
Theetuin ‘In 
Gooijers Erf’
Vanaf heden tot half juli is iedere don-
derdag en vrijdag van 10.00-17.00 uur 
theetuin ‘In Gooijers Erf’ weer geo-
pend.
Er wordt koffie en thee met taartjes en 
broodjes geserveerd. U kunt er tevens 
terecht voor een uitgebreide lunch. Daar-
voor graag even vooraf reserveren. De 
theetuin zal ook open zijn tijdens het 
‘Groei en Bloei open tuinen weekend’ op 
zaterdag 18 en zondag 19 juni. ‘In Gooij-
ers Erf’ vindt u aan de Schapendrift 1b. 
Voor reserveringen: 06-25326949. 

De Vakantietas-
service
Zes weken lang uw favoriete boeken 
mee op vakantie? Dat kan met de va-
kantietasservice. Leden van de biblio-
theek kunnen van deze service gebruik 
maken. 
Uw favoriete titels kunt u bestellen via 
de link www.bibliotheekhlb.nl/diensten/
vakantietas.html en na drie weken halen 
bij de bibliotheek. 

Deze vakantietasservice wordt het hele 
jaar door aangeboden voor €10,00. Op 
verzoek is het mogelijk, naast de ge-
vraagde titels, deze speciale Vakantietas 
tevens aan te vullen met een favoriet gen-
re of een reis-, wandel- of fietsgids. 

De Bridge 
Gooiers
Bridgevereniging De Bridge Gooiers 
organiseert t/m 25 augustus wederom 
haar zomeravondcompetitie. 
Deze bridgecompetitie vindt plaats in 
Blaercom, op de donderdagavond om 
20.00 uur, aanmelden tussen 19.15-19.45 
uur. Kosten voor niet-leden € 2,00. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met 
Jaap Vos tel. 5381877 of bridgegooiers@
live.nl.
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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

Gesprek met de burgemeester
door Adrie van Zon, met medewerking van Gerda Jellema en Sybert Blijdenstein

Bemoeide in uw vorige gemeente (Zut-
phen) de provincie Gelderland zich op 
alle terreinen net zo indringend zoals 
de provincie Noord-Holland dat nu doet 
met uw huidige gemeente Blaricum? 
Is het, voor zover u dat als bestuurder  
kan overzien, ook elders in ons land zo, 
dat opschaling van gemeenten tot grote 
eenheden bijna afgedwongen wordt? 
Over het algemeen is het aan de provin-
cie om de Minister van Binnenlandse 
Zaken te informeren over mogelijke her-
indelingen en om zo nodig zelf het initi-
atief te nemen. Begin deze eeuw, toen de 
herindeling Zutphen/Warnsveld z’n be-
slag kreeg als onderdeel van de herinde-
ling in de Regio Achterhoek en Liemers, 
lag het accent meer op efficiency, ef-
fectiviteit en de financiën. De provincie 
had daarbij een leidende rol. Nu gelden 
als criteria meer de democratische legi-

timatie, het vermijden van bestuurlijke 
drukte, een substantiële bijdrage aan re-
gionale samenwerking en natuurlijk ook 
de financiële aspecten. Er zijn provincies 
die handelen als Noord-Holland, maar 
andere provincies, Utrecht bijvoorbeeld, 
gedragen zich terughoudender. Daarbij 
moet overigens niet vergeten worden 
dat de rol van de provincies in het her-
indelingsbeleid van na 2013 meer accent 
heeft gekregen.

In hoeverre is , bij de uitvoering van 
grote beleidszaken, het directe dagelijk-
se contact van u als burgemeester met 
de inwoners van onze gemeente inge-
wikkeld? 
Wat mij betreft niet erg ingewikkeld. Als 
burgemeester bepaal ik niet het politieke 
beleid, tenzij het om zaken gaat die mijn 

Vervolg op pagina 5

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

De grootste vacaturesite

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

Studio 
2000
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Scheurtjes in het scherm

We leven in een tijd waarin 
we steeds vaker en langer 
kijken naar beeldschermen. 
Van meters groot aan de wand 
tot piepklein aan de pols. 
We turen en gluren uren aan 
één stuk door. Wanneer we 
rijden, lopen, joggen, bloggen, 
vloggen, vliegen, staan, zitten 
of liggen. Voorovergebogen 
communiceren we alsof ons 
leven ervan afhangt. Vingers 
dansen over toetsen en slepen 
over ’t scherm. Wrevel opwek-
kend? Ja. Aan tafel: ‘Doe weg 
dat ding!’ In auto: ‘Pas op, 
die fi etser daar!’ In het café: 
‘Hallo? Ik praat tegen je!’ 
We ‘doen het’ letterlijk overal. 
Soms laten we ons bedienen 
door meerdere schermen 
tegelijk. Kom ik een zitkamer 
binnen: schittert daar het 
beeld van een geluidloze tv, 
tettert een plechtige priester 
uit de iPad op tafel en hangt 
iemand languit in een schom-
melstoel, met een telefoon aan 
haar oor!
Soms wil ik de beuk in al die 
schermen. Maar de meeste 
zijn steviger dan je denkt. 
Mijn oude pc overleeft een 
klap met een kleine moker. 
Een mobiel valt niet zomaar 
kapot. Hoewel niet bestand 
tegen water of ander vocht. 
Net als veel mensen. Een plons 
in de plee? Dan doen die mi-
crocircuitjes niet meer mee.
Ik ben niet de enige die zich 
af en toe opstandig voelt. Een 
vriendin werd steeds meer ge-
beld door haar zeurende, ba-
zige moeder. Die belde maar 
door, dag en nacht, ongeacht 
waar vriendin mee bezig was. 
Eerst noemde die haar toestel 
grimmig ‘de terreurtelefoon’. 
Toen, nadat moeders haar 
voor de derde keer op rij uit 
haar diepe slaap belde, barstte 
bij haar de bom. Ze nam niet 
meer op, stak ziedend het toe-
stel in haar mond en beet er 
met volle kracht haar tanden 
op stuk. Het toestel kapot? 
Nee, alleen het beeldscherm 
wat gebarsten. Ze gaf het weg 
aan een vriendin. Die belde 
er nog jaren tevreden mee. 
De scheurtjes in het scherm? 
Geen enkel punt...

    


         


   

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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T. 035-624 59 38 www.t-parkethuys.nl

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

‘Dagje Blaercom’ in dorpshuis 
Blaercom
door Anneke Martens-van der Vlugt
In opdracht van en deels gesubsidieerd door de gemeente is, in samenwerking 
met de beheersstichting Blaercom en Versa Welzijn, het plan opgevat voor een 
laagdrempelige dagbesteding voor mensen met  beginnende vergeetachtigheid 
of met een lichte chronische fysieke beperking. Carla Resing, projectleider van 
Versa Welzijn, legt uit, hoe ‘Dagje Blaercom’ er uit gaat zien.

Voor nog thuiswonende kwetsbare seni-
oren bestaan er al diverse (dure) vormen 
van dagbesteding c.q. dagbehandeling in 
o.a. Torenhof en in de verpleeghuizen in 
Laren en Huizen, echter deze vorm van 
opvang wordt gefi nancierd door de Zorg-
verzekeringswet en Wet langdurige zorg 
en daarvoor is een indicatie vereist. Van-
uit haar jarenlange ervaring met mensen 
in de wijken, die aan bovengenoemde 
vormen van opvang nog niet toe zijn, 
is gebleken dat aan een laagdrempelige 
dagactiviteit in een dynamische sfeer, 
midden in de samenleving, behoefte be-
staat.

Voor wie?
Met dit project wil men zich richten op 
diegenen, die nog niet in aanmerking 
komen voor geïndiceerde dagopvang, 
of daar voor het eigen gevoel nog geen 
behoefte aan hebben. Te denken valt 

aan zelfstandig wonende mensen die 
kampen met bij voorbeeld vergeetach-
tigheid, licht hersenletsel na een infarct, 
eenzaamheidsproblematiek, depressie, 
of een lichte chronische fysieke aan-
doening. ‘Dagje Blaercom’ richt zich op 
mensen, die door hun beperking of ziek-
te niet meer in staat zijn hun dagen zin-
vol in te vullen en behoefte hebben aan 
meer sociale contacten.

Effecten voor de doelgroep
‘Actief zijn geeft zin aan je leven. Je 
maakt weer iets mee en er wordt weer iets 
van je verwacht. Je doet nieuwe contac-
ten op, buitenshuis. Het geeft ruimte aan 
de mantelzorger, die even tijd voor zich-
zelf kan nemen’, aldus de projectleider. 
Het project gaat voornamelijk draaien 
onder begeleiding van vrijwilligers, met 
ondersteuning van een beroepskracht 
van Versa Welzijn. De deelnemers bepa-
len samen met de vrijwilligers welke ac-
tiviteiten worden ondernomen, zowel in 
de eigen ruimte van dorpshuis Blaercom 
als daarbuiten. Het gaat om interactie 
tussen de deelnemers, de vrijwilligers en 
de omgeving. Een bezoek aan een muse-
um, een workshop koken, schilderen of 
boetseren, gymnastiek, een fi lm kijken 
of een potje biljarten bij het plaatselijke 
café, mogelijkheden te over. De vrijwil-
ligers stimuleren de deelnemers zoveel 
mogelijk bij de invulling van hun dag!

Informatie
‘Dagje Blaercom’ vindt plaats iedere woensdag van 10.00-16.00 uur. 

Men kan zowel de gehele dag als alleen de ochtend of middag deelnemen. 
De lunch en de middag-activiteit beginnen op een vast tijdstip. 

Kosten lunch €10,- .Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Carla Resing , sociaal werker bij Versa Welzijn Blaricum 

tel. 06-31995656 of cresing@versawelzijn.nl.

Carla Resing
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Even voorstellen… Bart Loman

door Gerda Jellema
‘Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm, voor mijn part moet 
ik verder leven zonder blinde darm, maar er is een ding wat ik nooit zou willen 
missen, en dat is vissen.’ Zo bezong Leen Jongewaard in 1969 in de tv-serie 
‘t Schaep met de 5 pooten zijn passie. Nu, in 2016, lijkt het het lijfl ied van de 
19-jarige Bart Loman.

Bart Loman wist op 5 jarige leeftijd al 
dat hij visser wilde worden en na het zien 
van iemand die een karper had gevangen 
wist hij zeker: ik word een karper visser. 
Menigeen verandert daarna nog geregeld 
van gedachten, maar Bart hield vol en 
hij volgt nu dan ook een opleiding aan 

de Sportvisacademie Zwolle. Studenten 
krijgen hier onderricht in de sportvisse-
rij, maar ook natuurbeheer, waterbeheer 
en (duurzame) viskweek spelen een gro-
te rol in deze opleiding. Bart’s voorkeur 
gaat uit naar werkzaamheden binnen een 
sportviswinkel. 

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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Singer Laren

door Marjolijn Schat
Singer Laren bestond afgelopen 
maand precies 60 jaar. Uiteraard werd 
dit uitgebreid gevierd. Singer staat niet 
stil, ook niet tijdens de grootscheepse 
verbouwing.

Begin vorige eeuw vestigden Anna en 
William Singer zich in Laren en lie-
ten daar de de villa ‘De Wilde Zwanen’ 
(1911) bouwen. Na het overlijden van 
William liet Anna een museum en een 
concertzaal aan de villa bouwen, open 
voor publiek in 1956. De concertzaal 

speelde een belangrijke rol in onze tele-
visiegeschiedenis: vanuit de Singer Con-
certzaal kwamen rechtstreeks meer dan 
duizend bekende programma’s, met o.a. 
Willem Duys en Mies Bouwman. Het 
theater was nu nodig toe aan vernieuwing 
en het hele Singer Laren krijgt een nieu-
we duurzame look met één gezamenlijke 
transparante entree. De verbouwing zal 
in de zomer van 2017 een feit zijn. 

Tentoonstellingen
Deze zomer kunt u genieten van een aan-
tal prachtige tentoonstellingen. Zo is er 
de tentoonstelling ‘Franse modernisten’ 
met een uitzonderlijke Franse particulie-
re kunstverzameling. Deze collectie van 
het echtpaar Levy brengt het Franse mo-
dernisme in beeld met werken van o.a. 
Dufy en Matisse. Tegelijkertijd is er de 
tentoonstelling ‘Zomer in Singer’; zo-
merse voorstellingen uit de eigen collec-

tie met zonovergoten landschappen van 
o.a. Mauve, Israels en Sluijters. Vanaf 
10 juni toont Singer in een videopresen-
tatie de portretten uit de serie YOU van 
de Amsterdamse fotograaf Hans Hilter-
mann (1960): realistische beelden van 
mensen die je recht aankijken, zonder 
make-up, sieraden of zichtbare kleding. 
Voor informatie en openingstijden zie 
www.singerlaren.nl..

Een nieuw theaterprogramma
Ook het nieuwe theaterprogramma is 
bekend. Door de verbouwing vinden 
de voorstellingen ook dit seizoen plaats 
in de tuinzaal van het museum. De los-
se kaartverkoop start vanaf 20 juni via 
theaterkassa@singerlaren.nl of 5393933.

Waarom woont Bart Loman 
in Blaricum?
Bart woont nog bij zijn ouders thuis, 
hij is een geboren en getogen Blari-
cummer en vindt het hier geweldig. 
Bart: ‘Ik hoef hier niet weg. Het Gooi-
meer en de Eem in de buurt.’ 

Wat doet Bart in zijn vrije tijd?
Dit is bij Bart vragen naar de beken-
de weg. ‘Vissen!’ zegt hij met een 
grijns. Maar tot zijn 13e was Bart ook 
een niet onverdienstelijke voetballer 
bij BVV’31, hij werd zelfs gescout. 
Maar de karpers bleven 
trekken en dat was ein-
de voetbal. Bart ging op 
zijn dertiende al alleen 
op pad en bleef rustig een 
paar nachten weg. In zijn 
tentje aan de kant van het 
water, voer voor zichzelf 
en voer voor de vissen de 
zogenaamde boilies (ge-
kookte deegballetjes met 
‘lekkere’ toevoegingen) 
bij zich. Naast school en 
vissen werkt Bart in de 
keuken bij hotel Bellevue. 
En hij gaat ook wel eens 
naar een café.

Met wie zou Bart een 
borrel willen drinken?
Bart kan eigenlijk niet 
echt iemand bedenken, 
als hij iets drinkt met 
vrienden dan vindt hij dat 
gezellig en leuk.

Twitteren, Facebook?
Hij twittert niet. Facebook 
gebruikt hij wel. Vooral 
voor zijn visnetwerk. Een 
mooie Facebook post op 
22 april 2014 van Bart: 
‘Ik had mijn hengels uit 
op een 1400 hectare groot 
meer. Ik heb een loud 
screamer net voordat de 
zon opkomt en sprong in 
het water met mijn laar-
zen aan. Had een serieus gevecht met 
deze vis! Ik stond in het midden van de 
enorme golven, wat een ervaring! Ge-
weldig.’ Een ander mooi verhaal: ‘Op 
een zomeravond liep ik over de dijk om 
karpers te voeren toen ik een schaap in 
de sloot zag liggen. Nadat ik hem eruit 
had gehaald vond hij dat we vrienden 
waren. Hij was constant bij me, de hele 
dag lag hij in mijn tent en besloot zelf 
het eten uit mijn tas te pakken en op 
te eten. Wat een geweldig beest en wat 
een geweldige hobby hebben wij!’ Een 
op en top natuurmens. Wel heeft Bart 
op aandringen van zijn ouders een app 

op zijn smartphone zodat ze toch, zo 
nodig, contact met hem kunnen heb-
ben.

Vakantie: zomer of winter?
Bart: ‘Geen winter en zeker niet als het 
gevroren heeft en het water ijs is ge-
worden.’ Kamperen vindt hij leuk als 
er maar viswater in de buurt is. Bart: 
‘Ik hoop in de toekomst nog eens een 
tijdje in Frankrijk te kunnen gaan vis-
sen, daar hebben ze mooie karper plek-
ken.’

Wat is een echte Bart-eigenschap?
Bart vindt het moeilijk om iets over 
zichzelf te zeggen, maar het feit dat 
Bart al zolang weet wat hij wil en er 
ook bevlogen over praat geeft wel aan 
dat hij standvastig is en ergens voor 
gaat. Zelfs met een gebroken been vist 
Bart. Bart: ‘Gelukkig heb ik goede 
vrienden en ook mijn ouders die me 
kwamen halen en brengen.’ 

Aan wie geeft Bart het stokje door?
‘Aan Anton van de Bergh, die is 
nog jong, maar weet ook wat ie wil: 
jagen.’

En verder… 

Bart Loman met zijn vangst, de vissen gaan terug in 
het water

Bart Loman met zijn nieuwe vriend aan het vissen

Franse modernisten, Robert Deaunay, 
Les Coureurs, 1924, Troyes, musee d’Art 
moderne, collections Nationales Pierre 
et Denise Levy
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Verbouwing in volle gang
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Kids in balans bij Carla Begeer

Kinderen krijgen het steeds drukker. De drang om te presteren – in het echte 
leven en op social media – neemt alsmaar verder toe. Goed kunnen ontspan-
nen, loslaten en vertrouwen in jezelf zijn dan ontzettend waardevol. Kinder-
yoga helpt deze kwaliteiten op jonge leeftijd te ontwikkelen.

Carla Begeer, gecertificeerd kinderyoga-docent, begon 15 jaar geleden met yoga en 
volgde een vierjarige opleiding tot yogadocent. Met haar dochters deed ze samen 
ademhalingsoefeningen en yogahoudingen en ’s avonds gingen ze mediteren. Carla 
vond het zo geweldig om dit met haar kinderen te delen, dat ze na haar opleiding 
doorleerde voor kinderyoga-lerares. Inmiddels is Carla het Yoga Garden House ge-
start en geeft yoga-lessen aan kinderen. 

Vast een voorproefje: 
Virabhadrasana – de krijger 
Deze houding geeft kracht en helpt kinderen voor zichzelf op te komen. 

Adem in en spring in een 
grote spreidstand. Je be-
nen staan wel een meter 
uit elkaar. Je voorste voet 
draai je naar de voorkant 
van de mat. Je achter-
ste voet is nieuwsgierig 
en kijkt een beetje mee. 
Adem in en breng je ar-
men tot schouderhoogte. 
Adem rustig door. Kijk 
even achterom om te zien 
of je schouders even hoog 
staan en draai je hoofd 
weer terug. Kijk over je 
rechterhand. Adem in en 
op een uitademing buig je 
je voorste knie. Het is belangrijk dat de 
knie boven de enkel komt. Strek je andere 
been volledig uit. Maak je lang en duw 
beide voeten krachtig in de grond. Adem 
goed door en voel de kracht in jezelf. 
Adem uit en laat je armen zakken en zet 
je benen weer naast elkaar. En dan de 
andere kant op.  

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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Art(ist) & Food Blaricum

In het verleden heeft de Stichting Promotie Blaricum jaren achtereen de 
Nationale Plein Air Schilderwedstrijd in ons dorp georganiseerd. Een zeer 
druk bezocht evenement met vele schilders uit het hele land, die in één dag 
mooie taferelen van de unieke sfeer van het dorp op doek vast gelegd hebben. 

Voor één dag zal dit weer zo zijn. Op 
zondag 10 juli van 11.00-18.00 uur 
wordt de schilderwedstrijd wederom 
maar in een nieuw jasje georganiseerd. 
Er zal geschilderd worden rond de mu-
ziektent en op het plantsoen naast de mu-
ziektent. Gedurende de hele dag zullen 
er in de muziektent parade-achtige thea-
teroptredens plaatsvinden. Enkele plaat-
selijke ondernemers zullen op deze dag 
‘Blaricums eten en drinken’ bereiden.

Plein-air en Portret
De wedstrijd bestaat uit twee categorieën: 
Plein-air en Portret. Voor de categorie 
Portret zal de organisatie een autochto-
ne Blaricummer als model aanwijzen. 
Het model zal op de dag zelf vier keer 
een half uur model zitten. Ook staan er 
foto’s van het model, vergroot afgedrukt 
en geplaatst op schildersezels, ter onder-
steuning. Er is plaats voor maximaal 35 
schilders voor de categorie Plein Air en 
voor maximaal 7 deelnemers voor de ca-
tegorie Portret. De selectie voor deelna-

me aan de wedstrijd geschiedt door be-
oordeling van meegestuurd recent werk. 
De organisatie hoopt op een goede mix 
van disciplines en kwaliteit. De catego-
rie Plein Air wordt beoordeeld door een 
deskundige jury. De winnaar van de ca-
tegorie Portret wordt, gelijk het TV pro-
gramma ‘Sterren op het doek’ bepaald 
door het model. Voor beide categorieën 
worden aantrekkelijke geldprijzen be-
schikbaar gesteld.

Zomerkinderworkshop Tekenen 

Trees van den Brink organiseert deze zomer een leuke tekenworkshop voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. 

Kinderen leren velerlei tekentechnieken 
om, zoals Trees dat mooi verwoordt, niet 
alleen naar objecten te kijken maar ook 
te zien. De kinderen worden aangemoe-
digd om hun fantasie als inspiratiebron 
te gebruiken en om de tekeningen kleu-
rig (met kleurpotloden) en op een vrije 
manier weer te geven.

Informatie 
Maandag 22, woensdag 24 augustus en 
vrijdag 26 augustus van 10.00-12.00 uur 
in Blarecom.  De kosten zijn € 40,- per 
kind, exclusief materiaal. Heeft u interes-
se of wilt u uw kind(eren) voor deze leu-

ke workshop inschrijven; tel. 5314383 of 
e-mail info@blaercom.nl. De workshop 
zal doorgang vinden bij minimaal 6 in-
schrijvingen.
Bij succes zal er, in overleg, wekelijks 
een tekenles plaatsvinden.

Vanaf september starten 
op de vrijdagen weer lessen 
voor kinderen van 8-11 jaar.

Yoga Garden House
www.yogagardenhouse.nl

tel 06-53448754
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Jiqi, dochter van Carla(l), Lieve, Frederique en Rachel met Carla (achter)
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‘Chakrayoga voor kinderen’’ van Patty Jongemaets

Informatie
Voor informatie en terugblikken 

met foto`s van de afgelopen jaren: 
www.Blaricumpromotie.nl en 
info@blaricumpromotie.nl. 

Stichting Promotie Blaricum 
ziet u graag op zondag 10 juli!
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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
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Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
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S.v .d .Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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eigen “burgemeesters”  portefeuilles be-
treffen. Ik heb sowieso weinig moeite 
met het directe dagelijkse contact. Het 
wordt alleen lastig als emotie en ratio erg 
uit elkaar gaan lopen, maar daar word ik 
niet dagelijks mee geconfronteerd.

Hoe leven bij u de ontwikkelingen in 
onze veiligheidsregio en is er nog spra-
ke van dat we met de Veiligheidsregio 
Midden-Nederland op termijn samen 
gaan?
We kijken na een relatief roerige periode 
van bezuinigingen en veranderingen als 
bestuur intensiever en kritischer naar be-
paalde zaken en laten ons ook  extern be-
oordelen en adviseren, dat levert nuttige 
bruikbare informatie op. De verdere ont-
wikkeling van de Veiligheidsregio is nu 
nog niet direct aan de orde. Wel kijken 
we of op middellange termijn de samen-
werking met Flevoland en Utrecht inten-
siever kan. Voorlopig hebben we formeel 
alleen nog de Politieregio op het niveau 
van Midden Nederland.

Richt burgemeester Joan de Zwart zich 
op uitdagingen van vandaag of die van 
de toekomst? 
De meeste tijd gaat zitten in de dage-
lijkse uitvoering en wat je daarbij tegen-
komt. Voor een deel ben je natuurlijk ook 
toekomstgericht bezig. Het is altijd een 
samenhang van factoren. Uitgangspunt 
is om vanuit het heden naar de toekomst 
te kijken. Behouden wat van wezenlijk 
belang is voor de gemeente in een we-
reld die voortdurend verandert en zorgen 
voor duurzame, toekomstgerichte be-
sluitvorming.

Samenwerking/samenvoeging 
BEL-gemeenten
De regering wil geen herindelingen 
van boven opleggen. Het uitgangspunt 
is dat gemeentelijke herindelingen van 
onderop tot stand komen. Het initia-
tief voor een herindeling ligt dus bij de 
gemeenten zelf. In bijzondere gevallen 
neemt de provincie het initiatief. Bij 
voorbeeld als de bestuurskracht van een 
gemeente zo is verzwakt door bestuurlij-
ke en financiële problemen, dat lokale 
taken blijven liggen. Van dat laatste is 
in de BEL-gemeenten m.i. geen sprake 
en wie kan dat beter beoordelen dan 
de gemeente zelf? De provincie denkt 
daar kennelijk anders over en heeft 
een bestuurskrachtmeting geïnitieerd, 
terwijl Blaricum in de plaats daarvan 
voorrang geeft aan intensivering van de 
samenwerking van de BEL-gemeenten 
met Huizen. Wat let de drie Bel-gemeen-
ten om, conform het uitgangspunt dat 
herindelingen van onderop moeten ko-

men, ook bestuurlijk de handen ineen 
te slaan en een verzoek in te dienen om 
als één gemeente met 30.000 inwoners 
verder te gaan waardoor de huidige 
bestuurlijke drukte en de inefficiënte 
werkwijze als gevolg van de vele samen-
werkingsstructuren in BEL-verband tot 
het verleden behoort? Bovendien wordt 
de kans dan kleiner om in de toekomst 
bij een mogelijk grotere herindeling be-
trokken te raken. Als burgemeester zou 
u het initiatief kunnen nemen tot zo’n 
voorstel tot samenvoeging. 

Samenwerking Huizen-Blaricum
De gemeenteraden van de HBEL-ge-
meenten hebben drie jaar geleden beslo-
ten om de samenwerking onderling en 
met Huizen te intensiveren. Inhoudelijk 
zijn er echter, buiten de intensivering 
van de HBEL samenwerking binnen het 
sociaal domein, weinig vorderingen ge-
maakt op het samenwerkingsdossier. De 
oorzaak daarvan lijkt mede te liggen in 
het feit dat een wezenlijk en gezamenlijk 
gedeeld toekomstperspectief op dit mo-
ment ontbreekt. Geconstateerd kan wor-
den dat hetgeen formeel is uitgesproken 
richting de Provincie Noord-Holland, 
namelijk de gezamenlijke wens om te 
komen tot intensivering van de samen-
werking, op dit moment te weinig en te 
wisselend draagvlak geniet bij de vier 
gemeentebesturen. Daarnaast zijn er sig-
nalen dat de partijpolitieke standpunten 
in Blaricum na de gemeenteraadsverkie-
zingen van twee jaar geleden lijken te 
verschuiven. Een aanzet om daarover als 
gemeenteraad van Blaricum met elkaar 
in debat te gaan is in 2015 gegeven. 

Bestuurskrachtmeting  en Dialoog 
met onze inwoners
In december 2015 heeft de Provincie 
Noord-Holland de gemeenten in de 
Regio Gooi&Vechtstreek laten weten 
in 2016 een Bestuurs Kracht Meting, 
BKM, uit te willen voeren voor alle ge-
meenten in de Regio, met uitzondering 
van de per 1 januari 2016 gefuseerde 
gemeente Gooise Meren. Voor de cluster 
HBEL wordt daarbij gekeken naar de in-
tensivering van de samenwerking versus 
de mogelijkheden die een herindeling 
zou bieden voor de bestuurskracht van 
de HBEL en de Regio. Eemnes ligt in de 
Provincie Utrecht en heeft medio 2015 
laten weten niet mee te zullen werken 
aan een dergelijke BKM. De bestuurs-
krachtmeting is begin mei begonnen en 
wordt uitgevoerd door Deloitte. Op 29 
juni vindt er een conferentie plaats van 
de  begeleidingscommissie onder leiding 
van de provincie. Het streven is om in 
september/oktober de resultaten te be-

spreken in de gemeenteraden van de be-
trokken gemeenten (Hilversum, Huizen, 
Wijde Meren, Laren en Blaricum).                                                                                                                           
Ook de inwoners worden daarbij betrok-
ken, de gemeenteraad wil heel graag met 
hen in gesprek. Aan de hand van de re-
sultaten van de meting gaat / zal de pro-
vincie zich een oordeel vormen en in sa-
menspraak met de gemeenten eventuele 
vervolgstappen voor de Gooi en Vecht-
streek bepalen.

Initiatief samenvoeging 
BEL-gemeenten
Het indienen van een verzoek om samen-
voeging van Blaricum, Eemnes en Laren 
is mogelijk, maar dan zullen de gemeen-
teraden van de BEL daartoe al in het na-
jaar moeten besluiten, als het tenminste 
de bedoeling is dit per 1 januari 2019 te 
realiseren. Als burgemeester heb ik niet 
de indruk dat besluitvorming op deze 
korte termijn haalbaar zal zijn. Ik denk 
dat het op zichzelf bezien inhoudelijk 
misschien wel de meest haalbare optie 
zou zijn op dit moment, waarbij het de 
vraag is of de provincie Noord-Holland 
daarmee instemt. Utrecht wellicht wel, 
maar Noord-Holland zal deze samenvoe-
ging mogelijk te zwak vinden voor een 
substantiële bijdrage aan  de hele regio.

Positie burgemeester                                                                                                    
De positie van de burgemeester is de 
laatste acht jaren sterk veranderd, dus 
ook ten aanzien van processen zoals die 
hierboven beschreven worden. Het is 
een andere functie geworden dan in de 
tijd van burgemeester Le Coultre (bur-
gemeester van 1973-1992) , die veel 
meer kon doen en ook deed op politiek/
bestuurlijk niveau. Ik zou best de leiding 
op dit punt op me willen nemen, maar 
dan kom ik al snel op het terrein van de 
politiek terecht. Tegelijkertijd moet ik 
boven de partijen staan en er voor alle  
partijen zijn . Een wezenlijk verschil 
met  een aantal jaren geleden, toen het 
leiderschap van een burgemeester nog 
anders gekwalificeerd werd. Het is daar-
door soms complexer geworden om je 
taak als burgemeester goed uit te voe-
ren maar daarmee ook uitdagender! De 
gemeenteraad heeft daarin ook een ste-
vige rol te vervullen. Als burgemeester                                                                                                             
ben ik afhankelijk van wat er politiek 
speelt en dat is op dit moment ten aan-
zien van het dossier met betrekking tot 
de toekomst van Blaricum wisselend. Ik 
faciliteer de bestuurlijke processen en 
moet als zodanig zorgen dat de volks-
vertegenwoordiging haar werk goed 
kan doen. De continue discussie over 
de toekomst van ons dorp: zelfstandig-
heid of herindeling, voert al heel lang 
de boventoon. Toen ik hier acht jaar ge-
leden werd benoemd zei de toenmalige 
Commissaris van de Koningin dat ik er 
rekening mee moest houden dat het een 
benoeming was voor zo’n drie jaar, daar 
het zich liet aanzien dat de gemeentelij-
ke herindeling hier binnen die periode 
wel z’n beslag zou krijgen. Het is nu vijf 
jaar later en we voeren de discussie nog 
steeds........

Vervolg van pagina 1
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****

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

Wilt u een afspraak 
maken voor een consult 
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hei & wei volgen op twitter: kijk op
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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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‘t Parket Huys
door Frans Ruijter
Het bedrijf wat gevestigd is in Hilversum aan de Gijsbrecht van Amstelstraat 
198, adverteert al jaren in ons dorpsblad hei & wei. De vraag rijst dan al snel, 
hoe kan dit? 

Het was de Blaricummer Gerard Post, 
zoon van Nico Post en Rein van Bree-
men van de Molenveenweg, die in 1978 
samen met Rob van Velsen deze onder-
neming startte. Gerard was eerst verte-
genwoordiger geweest bij verschillende 
bedrijven in houtmaterialen en aanver-
wante artikelen. Hij vond het op 28 ja-
rige leeftijd een uitdaging om samen 
met zijn compagnon Rob van Velsen een 
zaak te beginnen in houten vloeren in de 
ruimste zin van het woord. Dat deze zaak 
in Hilversum opgericht werd, was omdat 
aan een van de drukste winkelstraten 
daar een pand ter beschikking kwam.  
Dat bleek tactisch en commercieel een 
goede zet. 

Vanaf de werkvloer gestart
Men specialiseerde zich in traditione-
le houten vloeren, patroonvloeren, la-
minaat, duo-planken (gelaagd parket) 
en PVC vloeren. Het werkterrein is 
hoofdzakelijk het Gooi en Amsterdam. 
Incidenteel wordt er ook daar buiten 
wel werk gemaakt, zelfs in Curaçao en 
Frankrijk. De zoon van Gerard, Peter 
Post (1971) hielp van jongs af aan mee 
in de zaak. Als hij maar even vrij van 
school had, was hij er te vinden. Nadat 
Peter de HAVO en het Middelbare Com-
merciële Onderwijs met succes had afge-

rond, kwam hij in juni 1994 officieel in 
de zaak werken. Peter werd absoluut niet 
als ‘zoontje van een van de compagnons’ 
behandeld, hij moest het vak ook vanaf 
de werkvloer onder de knie krijgen. 

Kwaliteit in houten vloeren
In 1988 werd Gerard Post getroffen door 
een hartinfarct. De gevolgen waren on-
der andere dat hij het rustiger aan moest 
gaan doen en veel zaken moest delege-
ren. Iets wat hem niet heel makkelijk af-
ging, want loslaten valt niet mee. Maar 
hij had geen keus. Nadat zoon Peter van-
af 2000 vier jaar lang de planning had 
gedaan, nam hij zijn vaders gedeelte van 
’t Parket Huys over. Gerards compagnon 
van het eerste uur, Rob, deed zijn aan-
deel over aan Eric Ruijter. Peter en zijn 
compagnon Eric, staan voor kwaliteit 
in houten vloeren. Voor minder gaan zij 
niet. De klantenkring zit dan ook in het 
midden en hogere segment. 

Hun site: www.t-parkethuys.nl is de 
moeite waard om te bekijken. ’t Parket 
Huys, gevestigd aan de Gijsbrecht van 
Amstelstraat 198 in Hilversum heeft dus 
duidelijke Blaricumse roots. Wij van hei 
& wei, wensen hen nog heel veel goede 
zakelijke jaren toe. 

Online fotoarchief 
BeeldBankBlaricum.nl gelanceerd
Een nieuw initiatief van de Historische Kring Blaricum (HKB) in samenwer-
king met Stichting Promotie Blaricum: op www.BeeldbankBlaricum.nl kan 
vanaf nu iedereen kennismaken met exclusieve historische beelden vanaf 1799. 

De officiële lancering vond plaats op  
14 mei jl. in het onderkomen van de 
Historische Kring waar Jos Roest, voor-
zitter van Stichting Promotie Blaricum, 
de openingshandeling verrichtte. De 
website bevat nu al bijna duizend af-
beeldingen van onder andere oude an-
sichtkaarten, school- en familiefoto’s en 
voorwerpen. De komende tijd zullen dit 
er vele duizenden worden. Het is moge-
lijk om zelf afbeeldingen aan te leveren.

Exclusieve verzameling beelden
Het initiatief van dit fotoarchief van de 
HKB is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Promotie Blaricum. De web-
site is gerealiseerd door Ton Hartong 
(grafisch vormgever) en Martijn Hartong 
(grafisch vormgever en web ontwikke-
laar). Het doel van BeeldBankBlaricum.
nl is iedereen kennis te laten maken met 
historische afbeeldingen van én over 
Blaricum. Het fotoaanbod is verdeeld 
in verschillende categorieën, thema’s, 
jaartallen en straatnamen. Met behulp 
van zoekfuncties kan gericht worden ge-
zocht. Bij foto’s die zich hiervoor lenen 
is ook een plattegrondkaart te zien met 
de geografische ligging van het object. 
Klikt men op deze kaart dan verschijnt er 
een pop-up met 
de huidige situ-
atie in Google 
Streetview. 
 
Vul gegevens 
aan 
Van een deel 
van de foto’s 
zijn niet alle, 
en soms zelfs 
geen, gegevens 
bekend. Het 
is dan ook de 
bedoeling dat 
bezoekers van 
BeeldBankBla-
ricum.nl reage-
ren op foto’s en 
ontbrekende in-
formatie zoals 
data, gebeurte-
nissen, namen 
en foutieve 
vermeldingen 
doorgeven. Bij 

de groepsfoto’s kan een pdf gedownload 
worden waarop de afbeelding en de ons 
bekende namen staan. Op dit moment 
kan ontbrekende informatie, met ver-
melding van fotonummer, via info@
beeldbankblaricum.nl
worden opgestuurd. Over enkele weken 
kan er via de website direct op foto’s ge-
reageerd worden. 

Zelf foto’s insturen
Vanzelfsprekend is de HKB ook zeer 
geïnteresseerd in afbeeldingen die u in 
uw bezit heeft en waarvan u vindt dat 
deze een historische waarde hebben voor 
Blaricum. Gescande beelden (hoge reso-
lutie) met alle relevante informatie kunt 
u aanleveren via e-mail, usb-stick of cd. 
U kunt natuurlijk op afspraak ook langs-
komen op de Brinklaan 4A met originele 
foto’s en/of afbeeldingen die in gescand 
kunnen worden. Neem voor het maken 
van een afspraak contact op via info@
beeldbankblaricum.nl. Voordat tot plaat-
sing op BeeldBankBlaricum.nl wordt 
overgegaan, zullen aangeleverde foto’s 
beoordeeld worden op relevantie en 
kwaliteit. Openingstijden HKB: Zater-
dag 14.00-16.00 uur. Donderdag 20.00-
22.00 uur.

Nieuwe opticien Dorpsstraat 6

Kom & Kijk en u zult zien…

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

Eric (l) en Peter

Jos Roest (links) van Stichting Promotie Blaricum zet de website 
BeeldBankBlaricum.nl ‘live’ onder het toeziend oog van Martijn 
Hartong van GridX.nl - Communicatie ontwerp
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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 
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hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

‘Heeft er in Blaricum ooit een bunker gestaan?’ 
Deze vraag krijg ik vaak te horen wanneer ik op lezingen deze foto laat zien. 

Het antwoord is: ‘Jazeker, en wel op de meent langs de Gooise Zomerkade’. Als 
je op de A27 richting Almere rijdt, stond hij heel dicht tegen het Eemmeer aan, 
waar nu de rijksweg ligt. De Duitsers hebben hem laten bouwen om schietoefe-
ningen te observeren. De vliegtuigen vlogen vanaf de toenmalige Zuiderzee en 

moesten op een naast de bunker geplaatst doel mikken. Vanuit de bunker werden 
deze oefeningen gevolgd en beoordeeld. Na de oorlog is de bunker blijven staan. 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw woonde Gerardus Lanphen er. Gerardus 
is degene die de houten Erfgooiersboom heeft gemaakt. Op de foto links van de 

bunker staat ook een werkstuk van hem. Gerardus Lanphen, zoon van Geurt 
Lanphen en Berta Calis van het Fransepad, vond daar de rust en putte daar 

inspiratie uit voor zijn werk. De bunker moest verdwijnen voor de aanleg van de 
Stichtse brug en de daarop geprojecteerde A27. De eerste Stichtse brug werd 

op  29 november 1982 in gebruik genomen. 
Aangeleverd door Frans Ruijter

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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Nico, bedankt!

door Sybert Blijdenstein  
Nico de Gooijer, één van onze meest actieve, vaste medewerkers van hei & wei, 
houdt op met de maandelijkse bezorging van de losse exemplaren van ons blad. 
Stevig werk, maar voldoening gevend. Nu vindt hij, na tien jaar, de tijd geko-
men het rustiger aan te doen. 

Tien jaar op de fi ets, door weer en wind, 
met pakken hei & wei’s. Van adres tot 
adres. Met overgave deed hij dit werk. 
Eind mei 2006 begon Nico met de ver-
spreiding van 800 exemplaren van de 

maandelijkse, dikke hei & wei. Bestemd 
voor 26 afzetpunten: de gemeentehuizen 
van Blaricum en Laren en het Belkan-
toor, het ziekenhuis en de bibliotheken 
van Laren en Huizen, bedrijven, win-
kels, supermarkten en horecagelegenhe-

den. Zo’n drie dagen fi etsen per keer. Hij 
deed het. Toen in 2008 de TNT de huis 
aan huisbezorging met 200 exemplaren 
per maand verlaagde, lagen er opeens 
1000 exemplaren op zijn bord. Nico, niet 
teveel voor je? Zijn antwoord: ‘Wel nee, 
man, dat doe ik er wel even bij.’ Dat ‘er 
even bij’ deed hij ook toen het aantal ver-
der opliep naar 1200. 

Rekening houdend met al zijn fi etsritten 
toen, in en rondom Blaricum, legde Nico 
jaarlijks een afstand af van meerdere 
etappes van de Tour de France. Daarna, 
in 2011 - na de start van de samenwer-
king met de gemeente met een bredere 
huis-aan-huisbezorging – daalde zijn 
aantal te bezorgen exemplaren eerst naar 
250 en daarna naar 120. Het aantal afzet-
punten daalde mee, van 26 naar 10. Een-
voudiger? Nee. Soms zelfs lastiger. Hij 
moest het doen met minder exemplaren 
per afzetpunt bij een aanhoudende grote-
re vraag naar hei & wei. 
Nico, onze fi etsende ambassadeur van 
hei & wei, bedankt! En dat we elkaar nog 
vaak mogen terugzien! 

Doe ‘ns wild met asperges

Een unieke samenwerking tussen Rotary Club Blaricum Centaurea en Lions-
club Blaricum-Laren; dorpslunch op de aspergeboerderij voor het goede doel!

Op 26 juni a.s. van 12.00-15.00 wordt 
er een 4-gangen lunch geserveerd op de 
aspergeboerderij aan de Angerechtsweg 
11. De lunch bestaat uit een amuse van 
asperges, gevolgd door een aspergesoep, 
vervolgens een trio van wild met asper-
ges en als dessert een coupe Boereblij. 
De kosten bedragen € 45,-. Bijpassende 
wijnen kunnen ter plekke gekocht wor-
den. De lunch wordt mede mogelijk ge-
maakt dankzij de gulle giften van Wijn-
koperij Wesseling, ijssalon De Hoop, 
Koken bij de Molen en Boereblij. Parke-
ren op de Bergweg, niet bij de boerderij.

Het goede doel
Met de opbrengsten zal steun gegeven 
worden aan fl ora- en faunaprojecten in 
ons dorp zoals: de bijenakker, een ooie-
vaarspaal en natuurpark ‘De Warande’. 

Informatie en aanmelden 
U kunt u inschrijven door € 45,- over te 
maken op rekeningnummer NL46RA-
BO0159137233 t.n.v. Rotary Club Bla-
ricum Centaurea o.v.v. dorpslunch. Het 
aantal plaatsen is beperkt, wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt. Geld wordt 
geretourneerd indien het maximum aan-
tal deelnemers bereikt is. Voor informa-
tie zie www.dedorpslunch.nl.

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

BelNieuws@Bel_Nieuws 
Brandweer redt stier uit sloot 

BelNieuws@Bel_Nieuws
De Woensberg Blaricum stopt 
met individuele kampeerders

BelNieuws@Bel_Nieuws
Bezoekers pop-up wijkagent

Hei&wei_nr480.indd   7 31-05-16   12:23



01 | 3 juni 2016 | week 22 | Gemeentenieuws

03-06 
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

De BEL-gemeenten kijken – mede dankzij het prachtige weer – terug op een zeer 
geslaagde en gezellige veteranendag. Dit jaar lag de organisatie van de inmiddels 
achtste BEL-veteranendag in handen van gemeente Blaricum. De BEL-veteranendag 
werd gehouden in een tent op het Oranjeweitje. 

Het bijzondere aan deze achtste BEL-
veteranendag was wel dat het samenviel 
met Bevrijdingsdag. Om 11.30 uur begon 
het officiële programma. Na de speech 
van burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
en een korte ceremonie, konden de 
BEL-veteranen onder het genot van een 
hapje en drankje herinneringen opha-
len. Aansluitend werd de traditionele 
‘blauwe hap’ genuttigd. 
Tijdens de lunch bracht het trio Step-
hen Howell en Natascha en Paul Harper 

herkenbare muziek uit de jaren 40 ten 
gehore.

In de tussentijd stationeerden er zo’n 70 
leger- en motorvoertuigen van ‘Het Gooi 
Bevrijd’ op het Oranjeweitje. Veel be-
langstellenden kwamen rond de klok van 
12.00 uur dan ook een kijkje nemen bij 
de mooie historische legervoertuigen die 
opgesteld stonden op het Oranjeweitje.  

Rond 14.15 uur vertrokken de BEL-vete-

ranen met de historische legervoertui-
gen voor een tocht door de BEL-gemeen-
ten. Dankzij de grote belangstelling langs 
de route, kreeg het een feestelijke tintje. 

Om circa 16.00 uur was de stoet weer 
terug op het Oranjeweitje. De BEL-
veteranen en de vele andere belangstel-
lenden konden genieten van optredens 
van Drum- & Showband MCC en het trio 
Stephen Howell en Natascha en Paul 
Harper.

Deze dag is vastgelegd in een foto-
reportage. Deze kunt u bekijken op de 
officiële facebookpagina van de gemeen-
te Blaricum.

Zeer geslaagde en gezellige BEL-veteranendag

Na een periode van acht jaar neemt gemeentesecretaris Arie Hogendoorn 
afscheid van de gemeente Blaricum en de BEL Combinatie. De heer Hogen-
doorn is inmiddels aan de slag gegaan als (juridisch) adviseur binnen het 
project De Blaricummermeent. 

Wij willen de heer Hoogendoorn bedanken voor zijn inzet voor onze gemeente 
en de BEL Combinatie en bieden hem een afscheidsreceptie aan op donder-
dag 16 juni 2016. De receptie wordt gehouden van 16.00 tot 18.00 uur in het 
gemeentehuis van Blaricum aan de Kerklaan 16.

U bent van harte welkom de heer Hogendoorn persoonlijk de hand te schud-
den tijdens de afscheidsreceptie op donderdag 16 juni aanstaande.

AFSCHEIDSRECEPTIE GEMEENTESECRETARIS 
ARIE HOGENDOORN

Foto: Studio Kastermans

WhatsApp-groepen
Een prettige en veilige buurt? Die kunt u zelf maken én behouden. Steeds meer 
inwoners maken gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt veiliger te maken. 
Deze groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. 

Met een WhatsApp-groep kunnen 
buurtbewoners elkaar snel waarschuwen 
bij verdachte situaties, waardoor de pak-
kans van inbrekers wordt vergroot.

Hoe werkt een 
WhatsApp-groep
Het gebruik van WhatsApp is gericht op 
het signaleren van verdachte situaties 
en het mobiliseren van buurtbewoners 
om de kans op een misdrijf te verkleinen 
en degene die zich verdacht gedraagt te 
laten weten dat hij/zij gezien is. De ver-
dachte situaties waarvoor WhatsApp ge-
bruikt wordt zijn bij voorkeur 112-waar-

dige situaties, hierbij kan gedacht 
worden aan woninginbraken, pogingen 
daartoe en bijvoorbeeld poging tot wo-
ningovervallen en babbeltrucs.

WhatsApp-groep starten
Er zijn al WhatsApp-groepen actief in de 
gemeente. Wilt u aansluiten of zelf een 
groep vormen? Op de gemeentewebsite
staat een overzicht van bestaande 
WhatsApp-groepen en vindt u meer 
informatie over hoe het in zijn werk gaat. 
www.blaricum.nl (Openbare orde en 
veiligheid > WhatsApp-groepen).
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voor de e-mailservice bekendmakingen Overheid. U vindt de link op www.blaricum.nl (Bekendmakingen).

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

De Blaricumse kermisweek is dit jaar van zaterdag 20 tot en met woensdag 24 augustus. Tijdens dit evenement zijn diverse wegen afgesloten en geldt op een aantal 
plaatsen een parkeer- of stopverbod. Daarnaast zijn verschillende wegen afgesloten tijdens bepaalde programmaonderdelen zoals het afsteken van het vuurwerk en het 
ringsteken. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen. 

Afsteken vuurwerk
Zaterdag 20 augustus 2016
•  Van 18.30 (afhankelijk van toestroom 

bezoekers) tot 23.30 uur worden de 
volgende wegen en weggedeelten 
afgesloten voor alle verkeer: Schapen-
drift/Anton Mauvelaan; vanaf de Eem-
nesserweg tot aan Harmen Vosweg 
(Laren).

•  Van 21.30 tot 23.30 uur wordt de Eem-
nesserweg vanaf Schapendrift tot het 
Domein voor alle verkeer en voetgan-
gers in beide richtingen afgesloten.

•  Voor zover noodzakelijk worden ook 
enkele voet- en fietspaden in de bos-
gebieden rondom Rust Wat van 21.30 
tot 23.30 uur afgesloten.

Wegafsluitingen ter hoogte 
van café Moeke Spijkstra
Zaterdag 20 augustus 2016
Van 21.00 tot 03.00 uur worden on-
derstaande wegen afgesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen; het verkeer 
wordt omgeleid. Dit in verband met de 
veiligheid van de vele voetgangers aldaar.
•  Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 

aan de Schoolstraat
•  Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot 

aan het Achterom
•  Torenlaan, vanaf het Achterom tot aan 

de Schoolstraat
•  Middenweg, vanaf de Verbindingsweg 

tot aan de Schoolstraat

Omleiding centrum 
vanwege festiviteiten
Zaterdag 20 augustus (21.00 uur) tot 
donderdag 25 augustus 2016 (12.00 uur)
Parkeerverbod
Op de volgende wegen of weggedeelten 
is het verboden te parkeren:
•  De Verbindingsweg aan onevenzijde 

tussen de Torenlaan en de Middenweg;
•  Bussummerweg aan beide zijden vanaf 

de Torenlaan tot de Noolseweg;
•  Huizerweg aan beide zijden vanaf de 

Bergweg tot aan de Smedenweg.
Stopverbod
Een stopverbod is van kracht op de vol-
gende wegen of weggedeelten:
•  Achterom, aan beide zijden vanaf de 

Torenlaan tot de Piepersweg;
•  Langeweg, aan beide zijden tussen 

Achterom en de Huizerweg;
•  Torenlaan, aan de oneven zijde tussen 

Achterom en de Verbindingsweg;
•  Noolseweg, aan beide zijden tussen 

Piepersweg en de Bussummerweg;
•  Piepersweg, aan beide zijden tussen 

Noolseweg  en de Naarderweg.
Inrijverbod
Een inrijverbod geldt voor de volgende 
wegen of weggedeelten:
•  Het is verboden rechtsaf te slaan van 

de Bussummerweg komende vanaf 
de Torenlaan naar de Noolseweg, met 
uitzondering van fietsers, voetgangers 
en bussen van Connexxion;

•  Het is verboden linksaf te slaan vanaf 
de Bussummerweg, komende vanaf de 
Bussummerweg naar de Noolseweg, 
met uitzondering van fietsers, voetgan-
gers en bussen van Connexxion.

•  De volgende weggedeelten zijn geslo-
ten voor éénrichting voor alle verkeer: 
-  Binnendoor tussen de Huizerweg 

en Achterom, in de richting van de 
Huizerweg;

   -  Achterom tussen Piepersweg en To-
renlaan, in de richting Piepersweg.

Kermis
Zondag 21 augustus 2016
•  Vanaf 08.00 uur is het verboden te 

parkeren op de locaties: 

   -  Dorpsstraat parkeervakken vanaf de 
Torenlaan/Huizerweg tot aan de inrit 
van perceel Dorpsstraat 4;

   -  Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat, beide 
zijden van de weg.

•  Vanaf 16.00 uur is het verboden te 
parkeren op de locaties:

   -   Huizerweg: alle parkeervakken;
   -  Dorpsstraat, vanaf Huizerweg tot de 

Middenweg: beide zijden van de weg;
   -  Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 

aan de Middenweg.
Wegafsluitingen
Zondag 21 augustus 2016
•  Van 12.00 uur tot donderdag 25 au-

gustus 2016 12.00 uur is de Dorps-
straat vanaf Middenweg tot de kruising 
Torenlaan gesloten voor alle verkeer.  

•  Van 18.00 uur tot donderdag 25 au-
gustus 2016 12.00 uur zijn de volgende 
weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen: 

   -   Achterom, vanaf de Langeweg tot de 
Binnendoor;

   -   Huizerweg, vanaf de Langeweg tot de 
Torenlaan;

   -   Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat;

   -   Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 
aan de Middenweg;

   -   Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 
aan de Binnendoor;

   -   Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot 
aan de Achterom;

   -   Torenlaan, vanaf Achterom tot de 
Huizerweg.

Ringsteken
Maandag 22 augustus 2016
•  Van 11.30 tot 18.00 uur zijn de vol-

gende weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen:

   -   Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf 
het Fransepad tot de Molenveenweg;

   -   Kerkpad, vanaf de Eerste Molenweg 
tot de Kerklaan;

   -   Venenweg, vanaf de Kerklaan tot de 
Stachouwerweg;

   -   St. Vitusweg.
•  Van 11.30 tot 18.00 uur is het verbo-

den te parkeren op de volgende wegen 
of weggedeelten:

   -   Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf 
het Fransepad tot de Molenveenweg 
(beide zijden);

   -   St. Vitusweg (beide zijden).

Parkeerverbod Oranjeweitje 
•  Op de volgende tijdstippen is het in 

verband met diverse festiviteiten 
aldaar, verboden te parkeren op de 
locatie Oranjeweitje (Bussummerweg/
hoek Noolseweg):

   -  zondag 21 augustus  
gehele dag

   -  maandag 22 augustus 
07.00 – 13.00 uur

   -  woensdag 24 augustus 
07.00 – 17.00 uur

Wegafsluiting ter hoogte van 
café d’Oude Tak
•  Op de volgende tijdstippen zijn de 

Eemnesserweg ter hoogte van café 
d’Oude Tak tussen Driftlaan en Raad-
huisstraat alsmede de Kruislaan tussen 
Eemnesserweg en Pompstation Vos 
gesloten voor alle verkeer in beide 
richtingen:

   -  zaterdag 20 augustus    
21.00 – 02.00 uur

   -  maandag 22, dinsdag 23 augustus  
20.00 – 02.00 uur

   -  woensdag 24 augustus    
15.00 – 02.00 uur

Verkeersmaatregelen rond kermisweek
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Telefoon: 14 035
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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

De BEL-gemeenten kijken – mede dankzij het prachtige weer – terug op een zeer 
geslaagde en gezellige veteranendag. Dit jaar lag de organisatie van de inmiddels 
achtste BEL-veteranendag in handen van gemeente Blaricum. De BEL-veteranendag 
werd gehouden in een tent op het Oranjeweitje. 

Het bijzondere aan deze achtste BEL-
veteranendag was wel dat het samenviel 
met Bevrijdingsdag. Om 11.30 uur begon 
het officiële programma. Na de speech 
van burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
en een korte ceremonie, konden de 
BEL-veteranen onder het genot van een 
hapje en drankje herinneringen opha-
len. Aansluitend werd de traditionele 
‘blauwe hap’ genuttigd. 
Tijdens de lunch bracht het trio Step-
hen Howell en Natascha en Paul Harper 

herkenbare muziek uit de jaren 40 ten 
gehore.

In de tussentijd stationeerden er zo’n 70 
leger- en motorvoertuigen van ‘Het Gooi 
Bevrijd’ op het Oranjeweitje. Veel be-
langstellenden kwamen rond de klok van 
12.00 uur dan ook een kijkje nemen bij 
de mooie historische legervoertuigen die 
opgesteld stonden op het Oranjeweitje.  

Rond 14.15 uur vertrokken de BEL-vete-

ranen met de historische legervoertui-
gen voor een tocht door de BEL-gemeen-
ten. Dankzij de grote belangstelling langs 
de route, kreeg het een feestelijke tintje. 

Om circa 16.00 uur was de stoet weer 
terug op het Oranjeweitje. De BEL-
veteranen en de vele andere belangstel-
lenden konden genieten van optredens 
van Drum- & Showband MCC en het trio 
Stephen Howell en Natascha en Paul 
Harper.

Deze dag is vastgelegd in een foto-
reportage. Deze kunt u bekijken op de 
officiële facebookpagina van de gemeen-
te Blaricum.

Zeer geslaagde en gezellige BEL-veteranendag

Na een periode van acht jaar neemt gemeentesecretaris Arie Hogendoorn 
afscheid van de gemeente Blaricum en de BEL Combinatie. De heer Hogen-
doorn is inmiddels aan de slag gegaan als (juridisch) adviseur binnen het 
project De Blaricummermeent. 

Wij willen de heer Hoogendoorn bedanken voor zijn inzet voor onze gemeente 
en de BEL Combinatie en bieden hem een afscheidsreceptie aan op donder-
dag 16 juni 2016. De receptie wordt gehouden van 16.00 tot 18.00 uur in het 
gemeentehuis van Blaricum aan de Kerklaan 16.

U bent van harte welkom de heer Hogendoorn persoonlijk de hand te schud-
den tijdens de afscheidsreceptie op donderdag 16 juni aanstaande.

AFSCHEIDSRECEPTIE GEMEENTESECRETARIS 
ARIE HOGENDOORN

Foto: Studio Kastermans

WhatsApp-groepen
Een prettige en veilige buurt? Die kunt u zelf maken én behouden. Steeds meer 
inwoners maken gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt veiliger te maken. 
Deze groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. 

Met een WhatsApp-groep kunnen 
buurtbewoners elkaar snel waarschuwen 
bij verdachte situaties, waardoor de pak-
kans van inbrekers wordt vergroot.

Hoe werkt een 
WhatsApp-groep
Het gebruik van WhatsApp is gericht op 
het signaleren van verdachte situaties 
en het mobiliseren van buurtbewoners 
om de kans op een misdrijf te verkleinen 
en degene die zich verdacht gedraagt te 
laten weten dat hij/zij gezien is. De ver-
dachte situaties waarvoor WhatsApp ge-
bruikt wordt zijn bij voorkeur 112-waar-

dige situaties, hierbij kan gedacht 
worden aan woninginbraken, pogingen 
daartoe en bijvoorbeeld poging tot wo-
ningovervallen en babbeltrucs.

WhatsApp-groep starten
Er zijn al WhatsApp-groepen actief in de 
gemeente. Wilt u aansluiten of zelf een 
groep vormen? Op de gemeentewebsite
staat een overzicht van bestaande 
WhatsApp-groepen en vindt u meer 
informatie over hoe het in zijn werk gaat. 
www.blaricum.nl (Openbare orde en 
veiligheid > WhatsApp-groepen).
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Verordeningen zijn wetten en regels die speciaal voor die gemeente gemaakt zijn. Deze gelden voor iedereen binnen de 
gemeente. De verordeningen worden ook bekend gemaakt via de landelijke website www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

De Blaricumse kermisweek is dit jaar van zaterdag 20 tot en met woensdag 24 augustus. Tijdens dit evenement zijn diverse wegen afgesloten en geldt op een aantal 
plaatsen een parkeer- of stopverbod. Daarnaast zijn verschillende wegen afgesloten tijdens bepaalde programmaonderdelen zoals het afsteken van het vuurwerk en het 
ringsteken. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen. 

Afsteken vuurwerk
Zaterdag 20 augustus 2016
•  Van 18.30 (afhankelijk van toestroom 

bezoekers) tot 23.30 uur worden de 
volgende wegen en weggedeelten 
afgesloten voor alle verkeer: Schapen-
drift/Anton Mauvelaan; vanaf de Eem-
nesserweg tot aan Harmen Vosweg 
(Laren).

•  Van 21.30 tot 23.30 uur wordt de Eem-
nesserweg vanaf Schapendrift tot het 
Domein voor alle verkeer en voetgan-
gers in beide richtingen afgesloten.

•  Voor zover noodzakelijk worden ook 
enkele voet- en fietspaden in de bos-
gebieden rondom Rust Wat van 21.30 
tot 23.30 uur afgesloten.

Wegafsluitingen ter hoogte 
van café Moeke Spijkstra
Zaterdag 20 augustus 2016
Van 21.00 tot 03.00 uur worden on-
derstaande wegen afgesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen; het verkeer 
wordt omgeleid. Dit in verband met de 
veiligheid van de vele voetgangers aldaar.
•  Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 

aan de Schoolstraat
•  Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot 

aan het Achterom
•  Torenlaan, vanaf het Achterom tot aan 

de Schoolstraat
•  Middenweg, vanaf de Verbindingsweg 

tot aan de Schoolstraat

Omleiding centrum 
vanwege festiviteiten
Zaterdag 20 augustus (21.00 uur) tot 
donderdag 25 augustus 2016 (12.00 uur)
Parkeerverbod
Op de volgende wegen of weggedeelten 
is het verboden te parkeren:
•  De Verbindingsweg aan onevenzijde 

tussen de Torenlaan en de Middenweg;
•  Bussummerweg aan beide zijden vanaf 

de Torenlaan tot de Noolseweg;
•  Huizerweg aan beide zijden vanaf de 

Bergweg tot aan de Smedenweg.
Stopverbod
Een stopverbod is van kracht op de vol-
gende wegen of weggedeelten:
•  Achterom, aan beide zijden vanaf de 

Torenlaan tot de Piepersweg;
•  Langeweg, aan beide zijden tussen 

Achterom en de Huizerweg;
•  Torenlaan, aan de oneven zijde tussen 

Achterom en de Verbindingsweg;
•  Noolseweg, aan beide zijden tussen 

Piepersweg en de Bussummerweg;
•  Piepersweg, aan beide zijden tussen 

Noolseweg  en de Naarderweg.
Inrijverbod
Een inrijverbod geldt voor de volgende 
wegen of weggedeelten:
•  Het is verboden rechtsaf te slaan van 

de Bussummerweg komende vanaf 
de Torenlaan naar de Noolseweg, met 
uitzondering van fietsers, voetgangers 
en bussen van Connexxion;

•  Het is verboden linksaf te slaan vanaf 
de Bussummerweg, komende vanaf de 
Bussummerweg naar de Noolseweg, 
met uitzondering van fietsers, voetgan-
gers en bussen van Connexxion.

•  De volgende weggedeelten zijn geslo-
ten voor éénrichting voor alle verkeer: 
-  Binnendoor tussen de Huizerweg 

en Achterom, in de richting van de 
Huizerweg;

   -  Achterom tussen Piepersweg en To-
renlaan, in de richting Piepersweg.

Kermis
Zondag 21 augustus 2016
•  Vanaf 08.00 uur is het verboden te 

parkeren op de locaties: 

   -  Dorpsstraat parkeervakken vanaf de 
Torenlaan/Huizerweg tot aan de inrit 
van perceel Dorpsstraat 4;

   -  Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat, beide 
zijden van de weg.

•  Vanaf 16.00 uur is het verboden te 
parkeren op de locaties:

   -   Huizerweg: alle parkeervakken;
   -  Dorpsstraat, vanaf Huizerweg tot de 

Middenweg: beide zijden van de weg;
   -  Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 

aan de Middenweg.
Wegafsluitingen
Zondag 21 augustus 2016
•  Van 12.00 uur tot donderdag 25 au-

gustus 2016 12.00 uur is de Dorps-
straat vanaf Middenweg tot de kruising 
Torenlaan gesloten voor alle verkeer.  

•  Van 18.00 uur tot donderdag 25 au-
gustus 2016 12.00 uur zijn de volgende 
weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen: 

   -   Achterom, vanaf de Langeweg tot de 
Binnendoor;

   -   Huizerweg, vanaf de Langeweg tot de 
Torenlaan;

   -   Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat;

   -   Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 
aan de Middenweg;

   -   Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 
aan de Binnendoor;

   -   Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot 
aan de Achterom;

   -   Torenlaan, vanaf Achterom tot de 
Huizerweg.

Ringsteken
Maandag 22 augustus 2016
•  Van 11.30 tot 18.00 uur zijn de vol-

gende weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen:

   -   Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf 
het Fransepad tot de Molenveenweg;

   -   Kerkpad, vanaf de Eerste Molenweg 
tot de Kerklaan;

   -   Venenweg, vanaf de Kerklaan tot de 
Stachouwerweg;

   -   St. Vitusweg.
•  Van 11.30 tot 18.00 uur is het verbo-

den te parkeren op de volgende wegen 
of weggedeelten:

   -   Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf 
het Fransepad tot de Molenveenweg 
(beide zijden);

   -   St. Vitusweg (beide zijden).

Parkeerverbod Oranjeweitje 
•  Op de volgende tijdstippen is het in 

verband met diverse festiviteiten 
aldaar, verboden te parkeren op de 
locatie Oranjeweitje (Bussummerweg/
hoek Noolseweg):

   -  zondag 21 augustus  
gehele dag

   -  maandag 22 augustus 
07.00 – 13.00 uur

   -  woensdag 24 augustus 
07.00 – 17.00 uur

Wegafsluiting ter hoogte van 
café d’Oude Tak
•  Op de volgende tijdstippen zijn de 

Eemnesserweg ter hoogte van café 
d’Oude Tak tussen Driftlaan en Raad-
huisstraat alsmede de Kruislaan tussen 
Eemnesserweg en Pompstation Vos 
gesloten voor alle verkeer in beide 
richtingen:

   -  zaterdag 20 augustus    
21.00 – 02.00 uur

   -  maandag 22, dinsdag 23 augustus  
20.00 – 02.00 uur

   -  woensdag 24 augustus    
15.00 – 02.00 uur

Verkeersmaatregelen rond kermisweek
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Op 15 maart 2016 heeft het college een nieuw voorstel voor uitwerking van de 
blauwe zone vastgesteld. Vervolgens heeft de raad op 19 april 2016 - met enkele 
aanpassingen - ingestemd. Hiervoor wordt een nieuw verkeersbesluit voorbereid 
met toepassing van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 
Awb). 

De stukken die betrekking hebben op het 
ontwerpverkeersbesluit liggen geduren-
de zes weken ter inzage, gerekend vanaf 
12 mei jl. U kunt tijdens de gebruikelijke 
openingstijden terecht bij de afdeling 
Vergunningen op het kantoor van de BEL 
Combinatie in Eemnes. Het ontwerp-
verkeersbesluit is ook in te zien op de 
website www.blaricum.nl (Inwoners > 
Wegen en Groen > Parkeerbeleid).

Over dit voorgenomen besluit kunnen 
belanghebbenden gedurende de ter in-
zage periode zienswijzen indienen bij het 
college van Blaricum. Dit kan per e-mail 
aan edgar.siemerink@belcombinatie.nl
of schriftelijk aan het College van 
Blaricum, postbus 71, 3755 ZH Eemnes, 

onder vermelding van ‘Zienswijze ont-
werpverkeersbesluit blauwe zone Oude 
Dorp Blaricum’.   
De zienswijzen op dit ontwerpverkeers-
besluit worden betrokken bij het 
definitieve besluit van burgemeester 
en wethouders. Tegen het definitieve 
verkeersbesluit is alleen beroep mogelijk 
door diegenen die een zienswijze heb-
ben ingediend op het ontwerpverkeers-
besluit. 

Voor overige informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Aanleg & 
Beheer van de BEL Combinatie, 
via telefoonnummer 14 035, of door 
een e-mail te sturen aan 
edgar.siemerink@belcombinatie.nl

Ontwerpverkeersbesluit blauwe zone 
Oude Dorp Blaricum

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 e-mail: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl

BEKENDMAKINGEN PER POST ONTVANGEN

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

Dinsdag 19 april jl. is mevrouw R.C.M. Stadhouders MA door de raad van Blaricum 
benoemd tot lid van de Rekenkamercommissie Blaricum. Dit is de tweede Reken-
kamercommissie waar mevrouw Stadhouders voorzitter van is. Ook heeft ze in het 
verleden diverse functies in het openbaar bestuur vervuld. Zoals statengriffier bij 
de provincie, wethouder, lid provinciale staten en gemeenteraadslid. Daardoor 
heeft ze ervaring op het politiek bestuurlijke vlak. Ook heeft mevrouw Stadhouders 
onderzoekservaring.

De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren geven gezamenlijk invulling aan 
de Rekenkamercommissie. Iedere gemeente heeft haar eigen Rekenkamercom-
missie, maar elke raad benoemt dezelfde personen. Zo ontstaat één gezamenlijke 
Rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid 
en rechtmatigheid van het gevoerde beleid in de drie gemeenten. De onderzoeken 
leiden tot rapportages met aanbevelingen die aan de gemeenteraad worden aange-
boden. De Rekenkamercommissie is dus een instrument voor de gemeenteraad om 
zijn taken beter te kunnen uitvoeren. 

Nieuwe voorzitter van de 
Rekenkamercommissie BEL

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

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum hebben besloten om een 
parkeerplaats voor de bewoners van Verbindingsweg 11 en Van der Veenlaan 6 te 
reserveren als gehandicaptenparkeerplaats.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 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 gehandicapten-
parkeerplaats

Echtpaar Saarberg-Bürmann 
60 jaar getrouwd

Woensdag 4 mei jl. feliciteerde burgemeester Joan de Zwart-Bloch het echtpaar 
Saarberg-Bürmann uit Blaricum met hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Foto: Studio Kastermans
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Vrijwilligersverzekering

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

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

Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een 
ander moment worden uitgereikt, 
bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
jubileum van een gedecoreerde bij een 
vereniging. Dit moet u uiterlijk een half 
jaar vóór de datum van uitreiking bij de 
burgemeester aanvragen.

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

Voordragen Koninklijke 
onderscheiding in 2017

Op woensdag 8 juni is het weer zover, dan is het Landelijke Buitenspeeldag! Op deze 
dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen naar 
hartenlust op straat kunnen spelen. Spelen met vriendjes, spelletjes doen, picknicken 
op straat, alles is deze dag mogelijk! Op www.buitenspeeldag-jantjebeton.nl vindt u 
nog meer ideeën en tips voor activiteiten.

Meer informatie 
•  Wijkcentrum de Malbak organiseert samen met het Centrum Jeugd en Gezin/ JGZ 

een buitenspeeldag op de Burgemeester Tydemanplein in de Bijvanck
•  Woensdag 8 juni van 14.00 – 16.00 uur zijn er allerlei leuke buitenspeelactiviteiten
•  Lees de krant en volg de website www.cjggooi.nl/blaricum voor meer informatie.

Vraag van de maand

“8 juni 2016: Samen 
buitenspelen, doe je mee?”

Om bewoners van De Blaricummermeent een rustige woon- en leefomgeving te 
bieden wordt voor de woonwijk langs de A27 een geluidsscherm gebouwd.
In juni start Redubel, gespecialiseerd in de bouw van geluidsschermen, met 
de werkzaamheden aan het eerste deel hiervan. Naar verwachting worden de 
werkzaamheden in oktober 2016 afgerond.

BOUW GELUIDSSCHERM LANGS A27

Wethouder Ben Lüken bezocht Tobias Raucher donderdag 26 mei jl. op Basisschool 
Blaricum om hem persoonlijk te feliciteren met zijn deelname aan de landelijke fi-
nale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Ook overhandigde hij Tobias een boeken-
bon voor de geleverde prestatie en de wijze waarop hij Blaricum in Noord-Holland 
op de kaart heeft gezet. 

Tobias vertegenwoordigde de provincie 
Noord-Holland tijdens de landelijke fi-
nale op woensdag 25 mei in Schouwburg 
Amstelveen. Daar nam hij het op tegen 
de andere elf provinciale finalisten. 
“Hoewel hij niet de top drie bereikte 
blijft het behalen van de landelijke finale 
een topprestatie.” Aldus Ben Lüken. 

Winnaar provinciale finale
Na een leuke en spannende voorlees-
middag won Tobias Raucher op 15 april 
de provinciale finale van De Nationale 

Voorleeswedstrijd. Tobias las een frag-
ment voor uit het boek De Maanzaak 
van Stuart Gibbs. Het jurycommentaar 
over de winnaar: “Tobias heeft een 
humoristisch stemgebruik dat goed bij 
het verhaal past, hij neemt de luisteraars 
helemaal mee in het verhaal.”

Wethouder Lüken feliciteert 
Tobias Raucher voor deelname aan 
Nationale Voorleeswedstrijd

Vrijwilligerswerk is onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activi-
teiten niet georganiseerd kunnen worden. Maar het kan niet zo zijn dat een vrijwil-
liger bij de activiteiten ten dienste van de samenleving met lege handen staat in 
geval van schade of een ongeval. 

Gelet op het maatschappelijk belang van 
dit vrijwilligerswerk ziet de gemeente 
het als haar taak om voor deze vrijwilli-
gers een verzekering af te sluiten. Om de 
risico’s van vrijwilligers zo goed mogelijk 
af te dekken en de administratieve last 
voor organisaties te verlichten, zijn alle 
vrijwilligers in de gemeente Blaricum 
automatisch verzekerd. 

Wie komen in aanmerking?
Iedere vrijwilliger die actief is voor een 
organisatie uit de gemeente en onbe-
taalde werkzaamheden met een maat-
schappelijk belang verricht. Het kunnen 
regelmatig terugkerende activiteiten 
zijn, maar ook eenmalige werkzaamhe-
den. De leeftijd van de vrijwilliger en het 
aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk 

verricht is niet van belang. Er is geen ad-
ministratie of registratie van de vrijwil-
ligers nodig. 

Dekking
De verzekering, die via de VNG bij 
Centraal Beheer Achmea loopt, biedt 
een ruime dekking. Op www.blaricum.nl 
vindt u de polisvoorwaarden (homepage 
> Zorg > Vrijwilligerswerk).

Meer informatie
Als vrijwilliger kunt u uw vragen stellen 
aan de organisatie voor wie u werkzaam-
heden verricht.  De organisaties kunnen 
voor algemene informatie terecht bij de 
gemeente (tel. 14 035) of stuur een 
mail met uw vragen naar 
verzekeringen@belcombinatie.nl 

Een van de beelden uit de kunstcollectie 
van de gemeente Blaricum is vermist. 
Het beeld is gemaakt van brons en staat 
op een natuurstenen voet. Het verbeeldt 
het portret van de heer ir. B.F. Huese en 
is inclusief sokkel 57 centimeter hoog. 
Heeft u dit beeld ergens gezien, dan 
verzoeken wij u dit te melden via e-mail 
info@blaricum.nl of telefonisch 14 035.

Oproep: 
vermist beeld
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Op 15 maart 2016 heeft het college een nieuw voorstel voor uitwerking van de 
blauwe zone vastgesteld. Vervolgens heeft de raad op 19 april 2016 - met enkele 
aanpassingen - ingestemd. Hiervoor wordt een nieuw verkeersbesluit voorbereid 
met toepassing van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 
Awb). 

De stukken die betrekking hebben op het 
ontwerpverkeersbesluit liggen geduren-
de zes weken ter inzage, gerekend vanaf 
12 mei jl. U kunt tijdens de gebruikelijke 
openingstijden terecht bij de afdeling 
Vergunningen op het kantoor van de BEL 
Combinatie in Eemnes. Het ontwerp-
verkeersbesluit is ook in te zien op de 
website www.blaricum.nl (Inwoners > 
Wegen en Groen > Parkeerbeleid).

Over dit voorgenomen besluit kunnen 
belanghebbenden gedurende de ter in-
zage periode zienswijzen indienen bij het 
college van Blaricum. Dit kan per e-mail 
aan edgar.siemerink@belcombinatie.nl
of schriftelijk aan het College van 
Blaricum, postbus 71, 3755 ZH Eemnes, 

onder vermelding van ‘Zienswijze ont-
werpverkeersbesluit blauwe zone Oude 
Dorp Blaricum’.   
De zienswijzen op dit ontwerpverkeers-
besluit worden betrokken bij het 
definitieve besluit van burgemeester 
en wethouders. Tegen het definitieve 
verkeersbesluit is alleen beroep mogelijk 
door diegenen die een zienswijze heb-
ben ingediend op het ontwerpverkeers-
besluit. 

Voor overige informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Aanleg & 
Beheer van de BEL Combinatie, 
via telefoonnummer 14 035, of door 
een e-mail te sturen aan 
edgar.siemerink@belcombinatie.nl

Ontwerpverkeersbesluit blauwe zone 
Oude Dorp Blaricum

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 e-mail: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl

BEKENDMAKINGEN PER POST ONTVANGEN

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

Dinsdag 19 april jl. is mevrouw R.C.M. Stadhouders MA door de raad van Blaricum 
benoemd tot lid van de Rekenkamercommissie Blaricum. Dit is de tweede Reken-
kamercommissie waar mevrouw Stadhouders voorzitter van is. Ook heeft ze in het 
verleden diverse functies in het openbaar bestuur vervuld. Zoals statengriffier bij 
de provincie, wethouder, lid provinciale staten en gemeenteraadslid. Daardoor 
heeft ze ervaring op het politiek bestuurlijke vlak. Ook heeft mevrouw Stadhouders 
onderzoekservaring.

De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren geven gezamenlijk invulling aan 
de Rekenkamercommissie. Iedere gemeente heeft haar eigen Rekenkamercom-
missie, maar elke raad benoemt dezelfde personen. Zo ontstaat één gezamenlijke 
Rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid 
en rechtmatigheid van het gevoerde beleid in de drie gemeenten. De onderzoeken 
leiden tot rapportages met aanbevelingen die aan de gemeenteraad worden aange-
boden. De Rekenkamercommissie is dus een instrument voor de gemeenteraad om 
zijn taken beter te kunnen uitvoeren. 

Nieuwe voorzitter van de 
Rekenkamercommissie BEL

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

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum hebben besloten om een 
parkeerplaats voor de bewoners van Verbindingsweg 11 en Van der Veenlaan 6 te 
reserveren als gehandicaptenparkeerplaats.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 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 gehandicapten-
parkeerplaats

Echtpaar Saarberg-Bürmann 
60 jaar getrouwd

Woensdag 4 mei jl. feliciteerde burgemeester Joan de Zwart-Bloch het echtpaar 
Saarberg-Bürmann uit Blaricum met hun 60-jarig huwelijksjubileum.

Foto: Studio Kastermans
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Vrijwilligersverzekering

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

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

Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een 
ander moment worden uitgereikt, 
bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
jubileum van een gedecoreerde bij een 
vereniging. Dit moet u uiterlijk een half 
jaar vóór de datum van uitreiking bij de 
burgemeester aanvragen.

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

Voordragen Koninklijke 
onderscheiding in 2017

Op woensdag 8 juni is het weer zover, dan is het Landelijke Buitenspeeldag! Op deze 
dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen naar 
hartenlust op straat kunnen spelen. Spelen met vriendjes, spelletjes doen, picknicken 
op straat, alles is deze dag mogelijk! Op www.buitenspeeldag-jantjebeton.nl vindt u 
nog meer ideeën en tips voor activiteiten.

Meer informatie 
•  Wijkcentrum de Malbak organiseert samen met het Centrum Jeugd en Gezin/ JGZ 

een buitenspeeldag op de Burgemeester Tydemanplein in de Bijvanck
•  Woensdag 8 juni van 14.00 – 16.00 uur zijn er allerlei leuke buitenspeelactiviteiten
•  Lees de krant en volg de website www.cjggooi.nl/blaricum voor meer informatie.

Vraag van de maand

“8 juni 2016: Samen 
buitenspelen, doe je mee?”

Om bewoners van De Blaricummermeent een rustige woon- en leefomgeving te 
bieden wordt voor de woonwijk langs de A27 een geluidsscherm gebouwd.
In juni start Redubel, gespecialiseerd in de bouw van geluidsschermen, met 
de werkzaamheden aan het eerste deel hiervan. Naar verwachting worden de 
werkzaamheden in oktober 2016 afgerond.

BOUW GELUIDSSCHERM LANGS A27

Wethouder Ben Lüken bezocht Tobias Raucher donderdag 26 mei jl. op Basisschool 
Blaricum om hem persoonlijk te feliciteren met zijn deelname aan de landelijke fi-
nale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Ook overhandigde hij Tobias een boeken-
bon voor de geleverde prestatie en de wijze waarop hij Blaricum in Noord-Holland 
op de kaart heeft gezet. 

Tobias vertegenwoordigde de provincie 
Noord-Holland tijdens de landelijke fi-
nale op woensdag 25 mei in Schouwburg 
Amstelveen. Daar nam hij het op tegen 
de andere elf provinciale finalisten. 
“Hoewel hij niet de top drie bereikte 
blijft het behalen van de landelijke finale 
een topprestatie.” Aldus Ben Lüken. 

Winnaar provinciale finale
Na een leuke en spannende voorlees-
middag won Tobias Raucher op 15 april 
de provinciale finale van De Nationale 

Voorleeswedstrijd. Tobias las een frag-
ment voor uit het boek De Maanzaak 
van Stuart Gibbs. Het jurycommentaar 
over de winnaar: “Tobias heeft een 
humoristisch stemgebruik dat goed bij 
het verhaal past, hij neemt de luisteraars 
helemaal mee in het verhaal.”

Wethouder Lüken feliciteert 
Tobias Raucher voor deelname aan 
Nationale Voorleeswedstrijd

Vrijwilligerswerk is onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activi-
teiten niet georganiseerd kunnen worden. Maar het kan niet zo zijn dat een vrijwil-
liger bij de activiteiten ten dienste van de samenleving met lege handen staat in 
geval van schade of een ongeval. 

Gelet op het maatschappelijk belang van 
dit vrijwilligerswerk ziet de gemeente 
het als haar taak om voor deze vrijwilli-
gers een verzekering af te sluiten. Om de 
risico’s van vrijwilligers zo goed mogelijk 
af te dekken en de administratieve last 
voor organisaties te verlichten, zijn alle 
vrijwilligers in de gemeente Blaricum 
automatisch verzekerd. 

Wie komen in aanmerking?
Iedere vrijwilliger die actief is voor een 
organisatie uit de gemeente en onbe-
taalde werkzaamheden met een maat-
schappelijk belang verricht. Het kunnen 
regelmatig terugkerende activiteiten 
zijn, maar ook eenmalige werkzaamhe-
den. De leeftijd van de vrijwilliger en het 
aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk 

verricht is niet van belang. Er is geen ad-
ministratie of registratie van de vrijwil-
ligers nodig. 

Dekking
De verzekering, die via de VNG bij 
Centraal Beheer Achmea loopt, biedt 
een ruime dekking. Op www.blaricum.nl 
vindt u de polisvoorwaarden (homepage 
> Zorg > Vrijwilligerswerk).

Meer informatie
Als vrijwilliger kunt u uw vragen stellen 
aan de organisatie voor wie u werkzaam-
heden verricht.  De organisaties kunnen 
voor algemene informatie terecht bij de 
gemeente (tel. 14 035) of stuur een 
mail met uw vragen naar 
verzekeringen@belcombinatie.nl 

Een van de beelden uit de kunstcollectie 
van de gemeente Blaricum is vermist. 
Het beeld is gemaakt van brons en staat 
op een natuurstenen voet. Het verbeeldt 
het portret van de heer ir. B.F. Huese en 
is inclusief sokkel 57 centimeter hoog. 
Heeft u dit beeld ergens gezien, dan 
verzoeken wij u dit te melden via e-mail 
info@blaricum.nl of telefonisch 14 035.

Oproep: 
vermist beeld
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Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 28 augustus Franse moder-
nisten en Zomer in Singer. Vanaf 10 juni 
YOU. Openingstijden: di t/m zon 11.00-
17.00 uur. Info: www.singerlaren.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 85 jaar voetbalvereniging 
BVV’31. Openingstijden don 20.00-
22.00 uur en zat 14.00-16.00 uur.

WELZIJN/CULTUUR
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.
Pasar Kecil 25 juni, 14.00-24.00 uur. 
Met veel leuke kraampjes en het podi-
um heeft een doorlopend programma 
met optredens van: Sabor, Wize Gize 
met gouwe ouwe hits en de band Chard 

met lekkere dansmuziek, bekend van 
vele pasars en Indische avonden. Het 
Indische eten wordt verzorgd door ca-
tering Bintang. Tussen de muziekoptre-
dens door zijn er dansvoorstellingen, 
verzorgd door dansgroep Arena Budaya 
Indonesia. Ook is DJ Triple C op deze 
pasar aanwezig om de muzikale omlijs-
ting te vervolmaken. Toegangskaarten 
zijn aan de deur verkrijgbaar. Voor in-
formatie kunt u bellen met Erik Joosen 
06- 46243778  of Mona Deuning  06-
13021145 of via hetvitus@gmail.com.
Papageno Zomerconcert 17 juni aan 
de vijver bij restaurant Rust Wat met de 
gebroeders Jussen. Informatie en kaar-
ten bestellen via www.zomerconcert.nl.
Repair Café 11 juni wijkcentrum De 
Malbak. Tussen 10.00-13.00 uur kunt u 
daar terecht met huishoudelijke appa-
ratuur, kleding, tuingereedschap en nog 
veel meer. De reparaties worden koste-
loos uitgevoerd. Wel wordt een vrijwilli-
ge donatie op prijs gesteld. Te vervangen 
onderdelen dient u zelf mee te brengen.

Asperges in de akker van 27 mei t/m 9 
juni, reserveren en info www.zmaakt.nl.
Dorpskerk 7 juni 15.00 uur concert van 
De Muziekkring uit Laren o.l.v. Yvonne 
de Winter met als solist de 12-jarige vi-
oliste Felicia Bao. Geen kaartverkoop, 
collecte na afloop. 
Informatie www.amateurorkesten.nl/
muziekkring-laren.
Brinkhuis PC Helpdesk BEL, iedere 
werkdag van 10.00-12.00 uur. Speci-
aal aandacht voor: Windows Live Mail 
(WLM) werkt per 1 juli niet meer met 
Microsoft-adressen. De Microsoft –
mailadressen die eindigen op: outlook.
com, @hotmail.com,@hotmail.nl. @
live.com, @live.nl, @msn.com of msn.
nl. worden niet meer herkend. Gebruikt 
u één van deze adressen in samenwer-
king met Windows Live Mail, dan hebt 
u na 30 juni dus te maken met het be-
schreven probleem. Gebruikt u een 
ander mailadres samen met Windows 
Live Mail dan verandert er voor u niets. 
Heeft u vragen: Kom naar de PC Help-

desk BEL.
Cursus Hypnotische verrassingen op 
9, 16 en 23 juni van 19.30-22.00 uur. 
Voor meer energie, balans en rust. Info: 
Bernard Ligtenberg tel. 5316849.
Gooise Academie Laren creatieve 
zomerworkshop beeldhouwen door 
Frans van Dorst. Voor beginners en 
gevorderden. Data: week 23 - 6  juni 
t/m 10 juni, week 26 - 27 juni t/m 1 
juli, week 27 – 4 juli t/m 8 juli. Het 
is ook mogelijk om, in overleg, de 5 
dagen te verdelen over meerdere we-
ken. Tijden: 09.30-16.30 uur. Kosten: 
€ 230.- (incl. btw en excl. materi-
aal) Aanmelden bij Frans van Dorst   
tel. 020- 6223647 of 06- 39045395, 
fransvandorst@telfort.nl.
Rosa Spier Huis 12 juni 15.30 uur con-
cert door Maarten Koningsberger (ba-
riton) en Hans Broekman (piano). Zij 
brengen een toegankelijk programma 
met bekende liederen uit de romanti-
sche liedkunst. Entree gratis, donatie 
wordt op prijs gesteld.

Familieberichten
Geboren
09-04-2016 Nova Joan Yvon Katty
21-04-2016 Fynn Chris Luckel
02-05-2016  Berke Serhat Muhammed 

Göysu
Overleden
01-05-2016  Hendrikus Johannes 

(Henk) Machielse,  
geboren 11-12-1925

03-05-2016  Maria Margaretha  
(Ria) Vos-Vos,  
geboren 16-07-1940

08-05-2016  Herna Johanna  
Poolman-Zweere,  
geboren 18-01-1939

11-05-2016  Wilhelmina Hillegonda 
Joanna Gies-Thomas, 
geboren 27-07-1942

17-05-2016  Joop Thiel, 
 geboren 08-08-1940

Vakantie boeken?

Desiree Kok, als zelfstandig reisadviseur aangesloten bij reisbureauketen Y
our travel/The Travel Club, is enorm blij en trots. Haar reisbureauketen is 
namelijk opnieuw verkozen tot beste én meest populaire reisbureau van Neder-
land.

In 2015 werd Your Travel/The Travel 
Club ook al gewaardeerd met deze twee 
prestigieuze Zoover awards. Desiree 
beschouwt de prijzen als een ultieme 
waardering, omdat het publiek bepaalde 
wie de awards verdient. Bovendien had 
zij geduchte concurrentie van gerenom-
meerde namen in de reisbranche. 

De zelfstandige reisadviseurs van Your-
Travel/The Travel Club maken furore 
om hun kennis, kwaliteit van werken 
en het persoonlijk contact met de klant. 
Een vakantie boeken bij Desiree staat 
voor onbezorgd op reis gaan. Want als 
persoonlijke reisadviseur regelt onze 
dorpsgenote uw reis van A tot Z, is ze 
bij calamiteiten 24 uur per dag bereik-
baar en informeert bij thuiskomst hoe de 
vakantie is geweest.

Nieuw in Blaricum, 
de Hem & Haar Salon
Voor Sandra Dijkman was het, na ruim 26 jaar ervaring in de kappers-
branche als professioneel haar- en make-upconsultant, tijd om zelfstandig 
verder te gaan. Haar kennis en passie voor het kappersambacht deelt zij 
graag met u in de Hem & Haar Salon. 

De salon is gevestigd aan de Wete-
ring 34 (het betreft een overname van  
Kim’Style). De kapsalon is inmiddels 
al genomineerd voor ‘leukste kapsalon 
van Blaricum’, stemmen kan door een 
SMS’je met VOTE 8202 te sturen aan 
nummer 1008. 
In de afgelopen jaren heeft Sandra als 
professioneel trainer en salesconsultant 
verschillende plantaardige haarcosme-
tica merken vertegenwoordigd zoals 

Revlon Professional & American Crew. 
Hierdoor heeft ze een schat aan kennis 
opgedaan om de meest uiteenlopende 
haar- en hoofdhuid problemen te verhel-
pen. In haar salon kunt u terecht voor een 
professioneel advies over uw haar zoals 
het juiste model en kleur, de verzorging 
van uw haar en hoofdhuid maar ook voor 
styling en make-up. Regelmatig worden 
er gezellige workshops gegeven over  
beauty of make-up. 

Afspraak maken
U bent van harte welkom bij de Hem & 
Haar Salon, met of zonder afspraak, tel. 
5242335. 
Voor informatie en het online maken van 
afspraak zie www.dehemenhaarsalon.nl. 

Sandra Dijkman

Hei & wei in de 
zomer
Op 1 en 29 juli verschijnt een dunne 
zomereditie van hei & wei, inclusief de 
gemeentepagina’s. 26 Augustus ligt de 
dikke editie weer in uw brievenbus. 

Your Travel, Torenlaan 12, Tel. 06-20300510, desiree@yourtravel.nl
www.yourtravel.nl/travelagents/noord-holland/desiree-kok/
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