
Blaricum 
Leaseweb Open 
Tennistoernooi
BLTC Blaricum organiseert ook dit 
jaar weer het Blaricum Leaseweb 
Open Tennistoernooi voor senioren.

Het evenement vindt plaats van zaterdag  
25 juni t/m zondag 3 juli op de banen van 
BLTC Blaricum. Naast veel tennisplezier 
zal er ook worden gezorgd voor uitste-
kende cateringfaciliteiten, o.a. door Ko-
ken bij de Molen (iedere avond vanaf ma 
27 juni) en muzikale omlijsting. Dus ook 
voor niet-tennissers een prima aanlei-
ding om het tennispark met een bezoek 
te vereren! Inschrijven voor dit toernooi 
kan voor verschillende categorieën via  
www.toernooi.nl.

Merel de Ruiter
De Blaricumse skiester Merel de Rui-
ter (14 jaar) van het Wolfskamer Alpi-
neteam heeft op het Nederlands Kam-
pioenschap Alpineskiën uitstekend 
gepresteerd. 

In Uden, waar dit kampioenschap afge-
lopen maart plaatsvond, wist zij bij ‘de 
jeugd onder de 16’ brons te veroveren. 
Daarna wist zij ook nog eens met een 
achtste plek bij de senioren een prachtige 
prestatie neer te zetten.
 

Jaarvergadering 
hei & wei 2016
Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad 
Blaricum (hei & wei) de inwoners van 
Blaricum uit voor de jaarvergadering 
op 30 mei om 21.00 uur in Blaercom. U 
bent van harte welkom! 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt.

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum     Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

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

Vrijheid vraagt om inspanning 
en doorzettingsvermogen
Delen uit de 4 mei toespraak van Gerard Knoop - 4 mei 2016
Vandaag herdenken wij, dat wij ruim 70 jaar geleden werden bevrijd van een 
dictatuur, die vijf jaar lang ons land bezette, ons de vrijheid ontnam om eigen 
keuzes te maken en haat zaaide naar diverse bevolkingsgroepen. 

Deze jaarlijks terugkerende herdenking 
heeft ook tot doel, dat wij ons altijd be-
wust blijven van het feit, dat het leven in 
vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid 
is altijd een vrijheid in relatie tot de an-
der. Absolute vrijheid bestaat niet. Vrij-
heid zonder grenzen is geen vrijheid. In 
de kern is vrijheid de erkenning van de 
anderen, dat ik een keuze heb hoe ik me 
verhoud tot de ander. Het gaat er dus niet 
zo zeer om dat ik kan kiezen, maar om de 
erkenning dat ik kan kiezen. 

We zijn aan onze bevrijders verplicht er 
voor te zorgen, dat onze maatschappij zo 
wordt ingericht, dat de burger de princi-
piële bereidheid heeft en houdt om zijn 
individuele vrijheid in te perken in het 
belang van andere waarden en in het be-
lang van de vrijheid van de ander. 

Een aspect van de vrijheid is de behoefte 
van de mens zichzelf zoveel mogelijk te 
ontplooien. Algemeen wordt erkend, dat 
het individu er recht op heeft om zelf 
richting te geven aan zijn leven en mees-

ter te zijn van zijn eigen bestaan, mits hij 
maar blijft binnen de wettelijke kaders. 

Veel mensen hebben echter moeite om 
op een zinvolle wijze inhoud te geven 
aan hun vrijheid. De invulling van hun 
vrijheid stijgt niet zelden uit boven het 
niveau van niet-inmenging en materialis-
me. Egoïsme, asociaal gedrag en zelfver-
vreemding liggen op de loer. 

Vervolg op pagina 2

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

De grootste vacaturesite

Beneeetveiling
t.b.v. Dooyewaard Stichting

Met ruim 200 kunstwerken van o.a.
Altink, Appel, Brands, Breitner, 

Gestel, Israels, Kruyder, van Rees, 
Schulman, Toorop, Werkman, Wiegers 

ZZaterdag 21 mei, Rust Wat Blaricum
Informatie: www.studio2000.nl

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

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

onewoman.amsterdam@icloud.com
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Poseren in de lentezon

Brons voor Merel (r)

Oorlogsmonument Blaricum
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Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Hoe dom kun je zijn of hoeveel 
geluk moet je hebben 

Laat een violiste haar viool - een 
300 jaar oude Stradivarius van 2,4 
miljoen euro – in de trein liggen. 
Uitgestapt. Trein rijdt weg. Paniek 
breekt uit. Kan ze – dankzij de 
behulpzame politie – een paar uur 
later, op een ander station, haar 
dierbare instrument weer in haar 
armen sluiten. Net voordat haar 
wagon aan een ander treinstel ge-
koppeld wordt, richting Moskou. 
Hoe dom kun je zijn en hoeveel 
geluk moet je hebben...

Op een dag is, tot mijn grote 
schrik, mijn mapje met alle 
bankpassen verdwenen. Onvind-
baar. Ben ik nog zó gewaarschuwd 
‘Doe ze nóóit allemaal bij elkaar.’ 
Niet naar geluisterd. Alle passen 
meteen geblokkeerd. Vele uren 
van vermoeiend zoeken volgen. 
Heilige Antonius aangeroepen: 
geen gehoor. Mapje blijft on-
vindbaar. Nieuw mapje gekocht. 
Nieuwe pasjes aangevraagd. Vijf 
dagen later geleverd. Kan weer 
pinnen. Vind ik die dag, als ik ’s 
avonds naar boven ga, het ver-
miste donkerbruine mapje in een 
klein hoekje van de zwartbruin 
geverfde wenteltrap. Voel me uit- 
en opgelaten. Hoe dom kon ik 
zijn. Hoeveel geluk had ik moeten 
hebben...

Komt de gemeente Blaricum met 
haar voorstel om de HOV-bus 
over ’t Merk te laten rijden in 
plaats van via de door de provin-
cie geprefereerde Meentroute  - 
die twee woonwijken van elkaar 
af- en doorsnijdt met een dure be-
tonnen bak - op de tijdsnorm een 
luttele, doch cruciale zes seconden 
tekort. Voorstel door de provincie 
afgewezen. Wordt bij grondiger 
onderzoek voor de Merkroute een 
55 seconden tijdswinst vastgesteld. 
Waarmee de provincie zo’n 10 
miljoen euro kan besparen en de 
afname van veiligheid en leef-
baarheid voorkomt en zo’n twee 
tot driehonderd bomen spaart. 
Hoeveel geluk moet je hebben? 
Niet genoeg, omdat de provincie 
laat weten dat de verwachtingen 
voor dit besparende voorstel 
absoluut niet te hoog gespannen 
moeten zijn. 
Provincie, hoe dom kun je zijn... 
met ons belastinggeld!

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

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

Vrijheid kun je niet bezitten. De essentie 
van vrijheid zit in haar uitoefening. Vrij-
heid moet je voortdurend veroveren, ont-
sluiten, scheppen. Bij vrijheid gaat het 
niet om een eindtoestand maar om ‘een 
onderweg zijn’. Het misverstaan van wat 
het wezen van vrijheid is, bedreigt de 
kwaliteit van onze vrijheid. 

Het zal een geweldig eerbetoon aan onze 
bevrijders zijn wanneer we deze maat-
schappelijke trend weten om te buigen in 
de goede richting, daarbij aangetekend 
dat een positieve  invulling van de vrij-
heid niet gebonden is aan één specifi eke 
levensbeschouwelijke of ideologische 
overtuiging. 

Ook onze leiders in de politiek en het 
bedrijfsleven, die een voorbeeldfunctie 
hebben in de richting van hun medebur-
gers, zouden in hun gedrag en handel-
wijzen tot uitdrukking moeten brengen, 
dat  respect voor de ander, erkenning en 
waardering en ethisch handelen belang-
rijke pijlers zijn om onze samenleving in 
een goede conditie te houden. 

Van ons allen wordt een bijdrage ver-
wacht om onze samenleving leefbaar te 
houden. Een fi losofi sche  gedachte daar-
bij kan zijn: ‘Durven is even je even-
wicht verliezen. Niet durven is jezelf 
verliezen’. 

Vervolg van pagina 1

Eerste Nederlands kampioenschap 
aspergesteken
Het eerste Nederlands kampioenschap aspergesteken vindt plaats op de 
akker van aspergekwekerij ‘Boereblij’ van Mariëlle Bakker.

Op zaterdag 28 mei nemen twaalf deel-
nemers uit evenzoveel Nederlandse pro-
vincies het tegen elkaar op. De wedstrijd 
start om 12.00 uur en wordt gehouden 
op de akker Blaricummer Eng langs de 
Bergweg. Degene die het beste al ‘het 
witte goud’ in haar of zijn baan van tach-
tig meter heeft gestoken, mag zich de 
eerste Nederlands kampioen Aspergeste-
ken 2016 noemen. TV-kok, ondernemer 
en kookboekenschrijver Julius Jaspers is 
nauw betrokken bij het evenement. Hij 
verzorgt het startschot en maakt deel uit 
van de jury.

Mariëlle Bakker
Boerin Mariëlle Bakker behoort tot de 
derde generatie aspergekwekers, die al 
sinds zestig jaar in Blaricum actief is. Ze 

is er terecht bijzonder trots op, dat het 
eerste Nederlands kampioenschap asper-
gesteken op haar akker zal plaatsvinden. 
‘Het is een vak voor doorzetters die te-
gen een spatje regen of warmte kunnen. 
Vaak wordt gedacht dat het heel zwaar 
werk is, maar het gaat juist om uithou-
dingsvermogen en techniek.’
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Vrijwilligers Centrale 
in Blaercom en De Malbak

Versa Vrijwilligerscentrale is een onderdeel van Versa Welzijn. De Vrijwilligers-
centrale verbindt al meer dan 30 jaar vrijwilligers, ondernemers, organisaties, 
maatschappelijke stagiaires en ambtenaren aan vrijwilligerswerk. Via de Vrij-
willigers Academie Gooi en Vechtsteek worden ook trainingen en workshops 
voor vrijwilligers aangeboden.

Heeft u een paar uurtjes per week over en 
wilt u graag aan de slag als vrijwilliger? 
Of heeft u zelf een vrijwilligersvacature 
of werkt u bij een organisatie die deze 
vacatures aanbiedt? Dan kunt u terecht 
bij de Vrijwilligers Centrale, sinds kort 
neergestreken in Blaercom en De Mal-
bak. Suzan Bakker is iedere dinsdag 
tussen 13.30-14.30 uur in De Malbak 
en tussen 14.30-15.30 uur in Blaercom 
aanwezig om (aspirant)vrijwilligers 
te informeren en te bemiddelen. De 
map met actuele vacatures ligt tijdens 
de openingstijden ter inzage. Zie ook 
www.versavrijwilligerscentrale.nl.

Suzan Bakker (Versa Vrijwilligerscentra-
le) en Paul Lohman (Blaercom)
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Even voorstellen… Simon Borsen

door Gerda Jellema
Een paar jaar geleden 
vond moeders Borsen 
het nog te vroeg voor 
een interview met haar 
jonge zoon Simon Bor-
sen die lekker aan het 
schaatsen was. ‘Eerst 
maar eens zien hoe dit 
zich ontwikkelt.’ Nu kan 
moeders Borsen trots 
zijn op haar 20-jarige 
zoon die als marathon-
rijder de strijd aangaat 
en in Heerenveen dit 
jaar bij de Heren Beloften KPN Marathon Cup 15 als 1e eindigde.

Simon Borsen is geschoold in de be-
drijfsadministratie. Maar hij heeft 
er voor gekozen om professioneel te 
schaatsen en gelukkig kon hij bij de fiets-
winkel Borsen (ja, familie) hier in Blari-
cum ‘flexibel’ aan het werk om zijn trai-
ningsschema’s te kunnen volgen en aan 
wedstrijden mee te kunnen doen. Simon 
is marathonrijder bij de bekende Blari-
cumse Skate4Air organisatie die met 
een eigen marathonploeg onder de naam 
Team Skate4Air in de Top- en Belofte 
divisie schaatst. Skate4Air haalt zoveel 

mogelijk geld op voor onderzoek naar 
de ingrijpende ziekte Cystic Fibrosis 
(taaislijmziekte). Simons nichtje, Bregje, 
heeft deze ziekte. Dit jaar deed Simon 
voor Skate4Air voor de tweede keer mee 
aan de alternatieve Elfstedentocht op 
de Weissensee. Dit hoopt hij, zolang hij 
schaatst, de komende tien jaar te doen! 
Wat de toekomst verder brengen zal? 
Misschien iets in de handel? Als kind 
verkocht hij al pompoenen op de akkers 
tegenover zijn huis, Simon kan nog alle 
kanten op.

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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Aspergediner - 
Blaricumsche 
Avond
Van vrijdag 27 mei t/m donderdag  
9 juni zet zMaakt! weer die prachti-
ge tent op voor het Aspergediner. In-
middels is dit jaarlijkse evenement 
al aardig geworteld tussen de andere 
Blaricumse tradities. De zevende editie 
is ook dit jaar weer veelbelovend: met 
een nieuw aspergemenu, een andere 
inrichting en aankleding en een mooie 
programmering. 

Zo wordt op maandag 6 juni ook weer 
de ‘Blaricumsche avond’ georganiseerd. 
Een avond die bedoeld is voor echte Bla-
ricummers; aan tafel met vrienden uit 
het dorp, je buren of met de hele straat… 
Uiteraard zijn vrienden en familie als 
introducé ook van harte welkom! Komst 
verplicht te paard, te voet of op de fiets. 

Opper Blaricummer
Frans Ruijter - onze opper Blaricummer, 
verhalenverteller, het wandelende Blari-
cumse archief - zal deze avond wederom 
opluisteren met mooie verhalen over uw 
dorp. Weet u bijvoorbeeld dat op de plek 

van het Aspergediner vroeger een kas-
teeltje heeft gestaan met als adres Berg-
weg 1? 

Heeft u zelf een onbeantwoorde vraag 
over Blaricum of wilt u weten waar Bla-
ricum haar naam aan te danken heeft? Re-
serveer dan een plaatsje aan de rand van 
de akker via www.hetaspergediner.nl. 

Studio 2000 
Op 21 mei van 14.00-18.00 uur een 
benefietkunstveiling voor de Dooye-
waard Stichting.

Deze stichting creëert werk- en ont-
moetingsplekken voor de kunstenaars. 
Daartoe heeft zij oorspronkelijke ate-
liers, die gebruikt werden door beken-
de kunstenaars als Anna Sluijter en Piet 
Mondriaan, aangekocht. Deze ateliers 
zijn geplaatst op een perceel aan de Eem-
nesserweg. Dit project is begroot op vier 
miljoen euro, waarvan ondanks gulle gif-
ten nog een tekort van ca. 150.000 euro 
overbrugd moet worden. De opbrengst 
van de veiling komt geheel ten goede aan 
dit doel. Kijkdagen: Schapendrift 75, op 
19 en 20 mei van 11.00-19.00 uur en 21 
mei van 11.00-13.00 uur. Info en veiling-
catalogus op www.studio2000.nl. 

Waarom wonen in Blaricum?
Simon is geboren en getogen in Bla-
ricum. Momenteel woont hij nog bij 
zijn ouders, maar hij zou het niet gek 
vinden om in de toekomst in de Blari-
cummermeent te wonen, hij vindt dit 
een verrijking voor Blaricum.

Wat doet Simon in zijn vrije tijd?
Simon is een echte sportman en zijn 
vrije tijd wordt dan ook sportief be-
steed: schaatsen, skeeleren, fietsen en 
knutselen aan zijn racefiets. ‘Sporten 
vind ik superleuk om te doen.’ Om bij 
de top te willen horen moet je keuzes 
maken, waardoor het uitgaansleven 
momenteel geen prioriteit heeft, on-
danks dat hij wel van een feestje houdt. 
Zijn vriendin heeft hij al schaatsend le-
ren kennen, dus dat zit wel goed.

Met wie zou Simon een borrel willen 
drinken?
‘Met mijn opa die in 2007 is overleden. 
Hij was altijd erg geïnteresseerd in zijn 
kleinkinderen.’ Simon vindt het jam-
mer dat opa Gies moet missen hoe het 
nu met schaatsen gaat. Daarnaast hield 
opa wel van een borrel (of meerdere), 
dus dat was vast gezellig geweest.

Twitteren, Facebook?
‘Ik twitter niet, Facebook gebruik ik 
bijvoorbeeld om te kijken of er pro-

moties op staan van ons team of een 
artikel over sport. Ik zet er van mijzelf 
alleen dingen op over het sporten.’ 

Vakantie: zomer of winter?
‘Zomer. In de winter zijn mijn vakan-
ties: trainingskampen en bijvoorbeeld 
naar de Weissensee. In de afgelopen 
jaren ben ik naar Kazachstan, Noor-
wegen en Rusland geweest.’ Finland en 
Zweden zullen ook toegevoegd worden 
aan het lijstje. Zijn ‘relaxte zomerva-
kantie’ dit jaar is fietsen in Italië (ber-
gen van de Giro) en genieten van het 
mooie weer aan het Lago Maggiore. 

Wat is een echte Simon-eigenschap?
‘Doorzettingsvermogen.’ Toen hij 
vorig jaar met skeeleren plat op zijn 
gezicht gevallen was, neus en kaak ge-
broken had, zijn gebit gehavend was en 
nog 37 hechtingen gezet moesten wor-
den zat hij na twee weken weer op zijn 
‘Tacx’(je eigen racefiets wordt dan in 
een standaard gezet, een soort home-
trainer). 

Aan wie geeft Simon het stokje door?
‘Bart Loman. Bart is mijn buurjongen 
en was mijn klasgenootje op de basis-
school.’

Info: www.skate4air.nl. en 
www.teamskate4air.nl. 

En verder… 

Vlak na Simons 3e plaats in Rotterdam 
met Jochem Uytdehaage en Wop van 
Cappelle

1e plaats in Thialf Heerenveen

Finishfoto van Simons 1e plaats in 
Thialf Heerenveen met Bregje
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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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De Blauwe Zone

door Jan Greven

Hij was er die zondagmorgen in maart 
speciaal vroeg voor opgestaan. Het had 
die nacht licht gesneeuwd. Net genoeg 
om te zien welke auto’s ’s nachts niet van 
hun plek geweest waren. Hij telde er één 
op de Huizerweg, één op de Meentweg. 
Een paar in de Dorpsstraat. Nee, num-
mers noemt hij niet. Vanwege de pri-
vacy. Hij wil maar zeggen: heel weinig 
langparkeerders. En de kortparkeerders? 
Drie weken lang maakte hij dagelijks 
een rondje. 
Conclusie: kortparkeerders staan hooguit 
anderhalf uur. Precies de parkeertermijn 
in de Blauwe Zone. Onnodig dus, die 
Zone. Verspilling van kosten. Daar denkt 
slager Stut (‘Ik 
ben beter in goed 
vlees dan in spre-
ken.’) toch anders 
over. Zijn klanten 
komen vaak hele-
maal opgefokt de 
winkel in. Einde-
loos gezocht naar 
een parkeerplaats. 
Geen fijne basis 
voor een mooie 
slager/klant ver-
houding. Als die 
ellende zo blijft, 
houden de klan-
ten het qua Blari-
cum voor gezien 
en omdat stilstand 
achteruitgang is, 
is dat funest voor 
de toekomst van 
zijn slagerij. Voor hem kan die Blauwe 
Zone niet snel genoeg worden ingevoerd. 

Maar daar maakt de Stichting die Stuts 
overbuurman, het dorpshuis Blaer-
com, beheert, toch bezwaar tegen. Het 
Dorpshuis is er vooral voor oude men-
sen. Ze komen voor een middagje Blaer-
com. Zo’n middagje duurt langer dan de 
Blauwe Zone parkeertijd van anderhalf 
uur. De meesten zijn moeilijk ter been.  
‘Even de auto verzetten’, is voor hen 
geen optie. Dus: einde oefening middag-
je Blaercom. En dat terwijl de Gemeente 
juist een bloeiend sociaal centrum mid-
den in het dorp wil. 

In het Gemeentehuis aan de Kerklaan 
hoor ik het allemaal aan. Het is In-
spreekavond. Hier heet dat Rondetafel-
gesprek. Bewoners kunnen hun zegje 
doen, de Gemeenteraad luistert. Voor-

naamste agendapunt : DE BLAUWE 
ZONE. De betrokkenheid en kennis van 
de materie bij de insprekende mede-
dorpsbewoners treft me. Wie is bereid 
op zondag voor dag en dauw op te staan 
om in de vers gevallen sneeuw langpar-
keerders te tellen? De Gemeente pakt 
het onderwerp voorzichtig aan. Wat ter 
tafel ligt mag nog geen voorstel heten. 
Het gaat nog slechts om uitwerking. Op 
kousenvoeten door de porseleinkast van 
tegengestelde belangen. Zeg maar mid-
denstand tegen bewoners, al wordt dat 
niet echt hardop gezegd, omdat de bewo-
ners natuurlijk ook heel graag een goede 
supermarkt, slager, bakker, groente- en 

visboer in het dorp om de hoek hebben. 
Knopen doorhakken is dan moeilijk. Er 
wordt beweerd dat ‘Parkeren in het oude 
dorp’ al 19 jaar op de agenda staat. Dat 
de meest recente onderzoeksgegevens 
dateren van 2009, inmiddels zeven jaar 
geleden en dat er sinds die tijd zo veel 
veranderd is, dat de voorliggende uitwer-
king berust op verouderde gegevens. 

De gemeente schippert tussen alle belan-
gen en heeft in zijn voorliggende uitwer-
king voor een zeer kleine Zone gekozen. 
Dat compromis bevredigt niemand. Veel 
te klein, vindt de middenstand. Onnodig 
vinden de niet-middenstanders. Gaande-
weg lijkt het of de wethouder wat meer 
neigt naar de middenstand en in een vol-
gende uitwerking gaat kijken naar een 
iets uitgebreidere zone. De schatting is 
dat de zaak in oktober van dit jaar beslist 
moet zijn. Zou mooi zijn.

Nederlandse Familienamen Bank

door Hidde van der Ploeg
Zevenenzestig maal komt de familienaam Borsen voor in Nederland. Veertig 
van die families wonen er in Het Gooi, waarvan vijfentwintig in Blaricum. Het 
laat zich nalezen in de Nederlandse Familienamen Bank. Ook de naam Lanphen 
neemt een exclusieve positie in: landelijk scoort Lanphen honderdnegen maal, 
waarvan er in ons dorp éénenveertig wonen.

Bij die aandachttrekkende uitzonderin-
gen blijft het overigens. Dat leert ons de 
ranglijst van de eerste zestien Blaricum-
se familienamen en het aantal malen dat 
ze voorkomen in Blaricum:

De Jong    77 Visser  34
Bakker 67 Smit 34
Vos 62 Van Dijk 32
De Vries   55 Jansen 30
De Boer    41 Van den Brink 27
Lanphen   41 Janssen 26
Calis  37 Borsen 25
Post 35 Van den Berg 23

Het zal duidelijk zijn dat deze cijfers niet 
van dag tot dag landelijk worden bijge-
werkt. Geringe verschillen zijn daarom 
niet uitgesloten. 
Echt geïnteresseerden kunnen via de site 
van de Familienamenbank zelf aan de 
slag gaan. Het inzichtelijke programma 
biedt alle gelegenheid. Nadere informa-
tie over de zoekmethoden en -principes 
worden helder weergegeven. Zo is bij-

voorbeeld gekozen voor het niet vermel-
den van familienamen die minder dan 
vijfmaal voorkomen in een gemeente. 
Dit uit privacy overwegingen.

Waar komt de naam Lanphen voor?

Charlene, nieuw in Blaricum

Charlene Melger is afgelopen janu-
ari, na 10 jaar ervaring elders, in              
Blaricum gestart met Create Yourself 
By Charlene.

Het is een kapsalon die u meer biedt dan 
alleen een goed geknipt kapsel. Charlene 
laat u graag kennismaken met intens ver-
zorgende treatments en hoofdmassages. 
Ze werkt met het plantaardige product 
Fuente, dierproefvrij en recyclebaar. 
Ook de merken Loreal, Chi, en Olaplex 
zijn onmisbaar in haar salon. Iedere za-
terdag is het kinderknipdag. 

Nog een leuke tip: Charlene organiseert 
Ladies Nights en Girls Nights, verwen-
avonden met vriendinnen. 

U bent van harte welkom bij Charlene 
in de Lloods, tel. 8884233, www.days-
pamooi.nl of facebook: day spa mooi en 
create yourself by charlene.

FO
TO

 P
E

TE
R

 V
A

N
 R

IE
TS

C
H

O
TE

N

Hei&wei_nr479.indd   4 03-05-16   10:17



Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Al meer dan 60 jaar
ambachtelijk

bereid ijs

IJSSALON

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

uw complete woninginrichter

Kerkstraat 14 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Stef st
aat altijd paraat 

en maakt je h
oefijz

ers op
 maat..!!!

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l

ng

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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De Blaricumse mecenas van 
Piet Mondriaan

door Hidde van der Ploeg
‘Het hele dorp lachte toen ik te voor-
schijn kwam,’ schreef Salomon Slijper 
(1884-1971) kort na de Tweede We-
reldoorlog aan de veelzijdig beelden-
de kunstenaar Gerard Hordijk die 
vlak voor de Duitse inval in Nederland 
vooral op aandringen van zijn Ame-
rikaanse vrouw Margaret naar New 
York was gevlucht.

‘Ik zat bijna drie jaar ondergedoken, 
kwam nooit buiten,’ onderbouwde Slij-
per de hilariteit van de Blaricumse be-
volking bij zijn onverwacht opduiken na 
de bevrijding uit zijn huis aan de Dorps-
straat 14, duizelend van het daglicht. ‘Ik 
heb mijn leven te danken aan juffrouw 
Hamdorff die reeds ruim 25 jaar mijn 
huishouden verzorgde. Zij heeft mij toen 
het zoo dreigend werd te Amsterdam dat 
ik ieder ogenblik weggehaald kon wor-
den daar vandaan gehaald. Ik dook toen 
eerst bij vrienden te Laren onder en heb 
het er toen maar op gewaagd in mijn ei-
gen huis onder te duiken waar juffrouw 
Hamdorff nog zat.’ Terzijde: die zo af-
standelijk beschreven juffrouw was Jo-
hanna Hamdorff, nicht van hoteleigenaar 
Jan. In 1947 huwde Salamon zijn inmid-
dels 61-jarige ‘hulp’.

Mecenas
De verrastheid van de Blaricummers 
bewijst dat de kunstverzamelaar en me-
cenas van Piet Mondriaan er goed aan 
had gedaan te kiezen voor onderduiken 
voor de Duitsers en Nederlandse verra-
ders op zijn eigen Blaricumse adres. Het 
huis was afgeschermd van de buitenwe-
reld door verwilderde begroeiing. Als er 
razzia’s dreigden, verstopte Slijper zich 
in een kleine ruimte onder het puntdak 
van de zolderkamer. Of dat toereikend 
geweest zou zijn bij huiszoeking door de 
bezetters op zoek naar Joodse Nederlan-
ders is nog maar de vraag. In die situatie 
zou ook de aanwezigheid in het perceel 
van veel schilderijen van Piet Mondri-
aan,  die zelf gedurende de oorlogsjaren 
in Amerika verbleef en er stierf, mogelijk 
onbedoelde aandacht hebben getrokken.

Eerste wereldoorlog
Piet Mondriaan (1872-1944) en de finan-
cieel onafhankelijke makelaar Sal Slijper 
ontmoetten elkaar al gedurende de Eerste 
Wereldoorlog in het Larense uitgaans- 
leven. Mondriaan was een groot zij het 
ingetogen dansliefhebber en koos zich 
liefst zeer jonge meisjes tot partner. ‘Hij 
verplaatste zich langzaam en zonder iets 
anders te bewegen dan nauwelijks zijn 
voeten,’ analyseerde Salomon deze tech-
niek die veel later als ‘slijpen’ te boek 
kwam te staan. Vrijwel onmiddellijk was 
er sprake van een mecenas-kunstenaar 
relatie. Salomon leende Mondriaan geld, 
kocht zijn werk en organiseerde exposi-
ties voor hem. ‘Overigens stel ik er prijs 
op dat je een collectie van me vormt en 
de dingen voor me bewaart, als ’t ware,’ 
liet Mondriaan zich deze relatie gretig 
welgevallen. Slijper verzamelde tot aan 
de Tweede Wereldoorlog zo’n tweehon-
derd schilderijen van zijn vriend.

Publiekstrekker
Rond 1950 koos het Gemeentemuse-
um Den Haag voor Piet Mondriaan als 
primaire publiekstrekker. Een gedurfde 
stap, Mondriaan had toen nog op geen 
stukken na zijn huidige status. Dat Slij-
pers collectie die zowel figuratief als ab-
stract werk omvatte, als de perfecte bron 
werd beschouwd, spreekt bijna vanzelf. 
Slijper bleek welwillend te staan tegen-
over langdurige bruikleen, bedong voor 
zijn eigendommen mooie plekken in de 
zalen van het museum, liet zich eerbe-
wijzen welgevallen en na zijn overlijden 
bleek hij niet helemaal onverwacht zijn 
gehele verzameling na te hebben gelaten 
aan het museum.

‘Dagje Blaercom’ 
van start
Binnenkort start Versa Welzijn een 
dag in de week met laagdrempelige 
dagbesteding voor mensen met geheu-
genproblemen of fysieke beperkingen 
in dorpshuis Blaercom.

Samen dingen doen is leuker dan al-
leen! Een potje biljarten, een film kijken, 
schilderen, wandelen of een museum 
bezoeken, tijdens het ‘Dagje Blaercom’ 
worden mensen, die het moeilijk vinden 
om zelf invulling te geven aan de dag, 
met elkaar in contact gebracht om samen 
vorm te geven aan een zinvolle en gezel-
lige dagbesteding in de eigen ruimte van 
Versa Welzijn in dorpshuis Blaercom. 
Van daaruit worden ook uitstapjes ge-
maakt. Dit alles onder begeleiding van 
vrijwilligers met een professionele ach-
tergrond, elke woensdag van 10.00 tot 
16.00 uur, kosten € 10,-- inclusief lunch.

Vrijwilligers
De organisatie is op zoek naar vrijwil-
ligers, die er plezier in hebben om in 
teamverband mensen met een lichte 
beperking een fijne dag te bezorgen. 
Interesse? Neem dan contact op met 
Carla Resing, sociaal werker bij Versa 
Welzijn Blaricum tel. 06-31995656 of  
cresing@versawelzijn.nl.

Vriendinnendag 
bij BVV’31
Het meidenvoetbal zit in de lift. Dit 
jaar heeft BVV’31 drie meisjeselftallen 
in de competitie die allemaal een heel 
goed seizoen draaien. De meisjes-F zijn 
zelfs kampioen geworden. En er bestaat 
kans op nog meer kampioenen! 

BVV’31 blijft op zoek naar sportieve, 
stoere en enthousiaste meiden. Op 16 mei 
organiseert de club een Vriendinnendag 
van 12.00-14.30 uur, bedoeld voor mei-
den in de pupillen- en/of juniorenleeftijd. 
Meiden, en hun ouders, kunnen op een 
leuke manier kennismaken met voetbal 
en met de vereniging. Tijdens deze dag 
zal ook Judith Kuipers aanwezig zijn. Ju-
dith is oud speelster van FC Utrecht en 
het Nederlandse militairenelftal en traint 
nu de dames bij SV Heerenveen. 

Kom een balletje trappen bij BVV’31 
op 16 mei! Info en aanmelden via  
www.bvv31.nl.

www.kliniekdemedici.nl

Sal Slijper

Dorpsstraat 14. Voormalig woonhuis Sal Slijper

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.
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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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Ieder kind heeft unieke talenten 
en capaciteiten
door Marjolijn Schat
ITSB, Instituut voor Taal- en Studiebegeleiding, biedt een breed aanbod aan 
diensten zoals: huiswerkbegeleiding, individuele begeleiding, bijles, onderzoek 
op het gebied van taal en rekenen (dyslexie en dyscalculie), remedial teaching, 
entree- en cito toets voorbereiding en examentraining. Met twee vestigingen in 
Laren en Blaricum begeleidt ITSB gemiddeld zo’n 115 kinderen. 
En dat alweer 15 jaar.

In 2001 heeft Arlene Oehlers ITSB op-
gericht en deze zomer viert het instituut 
het 15-jarig jubileum. Arlene ontvangt 
mij in haar kantoor wat is ingericht met 
beelden en kunstwerken uit India, vele 
geïnspireerd op Ganesha. Hij is de god 
van kennis en wijsheid en neemt hinder-
nissen weg. Deze Ganesha, voorgesteld 
met de kop van een olifant, past hier tref-
fend. 

Arlene 
Arlene heeft maar liefst 26 jaar ervaring 
als docente Nederlands en Engels (zowel 
in het basis- als in 
het voortgezet on-
derwijs) en ook als 
remedial teacher, 
ve r t rouwensper-
soon, docentcoach 
en onderwijsbege-
leider. 
Tijdens het lesgeven 
merkte ze dat kin-
deren bij persoon-
lijke en gerichte 
aandacht beduidend 
beter gingen pres-
teren. ‘Uiteindelijk 
stopte ik met het 
lesgeven op school 
en ging ik leerlingen, op verzoek van 
ouders, één-op-één begeleiden, eerst 
nog vanuit huis’, zegt Arlene. Zij is ook 
Master Solution Focused Brief Therapy. 
‘Oplossingsgerichte gespreksvoering; 
de situatie zoals het kind zich die wenst 
door kleine, concrete én haalbare doelen 
te stellen. Kinderen leren het meest als 
ze tijdens hun  leerproces zelf oplossin-
gen aandragen, die bij hun unieke per-
soonlijkheid passen’ en ze vult bevlogen 
aan ‘Ieder kind heeft unieke talenten en 
capaciteiten. Focus je hierop, dan krijgt 
het kind meer zelfvertrouwen en zal het 
beter presteren.’

Team
Uiteraard doet Arlene de begeleiding 
niet alleen. Ze heeft een toegewijd en 
deskundig team om zich heen weten te 
creëren, met veel ervaring in het onder-

wijs en lesgeven/coachen. Gezamenlijk 
werken ze aan het zelfvertrouwen en 
ontplooiing van de leerling. Daarnaast 
wordt ook een huiselijke sfeer neergezet. 
Voor ieder vak is er een docent in huis, 
zelfs voor de Klassieke Talen, ‘De Ro-
mein’ zoals deze vakdocent binnen het 
team genoemd wordt. Naast vakdocen-
ten werken er remedial teachers, ortho-
pedagogen en psychologen. ‘Het is een 
leuk en hecht team waarin weinig wisse-
lingen plaatsvinden. Dit maakt dat onze 
deskundigheid nóg verder kan worden 
uitgebouwd en de persoonlijke aandacht 

voor de kinderen steeds nauwgezetter 
wordt. Goede begeleiding doet er im-
mers toe!’ 

Op de vraag wat het leukste van haar 
werk is antwoordt Arlene: ‘Het leukste 
van mijn werk in de afgelopen 15 jaar, is 
het omgaan met de kinderen. Het inha-
ken op hun openheid, spontaniteit en hu-
mor. Het communiceren met pubers. De 
trots te zien als ze goede resultaten boe-
ken. Het vertrouwen dat ze in ons team 
hebben. Ik word er blij van. Het geeft mij 
iedere dag weer veel positieve energie.’

Tandheelkunde met sterren

door Marjolijn Schat
Deze maand precies tien jaar geleden opende Martijn Moolenaar zijn eigen 
tandheelkundige praktijk; Dental Design Center (DDC). Een praktijk waarin 
Martijn en zijn team zich toeleggen op implantologie en reconstructieve en es-
thetische tandheelkunde. Op hoog niveau. De praktijk onderscheidt zich door 
persoonlijk maatwerk met behulp van de nieuwste methodes. 

Sinds 2014 kent de praktijk ook een op-
leidingsinstituut, Dental Design Acade-
my. Op deze academy worden verschil-
lende opleidingen in de tandheelkundige 
techniek gegeven. Hiernaast geeft Mar-
tijn lezingen en cursussen over de hele 
wereld. ‘Kennis moet je niet bij je hou-
den, ik vind het heel belangrijk om mijn 
kennis te delen’, zegt hij daarover. 

Een indrukwekkend cv
En over kennis beschikt Martijn. Al op 
22 jarige leeftijd studeerde hij af aan de 
ACTA (Academisch Centrum Tandheel-
kunde Amsterdam). Daarna heeft hij zich 
in diverse praktijken gespecialiseerd in 
esthetische restauratieve tandheelkunde 
en in implantologie. Zeker bij zijn eerste 
werkgevers in Hoofddorp heeft hij veel 
geleerd, ze waren zoals hij het zelf ver-
woord, ‘de Gullit en Van Basten onder de 
tandartsen’. In de Verenigde Staten heeft 
Martijn aanvullende kennis opgedaan. 
Hij is toegetreden tot de prestigieuze 
American Academy of Fixed Prostho-
dontics. Ook kan hij zich officieel erkend 
specialist in restauratieve tandheelkunde 
noemen. En als eerste Nederlander heeft 
Martijn zich mogen aansluiten bij de Eu-
ropean Academy of Esthetic Dentristy. 
Zijn praktijk wordt dan ook tot de top 
van de wereld gerekend.   

‘Quality is never an accident’
In 2006 startte hij met DDC. ‘De keuze 
om DDC in Blaricum te vestigen, was 
eenvoudig. Ik werkte al jaren samen met 
Oral Design Center Holland hier op de 
Meentweg en wilde per se in de buurt 
van dit laboratorium zitten.’ Destijds wa-
ren ze de allereerste ‘bewoners’ van de 
Lloods, het gebouw was nog niet eens 
klaar. Martijn is nog steeds heel tevreden 
met de locatie. Buiten vallen de behan-
delkamers van DCC met de grote glazen 
wanden direct op. Veel licht en privacy 
typeren de locatie. De zwart-witfoto’s 
aan de wand stellen het team aan u voor. 
In de wachtkamer één donkere wand met 
de tekst ‘Quality is never an accident’.

Sterrenrestaurant
Zijn praktijk vergelijkt hij het liefst met 
een sterrenrestaurant. ‘Zie sterren voor 
je kwaliteit te krijgen en nog belangrij-

ker; zie ze te behouden en daar waar mo-
gelijk ook te verbeteren. En behandel je 
klanten zoals jezelf behandeld zou wil-
len worden. Oftewel, tandheelkunde met 
sterren!’ Martijn heeft dan ook mensen 
om zich heen verzameld, zo ook zijn ei-
gen vrouw, die zijn liefde voor het vak 
delen en allemaal huldigen ze het credo 
Passion for Perfection. 
Het team deelt uiteraard ook mee in het 
vieren van het tienjarig jubileum. Bin-
nenkort gaan ze een weekend weg, naar 
een voor het team nog onbekende be-
stemming.  

Nieuwe opticien Dorpsstraat 6

Kom & Kijk en u zult zien…

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

Arlene tussen enkele leerlingen

ITSB Blaricum
Meentweg 37D, naast de LLoods

tel. 035-5382139 
www.itsb-edu.nl

Martijn Moolenaar

Dental Design Center
tel. 035-5319996

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

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

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

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

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

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

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

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

Wilt u een afspraak 
maken voor een consult 
of een behandeling?
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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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Blaricum toen...

Eemnesserweg hoek Kerkpad

Weer zo’n mooie foto uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De fietser rijdt op 
de Eemnesserweg richting Laren, links van hem begint het Kerkpad. De boerderij 

met de hooiberg, links op de foto, was van het echtpaar Jan de Gooijer en Nel-
letje Raven. Zij waren de grootouders van de families De Gooijer aan de Singel 
en aan de Schapendrift. De boerderij staat er nog steeds, aan de Eemnesserweg 
5. De hooiberg is verdwenen. Links van deze boerderij begint de Capittenweg. 

In het midden van de foto is in 1951 de Openbare Lagere School gebouwd. Deze 
is in 2003 vervangen door een school waar zowel de openbare school (OBB), de 

Bernardusschool als de peuterspeelzaal in zijn gehuisvest. 
Aangeleverd door Frans Ruijter
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Een waarachtig en groot mens 

door Sybert Blijdenstein
Op 1 april jl. overleed Gé van der Pol (87), de bekende architect, een zo ka-
rakteristieke, kleurrijke, deskundige en gedreven man, aan wie Blaricum het 
behoud te danken heeft van de schat aan landhuizen uit de periode van 1880 
tot 1950. Ontstaan in een tijd dat kunstenaars en geleerden de weg vonden 
naar goede en bekende architecten, zoals Rueter, Elzinga, Hamdorff, Hanrath, 
Rietveld, Elte, Elling, Sijmons, Plate, Van den Berg, Ru Mauve en Van Uchelen. 
Landhuizen van een niveau dat ver boven het landelijk gemiddelde ligt. Die een 
belangrijk en onvervangbaar stuk van ons culturele erfgoed vormen, dat door 
Gé’s toedoen de bescherming heeft gekregen die het verdient. 

In 2009 kwam zijn boek uit: Blaricum, 
haar landhuizen en villa’s, haar ate-
lierwoningen en hutten, haar bijzon-
dere bewoners, met medewerking van  
Gerbe van der Woude. Gevolgd in 2013 
door het boekje Bijzonder Blaricum 
na de expositie over deze bescherm-
de woonhuizen en haar bewoners, zie  
www.bijzonderblaricum.nl.

Levensgeschiedenis
Gé van der Pols bijzondere levensge-
schiedenis is al uitgebreid beschre-
ven in het interview in hei & wei no. 
278 van augustus 2004, zie http:// 
www.heienwei.nl./edities/hei&wei278.
pdf. Zijn leven, begonnen als een span-

nend jongensboek dat, 
eenmaal volwassen, 
breed uitwaaierde en 
een unieke, veelzijdige 
en diepgaande invul-
ling kreeg. Zoek via 
Google op Gé van der 
Pol: u vindt daar ver-
bazend veel over deze 
productieve en uit-
gesproken mens. Be-
scheiden doch gedeci-
deerd. Beminnelijk en 
hoekig. Meegaand en 
toch ook vasthoudend. 
Een meesterverteller, 
maar ook een geboeid 
luisteraar. Ergens van 
overtuigd, dan zette hij 
zich daar vol voor in, 
totdat het gerealiseerd 
was. Gé, de bescher-
mer van de kwetsba-
re, op zich weerloze 
schoonheid van waar-
devolle architectuur, 
die zonder hem vaak 
tot afbraak gedoemd 
was.

De herinnering, 
de eerste kennisma-
king 
Gé van der Pol had 

een afspraak gemaakt op 10 december 
2003 om 15.00 uur, in het gemeente-
huis Nederheem. Aangekondigd door 
Dominique Mes, de secretaresse van de 
burgemeester. Hij wilde per se met de 
wethouder Ruimtelijke Ordening spre-
ken. Ik kende hem niet, maar de ambte-
naren van de afdeling gaven aan dat hij 
een bekend en gewaardeerd man was: 
jarenlang lid en ook voorzitter geweest 
van twaalf (!) verschillende welstands- 
en monumentencommissies, ook in La-
ren. Niet de eerste de beste. Een architect 
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uitbreiding van het behoud van de waar-
devolle architectuur van Blaricum. Hij 
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re man, donker haar, in blauw fluwelen 
pak. Heldere ogen, vorsende blik. Jong 
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oude dorp, met omgeving. Ik herkende 
het meteen. Wat plechtig sprak hij: ‘Er 
zijn rijksmonumenten en beeldbepalen-
de panden, die zijn ingetekend, hier en 
daar,’ deze mij aanwijzend. Zonder mij 
aan te kijken. ‘Maar er zijn meer huizen 
die bescherming moeten krijgen. Ik heb 
ze hier aangegeven, kijk maar.’ Geen u, 
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dat een aan de noordkant, net buiten het 
oude dorp gelegen, 88 jaar oude atelier-
woning, door Elzinga gebouwd, er niet 
op stond, zei hij ‘Wat? Die moet er nu 
bij.’ En voegde meteen de daad bij het 
woord door de woning aan te kruisen, 
terwijl hij de grenzen van het bestem-
mingsplan Oude Dorp negeerde. Hij 
stond voor zijn woord. De woning kwam 
er op. Voor Gé bestonden er geen forme-
le grenzen als er waardevolle architec-
tuur beschermd moest worden.

Afscheid
Gé, een onvergetelijk mens, met zijn 
zo typerende, bevlogen, verhalende en 
humoristische wijze van spreken. ‘Gé, 
wat zullen we je allemaal missen. Moge 
je in het eeuwig durende, onaantastbare 
bestemmingsplan ‘Hemel’ van een wel-
verdiende rust genieten. Namens heel 
Blaricum: Gé, bedankt!’

Hei&wei_nr479.indd   7 03-05-16   10:17



01 | 6 mei 2016 | week 18 | Gemeentenieuws

06-05 
2016

GEMEENTE
NIEUWS

CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl
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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

Mevrouw J.C.M. van den Brink en me-
vrouw G.R. Kukupessy-Rokebrand zijn 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Mevrouw N.J. Froger-Kunst en 
de heer J.C.M.A. Gillis zijn benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ter 
gelegenheid van Koningsdag reikte bur-
gemeester Joan de Zwart-Bloch dinsdag 
26 april jl. de bij de onderscheidingen 
behorende versierselen uit. De heer 
L.J.M. Janssen kreeg de onderscheiding 
maandag 2 mei wegens verblijf in het 
buitenland. Hij is benoemd tot Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J.C.M. van den Brink 
Mevrouw Van den Brink zet zich sinds 
1969 als vrijwilliger in voor de Blaricumse 
Handbalvereniging SDS’99. Zo onder-
houdt zij contacten met het Nederlands 
Handbalverbond en bezoekt zij de 
regiovergaderingen. Daarnaast verzorgt 
mevrouw Van den Brink de ledenadmi-
nistratie en post. Ze beheert en bestelt 
ook de sportkleding, organiseert activitei-
ten, draait bardiensten, helpt mee bij de 
schoonmaak van de kantine en is ook 
nog het contactpersoon voor alle wed-
strijden en toernooizaken. Tevens is zij 
lid van de redactiecommissie. Sinds 2013 
is mevrouw Van den Brink lid van het 
Vrijwilligerscomité Blaricum, waar zij de 
belangen van de Blaricumse sportvereni-
gingen behartigt. Dit comité kiest jaarlijks 
de Vrijwilliger van het Jaar.

Mevrouw N.J. Froger-Kunst 
Mevrouw Froger is sinds 2006 televisie-
presentatrice. Met programma’s zoals 
‘Hart in Aktie’, ‘De Frogers: Helemaal 
Heppie’, en ‘De Frogers: Effe geen cent te 
makken’ worden specifieke problemen 
in de samenleving onder de aandacht 
gebracht. Het werk dat mevrouw Froger 
verricht, betekent veel voor mensen 
en kweekt begrip in de samenleving. 
Met behulp van dit soort programma’s 
worden er sponsoren geworven zodat 
kinderen die het even moeilijk hebben 
een weekend of midweek weg kunnen 
en kunnen mensen met kleine maar ook 
grote problemen geholpen worden.
Ook is mevrouw Froger sinds 2000 één 
van de ambassadeurs van Stichting 
Orange Babies. Zij zet zich actief in om 
geld binnen te halen, zodat moeders en 

kinderen in Afrika geholpen worden bij 
hun gevecht voor een toekomst zonder 
HIV. Daarnaast is mevrouw Froger am-
bassadeur voor de Stichting Heppie. Wat 
begon met het televisieprogramma ‘De 
Frogers Helemaal Heppie’ is uitgegroeid 
tot een zeer betrokken en intensief am-
bassadeurschap.

De heer J.C.M.A. Gillis
De heer Gillis is zowel in Nederland 
als over de landsgrenzen actief. De 
rode draad is sociale betrokkenheid en 
maatschappelijk verantwoordelijkheid. In 
2002 heeft de heer Gillis de International 
Council of Shopping Centers opgericht. 
Tot 2013 was hij ook voorzitter van deze 
organisatie. Deze belangenorganisa-
tie biedt leden een netwerk met een 
eindeloze hoeveelheid kennis en ervaring 
op het gebied van winkelcentra. Met 
name milieu en duurzaam bouwen was 
en is een speerpunt. Bij de voormalig 
werkgever van de heer Gillis, Redevco, 
was duurzaam ontwikkelen en bouwen 
zijn uitdaging. Daarnaast legde hij vanuit 
maatschappelijk verantwoord perspectief 
bij Redevco in de kaders van het Cor-
porate Responsability-beleid vast, dat 
iedere medewerker de gelegenheid moet 
krijgen twee dagen per jaar op kosten 
van Redevco te besteden aan een goed 
doel. In 2008 stond de heer Gillis aan de 
wieg van Stichting Dutch Green Building 
Council. Onder zijn leiding groeide deze 
stichting uit tot de meest brede en groot-
ste onafhankelijke netwerkorganisatie 
voor het verduurzamen van de ge-
bouwde omgeving en werd het keurmerk 
BREEAM-NL operationeel. In september 
2015 nam de heer Gillis afscheid als voor-

zitter van deze stichting.
In zijn vrije tijd nam de heer Gillis via de 
stichting Habitat for Humanity deel aan 
een bouwreis naar Zuid-Afrika. Een week 
lang bouwde hij mee aan zes woningen 
voor de allerarmsten in een krottenwijk 
in Kaapstad.

De heer L.J.M. Janssen
De heer Janssen heeft, gerelateerd aan 
zijn werk als creatief directeur en ontwer-
per van Theatheradvies BV, verschillende 
maatschappelijk nevenfuncties.
Zo is de heer Janssen verantwoordelijk 
voor ontwikkelingen in de (internationale) 
theaterwereld. Hij heeft onder meer 
een nieuw concept ontwikkeld voor 
het ontwerp van de toneeltoren van 
schouwburgen. Hiermee heeft hij een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de ver-
betering van de arbeidsomstandigheden 
van theaterpersoneel en van de artistieke 

mogelijkheden van de theaters. Neder-
land staat, mede door de innovaties van 
de heer Janssen, bekend als het meest 
vooruitstrevende land op het gebied van 
theaterinrichting en toneelmechanische 
installaties.
De heer Janssen was medeoprichter en 
bestuurslid van Stichting Tekening (1991-

2000). Deze stichting stelde 
zich tot doel om up-to-date 
digitale tekeningen te maken 
die de planning van de op-
bouw van reisvoorstellingen 
en de communicatie met 
de verantwoordelijken in de 
schouwburgen eenvoudiger 
en tijd-efficiënter maak-
ten. Bij de Vereniging voor 
Podium Technologie was de 
heer Janssen in de periode 
1991 tot 2000 een betrokken 
lid van de redactieraad. Hij 
bedacht de ‘Willem Jantje 
Prijs’. Dit is een prijs voor 
technici die een innovatieve 
oplossing hadden bedacht 
en uitgewerkt om het werk 

Lintjesregen rond Koningsdag

Foto: Studio Kastermans

De heer Janssen kreeg de onderscheiding 2 mei 
wegens verblijf in het buitenland 

Foto: Studio Kastermans

Vervolg op pagina 2

Hei&wei_nr479.indd   8 03-05-16   10:17



01 | 6 mei 2016 | week 18 | Gemeentenieuws

06-05 
2016

GEMEENTE
NIEUWS

CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Mevrouw J.C.M. van den Brink en me-
vrouw G.R. Kukupessy-Rokebrand zijn 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Mevrouw N.J. Froger-Kunst en 
de heer J.C.M.A. Gillis zijn benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ter 
gelegenheid van Koningsdag reikte bur-
gemeester Joan de Zwart-Bloch dinsdag 
26 april jl. de bij de onderscheidingen 
behorende versierselen uit. De heer 
L.J.M. Janssen kreeg de onderscheiding 
maandag 2 mei wegens verblijf in het 
buitenland. Hij is benoemd tot Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J.C.M. van den Brink 
Mevrouw Van den Brink zet zich sinds 
1969 als vrijwilliger in voor de Blaricumse 
Handbalvereniging SDS’99. Zo onder-
houdt zij contacten met het Nederlands 
Handbalverbond en bezoekt zij de 
regiovergaderingen. Daarnaast verzorgt 
mevrouw Van den Brink de ledenadmi-
nistratie en post. Ze beheert en bestelt 
ook de sportkleding, organiseert activitei-
ten, draait bardiensten, helpt mee bij de 
schoonmaak van de kantine en is ook 
nog het contactpersoon voor alle wed-
strijden en toernooizaken. Tevens is zij 
lid van de redactiecommissie. Sinds 2013 
is mevrouw Van den Brink lid van het 
Vrijwilligerscomité Blaricum, waar zij de 
belangen van de Blaricumse sportvereni-
gingen behartigt. Dit comité kiest jaarlijks 
de Vrijwilliger van het Jaar.

Mevrouw N.J. Froger-Kunst 
Mevrouw Froger is sinds 2006 televisie-
presentatrice. Met programma’s zoals 
‘Hart in Aktie’, ‘De Frogers: Helemaal 
Heppie’, en ‘De Frogers: Effe geen cent te 
makken’ worden specifieke problemen 
in de samenleving onder de aandacht 
gebracht. Het werk dat mevrouw Froger 
verricht, betekent veel voor mensen 
en kweekt begrip in de samenleving. 
Met behulp van dit soort programma’s 
worden er sponsoren geworven zodat 
kinderen die het even moeilijk hebben 
een weekend of midweek weg kunnen 
en kunnen mensen met kleine maar ook 
grote problemen geholpen worden.
Ook is mevrouw Froger sinds 2000 één 
van de ambassadeurs van Stichting 
Orange Babies. Zij zet zich actief in om 
geld binnen te halen, zodat moeders en 

kinderen in Afrika geholpen worden bij 
hun gevecht voor een toekomst zonder 
HIV. Daarnaast is mevrouw Froger am-
bassadeur voor de Stichting Heppie. Wat 
begon met het televisieprogramma ‘De 
Frogers Helemaal Heppie’ is uitgegroeid 
tot een zeer betrokken en intensief am-
bassadeurschap.

De heer J.C.M.A. Gillis
De heer Gillis is zowel in Nederland 
als over de landsgrenzen actief. De 
rode draad is sociale betrokkenheid en 
maatschappelijk verantwoordelijkheid. In 
2002 heeft de heer Gillis de International 
Council of Shopping Centers opgericht. 
Tot 2013 was hij ook voorzitter van deze 
organisatie. Deze belangenorganisa-
tie biedt leden een netwerk met een 
eindeloze hoeveelheid kennis en ervaring 
op het gebied van winkelcentra. Met 
name milieu en duurzaam bouwen was 
en is een speerpunt. Bij de voormalig 
werkgever van de heer Gillis, Redevco, 
was duurzaam ontwikkelen en bouwen 
zijn uitdaging. Daarnaast legde hij vanuit 
maatschappelijk verantwoord perspectief 
bij Redevco in de kaders van het Cor-
porate Responsability-beleid vast, dat 
iedere medewerker de gelegenheid moet 
krijgen twee dagen per jaar op kosten 
van Redevco te besteden aan een goed 
doel. In 2008 stond de heer Gillis aan de 
wieg van Stichting Dutch Green Building 
Council. Onder zijn leiding groeide deze 
stichting uit tot de meest brede en groot-
ste onafhankelijke netwerkorganisatie 
voor het verduurzamen van de ge-
bouwde omgeving en werd het keurmerk 
BREEAM-NL operationeel. In september 
2015 nam de heer Gillis afscheid als voor-

zitter van deze stichting.
In zijn vrije tijd nam de heer Gillis via de 
stichting Habitat for Humanity deel aan 
een bouwreis naar Zuid-Afrika. Een week 
lang bouwde hij mee aan zes woningen 
voor de allerarmsten in een krottenwijk 
in Kaapstad.

De heer L.J.M. Janssen
De heer Janssen heeft, gerelateerd aan 
zijn werk als creatief directeur en ontwer-
per van Theatheradvies BV, verschillende 
maatschappelijk nevenfuncties.
Zo is de heer Janssen verantwoordelijk 
voor ontwikkelingen in de (internationale) 
theaterwereld. Hij heeft onder meer 
een nieuw concept ontwikkeld voor 
het ontwerp van de toneeltoren van 
schouwburgen. Hiermee heeft hij een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de ver-
betering van de arbeidsomstandigheden 
van theaterpersoneel en van de artistieke 

mogelijkheden van de theaters. Neder-
land staat, mede door de innovaties van 
de heer Janssen, bekend als het meest 
vooruitstrevende land op het gebied van 
theaterinrichting en toneelmechanische 
installaties.
De heer Janssen was medeoprichter en 
bestuurslid van Stichting Tekening (1991-

2000). Deze stichting stelde 
zich tot doel om up-to-date 
digitale tekeningen te maken 
die de planning van de op-
bouw van reisvoorstellingen 
en de communicatie met 
de verantwoordelijken in de 
schouwburgen eenvoudiger 
en tijd-efficiënter maak-
ten. Bij de Vereniging voor 
Podium Technologie was de 
heer Janssen in de periode 
1991 tot 2000 een betrokken 
lid van de redactieraad. Hij 
bedacht de ‘Willem Jantje 
Prijs’. Dit is een prijs voor 
technici die een innovatieve 
oplossing hadden bedacht 
en uitgewerkt om het werk 

Lintjesregen rond Koningsdag

Foto: Studio Kastermans
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Foto: Studio Kastermans
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De aangevraagde of verleende (om-
gevings)vergunningen worden niet 
meer in de hei & wei gepubliceerd. 
Deze (omgevings)vergunningen kunt 
u bekijken via de landelijke website 
www.overheid.nl of via www.blaricum.nl (Bekendmakingen).

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

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

op en rond het toneel eenvoudiger te ma-
ken. Daarnaast is de heer Janssen sinds 
2000 één van de bestuursleden van CUE, 
een vakbeurs voor theatertechniek. Deze 
tweejaarlijkse beurs ontvangt zo’n 6000 
bezoekers. Dankzij het netwerk van de 
heer Janssen gaan veel deuren open en 
kan er een interessant lezingsprogramma 
aangeboden worden. Naast al deze werk-
zaamheden is de heer Janssen sinds 1990 
actief bij de Volleybalclub Blaricumse 
Oude Knarren (B.O.K.). Hij heeft zich de 
afgelopen jaren veelvuldig ingezet voor 
de Nieuwjaarscommissie, LenteBOKcom-
missie en de Reiscommissie.

Mevrouw G.R. Kukupessy-
Rokebrand
In 2012 richtte mevrouw Kukupessy de 
kledingbank op voor mensen die van 
een bijstandsuitkering leven en/of voor 
mensen die wekelijks bij de voedselbank 

komen. Tweemaal per jaar is er een kle-
dinguitgifte en worden meer dan 1000 
kledingstukken van eigenaar verwisseld. 
Daarnaast is mevrouw Kukupessy sinds 
1994 als vrijwilliger bij SWB/Versa Wel-
zijn bij vele activiteiten betrokken zoals 
bijvoorbeeld De Trefbak en Trefpop. Op 
haar initiatief is de ‘geef en neem’ tafel 
gestart. Vanaf 1999 is mevrouw Kuku-
pessy ook raadslid in Blaricum. Zij is ver-
tegenwoordiger van De Blaricumse Partij. 
Deze partij is ontstaan nadat in 2010 het 
Blaricums belang, waar mevrouw Kuku-
pessy eerst voor uit kwam, is samenge-
gaan met De Nieuwe Blaricumse Partij. 
Buiten haar werkzaamheden als raadslid 
is mevrouw een Kukupessy een actief 
persoon die zeer betrokken is bij diverse 
activiteiten in het dorp. Zo is zij al sinds 
1995 vrijwilliger bij de Oranjevereniging 
Blaricum en sinds 2000 vrijwilliger bij de 
Dag van het Werkpaard.

Vervolg Lintjesregen pagina 1

Woensdag 27 april jl. organiseerde de gemeente Blaricum voor de vijfde keer een 
‘Oranjetoost’. Alle Blaricummers die in het verleden een Koninklijke onderscheiding 
hebben gekregen, waren uitgenodigd om samen met het gemeentebestuur en de 
Oranjevereniging het glas te heffen ter gelegenheid van Koningsdag.

Oranjetoast

Foto: Studio Kastermans

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

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

Bekendmakingen per post ontvangen

Het snoeiseizoen komt er weer aan. Heeft u een taxushaag? Lever dan ook dit 
jaar uw snoeisel in voor het goede doel. Van half mei tot eind september zamelen 
zelfs twee stichtingen in onze regio het taxus-snoeisel in, om het aan te bieden ter 
verwerking voor medicatie tegen kanker. Dit jaar kunt u uw snoeisel aan huis laten 
ophalen door Stichting Taxus Taxi of brengen naar de GAD-scheidingsstations, waar 
de containers van Stichting Vergroot de Hoop staan. 

Om het snoeien extra makkelijk te maken, 
biedt de stichting gratis Taxus Taxi Tassen 
en knipzeilen aan. De tassen zijn online 
te bestellen, maar ook af te nemen bij 
Plantenmarkt Boskoop, Goyergracht Zuid 
1B, Eemnes (aan de rand van Laren). 

Taxus behoort tot de inheemse naaldbo-
men en wordt in Europa met name als 
haagplant gebruikt. Naast haar sierlijke 
uitstraling hebben de jonge scheuten 
van de taxus ook een geneeskrachtige 
werking. Al in 1963 ontdekten weten-
schappers dat diverse taxussoorten 

anti-tumoractiviteiten vertonen. In de 
naalden van de jonge taxusscheuten zit 
het voorproduct van Taxol, een stof die 
als hoofdbestanddeel dient van de che-
motherapie. Wij vragen u alleen jonge 
scheuten in te leveren (tot 15 cm lang), 
deze bevatten de werkzame stof.

Op www.gad.nl kunt u binnenkort zien 
wanneer de inzameling start. Naar 
verwachting kunt u vanaf half mei uw 
snoeisel aan huis laten ophalen. Vanaf 
half juni kunt u uw snoeisel inleveren bij 
de GAD-scheidingsstations. 

Inzameling taxus-snoeisel voor 
bestrijding van kanker 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum hebben besloten om 
een parkeerplaats voor de inwoners aan Veurhuis 17 en Mondriaanlaan 23 te 
reserveren als gehandicaptenparkeerplaats. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking een 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente 
Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Voor meer informatie over het besluit 
kunt u contact opnemen met mevrouw E. van der Hulst (tel. 14 035).

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

Hei&wei_nr479.indd   9 03-05-16   10:17



GEMEENTENIEUWS

03 | 6 mei 2016 | week 18 | Gemeentenieuws

De heer mr. J.G. Jorritsma uit Blaricum is woensdag 13 april jl. benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Jorritsma kreeg de onderscheiding voor zijn 
grote inzet en betrokkenheid als bestuurder voor onder andere de Stichting Gooisch 
Natuurreservaat en de Stichting en de Vereniging Vrienden van het Gooi. Burgemees-
ter Joan de Zwart-Bloch reikte de onderscheiding en de bijbehorende versierselen uit 
tijdens de Algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Gooi.

Koninklijke onderscheiding 
voor Johan Jorritsma

Samen energie besparen is makkelijker en voordeliger dan alleen. Daarom orga-
niseren de gemeente Blaricum en onafhankelijk energiespecialist Hoom een actie 
voor woningisolatie, HR-ketels en zonnepanelen. Na een eerdere succesvolle col-
lectieve actie in de Bijvanck, is deze er nu ook voor bewoners van Blaricum Dorp 
en Villagebieden. 

Op 11 april jl. vond een wijkavond voor 
deze bewoners plaats in dorpshuis   
Blaercom. De bijna 70 aanwezigen 
werden geïnformeerd over hoe zij hun 
woning energiezuiniger kunnen maken. 
Er was veel interesse voor diverse ener-
giebesparende maatregelen, vooral voor 
vloer- en spouwmuurisolatie. 

Interesse? 
U kunt zich tot uiterlijk 11 mei aanstaande 
vrijblijvend aanmelden op de website 
www.maakjehuishoom.nl/blaricum. Hier 
vindt u het aanbod voor Blaricum en kunt 
u de presentatie van 11 april nalezen. Als 
vijftien mensen interesse hebben in de-

zelfde maatregel, geldt een aantrekkelijke 
collectiviteitskorting. 
Voor het aanbod heeft Hoom zorgvuldig 
passende bedrijven geselecteerd op 
kwaliteit en prijs. Hoom begeleidt u in 
het hele proces en zorgt dat de installa-
tie perfect wordt afgeleverd. Daarnaast 
blijft Hoom het onafhankelijke aan-
spreekpunt in Blaricum, ook na de actie. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht 
op eerder genoemde website. Contact 
opnemen met Hoom kan via e-mail   
(info@maakjehuishoom.nl) of telefo-
nisch via 088 – 191 18 88. 

Wijkactie energiebesparing voor 
Blaricum Dorp en Villagebieden

Op maandag 16 mei (Tweede Pinksterdag) zijn het gemeentehuis en het BEL-
kantoor gesloten. Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. Op overige 
dagen zijn wij geopend op de gebruikelijke tijden.

Scheidingstations GAD gesloten
Ook zijn de vier scheidingsstations in de Gooi en Vechtstreek op Tweede Pink-
sterdag gesloten. Op dinsdag 17 mei staan de medewerkers van de GAD weer 
voor u klaar van 08.30 tot 16.30 uur. 

Sluiting gemeentediensten

De gemeente Blaricum zoekt een kandidaat die mee wil denken in de kunstcommissie.

Wat doet de kunstcommissie
De kunstcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd 
en ongevraagd over het kunst- en cultuurbeleid. De leden komen in principe één keer 
per maand bijeen en zij ontvangen een vrijwilligersbijdrage. De kunstcommissie Blari-
cum bestaat uit drie leden. 

Wat vragen we van u
• U bent betrokken bij de gemeenschap van Blaricum
• U houdt van kunst en cultuur in de breedste vorm
• U woont in de gemeente Blaricum
• U bent niet werkzaam bij de gemeente Blaricum of de BEL Combinatie
• U heeft tijd beschikbaar voor werkzaamheden zoals o.a. het organiseren van 
 exposities en deelname aan de (BEL-)selectiecommissie
• U neemt actief deel aan de vergaderingen van de kunstcommissie Blaricum 
 en de (BEL) kunst-, cultuur- en selectiecommissie
• In overleg voert u nadere deeltaken uit 

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw          
M. Taris, medewerker Kunst van de BEL Combinatie. Mevrouw Taris is bereikbaar op 
telefoonnummer: 035 – 531 31 63 of per mail: Martina.Taris@Belcombinatie.nl

Vacature: lid kunstcommissie 
gemeente Blaricum

Foto: Studio Kastermans

Op 13 mei en op 10 juni is er een gratis workshop in wijkcentrum de Draaikom 
(Draaikom 2, Huizen). De workshop ‘Het kan. Start met uw persoonlijk plan’ is 
bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en binnenkort een 
‘keukentafelgesprek’ hebben met de gemeente. Inwoners van Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren zijn van harte welkom.

Extra steun in de rug
De workshop biedt een extra steun in de 
rug bij de voorbereiding op het gesprek 
met de gemeente. Deelnemers leren 
beter aan te sturen op wat zij belangrijk 
vinden in het leven, welke zorg of onder-
steuning zij nodig hebben en hoe deze er 
volgens hen moet uitzien. De workshop 
is bedoeld voor mensen die zelf zorg en 
ondersteuning nodig hebben, maar ook 
voor hun omgeving, zoals mantelzorgers, 
familie en vrijwilligers. 

Opbouw workshop
De workshop bestaat uit twee delen. In 
het eerste gedeelte leren de deelnemers 
om beter te verwoorden wat zij belang-
rijk vinden in hun leven, welke zorg of 
ondersteuning zij daarbij nodig hebben 
en hoe deze er volgens hen uitziet. Dit 
vormt de basis voor het persoonlijk 
plan, waarmee de deelnemers tijdens 
de workshop ook aan de slag gaan. Het 
plan biedt een leidraad en stevig houvast 
voor het keukentafelgesprek met de ge-
meente. Tijdens de workshop oefenen de 
deelnemers ook het keukentafelgesprek.

Aanmelden
Aanmelden kan via www.zorgverandert.
nl/overzicht-workshops. Deelname is 
gratis. Voor een lunch wordt gezorgd. Er 
is ruimte voor maximaal 15 mensen per 
workshop. De workshop is ontwikkeld 
door het programma ‘Zorg Verandert’ in 
samenwerking met Per Saldo en Ieder(in).

Over Zorg Verandert
Programma Zorg Verandert is er voor 
iedereen die zorg of ondersteuning nodig 
heeft én voor hun omgeving, zoals man-
telzorgers, familieleden en vrijwilligers. 
Zorg Verandert heeft tot doel dat men-
sen grip houden op hun eigen situatie en 
op het vinden van passende oplossingen 
voor hun leven, in zorg en ondersteu-
ning. Dichtbij, praktisch en op diverse 
manieren. Met bijeenkomsten, handige 
hulpmiddelen en het signaleren van 
knelpunten. Het programma wordt uitge-
voerd in een samenwerkingsverband van 
cliënt-, patiënt- en belangenorganisaties, 
waaronder Ieder(in) en Per Saldo, de 
mede-initiatiefnemers van de workshop. 
Meer info: www.zorgverandert.nl

Gratis workshop: ‘Het kan. Start met 
uw persoonlijk plan’

Hei&wei_nr479.indd   10 03-05-16   10:17



GEMEENTENIEUWS

04 | 6 mei 2016 | week 18 | Gemeentenieuws

BEL-gemeenten sluiten contract met 
Kunstwacht voor onderhoud 
buitenkunst
De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben een onderhoudscontract afgeslo-
ten met Kunstwacht BV voor de reparatie en het onderhoud van kunstwerken in de 
openbare ruimte. De officiële aftrap vond plaats op donderdag 28 april jl. 

Eduard Weijgers en Paul Schulte, directie-
leden Kunstwacht BV, en de drie porte-
feuillehouders Kunst en Cultuur van de 
BEL-gemeenten (burgemeester Joan de 
Zwart-Bloch, burgemeester Roland van 
Benthem van Eemnes en wethouder 
Tijmen Smit van Laren) brachten een 
toost uit op de samenwerking. 

Onderhoud en restauratie
De kunstwerken, die in de drie gemeen-
ten mede de dorpsgezichten bepalen, 
raken door weersinvloeden en slijtage 
beschadigd of vervuild. Om ze mooi te 
houden is periodiek onderhoud nodig. 
Ook kan het voorkomen dat een kunst-
werk aan restauratie toe is. Kunstwacht 

verzorgt de periodieke controle, reini-
ging en reparaties van de kunstwerken. 
De BEL-Art Kunstcommissie heeft een 
belangrijke adviserende rol gehad bij het 
goed onderbrengen van het onderhoud 
van de buitenkunst. 

Website en app
Kunstwacht heeft een mobiele app en 
een website met kunstwerken in de 
openbare ruimte voor gemeenten ont-
wikkeld. Het verhaal achter ieder kunst-
werk, informatie over de kunstenaar, 
foto’s en wandelroutes zijn enkele onder-
delen van de app. Deze komt binnenkort 
voor de BEL-gemeenten beschikbaar. 

V.l.n.r.: Burgemeester Roland van Benthem (Eemnes), burgemeester Joan de Zwart-
Bloch, Eduard Weijgers (directie Kunstwacht), Paul Schulten (directie Kunstwacht) en 
wethouder Tijmen Smit (Laren).

Wethouder Liesbeth Boersen heeft op 20 april jl. op de speelplaats het Loverpad 
hoek Palingpad de ingebruikname van Yalp Memo in de Bijvanck bijgewoond. 

Yalp Memo is een futuristische, interactieve en leerzame speelapparaat. Wethouder 
Boersen: “Er zitten in de Yalp Memo allerlei taal-, reken- en algemene ontwikkelings-
spelletjes. Bijzonder dat Blaricum als een van de eerste gemeenten in Nederland 
zoiets moois kan neerzetten”.

Bewegen en leren op de speelplaats

In mei en juni maakt CycloMedia foto’s binnen de gemeente. CycloMedia is gespe-
cialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. 
Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s 
vanaf de openbare weg.

Deze foto’s worden door de gemeente 
gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en 
beheer van de openbare ruimte, visuele 
ondersteuning bij de implementatie van 
wetgeving, handhaving van openbare 
orde & veiligheid en ontwikkeling van 
ruimtelijke plannen. 

De opnamen worden door CycloMedia 
– onder stringente voorwaarden – ter 
beschikking gesteld aan publieke of 
private organisaties en worden uitslui-
tend gebruikt binnen het kader van 
activiteiten die passen binnen de wet- en 
regelgeving op het gebied van bescher-
ming van persoonsgegevens. 

De opnamen zijn niet toegankelijk via 
internet of anderszins openbaar op-
vraagbaar, tenzij privacygevoelige infor-
matie zoals herkenbare personen en/of 
kentekens van voertuigen onherkenbaar 
worden gemaakt. CycloMedia heeft haar 
activiteiten aangemeld bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens onder 
nummer 1004101. 

Voor vragen of het aantekenen van 
bezwaar kunt u contact opnemen met 
CycloMedia Technology B.V., Postbus 
2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland 
of via info@cyclomedia.com 
Meer informatie: www.cyclomedia.com

CycloMedia maakt foto’s binnen 
de gemeente 

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

Foto: Studio Kastermans

In deze vakantieperiode is kans op een woninginbraak groter. Gaat u zelf op 
vakantie, zorg dan dat uw woning een bewoonde indruk achterlaat. Vraag bij-
voorbeeld uw buren om een oogje in het zeil te houden, zorg dat de brieven-
bus niet uitpuilt en zorg voor verlichting! Op www.geefinbrekersgeenkans.nl 
kunt u testen of uw huis goed beveiligd is tegen woninginbraken. 
Ziet u iets vreemds of verdachts, let dan op het signalement van de persoon, 
bijzondere kledingkenmerken, eventueel vervoermiddel (kleur, merk, type, 
kenteken) en bel 1-1-2. Deze informatie is van groot belang voor de opsporing.

Voorkom woninginbraak
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Dorpsagenda

EXPOSITIES
Singer t/m 28 augustus Franse mo-
dernisten Openingstijden: di t/m zon 
11.00-17.00 uur. 
Info: www.singerlaren.nl.
De Trappenberg t/m 16 mei Verkoop- 
expositie Tineke van den Berg-houtsne-
des. Info en openingstijden: 
www.kunstroutetrappenberg.nl.
Torenhof t/m 2 juli Expositie van Ine 
den Aantrekker-Konijnenburg. Info:
www.vivium.nl/torenhof onder Nieuws.
Historische Kring Blaricum t/m 17 
september expositie ‘85 jaar voetbal-
vereniging BVV-31’. Openingstijden don 
20.00-22.00 uur en zat 14.00-16.00 uur.

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom lezing Theosfisch Genoot-
schap 31 mei, 20.00 uur De Zelfbewuste 
mens, de Agnishvatta. 
Info: www.theosofie.net.
Vitus 22 juni 20.00 uur musical Koning 
Ikke door MusicalAnders (een musical-
koor van Versa Welzijn voor volwasse-
nen met een verstandelijke beperking). 
Kaarten € 5,- verkrijgbaar aan de kassa 
en bij De Malbak.
Sint Vituskerk 22 mei 15.00 uur sa-

menwerkingsproject van drie koren: 
MusicalAnders, SmartTease (een 
55-koppig dameskoor uit Bussum), en 
het Marimbakoor (een dameskoor uit 
Hilversum). O.l.v. dirigent Annemiek 
van Zeben. Kaarten € 6,50 verkrijgbaar 
aan de kassa, bij koorleden van Smart-
Tease en het Marimbakoor en bij De 
Malbak en Blaercom. 
Papageno Zomerconcert 17 juni aan 
de vijver bij restuarant Rust Wat met de 
gebroeders Jussen. Informatie en kaar-
ten bestellen via www.zomerconcert.nl.
Repair Café 14 mei in De Malbak. Tus-
sen 10.00-13.00 uur kunt u daar terecht 
met huishoudelijke apparatuur, kleding, 
tuingereedschap en nog veel meer. Te 
vervangen onderdelen dient u zelf mee 
te brengen. De reparaties worden koste-
loos uitgevoerd, wel wordt een vrijwilli-
ge donatie op prijs gesteld.
Rosa Spier Huis 13 mei 19.00 uur op-
treden van Trio Rosso; Lisette Carlebur 
(viool), Chieko Donker Duyvis (cello) 
en Xenia Evers (piano) met volksmu-
ziek uit de gehele wereld. Entree gratis, 
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.
Asperges in de akker van 27 mei t/m 9 

juni, reserveren en info www.zmaakt.nl.
BLTC Blaricum 16 mei ouder-kind 
toernooi, info zie 
www.BLTCblaricum.nl.
Thomaskerk 27 mei 20.15 uur Lente- 
concert met het Blaricums Gemengd 
Koor en het Weesper Gemengd Koor. 
Mozart, Brahms, Vivaldi, Händel, Ver-
di, Elgar en Rutten zullen de revue pas-
seren. Ook zullen de 2 koren samen 4 
liederen ten gehore brengen. Met diri-
gent Lex Barten en Karina Kantarova 
op de piano, medewerking van fluitiste 
Tineke Bakker. Entree € 10,-. 
Kaartverkoop aan de kerk of via  
www.bgk-koor.nl. Huizerweg 61, Huizen. 
Dorpslunch ‘Doe eens wild met asper-
ges’ 26 juni op de aspergeboerderij van 
Mariëlle Bakker. 
Organisatie: Rotary Centaurea Blari-
cum & Lionsclub Blaricum-Laren. Op-
brengst t.b.v. Flora & Fauna projecten in 
Blaricum en Laren. Info en inschrijven 
www.dedorpslunch.nl.

VOLKSUNIVERSITEIT
Culinaire Wildplukwandeling 21 mei 
14.00-16.30. Na afloop kopje koffie/
thee in het Brinkhuis met een home 

made mini-wildplukhapje. 
Workshop natuurfotografie 30 mei 
09.00-13.00 door fotograaf Bart Stor-
nebrink op de Noorderheide in Laren. 
Met eigen apparatuur betere foto’s leren 
maken. Doel is om de natuur zo breed 
mogelijk te fotograferen. Tevens wordt 
geprobeerd de reeën, waar deze hei zo 
beroemd om is, te fotograferen. Kosten  

€ 35,-. 
Voor beide cursussen inschrijven en 
info: www.volksuniversiteitlaren.nl.

SINGER LAREN
Op 12 mei bestaat het Singer Laren 
60 jaar! U bent van harte welkom op 
het verjaardagsfeest met; een kijkje ach-
ter de schermen, korte lezingen, rond-
leidingen, diverse workshops, een mu-
zikale verrassing en in de tuin grazen 
Larense schapen die getekend kunnen 
worden. 
De schilder Jim Harris geeft een work-
shop van 14.00-16.30 uur in de tuin, 
hiervoor is aanmelding noodzakelijk via 
museum@singerlaren.nl. 
Voor het verdere programma zie 
www.singerlaren.nl.

Familieberichten
Geboren
09-03-2016 Jent Ligthart
10-03-2016 Niek Jesse Eijpe
17-03-2016 Elissa El Otmani
22-03-2016 Maryam Awil Duboow
22-03-2016 Gijs Ruiters
29-03-2016 Caitlyn Meagan Knol
31-03-2016 David Johannes Suchoi
31-03-2016 Feline Elisabeth Mous
03-04-2016 Romée Chantal Walraven
03-04-2016 Quinn Verhagen
05-04-2016  Bowien Fredrique Lieve 

Dijkstra

Overleden
06-02-2016  Johanna Catherine 
 Hendrika (Hannah)   
 Schlüter,    
 geboren 13-02-1921
25-03-2016  Margaretha Cornelia 

Maria (Mieke) van den 
Bergh,  
geboren 09-07-1961

26-03-2016  Hendrikus Gerardus 
(Henk) Rigter,  
geboren 23-10-1934

05-04-2016  Herman Pieter Loggere, 
geboren 29-09-1930

06-04-2016  Marja Wassenaar-Bus, 
geboren 21-08-1962 

13-04-2016  Hans Stravers,  
geboren 01-03-1935

16-04-2016  Leo Petrus Kortekaas, 
geboren 11-07-1933

28-04-2016 Frederik Eduard (Ed)   
 Breitenstein,
 geboren 25 mei 1927

Winkelcentrum BIJVANCK

door Frans Ruijter
Na jaren van inspraak en voorbereiding is het oude winkelcentrum ‘de Bal-
ken’ gerenoveerd. Boven één kant van de winkels zijn ruime appartementen 
gerealiseerd. Op een paar kleine details na, zoals het inrichten van de openbare 
ruimte, is het af. Het geheel heeft een ruime en frisse uitstraling gekregen. 

De ondernemers hadden een prijsvraag 
uitgeschreven voor een nieuwe naam 
voor het winkelcentrum. Er kwamen een 
kleine tweehonderd suggesties. Zestien 
met dezelfde voorkeur. Uit deze zestien 
werden vijf winnaars geloot die ieder een 
tas vol boodschappen kregen, beschik-
baar gesteld door de winkeliers. Eén 
gelukkige, de heer Peter Rebel (van de 
Stobbe), werd de winnaar van een breed-
beeldtelevisie. 

Nieuwe naam 
Hij mocht ook de nieuwe naam bekend 
maken: winkelcentrum BIJVANCK. 
Deze naam doet recht aan de plaats waar 
het gevestigd is. Op 9 april jl was de 
feestelijke opening van het winkelcen-
trum met optredens van artiesten, een 
springkussen en popcorn voor de kinde-
ren en vele aanbiedingen. 
Wij van hei & wei wensen het winkelcen-
trum BIJVANCK een mooie toekomst. 

Opbrengst 
collecte 
Reumafonds 
De collecte voor het Reumafonds heeft 
€ 1.772,04 opgebracht. 
Alle collectanten en gulle gevers harte-
lijk dank voor dit mooie bedrag dat ge-
heel ten goede komt aan wetenschappe-
lijk onderzoek en patiënten activiteiten. 

Paardensport op ‘t Harde
Stad en Lande Ruiters organiseert op 3 en 4 juni voor de 35e keer de Samenge-
stelde menwedstrijd  op ’t Harde, gecombineerd met het Kampioenschap van 
District West, waar zo’n 100 aanspanningen aan mogen deelnemen.

Vrijdag 3 juni wordt vanaf 12.00 uur 
dressuur en vaardigheid gereden. Zater-
dag 4 juni staat in het teken van de ma-
rathon, die bestaat uit een wegparcours 
en zes hindernissen. Naast de sportieve 
strijd om het Kampioenschap van district 
West, zijn punten voor deelname aan het 

Nederlands Kampioenschap en ook de 
Cor Vos beker, die jaarlijks wordt uit-
gereikt aan de deelnemer die de minste 
strafpunten krijgt, te verdienen. Toegang 
op beide dagen is gratis. 
Informatie: 06-40424447 of 
aimee.bollebakker@kpnmail.nl.
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