroep

Frans Robert als feestvierder

En verder… 

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

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

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

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

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

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

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

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

bestaat 1 jaar 
Vanwege dit heuglijke feit hebben wij een jubileumactie 

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

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

Cornelis Henricus Maria (Cees) Calis
In memoriam  8 december 1939 -  19 februari 2016

door Frans Ruijter

Cees, zoon van Antonius Calis en Adriana Hendrika Calis-Janssen. Het was spannend of zijn geboorte goed zou 
verlopen, want het eerste kind uit dit huwelijk was levenloos ter wereld gekomen. Na Cees werden nog Wim (1941), 

Riek (1943) en Anneke (1945) geboren. In 1948 werd het gezin wederom getroffen; een tweeling kwam levenloos ter we-
reld. In 1953 werd een gezonde tweeling op de wereld gezet; Antoinette en Francisca. Moeder Adriana overleed 
op 16 juni 1963 op 50-jarige leeftijd; een verschrikkelijke klap voor het hele gezin, maar met steun van elkaar 

zijn ze door deze donkere periode heen gekomen. 

Cees was al jong actief, zo hielp hij bij 
zijn overbuurman Eikelhof ‘de melk-
boer’ al mee in de melkwijk. Het werken 
in de tuinen trok hem echter meer, ook 
omdat zijn vader Toon een hoveniers-
bedrijf had. Het zit in de Calisgenen, 
meerdere ooms waren in deze bedrijfstak 
actief. Vader Toon, broer Wim en Cees 
onderhielden vele tuinen in en om Blari-
cum. Cees op de gemotoriseerde bakfiets 
en vader Toon en Wim op de 
fiets. Totdat zijn vader stopte. 
Wim kon bij de gemeente Hil-
versum aan de slag en Cees 
kwam op 1 januari 1971 bij de 
gemeente Blaricum werken. 

Hulpkoster 
Bram van der Linden was 
tuinman en doodgraver bij de 
N.H.-kerk aan de Torenlaan. 
In 1963 hielp Cees hem daar 
bij het snoeien van een boom, 
niet wetende dat hij bijna de 
rest van zijn leven aan de kerk 
verbonden zou zijn. Bijzonder 
dat een katholiek bij de protes-
tanten ging helpen maar Cees 
zei: ‘We geloven allemaal 
in dezelfde God’. Naast zijn 
werk bij de gemeente besteed-
de Cees heel veel tijd aan de 
kerk. Hij vond het heerlijk om 
daar te zijn en op zijn manier 
de zaak te regelen, het liefst 
met niet te veel veranderin-
gen, want daar hield Cees  
niet van. Met Pasen de mand 
voor de te poten dahliaknol-
len versieren, in het najaar het 
blad opruimen en natuurlijk het zetten 
van de kerstboom, Cees regelde het op 
zijn eigen wijze. Vanzelfsprekend werd 
hij hulpkoster. Eerst schrikken toen hij 
bij plechtigheden een cd’tje moest afspe-
len maar ook dit kreeg hij onder de knie. 
Het mooiste van alles vond hij het luiden 
van de kerkklok. Dit kon hij als de beste. 

Op de klok
Voor zichzelf was Cees zuinig, voor an-
deren heel vrijgevig. Cees was ook een 

man van vaste patronen; vroeg opstaan, 
krantje lezen en deze dan bij de buren 
brengen, ruim op tijd op het werk zijn 
om koffie te zetten, weer op tijd naar 
huis en dan naar de Mosselweg om bij 
zijn broer Wim en geweldige schoonzus-
ter Gina te eten. Nadat zijn vader was 
overleden, was dit een dagelijks ritueel; 
een drankje voor het eten, Gina helpen 
met koken door even her en der in een 

pan te roeren, heerlijk te eten en dan hel-
pen met de afwas. Daarna nog een rondje 
langs de kerk om te kijken of alles er nog 
netjes bij lag, en kort na het achtuurjour-
naal naar bed. Hij leefde op de klok. Hij 
was dan ook super trots op zijn door een 
satelliet aangestuurde horloge, deze liep 
tot op de seconde nauwkeurig. 

Werk
Nadat Henny Zeegers met pensioen was, 
veegde Cees de kom van het dorp. Met 

‘zijn gele kar’ was hij een vast beeld in 
het dorp. Als je aan Cees vroeg of er nog 
nieuws was, zei hij steevast: ‘Nog geen 
doden’. Wij wierpen dan vaak tegen: 
‘Leuk nieuws is ook nieuws.’ Hoofd-
schuddend maar grijzend vervolgde hij 
dan zijn werkzaamheden. Cees heeft, 
tot zijn vervroegd pensioen in 2001, het 
dorp netjes gehouden. Met de laatste 
‘gele kar’, die speciaal voor Cees langer 

in bedrijf werd gehouden, is 
hij naar zijn huis gebracht, 
1e Molenweg 30. Vanaf dat 
moment kon je Cees uitte-
kenen: rechtop zittend op 
zijn fiets, groene overall en 
gele klompen. Hij reed vele 
malen per dag naar ‘zijn 
kerk’ en naar zijn eetadres 
aan de Mosselweg. 

De laatste jaren waren 
niet de prettigste voor 
Cees. Een paar lichte TIA’s 
brachten hem letterlijk en 
figuurlijk uit evenwicht. In 
Naarderheem leek hij weer 
op te knappen, maar er 
kwam een terugval. Via De 
Veste kwam hij gelukkig 
toch weer in zijn zo gelief-
de Blaricum, in Torenhof. 
Echter, weer via Naarder-
heem, kwam hij tenslotte 
in de Stichtse Hof. Hier is 
hij op vrijdag 19 februari 
jl. rustig ingeslapen. De 
uitvaart van Cees was in de 
St. Vituskerk, onder grote 
belangstelling van zowel de 

protestantse als de katholieke gemeen-
schap. Zo hoort het ook te gaan in Blari-
cum. Hij is begraven bij zijn ouders die 
hij heel lief had. Blaricum is weer een 
markant figuur armer, maar we gunnen 
Cees zijn rust waar hij de laatste jaren zo 
naar verlangde. 

Wij van hei & wei wensen zijn familie 
sterkte toe om dit verlies een plaats te ge-
ven. De dankbaarheid om hem gekend te 
hebben is groot. 

Expositie 
‘85 jaar BVV’31’ 
De voetbalvereniging BVV’31 bestaat 
op 25 mei a.s. 85 jaar. Reden voor de 
Historische Kring Blaricum (HKB) 
een expositie te organiseren van ‘85 
jaar BVV’31’.  
Alles wat de HKB in de loop der jaren 
van BVV’31 heeft vergaard, zal worden 
getoond. Dit zal vooral het geval zijn in 
de vorm van foto’s. Er wordt o.a. aan-
dacht geschonken aan: het ontstaan van 
de vereniging, de verschillende locaties 
waar werd gespeeld, de diverse jubilea, 
de naamswijziging van RK BVV tot 
BVV’31 op 12 oktober 1967, de diverse 
gewonnen prijzen (zilveren lauwertak-
ken, medailles en diploma’s), het da-
mesvoetbal, de internationale contacten 
en dan met name aan SG Hausen’05, de 
‘kruipdag’, de eerste sponsor en de zelf-
bouw van de huidige accommodatie. 

Informatie
De expositie is te bezichtigen t/m  
17 september. Openingstijden: don 
20.00-22.00 uur en zat 14.00-16.00 uur

Veteranen 1974: Staand vlnr. Leo 
Kortekaas, Toon Schaapherder, Kees 
Heijmans, Johan Puijk, Herman Vos, 
Harry Jacobs, Theo Slijkhuis, Max Mus-
kita, Henk ter Weijden, Theo Krijnen.
Gehurkt: Toon ter Weijden, Gert ter 
Weijden, Ton Sertons, Theo Mauer, Dick 
Mellegers, Elbert Koppen.

Lentebal 
Kruiskuilers 
Op 9 april kunt u zich weer laten ver-
leiden tot een spannend lentebal. De 
Kruiskuilers zetten in op een niets 
verhullende avond over uiteenlopende 
belangen in ons dorp. 
Nieuwsgierig? Kom kijken en verbaas u, 
vanaf 20.30 uur in het Vitusgebouw. Toe-
gangskaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar 
bij: Klaas Vos tel. 5313471, Nico de Jong 
tel. 06-54954136 en Stef van den Bergh  
tel. 06-53271637, of op de avond zelf 
aan de zaal. De opbrengsten gaan naar 
de Vastenaktie 2016.  Tot dan, Prins Pau-
luslusternogweleen de 2e.
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Cees Calis
door Ds. Jan Rinzema
Zelden ontmoet je in je leven mensen, zo authentiek, als de op vrijdag 19 febru-
ari jl. overleden Cees Calis. Hij behoorde tot de garde gezichten van ‘het oude 
Blaricum’. Een zuiver mens. Er is een uitspraak ‘what you see is what you get’. 
Bij Cees ging dat verder: ‘what you get is much more than you see’.

Cees is 8 december 1939 geboren in 
een echt Blaricums gezin. Hij was het 
1e kind van zes. Of negen, als je de drie 
overleden kinderen erbij telt...  Bij Cees’ 
geboorte zei de toenmalige Blaricum-
se huisarts De Vries Robe: ‘Leg de zes 
plankjes maar vast klaar’. De dokter be-
doelde daarmee: ‘Cees zal het niet lang 
maken. Het is een zwak kind’. ‘En’, zei 
Cees triomfantelijk, toen hij 70 werd: ‘Ik 
ben er nog!’ Met een grote glimlach.

De eerste Paap over de streep
Als 24-jarige kwam hij helpen op de 
begraafplaats bij de hervormde kerk. 
Bram van der Linden deed daar de be-
graafplaats en de tuin. Na enig heen en 
weer gespraat, want ja, we leefden in de 
na-oorlogse tijd van de verzuiling, werd 
Cees door de Hervormden gevraagd 
hulpkoster te worden. Dominee Berk-
hof grinnikte altijd: ‘Cees was de eerste 
Paap die we over de streep hebben ge-
haald!’ Het gaf in ieder geval aan, dat in 
Blaricum met kerkgrenzen soepel werd 
omgegaan. Blaricum was kerkelijk een 
gunnend dorp.

Eenvoud
Ik heb een aantal korte typeringen van 
Cees. Allereerst zijn eenvoud. Cees was 
wars van poeha. Als er wel eens iemand 
met veel lawaai de kerk binnenkwam 
om een begrafenis of huwelijk o.i.d. 
met veel aanvullende attributen te vie-
ren, dan fl uisterde Cees mij wel eens 
toe: ‘Dat wordt nooit een kwartje’. Cees 
zag en doorzag mensen. Cees was zeer 
gevoelig voor hartelijkheid. Die of die 
persoon was goed, want werkend voor de 
gemeente werd hij door die mensen wel 
eens voor een kop koffi e uitgenodigd. 
En dan bedoelde Cees: die man had hem 
niet een kop koffi e aan hoeven bieden; 
maar deed het toch. Hij, de eenvoudige 
Cees, werd een stoel aangeboden. ‘Een 
goed mens’ aldus Cees. Het is de Bijbel-
se meetlat, die Cees hanteerde, waar Je-
zus ergens zegt: ‘Als je iets goeds aan de 
minste van mijn broeders hebt gedaan, 
dan heb je het aan Mij gedaan.’

Saluutvlucht
Cees leefde dicht bij de natuur. Een keer 
kwam Cees bij me, met een verhaal, te 
mooi om waar te zijn. De zoon van prof. 

Schoorl, Pim, was op 50-jarige leeftijd 
overleden. Pim was bioloog en was altijd 
bezig met de natuur en vogels. Toen Cees 
bij het open graf van de zojuist begraven 
Pim Schoorl stond te wachten tot de 
grafdelvers het graf dicht zouden gooien, 
kwam een vlucht vogels aangevlogen. 

De vlucht vogels vloog de open graf-
kuil binnen aan de voetzijde, om aan de 
hoofdzijde weer naar boven te vliegen. 
Een ere - escorte van vogels, in saluut-
vlucht voor een laatste groet. 

Negen jaar heb ik Cees mogen kennen. In 
een dorp, waar veel Gooise glitter straalt, 
was Cees een kleine ster. Een bescheiden 
zuivere ster. ‘Iedereen streeft naar zijn 
15 minuten roem’ zei ooit Woody Allen. 
Cees heeft dit grote moment van grote 
roem in de grote wereld nooit gekend. 
Hij was een van de ‘stillen in den lande’, 
waarvan lied 440 zingt. ‘Ga stillen in den 
lande, uw Koning tegemoet’. Het zijn die 
‘stillen in den lande’, die het leven kleur, 
warmte en betekenis geven. God hebbe 
zijn ziel. Cees  verdient het.

 Blaricum toen...

Het dorpshuis Blaercom
Deze foto uit 1976 laat het dorpshuis in aanbouw zien vanaf de Schoolstraat. Wat 

opvalt is dat twee plaatselijke bedrijven aan de bouw hebben meegewerkt. De 
Openbare Lagere School verhuisde in 1951 van de Schoolstraat naar de Eemnes-
serweg. Het leegstaande gebouw werd door allerlei verenigingen in gebruik ge-

nomen. In 1957 meldt de Laarder Courant de BEL al dat de oude school eigenlijk 
het dorpshuis moet worden. Vele vrijwilligers slaan de handen ineen om dat te 
verwezenlijken. Er werd zelfs onder leiding van een architect een heus plan ge-
maakt om het gebouw, zoals we het nu zouden noemen, ‘op te leuken’. Door de 
activiteiten van de ‘Jeugdsociëteit’ werd deze gedaantewisseling goed zichtbaar.

Gedenksteen
In 1971 zei burgemeester Tydeman dat de commissie (met ook particulieren) 
voor het dorpshuis binnenkort met het besluit zou komen over de defi nitieve 

plaats en het bedrag dat met de bouw van het dorpshuis gemoeid zal zijn. Hij gaf 
wel aan dat de gemeente Blaricum krap bij kas zat. Vele vergaderingen en een 

paar jaar verder is het er van gekomen. In 1976 werd met de bouw begonnen en 
in oktober van dat jaar mocht wethouder Herman de Klerk de gedenksteen bij de 
ingang metselen. Op 23 april 1977 opende gedeputeerde Van Dis het dorpshuis 

Blaercom. Hij onthulde de naam die in smeedwerk was vervaardigd door de 
Laarder siersmid Nico Vos. Osterwald was de eerste beheerder. Hierna nam Wim 

van ‘t Hull de touwtjes in handen. Jolanda Raven was de volgende en nu heeft 
Paul Molenkamp de leiding. In Blaercom wordt elke maand vergaderd door de 

redactie van uw hei & wei. 

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

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

BelNieuws@Bel_Nieuws
Vitus en Blaercom onderzoeken samenwer-
king

Carin Francken @CarinFrancken
Aanleiding voor een paar leuke fi etstochten door ‘t Gooi! 
Tip 
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Op donderdag 5 mei organiseert de gemeente Blaricum, mede namens de gemeente Eemnes en Laren, de jaarlijkse BEL-vetera-
nendag. Op deze dag vieren we in Nederland dat wij in vrijheid leven. Ook in Blaricum staan wij hier graag bij stil. En het is boven-
dien Hemelvaartsdag. Daarom een bijzonder programma voor deze bijzondere dag.

Programma
Rond de klok van 11.00 uur stationeren 
er ruim 60 oude legervoertuigen en 
ongeveer twaalf motoren op het Oranje-
weitje. Om 11.30 uur begint het officiële 
programma voor de veteranen. Om 
ongeveer 14.15 uur rijden de historische 
legervoertuigen met de veteranen in 
colonne door de drie BEL-dorpen. Bekijk 
de route op www.hetgooibevrijd.nl. 
De Larense Drum- & Showband MCC 
staat de colonne bij de Blaricumse mu-
ziektent om 16.00 uur op te wachten en 
vanaf daar wordt de route gezamenlijk 
vervolgd naar het Oranjeweitje. Eenmaal 
aangekomen op het Oranjeweitje geeft 
MCC een fantastisch optreden.
Om 17.00 uur sluiten Stephen Howell en 
Natascha en Paul Harper de dag geheel 
in stijl af met herkenbare muziek uit de 
jaren ’40. We nodigen alle inwoners van 
de BEL-gemeenten van harte uit om 
vanaf ongeveer 16.15 uur de optredens 
op het Oranjeweitje bij te wonen. 

Bevrijdingsdag 2016: BEL-veteranendag met optocht 
oude militaire voertuigen en optredens

Het Blaricumse Comité 4 mei nodigt u uit voor de jaarlijkse herdenking van de oor-
logsslachtoffers. Het thema dit jaar is ‘Geef vrijheid door’.

De herdenking begint met een stille 
tocht, die om 19.15 uur start vanaf de 
Vituskerk aan de Kerklaan. De tocht gaat 
door het dorp naar het Burgemeester 
Klarenbeekpark. Bij het monument voor 
gevallenen begint de herdenking om ca. 
19.45 uur. Om 20.00 uur zijn er twee 
minuten stilte en aansluitend wordt het 
Wilhelmus gezongen. 

Na afloop van de herdenking bent u wel-
kom in de tent op het Oranjeweitje voor 
een kopje koffie of thee om nog even 
na te praten en te luisteren naar een 
optreden van Natasha en Paul Harper, en 
Stephen Howell.
Het hele programma met de route-
beschrijving van de stille tocht leest u 
elders in dit blad.

Dodenherdenking 4 mei 
4 mei 
Dodenherdenking
Vanaf ‘s avonds 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) hangen in Nederland de 
vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De vlag die gebruikt 
wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. 

5 mei 
Bevrijdingsdag
Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en 
hangt hij tussen zonsopgang (06.00 uur) en zons-
ondergang (21.12 uur). De oranje wimpel wordt 
niet gebruikt.

Het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed
Den Vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den doet
Een prince van Oranje
Ben ik vrij onverveerd
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd    

Mijn schild en de betrouwe
Zijt gij o God mijn heer
Op u zoo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmer meer
Dat ik toch vroom mag blijven
Uw Dienaar t’aller stond
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt

Vlagprotocol 4 en 5 mei

Blaricum

Op woensdag 27 april (Koningsdag), 
donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag/
Hemelvaartsdag) en vrijdag 6 mei 
(collectieve vrije dag) zijn het gemeen-
tehuis en het BEL-kantoor gesloten. 
Ook is telefoonnummer 14 035 niet 
bereikbaar. Op overige dagen zijn wij 
geopend op de gebruikelijke tijden.

Gewijzigde afval ophaaldagen
Op Koningsdag haalt de GAD geen 
huishoudelijk afval op. Het verschuift 
naar donderdag 28 april. Op Hemel-
vaartsdag haalt de GAD geen PMD op. 
Het verschuift naar vrijdag 6 mei. 
Kijk op uw inzamelkalender of op 
www.gad.nl voor alle inzameldata.

SLUITING GEMEENTEDIENSTEN

Oproep aan BEL-inwoners 
U kent vast de beelden van de bevrijding van ons land. Zwaaiende, fees-
tende mensen, blije gezichten en colonnes  legervoertuigen die door de 
straten rijden als teken van vrijheid. 

Deze sfeer willen we op 5 mei 2016 een klein beetje terugbrengen in 
de drie BEL-dorpen. Dus steek uw vlag uit en geef de veteranen een 
feestelijk onthaal langs de route!

Het Gooi Bevrijd!
Het Gooi Bevrijd is een evenement dat sinds 2013 wordt georganiseerd. 
Het evenement staat in het teken van de bevrijding van de Gooi en 
Vechtstreek, in mei alweer 71 jaar geleden. Deelname aan de histori-
sche tochten gaat op inschrijving en kan alleen wanneer u in het bezit 
bent van een historische legervoertuig of -motor. De deelnemers aan 
dit evenement verblijven van 4 tot en met 8 mei op de Woensberg, 
alwaar een heus tentenkamp wordt opgezet. 

Kijk voor meer informatie over het evenement op 
www.hetgooibevrijd.nl
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De aangevraagde of verleende (om-
gevings)vergunningen worden niet 
meer in de hei & wei gepubliceerd. 
Deze (omgevings)vergunningen kunt 
u bekijken via de landelijke website 
www.overheid.nl of via www.blaricum.nl (Bekendmakingen).

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

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Rioolwaterzuiveringsinstallatie Blari-
cum ter inzage ligt. Dit ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Het plangebied ligt tussen de RWZI in 
Blaricum en parkeerplaats ’t Veentje aan 
de A27 in de gemeente Eemnes. 
Dit plan maakt de leiding mogelijk 
tussen de RWZI en het slibverlaadsta-
tion dat aan de Eemnesserzijde wordt 
gerealiseerd.

Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan 
in Eemnes ter inzage. Dit plan maakt 
een slibverlaadstation mogelijk. Slib 
wordt vanaf de RWZI hier in opgeslagen. 
Vrachtwagens halen hier het slib op dat 
afkomstig is van het RWZI in Blaricum en 
vervoeren het verder. Hiermee hoeft het 
vrachtverkeer niet meer door de kernen 
van Blaricum en ook Laren.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt per 
18 maart 2016 gedurende zes weken ter 
inzage bij de balie Vergunningen in het 
kantoor van de BEL Combinatie aan de 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op 

afspraak terecht (tel. 14 035). Het ont-
werpbestemmingsplan kunt u ook inzien 
via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0376.BPRWZI-On01). Het plan 
is al eerder digitaal gepubliceerd en de 
digitale publicatie is leidend voor de ter-
mijn van het indienen van zienswijzen. 

Gedurende de termijn van ter visie lig-
ging kan een ieder een zienswijze indie-
nen bij de gemeenteraad van Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerp-
bestemmingsplan Partiële herziening 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Blaricum’.
Ook het indienen van een mondelinge 
reactie is mogelijk. Hiervoor dient, bin-
nen de termijn van de ter visie ligging, 
een afspraak te worden gemaakt met 
mevrouw W. Verbeek van de BEL Combi-
natie, telefoonnummer 14 035. 

Het is niet mogelijk telefonisch of via e-
mail uw zienswijze kenbaar te maken. 

Ontwerpbestemmingsplan Partiële 
herziening Rioolwaterzuiverings-
installatie Blaricum

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

Op verzoek kunnen inwoners een 
afschrift van de besluiten zoals gepubli-
ceerd in het elektronisch gemeenteblad 
per post ontvangen. Dit is een extra ser-
vice van de gemeente Blaricum. Aan de 
toegezonden bekendmakingen kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
Het elektronisch gemeenteblad op 

www.overheid.nl is de enige formele 
rechtsgeldige versie.

Om de bekendmakingen per post te 
ontvangen kunt u zich aanmelden bij 
het bestuurssecretariaat op: 035 – 751 
32 25 of 035 – 751 32 09. Of per mail: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl

Bekendmakingen per post ontvangen

In verband met activiteiten op Koningsdag, woensdag 27 april 2016, zijn die dag van 
06.00 tot en met 23.00 uur verschillende wegen in het dorp afgesloten en wordt het 
verkeer omgeleid. Ook kan op sommige weggedeelten niet worden geparkeerd. 
De betreffende wegen en weggedeelten staan binnenkort op www.overheid.nl en 
www.blaricum.nl

Wegafsluitingen rond Koningsdag

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

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt dan één centraal telefoonnummer bel-
len: 14 035 (Let op: U dient alleen 14 035 in te toetsen, dus zonder een getal ervoor). 

Het gaat om een vast nummer, dat 
volgens het lokale tarief te bellen is, ook 
vanaf een mobiele telefoon. Vanuit het 
buitenland, met Skype en via sommige 
providers is het niet mogelijk 14 035 te 

bellen. Daarom blijft het hoofdnummer 
035 - 751 32 22 vooralsnog in gebruik. 
Beide telefoonnummers zijn bereikbaar 
op maandag t/m donderdag van 08.30 
tot 17.00 uur. Vrijdag tot 13.00 uur.

Bel 14 035 voor vragen aan uw 
gemeente
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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 donderdag 5 mei organiseert de gemeente Blaricum, mede namens de gemeente Eemnes en Laren, de jaarlijkse BEL-vetera-
nendag. Op deze dag vieren we in Nederland dat wij in vrijheid leven. Ook in Blaricum staan wij hier graag bij stil. En het is boven-
dien Hemelvaartsdag. Daarom een bijzonder programma voor deze bijzondere dag.

Programma
Rond de klok van 11.00 uur stationeren 
er ruim 60 oude legervoertuigen en 
ongeveer twaalf motoren op het Oranje-
weitje. Om 11.30 uur begint het officiële 
programma voor de veteranen. Om 
ongeveer 14.15 uur rijden de historische 
legervoertuigen met de veteranen in 
colonne door de drie BEL-dorpen. Bekijk 
de route op www.hetgooibevrijd.nl. 
De Larense Drum- & Showband MCC 
staat de colonne bij de Blaricumse mu-
ziektent om 16.00 uur op te wachten en 
vanaf daar wordt de route gezamenlijk 
vervolgd naar het Oranjeweitje. Eenmaal 
aangekomen op het Oranjeweitje geeft 
MCC een fantastisch optreden.
Om 17.00 uur sluiten Stephen Howell en 
Natascha en Paul Harper de dag geheel 
in stijl af met herkenbare muziek uit de 
jaren ’40. We nodigen alle inwoners van 
de BEL-gemeenten van harte uit om 
vanaf ongeveer 16.15 uur de optredens 
op het Oranjeweitje bij te wonen. 

Bevrijdingsdag 2016: BEL-veteranendag met optocht 
oude militaire voertuigen en optredens

Het Blaricumse Comité 4 mei nodigt u uit voor de jaarlijkse herdenking van de oor-
logsslachtoffers. Het thema dit jaar is ‘Geef vrijheid door’.

De herdenking begint met een stille 
tocht, die om 19.15 uur start vanaf de 
Vituskerk aan de Kerklaan. De tocht gaat 
door het dorp naar het Burgemeester 
Klarenbeekpark. Bij het monument voor 
gevallenen begint de herdenking om ca. 
19.45 uur. Om 20.00 uur zijn er twee 
minuten stilte en aansluitend wordt het 
Wilhelmus gezongen. 

Na afloop van de herdenking bent u wel-
kom in de tent op het Oranjeweitje voor 
een kopje koffie of thee om nog even 
na te praten en te luisteren naar een 
optreden van Natasha en Paul Harper, en 
Stephen Howell.
Het hele programma met de route-
beschrijving van de stille tocht leest u 
elders in dit blad.

Dodenherdenking 4 mei 
4 mei 
Dodenherdenking
Vanaf ‘s avonds 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) hangen in Nederland de 
vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De vlag die gebruikt 
wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. 

5 mei 
Bevrijdingsdag
Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en 
hangt hij tussen zonsopgang (06.00 uur) en zons-
ondergang (21.12 uur). De oranje wimpel wordt 
niet gebruikt.

Het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed
Den Vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den doet
Een prince van Oranje
Ben ik vrij onverveerd
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd    

Mijn schild en de betrouwe
Zijt gij o God mijn heer
Op u zoo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmer meer
Dat ik toch vroom mag blijven
Uw Dienaar t’aller stond
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt

Vlagprotocol 4 en 5 mei

Blaricum

Op woensdag 27 april (Koningsdag), 
donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag/
Hemelvaartsdag) en vrijdag 6 mei 
(collectieve vrije dag) zijn het gemeen-
tehuis en het BEL-kantoor gesloten. 
Ook is telefoonnummer 14 035 niet 
bereikbaar. Op overige dagen zijn wij 
geopend op de gebruikelijke tijden.

Gewijzigde afval ophaaldagen
Op Koningsdag haalt de GAD geen 
huishoudelijk afval op. Het verschuift 
naar donderdag 28 april. Op Hemel-
vaartsdag haalt de GAD geen PMD op. 
Het verschuift naar vrijdag 6 mei. 
Kijk op uw inzamelkalender of op 
www.gad.nl voor alle inzameldata.

SLUITING GEMEENTEDIENSTEN

Oproep aan BEL-inwoners 
U kent vast de beelden van de bevrijding van ons land. Zwaaiende, fees-
tende mensen, blije gezichten en colonnes  legervoertuigen die door de 
straten rijden als teken van vrijheid. 

Deze sfeer willen we op 5 mei 2016 een klein beetje terugbrengen in 
de drie BEL-dorpen. Dus steek uw vlag uit en geef de veteranen een 
feestelijk onthaal langs de route!

Het Gooi Bevrijd!
Het Gooi Bevrijd is een evenement dat sinds 2013 wordt georganiseerd. 
Het evenement staat in het teken van de bevrijding van de Gooi en 
Vechtstreek, in mei alweer 71 jaar geleden. Deelname aan de histori-
sche tochten gaat op inschrijving en kan alleen wanneer u in het bezit 
bent van een historische legervoertuig of -motor. De deelnemers aan 
dit evenement verblijven van 4 tot en met 8 mei op de Woensberg, 
alwaar een heus tentenkamp wordt opgezet. 

Kijk voor meer informatie over het evenement op 
www.hetgooibevrijd.nl
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De aangevraagde of verleende (om-
gevings)vergunningen worden niet 
meer in de hei & wei gepubliceerd. 
Deze (omgevings)vergunningen kunt 
u bekijken via de landelijke website 
www.overheid.nl of via www.blaricum.nl (Bekendmakingen).

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

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Rioolwaterzuiveringsinstallatie Blari-
cum ter inzage ligt. Dit ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Het plangebied ligt tussen de RWZI in 
Blaricum en parkeerplaats ’t Veentje aan 
de A27 in de gemeente Eemnes. 
Dit plan maakt de leiding mogelijk 
tussen de RWZI en het slibverlaadsta-
tion dat aan de Eemnesserzijde wordt 
gerealiseerd.

Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan 
in Eemnes ter inzage. Dit plan maakt 
een slibverlaadstation mogelijk. Slib 
wordt vanaf de RWZI hier in opgeslagen. 
Vrachtwagens halen hier het slib op dat 
afkomstig is van het RWZI in Blaricum en 
vervoeren het verder. Hiermee hoeft het 
vrachtverkeer niet meer door de kernen 
van Blaricum en ook Laren.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt per 
18 maart 2016 gedurende zes weken ter 
inzage bij de balie Vergunningen in het 
kantoor van de BEL Combinatie aan de 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op 

afspraak terecht (tel. 14 035). Het ont-
werpbestemmingsplan kunt u ook inzien 
via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0376.BPRWZI-On01). Het plan 
is al eerder digitaal gepubliceerd en de 
digitale publicatie is leidend voor de ter-
mijn van het indienen van zienswijzen. 

Gedurende de termijn van ter visie lig-
ging kan een ieder een zienswijze indie-
nen bij de gemeenteraad van Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerp-
bestemmingsplan Partiële herziening 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Blaricum’.
Ook het indienen van een mondelinge 
reactie is mogelijk. Hiervoor dient, bin-
nen de termijn van de ter visie ligging, 
een afspraak te worden gemaakt met 
mevrouw W. Verbeek van de BEL Combi-
natie, telefoonnummer 14 035. 

Het is niet mogelijk telefonisch of via e-
mail uw zienswijze kenbaar te maken. 

Ontwerpbestemmingsplan Partiële 
herziening Rioolwaterzuiverings-
installatie Blaricum

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

Op verzoek kunnen inwoners een 
afschrift van de besluiten zoals gepubli-
ceerd in het elektronisch gemeenteblad 
per post ontvangen. Dit is een extra ser-
vice van de gemeente Blaricum. Aan de 
toegezonden bekendmakingen kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
Het elektronisch gemeenteblad op 

www.overheid.nl is de enige formele 
rechtsgeldige versie.

Om de bekendmakingen per post te 
ontvangen kunt u zich aanmelden bij 
het bestuurssecretariaat op: 035 – 751 
32 25 of 035 – 751 32 09. Of per mail: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl

Bekendmakingen per post ontvangen

In verband met activiteiten op Koningsdag, woensdag 27 april 2016, zijn die dag van 
06.00 tot en met 23.00 uur verschillende wegen in het dorp afgesloten en wordt het 
verkeer omgeleid. Ook kan op sommige weggedeelten niet worden geparkeerd. 
De betreffende wegen en weggedeelten staan binnenkort op www.overheid.nl en 
www.blaricum.nl

Wegafsluitingen rond Koningsdag

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

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt dan één centraal telefoonnummer bel-
len: 14 035 (Let op: U dient alleen 14 035 in te toetsen, dus zonder een getal ervoor). 

Het gaat om een vast nummer, dat 
volgens het lokale tarief te bellen is, ook 
vanaf een mobiele telefoon. Vanuit het 
buitenland, met Skype en via sommige 
providers is het niet mogelijk 14 035 te 

bellen. Daarom blijft het hoofdnummer 
035 - 751 32 22 vooralsnog in gebruik. 
Beide telefoonnummers zijn bereikbaar 
op maandag t/m donderdag van 08.30 
tot 17.00 uur. Vrijdag tot 13.00 uur.

Bel 14 035 voor vragen aan uw 
gemeente
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Het college van burgemeester en wet-
houders van Blaricum heeft kennis 
genomen van het op 87-jarige leeftijd 
overlijden van de heer Gé van der Pol. 

De heer Van der Pol was architect 
en in die hoedanigheid heeft hij veel 
betekend voor het behoud van het 
Blaricumse monumentale bezit en 
dorpskarakteristieken. Zo heeft hij 
beschrijvingen gemaakt van vele 
belangrijke panden in het dorp, die 
als basis dienden voor de beschermde 
status hiervan in de diverse bestem-
mingsplannen. Ook was hij vanaf 2003 
jarenlang burgerlid in de Welstands-
commissie. 

Hij was een groot kenner van de 

geschiedenis van Blaricum en hij heeft 
samen met Gerbe van der Woude het 
boek ‘Blaricum’ geschreven, over Bla-
ricum, haar landhuizen en villa’s, haar 
atelier-woningen en hutten en haar 
bijzondere bewoners. 

Wij wensen familie en vrienden van de 
heer Van der Pol sterkte bij de verwer-
king van dit verlies.

In memoriam 
Gé van der Pol (1928)

Wilt u iets kwijt bij de politie over wat er speelt in uw buurt? Vindt u dat de politie 
ergens op moet letten of wilt u (preventie)advies? Dan bent u vanaf 18 april aan-
staande welkom bij de pop-up spreektafel van de wijkagenten in Blaricum. In de 
gemeente Blaricum start dan een proef met een zogenoemde ‘pop-up wijkagent’. 
Dit houdt in dat de wijkagenten wekelijks gedurende twee uur letterlijk met tafel 
en klapstoelen aanwezig zijn in de wijk. De ene week in het oude dorp en de an-
dere keer in de Bijvanck/De Blaricummermeent. 

Er zijn geen vaste dagen, tijden of plaat-
sen voor de ‘pop-up wijkagent’, zodat 
indien nodig ingespeeld kan worden 
op verzoeken en issues die opkomen. 
Mogelijke locaties zijn bijvoorbeeld: 
Blaercom, Malbak, Meenthuis, Bijvanck, 
gemeentehuis Blaricum. 

Vooraf wordt aangekondigd waar en 
wanneer de wijkagenten ‘oppoppen’. Dit 

wordt onder andere via Twitter 
(@politieDGV en @Gem_Blaricum), 
de gemeentelijke website en Facebook 
(politie Hilversum en politie Huizen) 
bekendgemaakt. 

Bij de pop-up spreektafel kunt u laag-
drempelig in contact komen met de wijk-
agent voor een kennismaking, vragen of 
problemen. Er worden geen aangiften 

opgenomen, wel kunt u ter plekke een 
afspraak maken om op een later tijdstip 
aangifte te doen. 

De ‘pop-up wijkagent’ wordt in septem-
ber geëvalueerd. Aan de hand daarvan 
wordt gekeken of continuering gewenst 
is. Bij succes start ook gemeente Laren 
met een ‘pop-up wijkagent’. 

Wijziging openstelling 
politiepost in Laren
De politiepost aan de Groene Gerritsweg 
in Laren heeft per 18 april aanstaande 
geen dagelijkse openstelling meer. De 
post is vanaf dat moment geopend op 
maandag en donderdag van 09.00 tot 
12.30 uur. Uit analyse van de politie 

is gebleken dat de aanloop bij deze 
politiepost minder wordt. Steeds meer 
gesprekken vinden op afspraak plaats en 
meer mensen doen aangifte via internet. 
Daarnaast is een aantal taken, zoals het 
verzamelen van verloren voorwerpen 
en noteren van een verloren paspoort, 
geen politietaak meer. Inwoners kunnen 
hiervoor direct terecht bij de gemeente. 

Door de politiepost niet meer dagelijks 
open te stellen kunnen wijkagenten 
meer in de eigen wijk aanwezig zijn en 
daar meer werk verrichten. 
Daarnaast is het altijd mogelijk om via 
0900 – 88 44 een afspraak met de wijk-
agent te maken. 

Nieuw in Blaricum: pop-up wijkagent

Op zoek naar een betrouwbare en betaalbare hulp? Kijk op schoonthuis.nl en maak 
gebruik van het speciale aanbod voor alle inwoners in de Gooi en Vechtstreek. 

Wie hulp aanvraagt via schoonthuis.nl, 
krijgt van de gemeente een bijdrage in 
de kosten. Het maakt niet uit of u jong 
of ouder bent, alleenstaand of een gezin 
heeft, gezond bent of minder mobiel. 
Het aanbod geldt voor iedereen. 

Schoonthuis.nl
Op schoonthuis.nl vindt u meer dan tien 
bedrijven die hulpen aanbieden in uw 
gemeente. Zij ondersteunen bij schoon-
maakwerkzaamheden in en rond het huis. 
Via de site vraagt u snel en eenvoudig een 
offerte aan. U bepaalt zelf het aantal uur 
per week. Per uur krijgt u een bijdrage 
van € 10,- van de gemeente. De bijdrage 
geldt voor maximaal 4 uur per week.

Speciaal aanbod
De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek 
zetten zich samen met inwoners in voor 
het creëren van nieuwe banen voor 
huishoudelijke hulpen. Met ondersteu-
ning van het Rijk kunnen de gemeenten 
tegemoet komen in de kosten van huis-
houdelijke hulp. Zo is het voor u extra 
aantrekkelijk om een hulp te zoeken die 
verzekerd is van goede arbeidsvoorwaar-
den en blijft er werk voor huishoudelijke 
hulpen in de Gooi en Vechtstreek.

Meer weten? 
Kijk op schoonthuis.nl

Betrouwbare en betaalbare hulp 
via schoonthuis.nl

Tot en met 3 juni aanstaande zijn er wegwerkzaamheden waardoor vertraging 
ontstaat in de dienstregeling van de streeklijnbussen 100 (Bussum-Huizen-
Blaricum-Hilversum) en 101 (Bussum-Huizen-Blaricum).

Om te voorkomen dat de bussen daar-
door belangrijke aansluitingen missen, 
is de route in Blaricum tijdelijk verkort. 
In plaats van de normale route vanuit 
Huizen via de Aristoteleslaan, Boven-
maatweg, ’t Merk, Viersloot, De Noord 
en Stichtseweg, rijden de bussen 
vanuit de richting Huizen tijdelijk door 
De Blaricummermeent (Floris V Dreef) 

en dan via de Stichtseweg rechtstreeks 
naar het busstation ‘Carpoolplaats’ 
(idem in omgekeerde richting).   

Busreizigers uit de Bijvanck kunnen 
tijdelijk gebruik maken van lijn 320, die 
over ’t Merk rijdt. Of via een tijdelijk 
aangebrachte halte op de Stichtseweg 
van de (omgelegde) lijn 100 of 101.   

TIJDELIJK ANDERE ROUTE STREEKBUSLIJN 
100 EN 101 DOOR BLARICUM

Foto: HBEL-wethouders geven startsein
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NLdoet: Wethouders Blaricum verzorgen lunch voor bewoners Torenhof
De drie wethouders van Blaricum gingen vrijdag 11 maart jl. als vrijwilliger tijdens 
NLdoet aan de slag bij woonzorgcentrum Vivium Torenhof. Zij hielpen in het restau-
rant en verzorgden de lunch voor de bewoners.

De vrijwilligers begonnen met het dek-
ken van de tafels bij Torenhof. Daarna 
verwelkomden zij de bewoners en hiel-
pen ze met het opdienen van de warme 
lunch. Bij de koffie werden de bewoners 
verrast met een speciaal petit fourtje dat 
door de wethouders werd aangeboden. 

Vrijwilligersactie NLdoet
NLdoet wordt jaarlijks georganiseerd 
door het Oranje Fonds. Tijdens de actie-
dagen steken mensen in het hele land de 
handen uit de mouwen bij maatschap-
pelijke organisaties. Meer informatie 
over NLdoet vindt u op www.nldoet.nl

Vivium Torenhof
Woonzorgcentrum Torenhof is onder-
deel van de Vivium Zorggroep. De zorg-
groep helpt mensen om hun eigen leven 
te blijven leiden, in elke levensfase. Zo 
gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. 
Ook wordt de zorg uit handen van de 
partners en familie genomen. Vivium 
biedt een oplossing die past. Of het nu 
gaat om zelfstandig wonen, revalidatie, 
goede zorg, een passende woonsituatie 
of plezierig leven: Vivium helpt mensen 
verder. Kijk voor meer informatie op: 
www.vivium.nl

Veel bewoners storen zich aan zwerfafval in de openbare ruimte. Daarom stellen 
de BEL-gemeenten bewoners kosteloos een aanhanger ter beschikking. Deze zwerf-
afvalaanhanger bevat diverse gereedschappen waarmee bewoners zwerfafval in de 
buurt kunnen opruimen of groenstroken mee kunnen schoon maken. De aanhan-
ger kan op afspraak geleend worden. 

De zwerfafvalaanhanger is een initia-
tief van de gemeenten om bewoners, 
buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknap-
pen van de leefomgeving is immers niet 
alleen een taak van de gemeente, maar 
ook van inwoners.
 
In de aanhanger zitten o.a. vegers, 
schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, 
afvalzakken, veiligheidsvestjes, werk-
handschoenen, een kruiwagen, pionnen 
en zelfs een EHBO-koffer. Ook bevat de 
aanhanger benodigdheden waarmee 
kleine klusjes in de wijk kunnen worden 

opgeknapt, zoals het rechtzetten van 
paaltjes of borden. Bij de aanhanger is 
een mogelijkheid om na afloop van de 
werkzaamheden de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school 
of betrokken inwoner kan de aanhanger 
reserveren. Dit kan door telefonisch 
contact op te nemen met de werfbe-
heerder via het gemeentelijke telefoon-
nummer 14 035 (elke werkdag van 08.00 
tot 16.00 uur). Bij het reserveren kan 
ook direct een afspraak worden gemaakt 
met de wijkbeheerder. Hij komt vervol-
gens langs om advies te geven over de 

uit te voeren werkzaamheden of over de 
manier waarop het verzamelde (snoei-)
afval kan worden afgevoerd. 
De aanhanger kan worden opgehaald 

op de gemeentewerf, Zuidersingel 2 in 
Eemnes. Na gebruik moeten alle ge-
reedschappen weer volledig en schoon 
worden ingeleverd.

Aanhanger te leen voor opruimen zwerfafval

Wilt u ook de gemeentevlag van 
Blaricum? Dat kan! U kunt name-
lijk een gemeentevlag kopen. Deze 
gemeentevlag kunt u voeren bij 
officiële gelegenheden en feestelijk-
heden.

De vlag is verkrijgbaar bij Faber 
Vlaggen, via hun webshop 
www.faberwebshop.nl. De vlag is 
verkrijgbaar in verschillende afmetin-
gen en de prijs varieert naar gelang 
de afmeting. 

V.l.n.r.: Wethouder Kennis, Boersen en Lüken serveren de lunch voor de bewoners van 
Torenhof. 

Foto: Studio Kastermans

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 gemeen-
tehuis aan de Kerklaan 16, tijdens openingstijden van Burgerzaken (dinsdag- en 
donderdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur). 
Een doosje met 6 glazen kost € 15,-.

Unieke wijnglazen Blaricum 
200 jaar te koopGEMEENTEVLAG KOPEN?
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Het college van burgemeester en wet-
houders van Blaricum heeft kennis 
genomen van het op 87-jarige leeftijd 
overlijden van de heer Gé van der Pol. 

De heer Van der Pol was architect 
en in die hoedanigheid heeft hij veel 
betekend voor het behoud van het 
Blaricumse monumentale bezit en 
dorpskarakteristieken. Zo heeft hij 
beschrijvingen gemaakt van vele 
belangrijke panden in het dorp, die 
als basis dienden voor de beschermde 
status hiervan in de diverse bestem-
mingsplannen. Ook was hij vanaf 2003 
jarenlang burgerlid in de Welstands-
commissie. 

Hij was een groot kenner van de 

geschiedenis van Blaricum en hij heeft 
samen met Gerbe van der Woude het 
boek ‘Blaricum’ geschreven, over Bla-
ricum, haar landhuizen en villa’s, haar 
atelier-woningen en hutten en haar 
bijzondere bewoners. 

Wij wensen familie en vrienden van de 
heer Van der Pol sterkte bij de verwer-
king van dit verlies.

In memoriam 
Gé van der Pol (1928)

Wilt u iets kwijt bij de politie over wat er speelt in uw buurt? Vindt u dat de politie 
ergens op moet letten of wilt u (preventie)advies? Dan bent u vanaf 18 april aan-
staande welkom bij de pop-up spreektafel van de wijkagenten in Blaricum. In de 
gemeente Blaricum start dan een proef met een zogenoemde ‘pop-up wijkagent’. 
Dit houdt in dat de wijkagenten wekelijks gedurende twee uur letterlijk met tafel 
en klapstoelen aanwezig zijn in de wijk. De ene week in het oude dorp en de an-
dere keer in de Bijvanck/De Blaricummermeent. 

Er zijn geen vaste dagen, tijden of plaat-
sen voor de ‘pop-up wijkagent’, zodat 
indien nodig ingespeeld kan worden 
op verzoeken en issues die opkomen. 
Mogelijke locaties zijn bijvoorbeeld: 
Blaercom, Malbak, Meenthuis, Bijvanck, 
gemeentehuis Blaricum. 

Vooraf wordt aangekondigd waar en 
wanneer de wijkagenten ‘oppoppen’. Dit 

wordt onder andere via Twitter 
(@politieDGV en @Gem_Blaricum), 
de gemeentelijke website en Facebook 
(politie Hilversum en politie Huizen) 
bekendgemaakt. 

Bij de pop-up spreektafel kunt u laag-
drempelig in contact komen met de wijk-
agent voor een kennismaking, vragen of 
problemen. Er worden geen aangiften 

opgenomen, wel kunt u ter plekke een 
afspraak maken om op een later tijdstip 
aangifte te doen. 

De ‘pop-up wijkagent’ wordt in septem-
ber geëvalueerd. Aan de hand daarvan 
wordt gekeken of continuering gewenst 
is. Bij succes start ook gemeente Laren 
met een ‘pop-up wijkagent’. 

Wijziging openstelling 
politiepost in Laren
De politiepost aan de Groene Gerritsweg 
in Laren heeft per 18 april aanstaande 
geen dagelijkse openstelling meer. De 
post is vanaf dat moment geopend op 
maandag en donderdag van 09.00 tot 
12.30 uur. Uit analyse van de politie 

is gebleken dat de aanloop bij deze 
politiepost minder wordt. Steeds meer 
gesprekken vinden op afspraak plaats en 
meer mensen doen aangifte via internet. 
Daarnaast is een aantal taken, zoals het 
verzamelen van verloren voorwerpen 
en noteren van een verloren paspoort, 
geen politietaak meer. Inwoners kunnen 
hiervoor direct terecht bij de gemeente. 

Door de politiepost niet meer dagelijks 
open te stellen kunnen wijkagenten 
meer in de eigen wijk aanwezig zijn en 
daar meer werk verrichten. 
Daarnaast is het altijd mogelijk om via 
0900 – 88 44 een afspraak met de wijk-
agent te maken. 

Nieuw in Blaricum: pop-up wijkagent

Op zoek naar een betrouwbare en betaalbare hulp? Kijk op schoonthuis.nl en maak 
gebruik van het speciale aanbod voor alle inwoners in de Gooi en Vechtstreek. 

Wie hulp aanvraagt via schoonthuis.nl, 
krijgt van de gemeente een bijdrage in 
de kosten. Het maakt niet uit of u jong 
of ouder bent, alleenstaand of een gezin 
heeft, gezond bent of minder mobiel. 
Het aanbod geldt voor iedereen. 

Schoonthuis.nl
Op schoonthuis.nl vindt u meer dan tien 
bedrijven die hulpen aanbieden in uw 
gemeente. Zij ondersteunen bij schoon-
maakwerkzaamheden in en rond het huis. 
Via de site vraagt u snel en eenvoudig een 
offerte aan. U bepaalt zelf het aantal uur 
per week. Per uur krijgt u een bijdrage 
van € 10,- van de gemeente. De bijdrage 
geldt voor maximaal 4 uur per week.

Speciaal aanbod
De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek 
zetten zich samen met inwoners in voor 
het creëren van nieuwe banen voor 
huishoudelijke hulpen. Met ondersteu-
ning van het Rijk kunnen de gemeenten 
tegemoet komen in de kosten van huis-
houdelijke hulp. Zo is het voor u extra 
aantrekkelijk om een hulp te zoeken die 
verzekerd is van goede arbeidsvoorwaar-
den en blijft er werk voor huishoudelijke 
hulpen in de Gooi en Vechtstreek.

Meer weten? 
Kijk op schoonthuis.nl

Betrouwbare en betaalbare hulp 
via schoonthuis.nl

Tot en met 3 juni aanstaande zijn er wegwerkzaamheden waardoor vertraging 
ontstaat in de dienstregeling van de streeklijnbussen 100 (Bussum-Huizen-
Blaricum-Hilversum) en 101 (Bussum-Huizen-Blaricum).

Om te voorkomen dat de bussen daar-
door belangrijke aansluitingen missen, 
is de route in Blaricum tijdelijk verkort. 
In plaats van de normale route vanuit 
Huizen via de Aristoteleslaan, Boven-
maatweg, ’t Merk, Viersloot, De Noord 
en Stichtseweg, rijden de bussen 
vanuit de richting Huizen tijdelijk door 
De Blaricummermeent (Floris V Dreef) 

en dan via de Stichtseweg rechtstreeks 
naar het busstation ‘Carpoolplaats’ 
(idem in omgekeerde richting).   

Busreizigers uit de Bijvanck kunnen 
tijdelijk gebruik maken van lijn 320, die 
over ’t Merk rijdt. Of via een tijdelijk 
aangebrachte halte op de Stichtseweg 
van de (omgelegde) lijn 100 of 101.   

TIJDELIJK ANDERE ROUTE STREEKBUSLIJN 
100 EN 101 DOOR BLARICUM

Foto: HBEL-wethouders geven startsein
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NLdoet: Wethouders Blaricum verzorgen lunch voor bewoners Torenhof
De drie wethouders van Blaricum gingen vrijdag 11 maart jl. als vrijwilliger tijdens 
NLdoet aan de slag bij woonzorgcentrum Vivium Torenhof. Zij hielpen in het restau-
rant en verzorgden de lunch voor de bewoners.

De vrijwilligers begonnen met het dek-
ken van de tafels bij Torenhof. Daarna 
verwelkomden zij de bewoners en hiel-
pen ze met het opdienen van de warme 
lunch. Bij de koffie werden de bewoners 
verrast met een speciaal petit fourtje dat 
door de wethouders werd aangeboden. 

Vrijwilligersactie NLdoet
NLdoet wordt jaarlijks georganiseerd 
door het Oranje Fonds. Tijdens de actie-
dagen steken mensen in het hele land de 
handen uit de mouwen bij maatschap-
pelijke organisaties. Meer informatie 
over NLdoet vindt u op www.nldoet.nl

Vivium Torenhof
Woonzorgcentrum Torenhof is onder-
deel van de Vivium Zorggroep. De zorg-
groep helpt mensen om hun eigen leven 
te blijven leiden, in elke levensfase. Zo 
gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. 
Ook wordt de zorg uit handen van de 
partners en familie genomen. Vivium 
biedt een oplossing die past. Of het nu 
gaat om zelfstandig wonen, revalidatie, 
goede zorg, een passende woonsituatie 
of plezierig leven: Vivium helpt mensen 
verder. Kijk voor meer informatie op: 
www.vivium.nl

Veel bewoners storen zich aan zwerfafval in de openbare ruimte. Daarom stellen 
de BEL-gemeenten bewoners kosteloos een aanhanger ter beschikking. Deze zwerf-
afvalaanhanger bevat diverse gereedschappen waarmee bewoners zwerfafval in de 
buurt kunnen opruimen of groenstroken mee kunnen schoon maken. De aanhan-
ger kan op afspraak geleend worden. 

De zwerfafvalaanhanger is een initia-
tief van de gemeenten om bewoners, 
buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknap-
pen van de leefomgeving is immers niet 
alleen een taak van de gemeente, maar 
ook van inwoners.
 
In de aanhanger zitten o.a. vegers, 
schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, 
afvalzakken, veiligheidsvestjes, werk-
handschoenen, een kruiwagen, pionnen 
en zelfs een EHBO-koffer. Ook bevat de 
aanhanger benodigdheden waarmee 
kleine klusjes in de wijk kunnen worden 

opgeknapt, zoals het rechtzetten van 
paaltjes of borden. Bij de aanhanger is 
een mogelijkheid om na afloop van de 
werkzaamheden de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school 
of betrokken inwoner kan de aanhanger 
reserveren. Dit kan door telefonisch 
contact op te nemen met de werfbe-
heerder via het gemeentelijke telefoon-
nummer 14 035 (elke werkdag van 08.00 
tot 16.00 uur). Bij het reserveren kan 
ook direct een afspraak worden gemaakt 
met de wijkbeheerder. Hij komt vervol-
gens langs om advies te geven over de 

uit te voeren werkzaamheden of over de 
manier waarop het verzamelde (snoei-)
afval kan worden afgevoerd. 
De aanhanger kan worden opgehaald 

op de gemeentewerf, Zuidersingel 2 in 
Eemnes. Na gebruik moeten alle ge-
reedschappen weer volledig en schoon 
worden ingeleverd.

Aanhanger te leen voor opruimen zwerfafval

Wilt u ook de gemeentevlag van 
Blaricum? Dat kan! U kunt name-
lijk een gemeentevlag kopen. Deze 
gemeentevlag kunt u voeren bij 
officiële gelegenheden en feestelijk-
heden.

De vlag is verkrijgbaar bij Faber 
Vlaggen, via hun webshop 
www.faberwebshop.nl. De vlag is 
verkrijgbaar in verschillende afmetin-
gen en de prijs varieert naar gelang 
de afmeting. 

V.l.n.r.: Wethouder Kennis, Boersen en Lüken serveren de lunch voor de bewoners van 
Torenhof. 

Foto: Studio Kastermans

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 gemeen-
tehuis aan de Kerklaan 16, tijdens openingstijden van Burgerzaken (dinsdag- en 
donderdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur). 
Een doosje met 6 glazen kost € 15,-.

Unieke wijnglazen Blaricum 
200 jaar te koopGEMEENTEVLAG KOPEN?
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 Dorpsagenda

EXPOSITIES
Singer vanaf 19 april t/m 28 augustus 
Franse modernisten Openingstijden: di 
t/m zon 11.00-17.00 uur. Info: www.
singerlaren.nl.

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom lezingen Theosfi sch Genoot-
schap 19 april, 20.00 uur Parsival, de 
zoektocht naar de ultieme levensvraag. 
31 mei De Zelfbewuste mens, de Agnis-
hvatta Info:www.theosofi e.net. 
Brinkhuis Sara de Swart, muze van de 
tachtigers. Sara de Swart, beeldhouwster 
en leerling van Rodin, raakte eind 19e 
eeuw bevriend met jonge kunstenaars 
van de Beweging van Tachtig. Door haar 
fi nanciële steun kreeg zij de bijnaam 
‘Muze der Tachtigers’. Sara de Swarts 
tragische leven en haar kunstverzameling 
staan centraal in de grote voorjaarsexpo-

sitie ‘Fatale Kunst’ te zien in de Kunst-
hal te Rotterdam. Ook haar eigen beeld-
houwwerk, muziekcomposities en foto’s 
zullen er te zien zijn. Hoo Man Chan, 
cultuurhistoricus en docent van museum 
Boijmans van Beuningen, zal op woens-
dag 13 april van 20.00-22.00 uur tijdens 
een interessante lezing alles vertellen 
over deze kunstenares. Info en aanmel-
den via www.volksuniversiteitlaren.nl
Vakantie voorbereiden via internet, ge-
organiseerd door PC Helpdesk BEL 
voor inwoners 50+ uit de BEL-ge-
meenten. Aanmelden via themabijeen
komst@pchelpdeskbel.nl o.v.v. naam, 
telefoonnummer, e-mailadres en aantal 
deelnemers. Kosten € 6,00. 
Vitus Kunstcafé, iedere tweede woens-
dag van de maand: 13 april, 11 mei. 
De Malbak Kledingbank Inleveren van 
zomerkleding voor kinderen en volwas-

senen op 15 april tussen 09.00-12.00 
uur.  
Historische Kring Blaricum t/m 17 
september expositie ‘85 jaar voetbalver-
eniging BVV-31’. Openingstijden don 
20.00-22.00 uur en zat 14.00-16.00 uur.
Versa Welzijn Hulp bij invullen belas-
tingaangifte. De hulp is uitsluitend be-
stemd voor mensen die maandelijks een 
bedrag van de belastingdienst ontvan-
gen voor zorgtoeslag.
De kosten per enkele aangifte bedra-
gen € 17,50 en voor een echtpaar 
€ 25,00. De belastinghulp verzorgt uw 
aangifte per computer. Voor het verstu-
ren hiervan moet u in het bezit zijn van 
een digiD code. Bent u nog niet in het 
bezit van een digiD code, vraag deze 
dan op zo kort mogelijke termijn aan. 
Versa Welzijn kan u hier evt. bij helpen. 
Ook kunt u bij Versa een lijstje ophalen 

waarop staat welke papieren u moet ver-
zamelen voor de aangifte. 
Voor vragen of voor het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met 
Versa Welzijn tel.  6250000 op ma t/m 
vrij van 10.00-13.00 uur. 
Zomerconcert bij restaurant Rust 
Wat 17 juni 20.15 uur met met Lu-
cas en Arthur Jussen, piano. De op-
brengsten zijn bestemd voor de Stich-
ting Papageno in Laren en voor Lions 
Crailo die daarmee dit jaar basisschool 
de Dubbeldekker in Hilversum onder-
steunt. Zie www.stichtingpapageno.nl 
en www.imcweekendschool.nl. 
Bibliotheek Huizen Muziek rondom 
WOII. Historicus en musicoloog Joop 
van Velzen geeft een boeiende lezing 
over dit thema op 20 april, aanvang 
10.30 uur. Gratis kaarten, wel reserve-
ren via www.bibliotheekhlb.nl.

Familieberichten
Geboren
31-01-2016 Donna Alila Mosmans
08-02-2016  Lize Sophie Noraly de 

Goeje
09-02-2016  Apolline Joyce Martina 

Zilkens
09-02-2016 Kai Benjamin Andersson
11-02-2016 Melle Rebel
14-02-2016 Noah Robert Joep Mulder

Overleden
21-03-2016  Joke Hardevelt-Beek, 

geboren 24-04-1949

Nationale Vereniging de Zonnebloem
door Gerda Jellema
Wie kent de Zonnebloem niet? Al sinds 1949 streeft de Zonnebloem naar een 
samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en 
vanzelfsprekend kunnen deelnemen. Hun slogan is: ‘Er kan zoveel meer dan je 
denkt.’

De vereniging draait met 
vrijwilligers: vrijwilligers 
die bij iemand op bezoek 
gaan, helpen met een dag-
je uit etc. Maar ook zorg-
vrijwilligers, bijvoorbeeld 
verpleegkundigen die met 
een vakantie meegaan. Er 
zijn 1.209 lokale Zonne-
bloem-afdelingen in het 
hele land. Blaricum – Laren 
is hier een van. De afdeling 
Blaricum – Laren heeft 
28 vrijwilligers en 110 gas-
ten; dit zijn de mensen met 
een lichamelijke beperking 
die thuis bezocht worden 
en/of meedoen aan activi-
teiten. Loes van Soest  en 
Ans Groenewoud, bestuursleden van de 
lokale afdeling praten enthousiast over 
de werkzaamheden en de veranderingen 
die er in de loop der jaren hebben plaats-
gevonden en die plaatsvinden. 

Gasten en vrijwilligers
Loes en Ans: ‘Veel mensen hebben het 
idee dat de Zonnebloem voor oude men-
sen is, maar de Zonnebloem is er voor 
iedereen met een lichamelijke handicap. 
Jong en oud. Hier wordt met de activitei-
ten rekening mee gehouden. Zag je vroe-
ger dat er veel in grote groepen iets werd 
georganiseerd, nu zie je steeds meer 
een-op-een uitjes. Natuurlijk zijn er de 
vakanties en de bootreizen, maar ook 
een museum bezoek. De wensen veran-
deren en ook de manier waarop gewerkt 
wordt. Ook willen veel vrijwilligers niet 
“vastzitten” maar zich fl exibel kunnen 
inzetten. Vrijwilligers hebben een baan 
en willen wel zo af en toe met iemand 
naar bijvoorbeeld een terrasje voor een 
kop koffi e, of een voorstelling in het 
theater.’ Ook zie je dat bedrijven kiezen 
voor het alternatieve bedrijfsuitje door 
een dag met een groep lichamelijk be-
perkten op stap te gaan. Als Zonnebloem 
moet je meegaan met de tijd en kijken 
wat zowel de behoeftes van de gasten als 
de vrijwilligers zijn. Ook werkt de Zon-
nebloem mee aan het inventariseren en 
verbeteren van de toegankelijkheid van 

vrijetijdslokaties en ondersteunt de app 
en website ongehinderd.nl. (Download 
gratis de Ongehinderd app en vind toe-
gankelijke restaurants, attracties en nog 
veel meer leuke plekjes!) 

Op vele manieren helpen
Het aanbod van de Zonnebloem is groot: 
theater, museum, luchtballonvaart, boot-
vakantie, sportactiviteiten, huren van een 
Zonnebloem auto etc. Dit houdt in dat er 
ook veel vraag is naar vrijwilligers, zeker 
nu ook de een-op-een contacten steeds 
meer belangstelling genieten. Ook jonge 
vrijwilligers zijn meer dan welkom. Op 
vele manieren en je eigen tijd indelend, 
kun je helpen, ook in praktische zin, 
zo heeft onze lokale afdeling nog geen 
website. En zoals de Zonnebloem zegt: 
‘Met het doen van iets heel kleins kun 
je al veel betekenen voor iemand anders.’ 
Algemene informatie over deelnemen, 
donateur of vrijwilliger worden, zie: 
www.zonnebloem.nl. 
Voor informatie over de Zonnebloem 
Blaricum – Laren: Ans Groenewoud 
– voorzitter: tel. 0633807010, e-mail 
groe6362@planet.nl en Loes van Soest 
– secretaris: tel. 0634831225, e-mail 
loesvansoest@ziggo.nl.
De Zonnebloem is te volgen via:
 
       

	   	   	  
       

Banjer en Het 
Vergeten Kind
De kinderen van bso-Banjer hebben 
met zelfgemaakte knutselwerkjes geld 
ingezameld voor Het Vergeten Kind. 

Voor € 273,90 zijn vogelhuisjes, wind-
lichten, fruitschalen van papier-maché, 
koelkastmagneten van strijkkralen ver-
kocht. bso-Banjer heeft dit bedrag af-
gerond op € 300,- en overgemaakt aan 
Het Vergeten Kind. Deze stichting zet 
zich in voor vergeten kinderen tussen de 

0-18 jaar die zijn mishandeld, misbruikt, 
verwaarloosd, verstoten of gevlucht. Zij 
leven noodgedwongen in opvangcentra 
met minimale speelmogelijkheden en 
beperkte traumabegeleiding in een vaak 
sobere leefomgeving.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen

Amnesty 
International
Met 14 collectanten is er dit jaar 
€ 1492,31 opgehaald. Amnesty Interna-
tional dankt u voor uw giften. 
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