
Hidde, bedankt
Hei & wei kan niet bestaan zonder de 
inzet van enthousiastelingen die tijd 
steken in iets dat hen na aan het hart 
ligt. Zo iemand is Hidde van der Ploeg 
met zijn passie voor mensen, verhalen 
en de taal in al haar facetten. Na bijna 
10 jaar stopt hij. 

Hidde, gewerkt bij de VARA-radio en 
als chef-sport bij het NRC-handelsblad, 
heeft zijn journalistieke kennis voor ons 
dorp ingezet: naast zijn bijdragen voor 
ons blad was hij een aantal jaren actief 
als hoofdredacteur van het tijdschrift 
DEELgenoot van de HKB en hij neemt 
al weer enige tijd zitting in de atelierrou-
te commissie. 

Hidde heeft u de afgelopen jaren getrak-
teerd op vele prachtige verhalen over 
dorpsgenoten, hij heeft geschreven over 
de bijzondere huizen in ons dorp en over 
gewone huizen met bijzondere bewoners 
door de jaren heen. We hebben kunnen 
genieten van zijn eigen stijl, zijn grote 
kennis en de liefde voor ons blad.  

Op zoek naar 
tenoren

Na een zomerstop starten op woens-
dagavond 31 augustus de repetities van 
het Blaricums Gemengd Koor weer. 

Fris en uitgerust beginnen we met een 
nieuw programma voor een kerstconcert. 
Mocht u ooit overwogen hebben in een 
koor te gaan zingen is dit het moment 
om in te stappen, zodat u vanaf het be-
gin mee kunt oefenen. Wij hebben voor-
al een tekort aan tenoren, ook een vrouw 
met een tenor-timbre is welkom. Maar 
ook een  bas en een alt kunnen we nog 
goed gebruiken voor de juiste balans in 
de koorklank. U bent welkom om een 
repetitie bij te wonen in Blaercom elke 
woensdag van 19.45-22.00 uur. 
Voor informatie: www.bgk-koor.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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Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

www.vivium.nl/
torenhof

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

Het paradijs

door Jan Greven
In het paradijs zijn geen bloemen. Bloemen raken uitgebloeid, verdorren. 
Dat past niet in een paradijs. Alles is daar eeuwig hetzelfde. Eeuwig groen. 
Niets verdort. De tijd staat er stil.

Op 5 juli ging het in de Gemeenteraad 
over het centrum van het oude dorp. Op 
tafel lag een stuk dat wethouder Boersen, 
die er over gaat, ‘nog maar een verhaal’ 
noemde. Spijkers met koppen komen 
later. Om haar op weg te helpen gaf de 
Raad haar een paar wensen mee. Positie-
ve wensen, zoals een klein marktje, maar 
wel zo dat het gras bij de muziektent 
er niet onder lijdt. Of minder obstakels 
voor voetgangers op het trottoir. Vooral 
bij Albert Heyn. Wat bankjes om op te 
verpozen. En nog wat terrassen. Vooral 
in de zon. Maar ook negatieve wensen 
zoals niet parkeren aan de rand van het 
Klarenbeekpark. En vooral geen onder-
zoek door de gemeente naar uitbreiding 
of verplaatsing van Albert Heyn. Als de 
ondernemer dat zelf wou doen, uitste-
kend. Maar de politiek moest zich er 
buiten houden.

Toen ik dat allemaal zo hoorde, dacht ik 
aan het paradijs. Aan Blaricum als het 

paradijs. Eeuwig hetzelfde. Huiver om 
ook maar iets te veranderen. Hoogstens 
een bankje of een piepklein marktje dat 
het gras niet aantast. Maar verder niets. 
Helaas, aardse paradijzen zijn nooit eeu-
wig. Op aarde zijn wél bloemen die uit-
gebloeid raken. Geen schoonheid zonder 
vergankelijkheid. Wat doe je er tegen? 
Op zeker moment moet je beslissen. Be-
slissen betekent veranderen en dan ben je 
het paradijs al uit. In het paradijs veran-
dert nooit iets.  

Wat gaat wethouder Boersen doen? Gaat 
ze porren in het paradijs? Of zal ze, af-
gezien van een marktje en een verpoos-
bankje helemaal niets of zo weinig doen 
dat het niet opvalt? Dat laatste zal lastig 
zijn want er wringt iets. Dat het in ons 
dorp zo prettig is, zo levendig in de juiste 
maat, dat je er altijd wel bekenden tegen-
komt (‘Raad eens wie ik tegen kwam bij 
Albert Heijn?’) komt door de dagelijk-

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

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

Dorpsstraat 9 b-c  1261 ES  Blaricum
t: 035 - 640 94 32

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

035-820 03 20
uwgemaksdiensten.nl

Even nazomeren, Stichtse strand Blaricum
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Het machteloze eekhoorntje

Het nog zo kleine en aandoen-
lijke, jonge eekhoorntje ver-
schijnt opeens op het plankje 
van ons voederhuisje. Ziet de 
heerlijke pinda’s achter het 
plastic ruitje. Van oudere eek-
hoorns heeft hij afgekeken hoe 
het moet. Hij weet alleen niet 
dat hij veel kleiner is. Eigenlijk 
te klein. Op zijn achterpootjes 
richt hij zich op. Grijpt met 
zijn voorpootjes de bovenrand 
van het ruitje en trekt zich met 
zijn hele lijfje op. Achterpo-
tjes los. Duwt ‘t klepje open. 
Zit even, erg wankel, boven op 
de rand van het ruitje. Kijkt 
naar binnen. Erg diep. Verliest 
prompt zijn evenwicht. Luid 
piepend tuimelt hij voorover in 
het kastje en komt neer tussen 
de pinda’s. Het dekseltje valt 
met een plof boven hem dicht. 
Bewegingsloos kijkt hij ons 
even later door het ruitje aan.  
Ineengedoken. Angstig. Hij 
zit vast. Kan er niet meer uit. 
Begrijpt niet dat het deksel van 
binnen uit open kan. Dát heeft 
hij nog niet geleerd. 
Volwassen eekhoorns blijven 
altijd met één achterpoot op 
het plankje staan en grijpen 
met de andere achterpoot, als 
in een spagaat, de bovenrand 
van het ruitje. Het grotere 
onderlijf blijft buiten. Het 
bovenlijfje aan de binnenkant, 
over de rand van het ruitje. 
Stabiel en stevig. Om zo met 
hun voorpootjes de nootjes 
op te pakken. Daarna laten ze 
zich buiten weer zakken op het 
plankje, om daar, waakzaam 
starend, hun nootjes op te 
peuzelen.   
De volwassen eekhoorns vallen 
er ook nooit in. Ze zijn daar 
trouwens ook veel te groot voor. 
Dit arme, kleine eekhoorntje 
is voor ons het symbool dat 
gevangenschap vaak in de geest 
verankerd zit. Het diertje had 
er gemakkelijk uit kunnen ko-
men, maar wist niet hoe. Toen 
wij  het klepje openden glipte 
hij er in een oogwenk meteen 
weer uit.
Als je weet wat jouw mogelijk-
heden zijn dan hoef je bijna 
nooit gevangen te blijven in 
de gedachte dat je machteloos 
bent. 

    


         


   

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

Hatha yoga met Nicolette

door Marjolijn Schat
Yoga is overal. Wist u bijvoorbeeld dat het de op drie na snelst groeiende 
industrie van de Verenigde Staten is? En dat in Japan de yoga industrie in vijf 
jaar tijd met maar liefst 413% gestegen is? In Nederland is yoga momenteel de 
snelst groeiende sport. Yoga, een wereldwijde trend met inmiddels meer dan 
50 verschillende stijlen. 

Yoga komt uit India en wordt daar al 
meer dan 5000 jaar beoefend. Het woord 
yoga komt uit het Sanskriet en wordt 
vaak aangeduid als verbinden en tot 
evenwicht brengen. Yoga is niet zweve-
rig. De bedoeling van yoga is juist dat je 
met beide benen op de grond komt staan. 
Je wordt je meer bewust van jezelf, en 
door het uitvoeren van de verschillende 
lichaamshoudingen, ademtechnieken en 
meditatie breng je je binnen- en buiten-
wereld in balans. Het mooie van yoga is 
dat je het kunt beoefenen zoals het bij je 
past. Ook ik ben fan! Het enige dat je no-
dig hebt is je eigen lichaam en een fi jne 
plek om te oefenen. 

Hatha yoga in de Blaercom
In ons dorp en naaste omgeving zijn er 
veel mogelijkheden om yoga te beoefe-
nen. In Blaercom worden al meer dan 25 
jaar (lichte) hatha yogalessen gegeven. 
Vanaf september gaat onze dorpsgenote 
Nicolette Iserief deze lessen verzorgen. 
‘De lessen draaien om lichaamsbewust-
zijn, ademhaling en ontspanning. Door 
yoga te doen kun je ervaren wat het voor 
je kan betekenen. Je hoeft niet lenig of 
sterk te zijn. Yoga is geschikt voor ie-
dereen, omdat de houdingen en adem-
technieken op ieder niveau te beoefe-
nen zijn’, zegt Nicolette. In haar lessen 
komen alle aspecten van yoga aan bod: 
voor- en achteroverbuigingen, zijwaartse 
bewegingen en draaiingen van de wer-
velkolom. Ook wordt er aandacht ge-
schonken aan het soepel houden van alle 
gewrichten en het oefenen van balans 
en evenwicht. ‘Door ademoefeningen 
word je je meer bewust van de functie 
van de adem, waardoor er rust ontstaat 
in het denken. In elke yogales is er een 
visualisatie, een concentratieoefening 
of een korte meditatie. In mijn les wordt 
rekening gehouden met eventuele klach-
ten en/of leeftijd. Deze lichte vorm van 
hatha yoga is geschikt voor mannen en 
vrouwen van elke leeftijd.’

Nicolette
Nicolette heeft haar yogaopleiding 
gevolgd bij Saswitha Opleiding voor 
Yoga en Wijsbegeerte in Bilthoven met 
als specialisatie zwangerschapsyoga. 
Ze beoefent meer dan 20 jaar (hatha)
yoga en vindt het nog steeds heerlijk 
om yogalessen te ontvangen. Ze volgt 
regelmatig workshops bij verschillen-
de docenten. Nicolette geeft ook hatha 
yogalessen bij Yoga Yvonne in Bussum 
en lichte hatha yoga/yoga voor ouderen 
en zwangerschapsyoga op verschillende 
locaties. Nicolette woont alweer 22 jaar 
in Blaricum, is freelance jurist, getrouwd 
met Bas en moeder van drie tieners. Ook 
maakt ze deel uit van een team dat aan-
schuifdiners organiseert bij Zorgboederij 
‘t Werckpaert, en een team dat wekelijks 
voorleesmiddagen verzorgd voor de-
mente bejaarden in De Marke in Huizen. 

(Lichte) hatha yoga lessen in 
Blaercom, dinsdag van 09.00-10.00 

uur en van 10.15-11.15 uur. 
Een gratis proefl es volgen is mogelijk. 

Voor informatie en inschrijven: 
www.sportschoolschouw.nl 

en email: 
info@sportschoolschouw.nl

Nicolette Iserief. Yoga betekent voor 
haar: bij jezelf zijn, te midden van alles.

se boodschappen. De winkel van Albert 
Heijn is de ziel van het dorp. Met in zijn 
kielzog de andere winkels: de IJzer-
handel, Altijd Bloemen, Stut, Rémy, de 
Drogisterij, Wassenaar, de Groenteboer, 
de Visboer enz. En dan heb ik de horeca 
nog niet eens genoemd. Zelfs in het ooit 
zo katholieke Blaricum heeft de markt 
de kerk verdrongen. Het hart van ons pa-
radijs is commercieel. 

Erg? Welnee. Als je het maar beseft. 
Want de markt is de tegenpool van het 
paradijs. In het paradijs mag niets ver-

anderen. De markt moet zich permanent 
aanpassen. In het paradijs hoef je niet te 
werken. In de markt moet je steeds op je 
qui-vive zijn, je aanpassen, meebewe-
gen met de klanten. Ons zo gekoesterde 
dorpsgevoel drijft op ondernemerschap. 
Maar zeg dat nooit hardop! Laat de my-
the bestaan dat we wonen in een dorp 
dat zijn identiteit in een door de markt 
beheerste samenleving heeft bewaard als 
ooit het dorp van Asterix en Obelisk. Ik 
ben benieuwd naar de spijkers met kop-
pen van wethouder Boersen. 

Vervolg van pagina 1
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Blaricummer goes USA!

door Marjolijn Schat
De Groningse scheepswerf No Limit Ships wil met een boot aanwezig zijn tij-
dens de Ft. Lauerdale International Boat Show, werelds grootste bootshow van 
5 t/m 9 november in Amerika. Blaricummer Edzard Braam zal met de ‘Four 
Seasons’, een No Limit 1550,  de grote overtocht maken.

Een reis per motorboot over de oceaan 
naar Amerika is beslist bijzonder te noe-
men. Op advies van de bekende wereld-
zeiler Henk de Velde is gekozen voor de 
noordelijke route, zie bijgaand route-
kaartje. 7 Augustus jl. is de boot vanuit 
Amsterdam vertrokken. 

Bij toeval in Blaricum
Edzard Braam, voorheen algemeen chi-
rurg en vaatchirurg. Hij richtte in 1994 
de eerste privékliniek in Nederland op; 
de Braamkliniek, een kliniek voor chirur-
gie en fl ebologie in Assen. In 2008 heeft 
hij de kliniek aan twee jongere collega’s 
overgedaan. ‘Niet meer gebonden aan de 
kliniek en aan Assen gingen mijn vrouw 
en ik op zoek naar een plek in het midden 
van het land omdat mijn vrouw dichter 
bij onze vier dochters en haar vader wil-
de wonen. Na een lange zoektocht kwa-
men we bij toeval in Blaricum terecht bij 
aannemer Bart de Leeuw die een verval-
len, maar mooi oud boerderijtje helemaal 
opnieuw aan het opbouwen was. Precies 
wat we zochten.’ Blaricum en het verdere 
Gooi kent hij inmiddels behoorlijk goed, 
iedere ochtend fi etst hij twintig kilome-
ter door de omgeving. 

Ontwikkelingslanden
Sinds twee jaar werkt hij als vrijwilliger 
op projectbasis voor de PUM organisatie 
in Den Haag (gefi nancierd door het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken); onder-
nemers en professionals met meer dan 30 
jaar werkervaring stellen zich via deze 
organisatie beschikbaar voor assistentie 
en kennisoverdracht aan ondernemingen 
en instellingen die behoefte hebben aan 
specialist i-
sche kennis 
en ervaring 
die ter plaat-
se onvol-
doende voor-
handen is. 
‘Als medisch 
specialist en 
v o o r m a l i g 
ondernemer 
adviseer ik 
collega spe-
cialisten in 
o n t w i k k e -
lingslanden. 
Eind van dit 
jaar ga ik 
weer naar 
Uganda waar 

ik een collega adviseer bij de bouw en 
inrichting van een nieuw operatiekamer-
complex voor zijn hospitaal.’

Passie voor het open water
Edzard heeft de passie voor het open 
water niet van een vreemde. Al op jon-
ge leeftijd leerde hij de eerste beginselen 
van de zeil- en watersport van zijn vader 
op de Friese wateren. Dit is uitgegroeid 
tot diverse tochten op de Noord-, Oost- 
en Middellandse zee en de Caraïben. De 
medische wetenschap en zijn voorliefde 
voor water wist hij tijdens zijn dienst-
plicht bij de Koninklijke Marine te com-
bineren als scheepsarts aan boord van 
een onderzeebootjager. Edzard beschikt 
over de prestigeuze Yachtmaster®Ocean 
RYA/MCA-papieren. Om deze kwalifi -
catie te krijgen moet je een oceaanpas-
sage maken en nadien voor een jury in 
London een mondeling examen afl eg-
gen. Nadat je geslaagd bent, mag je zon-
der enige restricties wereldwijd, de ver-
antwoordelijkheid op een zeiljacht met 
een afmeting tot 24 meter en tonnage van 
200 ton nemen. 

De broers Edzard, Jurgen en Peter
Hoe bijzonder, samen met zijn broers 
Jurgen en Peter maakt hij deze overtocht. 
Met zijn broer Peter, beschikkend over 
dezelfde passie én papieren, heeft hij al 
eens een reis van Nederland maar het 
Iberisch Schiereiland gemaakt. En sa-
men zijn zij actief met het bedrijf yacht-
deliveryworldwide.nl. Broer Jurgen als 
professioneel cameraman is de perfecte 
toevoeging, hij zal van de reis foto’s- en 
fi lmverslagen maken. 

Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

door Elisabeth Loudon & Mirjam van Iterson
Niet iedereen krijgt op deze wereld de kans naar school te gaan en een eigen
bedrijf te beginnen. Veel jongeren in Tanzania moeten geld verdienen om hun
jongere broertjes en zusjes te eten te geven en naar school te laten gaan, omdat
één of beide ouders overleden zijn aan aids. Een aantal Blaricumse onderne-
mers, geeft hen, samen met Stichting Sengerema, de kans hun eigen bedrijf te
starten en te voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Dankzij financiële steun van donateurs
biedt Stichting Sengerema training,
coaching en startkapitaal aan de jonge
ondernemers in spe. Opleiding is naast
microkrediet essentieel om hen een
duurzame oplossing te bieden om aan de
armoede te ontsnappen. Stichting
Sengerema, opgericht in 2008, gelooft in
de kracht van ondernemerschap, eigen
initiatief en verantwoordelijkheid.

Succesvolle aanpak
Dit particuliere initiatief heeft inmiddels
geleid tot meer dan 75 succesvolle
bedrijfjes. Dit aantal zal groeien, omdat
momenteel in drie plattelandsgebieden
jongeren begeleid worden bij het starten
van hun eigen business. Nog eens acht
andere gebieden hebben aangegeven ook
aan dit programma mee te willen doen.
Het SYE-model (Sengerema Young
Entrepreneurs), belangeloos ontwikkeld
door een groep enthousiaste en betrok-
ken ondernemers en consultants, wordt
in Tanzania als succesvol voorbeeld
gezien door internationale NGO’s.

Verankering in lokale gemeenschap
De aanpak van Stichting Sengerema is
volledig verankerd in de lokale gemeen-
schap. Lokale overheid en ondernemers
selecteren de deelnemers en zorgen voor
stageplaatsen. De startkapitalen worden
verstrekt door de lokale ondernemers-
vereniging, in Tanzania de Community
Based Organisation (CBO) genoemd. De
CBO wordt gerund door de jonge onder-
nemers, die het programma al hebben
doorlopen. Stichting Sengerema bege-
leidt de CBO zes jaar. Daarna leidt de

CBO zelfstandig elk jaar nieuwe groe-
pen jonge ondernemers op. Het
‘Revolving Fund’, opgebouwd met
terugbetaalde leningen van succesvolle
ondernemers, zorgt voor de benodigde
startkapitalen. De jonge ondernemers
coachen elkaar en zijn daarnaast als trai-
ner en coach actief bij het opzetten van
de programma’s in andere districten in
Tanzania. Zo worden ervaringen aan
elkaar doorgegeven.

Imker worden?
In februari start een basiscursus bij-
enhouden. Geschikt voor iedereen die
zich in de toekomst imker wil gaan
noemen of nu al een beetje imker is. 

De lessen vinden plaats in Laren in het
Brinkhuis. De kosten bedragen € 175,-
per deelnemer en behalve de lessen en
een volk om mee te werken ben je als
deelnemer ook heel 2015 lid van de ver-
eniging. Het minimum aantal deelne-
mers is gesteld op 8 en het maximum op
16. Meer informatie op
www.VBBNLarenBlaricum.nl. De cur-
sus bestaat uit vier theorielessen in
februari en maart gevolgd door 10 prak-
tijk- bijeenkomsten gedurende het bijen-
seizoen en een slotbijeenkomst in sep-
tember. Tijdens de theorielessen worden
onder meer de bijen, de bloemen, het sei-
zoen, honing, ziektes en bedrijfsmetho-
des behandeld. In de periode van april tot
september zal er gewerkt worden in de
bijen en wordt er geleerd hoe je met de
bijen om kunt gaan. 

Oogsten en verwerken
Naast het behandelen van je bijenvolk en
het voorkomen van zwermen zal natuur-
lijk ook het oogsten en verwerken van
honing geleerd worden. Voor iedere aan-
staande imker is een volk beschikbaar
om een en ander te leren en mee te oefe-
nen. Op de laatste bijeenkomst kan door
het tonen van het geleerde een officieel
certificaat verkregen worden.

Help mee
Een aantal Blaricumse onderne-
mers vinden ondernemerschap,
waar ook ter wereld, belangrijk.
Daarom zetten we onze kennis en

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

Wilt ook u jonge ondernemers de
kans geven hun dromen waar te
maken?�Iedere gift is welkom. U

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

RABO 0106 7425 66. t.a.v.
Stichting Sengerema in Voorburg.
Wilt u liever direct contact of de
opleiding van een ondernemer
bekostigen, ook dat is moge-
lijk.�Wilt u zien hoe de jonge

ondernemers worden
opgeleid?�Kijk dan op de website
www.sengerema.nl of bekijk op
YouTube de prachtige film Kazi

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

Laren/Blaricum en vindt plaats vol-
gens de richtlijnen zoals ze omschre-
ven zijn door de NBV, de landelijke

imkervereniging. 

Sabine van Kleef 
22 jaar heeft ze in ons dorp gewerkt en
velen met vreugde 'het zicht' gegeven. 

Brillen en contactlenzen, met veel zorg
en toewijding aangemeten. Specialis-
tisch en verfijnd vakwerk levert ze haar
cliënten. 45 Jaar heeft ze de optiek met
hart en ziel uitgeoefend. ‘Het was heer-
lijk om te werken in
dit dorp. Ik zal het
missen, maar nu ik
69 ben, ga ik het rus-
tiger aan doen, krijg
ik wat vrije tijd.’ Dat
gunnen we haar van
ganser harte.

28 januari van 16.00-20.00 uur 
geeft Sabine van Kleef voor haar
cliënten een afscheidsborreltje in

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Het huwelijk

door Greet Volkers
Bij ons in de buurt wordt binnenkort 
getrouwd. Dat is leuk maar het gebeurt 
wel vaker. Ja zeker, alleen in deze fa-
milie is het het eerste huwelijk en de 
oudste dochter van vier kinderen. 

De hele familie is druk in touw. De ge-
hele gebeurtenis vindt namelijk plaats in 
en rond de boerderij. Er lopen kleine en 
grote paarden, koeien, kalfjes, schapen, 
lammeren, honden, ganzen, kippen en 
konijnen.

Op een mooie dag, laten we zeggen zo’n 
drie maand voor het huwelijk, wordt de 
veestapel uitgebreid met twee varkens, 
nou, biggen eigenlijk. De hele buurt 
geniet. We denken allemaal aan Babe 
en Charlottes web. Varkens zijn slim en 
leuk. Ze maken, net als de kalfjes, bok-
kensprongen en als je over de heg tegen 
ze praat, ik zweer het, geven ze ant-
woord. Ze hebben en geven lol.

Op een avond sta ik met mijn buur bij 
de weide en begin enthousiast over de 
twee biggetjes. Ze hoort me aan en zegt 
dan: ‘Maar weet je dan niet waar ze voor 
zijn?’ Ik, domme naïeve, onnozele kip 
hoor dan: ‘voor het spit op de trouwerij!’ 
Mijn fantasie over Babe ligt aan barrels. 
Die leuke biggetjes aan het spit… Ik kan 
niet anders, maar daarna als ik er langs 
loop, krimpt mijn hart ineen. 

Een paar weken na de schok spreek ik de 
moeder van de bruid en vraag haar naar 
‘De Waarheid.’ ‘Nou, het zit zo’ zegt ze. 
‘Kijk, onze dochter kreeg van haar twee 
broers, ze studeren beide in Wageningen, 
deze twee biggen. Ze hebben de beste, 
gezondste biologische biggetjes uitge-
zocht en ja, het is voor het feest. Zo kan 
dat gaan, hè!’ Dan kijkt ze me aan, begint 
te lachen en zegt: ‘Alleen jammer, ze zijn 
intussen te groot gegroeid en passen niet 
meer aan het spit.’ Ik jank tranen van ple-
zier. Dat begrijpt u toch wel.

P.S. Het huwelijk is geweest, de nu jonge 
varkens geven nog steeds antwoord als je 
ze aanspreekt en soms heb ik het gevoel 
dat ze vanuit hun modderplek zich ‘dood-
lachen’! 

Edzard (l), Peter en Jurgen

Het verslag van deze reis is te volgen op 
www.nolimit-goes-usa.nolimitships.com

Hei&wei_nr483.indd   3 23-08-16   12:01



Nieuw in de 
Blaricummer-
meent
Nelliëtte van Wijck, een van de eerste 
bewoners van de Blaricummermeent, 
kreeg ongeveer 2 jaar geleden van 
haar toenmalige werkgever te horen, 
dat hij overwoog om met pensioen te 
gaan, reden voor haar om het secreta-
ressevak vaarwel te zeggen en zich te 
laten omscholen tot pedicure.

In januari 2015 startte zij Pedicureprak-
tijk Blaricum. Voor een professionele 
pedicure, spa- of massagebehandeling, 
maar ook voor specifieke voetklachten, 
kan men bij haar terecht. In een uur weer 
mooi verzorgde voeten en nagels! Nel-
liette werkt zoveel mogelijk met natuur-
lijke fairtrade producten, zoals Sparitual 
en het Zweedse nagellakmerk Depend 
7 days. Zij is tevens lid van de erkende 
branchevereniging Provoet. 

Sociale woningbouw in Blaricum

door Frans Ruijter
Voor je gevoel zou je kunnen zeggen dat in het oude dorp niet veel sociale huurwoningen zijn gebouwd. Maar is dit 
wel zo? Als je kijkt wat de gemeente Blaricum na de Tweede Wereld Oorlog aan woningbouw heeft gedaan, bewijst 
dat het tegendeel. 

Na de bevrijding was er in Blaricum, net 
als in heel Nederland, een groot gebrek 
aan woningen. In de vijf jaar van bezet-
ting en de crisisjaren daarvoor lag de 
woningbouwbouw zo goed als stil. Ge-
lukkig zijn er in Blaricum geen wonin-
gen verwoest door oorlogsgeweld, maar 
de bevolking nam in die tijd wel toe en 
velen woonden bij elkaar in. Dat de luxe 
dan ontbrak, hoeft geen betoog. In kor-
te tijd werden er bouwplannen gemaakt 
en goedgekeurd. Bezwaren om de bouw 
te traineren kwamen er amper, eenieder 
zag de noodzaak in dat er iets moest ge-
beuren. Dat is in deze tijd wel iets anders 
geworden. 

Hoofd gemeentewerken
Er werd in tijd alleen gebouwd voor Bla-
ricumse ingezetenen. Als eerste werd 
er aan de Statenkamer gebouwd, eerst 
de oneven zijde en later de even zij-
de. Ook aan De Ruijsendael en aan de 
Mosselweg werden (ook) huurwoningen 
gebouwd (zie bijgaande foto). Grote ani-
mator daarvan was de door het college 
van B&W net benoemde hoofd gemeen-
tewerken, de heer H.Th. Haandrikman. 
Deze was ambtenaar in Scheemda in 
Groningen en werd op 1 januari 1949 be-
noemd in de functie van hoofd gemeen-
tewerken in Blaricum. Onder zijn bezie-
lende leiding en de medewerking van het 
gemeentebestuur kwam er heel veel tot 
stand. Aan de Eerste Molenweg, Molen-
veenweg, Windvang en Ekelshoek, wer-
den huurwoningen gebouwd. Ook kwam 
er ruimte vrij om zelf te (laten) bouwen. 
Zoals onder andere aan de Dotterbeemd 
en Hazeleger en later aan de Oude Ren-
baan en Ludenweg. Toen H. Th. Haan-
drikman op 1 april 1957 tot bouwkun-
dig hoofdambtenaar werd benoemd in 
Haarlem kreeg hij een groots afscheid. 
Van alle kanten uit het dorp werd hem 
lof toegezwaaid, vooral over de wijze 
waarop hij anderen wist te stimuleren 
om het beoogde doel te bereiken. Men 
betreurde dat hij Blaricum ging verlaten, 
maar gunde hem van harte deze mooie 
promotie. 

Kerkpad 3 tot en met 17
Er waren in die tijd in het toch nog ka-
tholieke Blaricum veel grote gezinnen. 
Hiervoor werden in 1955 speciale grote 
gezinswoningen gebouwd aan het Kerk-

pad. De nummers 3 tot en met 17. En aan 
de Middenweg de nummer 5 en 7. Waar-
over in een volgend nummer meer. 

Uitbreidingen
Ook werd er voorzien in woningen voor 
ouderen, aan het Vitusweggetje, nu wet-
houder H.P. Klerkhof. Hij heeft als wet-
houder zeker zijn steentje bijgedragen 
aan de sociale volkshuisvesting in het 
dorp. Ook aan de Verbindingsweg wer-
den seniorenhuisjes gebouwd. Later ook 
aan de Meentweg, Polweg, St. Joseph-
weg, Oude Renbaan, Hazenleger en Lu-
denweg. Blaricum heeft wel degelijk zijn 
bijdrage geleverd in het lenigen van de 
heersende woningnood. In de jaren zes-
tig en zeventig werd aan de Bergweg en 
de omgeving bij het sportpark bebouwd; 
Draverspad, Rigterskamp, Bongerd, 
Bouwvenen en de Meentzoom. Kort 
daarop de Bijvanck. Hier werden de wo-
ningen verdeeld volgens de zogenaamde 

‘Gooische verdeelsleutel’. Dat bete-
kende dat alle woningzoekenden uit het 
Gooi voor woningen in de Bijvanck in 
aanmerking konden komen Op het laat-
ste stukje bouwgrond van Blaricum, De 
Blaricummermeent, wordt nu ook geluk-
kig een aantal huurwoningen gebouwd. 

Opgelegd
Maar zoals zo vaak komen er dan ver-
anderingen. Meestal van boven af op-
gelegd. Eerder had de gemeente de 
meeste huurwoningen in eigendom. 
Deze werden ondergebracht in de Ge-
meentelijke Woning Stichting. Er werd 
op aangedrongen deze onder te brengen 
in een grotere organisatie. Dat werd via 
de SCW (Stichting Centrale Woonzorg) 
uiteindelijk de Alliantie. Er was ook een 
woningbouwvereniging Blaricum, deze 
had ook vele huizen onder haar beheer. 
Deze woningen zijn uiteindelijk onder 
gebracht bij de Stichting Woningcopora-
tie Het Gooi en Omstreken. Er was ooit 
bij de overdracht van de woningen van 
de Gemeentelijke Woning Stichting door 
de gemeenteraad bedongen dat het aantal 
huurwoningen van de Stichting op peil 
moest blijven. Men mocht wel inciden-
teel een huis verkopen, maar dan moest 
er wel weer een nieuwe woning voor te-

rug komen. Of dit laatste één op één is 
gebeurd, waag ik te betwijfelen. Zo zie 
je maar weer, groter wil nog niet zeggen 
beter. Degenen die zich na de oorlog 
voor de sociale woningbouw hebben in-
gezet, hebben nooit kunnen vermoeden 
dat het deze kant op gegaan is. 

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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Nelliëtte van Wijck

Woningen in aanbouw bij de Mosselweg
Pedicurepraktijk Blaricum, 

optimale voetverzorging 
voor mannen &vrouwen

Laantje van Heijenbrock 3, 
1261 ZK Blaricum Tel. 06-14376643 
www.pedicurepraktijkblaricum.nl
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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
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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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Het ontstaan van Blaricum (I)

door Sybert Blijdenstein
Tijdens de zoektocht naar gegevens over de grote brand in Blaricum in 1696 
vonden we  meer historische informatie, die terugging tot het ontstaan van 
’t Gooi en ook van Blaricum. Iets voor een artikel. Dat is gebeurd.  Het resul-
taat leest u hieronder. Omwille van de leesbaarheid hebben wij het zo kort 
mogelijk gehouden. We hopen dat u daar begrip voor heeft.   

Ons dorp Blaricum is vermoedelijk ont-
staan rond het jaar 950. De eerste schrif-
telijke vermelding van de naam Bladeri-
chem, of te wel ‘heim’ (huis) van (ridder) 
‘Bladerik of Balderik’ dateert evenwel 
pas uit 1342. De namen daarna: Blae-
rekum, Blaercum, Blaercom, Blaren en 
Blarikum. Het dorp in wording bevindt 
zich in Naerdincklant, genoemd naar de 
oudste nederzetting Naerdinck, dat dan 
nog aan zee ligt tussen het huidige Hui-
zen en Naarden. Het omvat een woest 
en leeg natuurgebied met uitgestrekte, 
gevaarlijke moerassen, natte veengebie-

den, wilde wouden, en grillig wandelen-
de duinen en wisselende kustgronden.
In de vroege middeleeuwen (330-1000 
na Chr.) is dit gebied nog een Friese 
Gouw. Tegen 800 wordt het ingelijfd als 
Frankische provincie, en doet het chris-
telijke geloof offi cieel zijn intrede.  

Roofridder en zijn vlam
In 968, het jaar waarin hier het eerste 
Gooische markegenootschap (!) op-
gericht wordt, schenkt (onder offi ciële 
bevestiging door keizer Otto II) leen-
heer Graaf Wichman II van Hamaland 
op zijn oude dag, zijn verre, noordelijk 
gelegen leengoed Naerdincklant aan zijn 
vrome oudste dochter Luitgarde. Ook 
sticht hij voor haar, wat dichterbij huis, 
in Elten, het stevig versterkte klooster ’t 
Hoogstift, waarvan zij abdis wordt. Haar 
jongere, losbandige zuster Adela, razend 
over de misgelopen erfenis, draagt haar 
oude vlam, roofridder Balderik, op ‘t 
Hoogstift te veroveren. Meerdere belege-
ringen lopen op niets uit: Luitgarde weet 
van wanten. De oudste benaming Blade-
richem zou een aanwijzing kunnen zijn 
dat Balderik, na zijn mislukkingen in 
Elten, daarna voor Adela zijn pijlen richt 
op ’t Naerdincklant, ook bezit van Lui-
tgarde, en hij daartoe hier een woonstede 
bouwde onder zijn naam, Baldrichem of 
Bladerichem. Verdere avonturen van de 

roofridder en zijn vlam zijn verdwenen 
in de nevelen van het verre verleden.   

Voorspoed
Er volgen daarna 300 relatief rustige 
jaren. Bladerichem groeit. Het aantal 
woon- of haardsteden stijgt naar 65 in 
het jaar 1350. Inmiddels heeft in 1280 
Floris V, graaf van Holland, geliefd bij 
het volk als ‘der Keerlen God’ de Eltense 
bezittingen hier ‘gekocht’ voor een ‘be-
scheiden’ geldsom ineens, en een gerin-
ge jaarlijkse pacht, de ‘Koptiende’. Na 
de moord op Floris V in 1285 verandert 

de naam Naerdincklant geleidelijk aan in 
Gooilant. 
De bewoners, de Gooiers beschouwen 
zich nu defi nitief als ‘vrije mensen’.  

Grensconfl icten en oorlogen
Van 1350 tot 1490 woeden de bloedige 
Hoekse en Kabeljouwse twisten. Het 
aantal inwoners van Gooilant wordt in 
die periode gehalveerd naar 2500. Sticht-
se en Gelderse benden trekken regelma-
tig plunderend en moordend rond. Maar 
ook onderlinge vetes, heftige burenru-
zies gepaard met brandstichting en ver-
krachting, en veepestepidemieën, dragen 
bij aan deze daling. Gestaag verstevigt 
het aartsbisdom Utrecht zijn gezag over 
de vruchtbare Eemvallei. Grensconfl ic-
ten tussen Holland en Utrecht, met een 
tot de Bouwvenen opdringend Eemnes, 
leiden in 1351 tot de defi nitieve oostelij-
ke grens. Deze krijgt echter pas in 1535 
haar huidige vorm met het graven van 
de Gooiergracht, die gemarkeerd wordt 
door de nog steeds bestaande grenspalen.

(Bronnen: L. Rijcksz Lustig, Piet Comel-
lo, Frans Ruijter, Bert Berkhof, Maria 
Boersen,  G. Grootveld, J.J. de Gooijer, 
R. Stenvert, Ch. Kolman, S. van Gin-
kel-Meester, E. Stades e.a.)

Deel II volgt. 

Blaricum, 9 toegangswegen

Gooische Run 

Door groene velden, over de heide en 
langs huizen van bekende Nederlan-
ders. Een rondje Blaricum - Laren -
Blaricum. En lopen voor een goed 
doel: Fight cancer. Dat is de Gooische 
Run.

De Gooische Run wordt dit jaar gelopen 
op zondag 4 september. Voor de deelne-
mers aan de prestatieloop is er een par-
cours van 4 of 8 mijl. Voor de kinderen 
van 6 t/m 12 jaar een kidsrun over 1 mijl 
(1608 meter). En de wedstrijdlopers gaan 
de strijd aan op een parcours van 4 mijl. 
De start en fi nish zullen dit jaar voor het 
eerst plaatsvinden op de Kerklaan ter 
hoogte van het Vitusgebouw. Met het 
Vitusgebouw heeft de organisatie een 
mooie troef in handen. ‘Deze locatie 
biedt tal van mogelijkheden’, zegt direc-
teur Dick Slootbeek. De locatie zal dan 

ook dienst doen als ontvangstruimte voor 
lopers, vrijwilligers en toeschouwers. 

Fight cancer
Ook dit jaar wordt er gelopen voor het 
goede doel: Fight cancer. Fight cancer is 
een jonge en eigenzinnige stichting die 
fondsen werft voor KWF-kankerfonds. 
Onder het motto ‘Love life. Fight can-
cer.’ laten zij zien dat de strijd tegen kan-
ker resultaat oplevert en inspireren wij 
mensen om mee te doen. De opbrengsten 
van Fight cancer gaan via KWF-Kanker-
bestrijding naar wetenschappelijk kan-
keronderzoek en preventie. Laat jouw 
run sponsoren door vrienden, familie 
en collega’s. Ga naar http://fi ghtcancer.
igive.iraiser.eu en vecht mee!

Voor informatie zie www.gooischerun.nl 

Start Gooische Run 2015
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
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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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Afscheid van camping de Woensberg

door Anneke Martens-van der Vlugt
Afgelopen juni verscheen het bericht, 
dat camping de Woensberg met ingang 
van 2017 geen plaats meer zal bieden 
aan individuele kampeerders.

De  officiële reden van Stichting Paas- 
heuvelgroep, eigenaar van de camping, 
luidt dat zij zich vanaf volgend jaar vol-
ledig gaat richten op groepsaccomoda-
ties en de kampeerterreinen daarvoor 
nodig heeft. Aanleiding om een bezoekje 
te brengen aan het Blaricumse gedeelte 
van de camping, dat gelegen is nabij de 
Heemtuin, de Bijenschans en begraaf-
plaats de Woensberg.

Ongeloof en teleurstelling 
Uit een gesprek met een van de nog aan-
wezige seizoenkampeerders blijkt, dat 
het besluit met name deze groep treft. De 
meesten van hen staan hier vaak al vele 
jaren zo’n drie tot zes maanden per jaar. 
Eind maart jl. ontvingen zij een brief 
van de stichting, waarin het besluit werd 
meegedeeld. Ongeloof en teleurstelling 
overheersten. Ook over de reden hebben 
zij zo hun twijfels, maar er bleek niets 
meer aan te doen.
Een deel van de vaste gasten is reeds ver-

trokken, anderen blijven staan tot eind 
september, de datum waarop een ieder 
het terrein moet hebben verlaten. Som-
migen hebben al een alternatief gevon-
den, anderen hebben nog geen idee waar 
ze naar toe gaan.

Afscheid valt zwaar 
Het afscheid van de camping valt de 

kampeerders zwaar. Zij vormden een 
vaste kern, waaruit ook vele vriend-
schappen zijn ontstaan. De unieke lig-
ging van de camping tussen de leuke 
dorpen Blaricum en Huizen de rust, de 
ruimte en de mooie omgeving vind je 
nergens anders, dit alles moeten ze nu 
helaas gaan missen!

Doe ‘ns Wild 
met Asperges
26 Juni jl. stond de deel van Asperge-
boerderij Bakker geheel in het teken 
van de ‘Doe ‘ns Wild met Asperges’- 
lunch. 62 Gasten hebben genoten van 
een heerlijke 5-gangen lunch.

Het idee om dit al enkele jaren wederke-
rende initiatief van de Lions Club geza-
menlijk te continueren, ontstond op een 
door de VVD georganiseerde informele 
bijeenkomst in Café d’Ouwe Tak in fe-
bruari toen zowel serviceclub Rotary 
Club Blaricum-Centaurea als service 
club Lionsclub Blaricum-Laren samen 
uitgeroepen werden tot Blaricumse vrij-
willigers van het jaar. 

Opbrengst
Met deze unieke samenwerking en op-
brengst van de lunch geven beide clubs 
steun aan diverse ‘Flora en Fauna pro-
jecten’ in Blaricum en Laren waaron-
der: de Bijenakker, de aanschaf van een  
ooievaarspaal en natuurpark De Waran-
de. De voorzitters en leden van de clubs 
zijn verheugd dat de bijeenkomst zo ge-
zellig en geanimeerd was en trots op de 
mooie opbrengst van € 1.862. 

Hiermee kan het grootste gedeelte van 
het wensenlijstje vervuld worden en is er 
hopelijk een mooie gezamenlijke traditie 
gestart tussen de beide serviceclubs om 
naast de vaak internationale en nationale 
projecten, lokale initiatieven te helpen.
 
De Dorpslunch werd mede mogelijk 
gemaakt door alle lunchgasten, vrijwil-
ligers, Wijnkoperij Wesseling, Asperge-
boerderij Boereblij, Koken bij de Molen 
en IJssalon De Hoop. Namens de Rotary 
en Lions Club allen hartelijk dank hier-
voor!

Nieuwe opticien Dorpsstraat 6

Kom & Kijk en u zult zien…

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

Het Melkmeisje

door Aty Lindeman-Strengholt
Hoe vaak hebben we niet in hei & wei verteld, dat Blaricum vol leuke, interes-
sante, gezellige mensen wordt bewoond. We hebben er weer eentje gevonden en 
we kunnen van haar verhaal genieten.

Marian Calis-Vos hield van kinds af aan 
al van koeien. ‘Zulke lieve, zachte die-
ren’. Ze was pas vijf jaar toen een oom, 
ome Joop Vos, haar leerde melken. De 
koe heette Kobus en Marian genoot van 
de zachte, witte, warme, romige melk 
die de koe haar cadeau gaf voor haar 
werk met haar kleine handjes. Ze is altijd 
blijven melken, ontelbaar veel koeien. 
Ze werkte later bij ‘Boerenhulp’ in Fries-
land en overal waar nodig. Het machi-
naal melken vindt ze maar niks, gewoon 
met de hand melken, dat is pas fijn en dat 
heeft ze nu 65 jaar gedaan. 

65 jaar ‘melkmeisje’
65 Jaar ‘melkmeisje’. Niet te geloven, 
precies in december op haar verjaardag 
en dat is best een superfeestje waard. 
‘Dan word ik 70, echt waar, maar ik houd 
er dan toch niet mee op. Klaas Vos weet 
dat precies. Ik ben niet gauw te stoppen’.  

De koeien worden ook haar vrienden, 
of beter: vriendinnetjes en lopen opge-
wekt overal achter haar aan als het even 
kan.  Favoriet zijn de ‘blaerkoppen’ en 
de ‘rooien’. ‘Prachtige beesten zijn dat’, 
zegt ze ernstig.
Marian staat om kwart voor vijf op - ja 
dat leest u goed - en om vijf uur begint 
ze te melken. Iedere dag, zomer of win-
ter, regen, sneeuw of mist. ‘Al 16 jaar 
melk ik op de boerderij van Klaas Vos en 
voor mij blijft het een plezier’.  Helaas 
zijn er steeds minder koeien in Blaricum 
en Eemnes. De weilanden staan nu vol 
paarden en pony’s, ook mooi hoor. Maar 
je kunt ze niet melken’,  zegt ze lachend. 

Mantelzorgwerk
Dat ze bovendien nog een heel flink en 
sociaal mens is, merk je direct als ze je 
vertelt over haar mantelzorgwerk. Ze is 
de oudste van het bekende gezin Vos aan 

de Middenweg en heeft leren aanpakken. 
Ze werkt ook met veel plezier en toewij-
ding bij veel ouderen ‘die hulp zo nodig 
hebben en vooral een warm woord ‘, zegt 
ze overtuigd.  Maar Blaricum is Blari-
cum niet meer, vindt ze, ‘er bestaat geen 
burenhulp meer, geen belangstelling 
voor elkaar. Dat maakt me vaak kwaad. 
Dat buren elkaar niet eens kennen, dat is 
toch te gek. Niet goedendag zeggen, een 
boodschap willen doen…. Nee, geef me 
maar een koe, die zijn trouw en staan op 
je te wachten’. Ook ’s morgens vroeg? 
‘Jawel, wat dacht je, ze staan op tijd op 
je te wachten bij het hek, weer of geen 
weer’. En dat is iets om over na te den-
ken.  
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Meentweg - hoek Polweg, rond 1930

Dit huis staat aan de Meentweg - hoek Polweg en heeft de huisnummers 20 
en 22. Het heeft in de loop der jaren wel het één en ander aan verbouwingen 

ondergaan, maar is nog goed te herkennen. Zoals het in die tijd heel normaal was, 
hadden de meeste mensen een groentetuintje. Voor, achter of zoals hier naast 
het huis. Op deze manier voorzag men zelf in de voedselvoorziening, want in 

die tijd hadden de inwoners van Blaricum het niet breed. Nu kunnen de meesten 
van ons zich dat gelukkig niet meer voorstellen. De witte huizen op de achter-

grond werden in de volksmond het ’rode dorp’ genoemd: dit had niets te maken 
met de politieke kleur van de bewoners, maar verwees naar de rode kleur van de 
dakpannen. Deze woningen zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd 
door woningbouwvereniging St. Joseph. Daar dankt de daar achterliggende weg 

haar naam aan.  
Aangeleverd door Frans Ruijter
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Atelierroute

De Stichting kunst en cultuur Blaricum organiseert op zaterdag 24 en 
zondag 25 september haar Atelierroute. Eénentwintig deelnemers tonen 
op diverse locaties van 11.00 tot 17.00 uur hun kunstwerken. 

Naast de klassieke kunstvormen is er ook 
aandacht voor uitingen van bijvoorbeeld 
computerkunst afgedrukt op wandkle-
den. Drie van de deelnemers zijn door de 
Dooyewaard Stichting bekroonde kun-
stenaars. Eén van hen bewoont een door 
die stichting gerestaureerd atelier aan de 
Schapendrift, vernoemd naar de schilder 
F. Hart Nibbrig. Zie voor nadere infor-
matie: www.dooyewaardstichting.nl. 

Overzichtstentoonstelling
De overzichtstentoonstelling in het Ge-
meentehuis van Blaricum aan de Kerk-
laan 16 - beide dagen eveneens tussen 
11.00 en 17.00 uur geopend - biedt een 
representatief beeld van het werk der 
deelnemers. Met name op dit startpunt 
zijn de folders beschikbaar die het kie-
zen van een route langs de locaties sti-
muleren. Deze folders zijn eveneens aan-
wezig op de adressen van de deelnemers 
die allen worden gemarkeerd met vlag-
gen. Ook op veel openbare locaties in het 
Gooi zullen de folders verspreid worden.

Informatie
Traditioneel is ook de Theeschenkerij 
aan de Polweg 5 betrokken bij de ate-
lierroute. De opbrengst is zoals altijd 
bestemd voor een goed doel. De ope-
ning van de Atelierroute 2016 - met een 
optreden van de theatergroep Cabaret 
Cats en met muziek van de band Zaylor 

- is op vrijdagmiddag 23 september om 
16.00 uur in het Gemeentehuis aan de 
Kerklaan.

Meer informatie over onze 
Atelierroute treft u aan op 

www.kunstencultuurblaricum.nl 
waarop onder meer – onder de ru-

brieksnaam Op weg naar de Atelier-
route – korte karakteristieken van 
de 21 deelnemers (geschreven door 
Hidde van der Ploeg) zijn te lezen.

Stichtse strand Blaricum
Een sfeerimpressie door Teun Huisman

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

Floris Visman@FlorisVisman
Niet geheel verrassend staan Laren en 
Blaricum bij de duurste koopgemeentes 
van Nederland. Op plek 2 en 3. 

Diny DB@DinyD_B
Pokemon Go heeft bij Stichtse Brug 
Blaricum een ware hype doen ontstaan. 
Elke avond 10tallen mensen en gisteren 
zelfs een frietkraam..

BelNieuws@Bel_Nieuws 
Politie wil jouw ‘Camera in beeld’

Werk van Gerda Jellema
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

De gemeente Blaricum wil graag weten wat de inwoners vinden van de dienstver-
lening van de gemeente. Eind september doet onderzoeksbureau Research2Evolve 
daarvoor een onderzoek. 

Een willekeurig geselecteerde groep van 2200 inwoners van Blaricum ontvangt dan 
een vragenlijst – één per huishouden, en alleen gericht aan mensen van 18 jaar en 
ouder. De vragenlijst kan zowel schriftelijk als online worden ingevuld. De antwoor-
den op de vragen geven een goed beeld hoe de dienstverlening door de inwoners 
wordt ervaren, afgezet tegen de landelijke trend. De resultaten worden aan het eind 
van dit jaar geplaatst op www.waarstaatjegemeente.nl.

Onderzoek ‘Waar staat je gemeente’

Deze week heeft een willekeurige groep van 2500 Blaricummers een uitnodigingsbrief ontvangen om mee te doen 
met een (online) enquête in het kader van de dialoog met Blaricum. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Dan doet u 
toch ook mee? Uw mening telt!

Onderdeel van brede dialoog
De enquête is onderdeel van een 
brede dialoog tussen de gemeente 
en de inwoners en organisaties van 
Blaricum. Eind september worden de 
resultaten daarvan bekend gemaakt. 
Daarnaast wordt een aantal bijeen-
komsten georganiseerd, waarop we 
met elkaar in gesprek gaan over de 
toekomst van Blaricum:
•  woensdag 21 september: bijeen-

komst met maatschappelijke organi-
saties over de thema’s Wonen, Wel-
zijn en Sport. Organisaties ontvangen 
binnenkort een uitnodiging.

•  donderdag 22 september: bijeen-
komst met ondernemers over de 
thema’s Economie, Onderwijs en 
Arbeidsmarkt. Ondernemers ontvan-
gen binnenkort een uitnodiging.

•  zaterdag 24 september: de eerste 
Inwonertop van Blaricum, B100.

Inwonertop B100
Honderd dorpsbewoners, willekeurig 
geloot uit de gemeentelijke basisre-
gistratie personen, delen hun dromen 
en gedachten over ‘samen wonen en 
leven in Blaricum’. Met elkaar overleg-
gen zij waar de kracht van Blaricum 
ligt en hoe die behouden en versterkt 
kan worden. Wat zijn de belangrijkste 
thema’s? Wat kunnen we elkaar bie-
den? Dat is in een notendop de B100. 
Mogelijk valt binnenkort ook een 
uitnodiging op uw deurmat!

Uw mening telt 
Wij vinden het van groot belang dat bij 

het ontwikkelen van plannen de me-
ningen van de inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen goed 
worden gehoord. Of het nu gaat om 
verkeer, centrumvisie, groen óf zelf-
standigheid: uw mening is belangrijk! 
De raad betrekt de resultaten van 
de dialoog bij de besluitvorming, dit 

najaar, over de toekomst van Blaricum. 
Daarom nodigen we u uit om uw stem 
te laten horen, en mee te denken over 
zaken die u belangrijk vindt! Heeft u 
vragen? Stuurt u dan een e-mail aan 
dialoog@blaricum.nl, of kijk op 
www.blaricum.nl (onder Projecten) 
voor meer informatie. 

DIALOOG BLARICUM VAN START MET ENQUÊTE

Zomervakantie: 
aangepaste 
openingstijden

Wmo-loket Blaricum 
Het Wmo-loket in Blaricum is nog 
tot en met 1 september gesloten. 
Kijk voor informatie op 
www.maatschappelijkezakenhbel.nl, of 
bel 035 – 528 12 47. 

De kracht 
van Blaricum
Inwonertop B100:
24 september 2016

Blaricum
Gemeente

20161526_flyer_B100.indd   1 22-08-16   10:40

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 - bekij-
ken  via www.blaricum.nl (Bestuur > 
Gemeenteraad > Raadsvergaderingen) 
en bij de balie in het gemeentehuis.

Agenda’s 
gemeenteraad 
en rondetafel-
gesprekken
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BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor informatie over de agenda op: www.mooisticht.nl 

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat het college in de 
vergadering van 12 juli 2016 heeft besloten een beleidsnotitie voor De Blaricum-
mermeent vast te stellen. Het betreft de beleidsnotitie: Taluds, keerwanden en 
vlonders langs de Meentstroom Blaricummermeent.

De beleidsnotitie is opgesteld om de beoogde groene uitstraling van het talud te 
kunnen bewerkstelligen en bewoners ook de mogelijkheid te kunnen bieden om 
keerwanden en -constructies en vlonders te realiseren. Het vaststellen van richtlijnen 
en randvoorwaarden is nodig vanuit beleidsmatig oogpunt (rechtszekerheid en voor-
komen van willekeur) en vanuit het oogpunt van welstand en beeldkwaliteit van de 
woonomgeving. De beleidsnotitie Taluds, keerwanden en vlonders langs de Meent-
stroom Blaricummermeent treedt in werking op de dag volgend op die van bekend-
making. Een kopie van de beleidsnotitie ligt vanaf 23 augustus 2016 gedurende zes 
weken ter inzage in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes.

Beleidsnotitie Taluds keerwanden 
en vlonders

Aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen kunt u bekijken via de 
landelijke website www.overheid.nl. Hier worden ook de verordeningen (de 
gemeentelijke regels en wetten) bekend gemaakt. Wilt u bericht ontvangen van 
de bekendmakingen via e-mail of app? Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich hiervoor aanmelden.

Bekendmakingen per post ontvangen
Op verzoek kunt u een afschrift van de besluiten per post ontvangen. Dit is 
een extra service van de gemeente Blaricum. Het gaat om de besluiten zoals 
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl. Aan deze 
toegezonden bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het 
elektronisch gemeenteblad is de enige formele rechtsgeldige versie. Wilt u de 
bekendmakingen per post ontvangen? Meldt u zich dan aan bij het bestuursse-
cretariaat op: 035 – 751 32 25 of 035 – 751 32 09. Of per mail: bestuurssecretari-
aat@blaricum.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Blaricum Dorp, 
Schapendrift ter inzage ligt. Dit ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro).

Het plangebied ligt aan de Schapendrift te Blaricum en betreft de locatie van het 
voormalig tuincentrum aldaar. Het ontwerpbestemmingsplan is een uitwerking van 
de op 29 maart 2016 door de gemeenteraad vastgestelde visie om de woningbouw 
te realiseren op deze locatie.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan maakt in totaal acht woningen mogelijk. Het gaat om 
vier aaneengesloten woningen, een twee-onder-een-kapwoning en twee vrijstaande 
woningen. Qua bouwmogelijkheden is aangesloten bij de regels van het vigerende 
bestemmingsplan Blaricum Dorp. 

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf 20 augustus 2016 inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0376.BPherzSchapendrift-On01). Het 
ontwerpbestemmingsplan ligt ook vanaf 20 augustus 2016 gedurende zes weken 
ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 14035).

Gedurende de termijn van ter visie liggen kan eenieder een zienswijze indienen bij 
de gemeenteraad van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Schapendrift’.

Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient, binnen de 
termijn van het ter visie liggen, een afspraak te worden gemaakt met mevrouw W. 
Verbeek van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14035. Het is niet mogelijk telefo-
nisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken. 

Inspraak op het ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Voor de locatie is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is nodig om straks bij de 
verdere uitwerking een toetsingskader te hebben in de Welstandsnota. Op grond van 
de inspraakverordening wordt ook het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. U kunt 
een inspraakreactie indienen op het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor de Schapen-
drift op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan is 
uitsluitend in te zien via de website www.blaricum.nl (Inwoners > Bouwen > Bestem-
mingsplannen > Bestemmingsplan_Dorp), en aan de balie van de Bel Combinatie. 

Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpwerpbestemmingsplan of inspraakreacties 
op het beeldkwaliteitsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Blaricum, t.a.v. 
mevrouw W. Verbeek, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

Ontwerpbestemmingsplan 
Partiële herziening bestemmingsplan 
Blaricum Dorp, Schapendrift 

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app
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Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035
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Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

De gemeente Blaricum wil graag weten wat de inwoners vinden van de dienstver-
lening van de gemeente. Eind september doet onderzoeksbureau Research2Evolve 
daarvoor een onderzoek. 

Een willekeurig geselecteerde groep van 2200 inwoners van Blaricum ontvangt dan 
een vragenlijst – één per huishouden, en alleen gericht aan mensen van 18 jaar en 
ouder. De vragenlijst kan zowel schriftelijk als online worden ingevuld. De antwoor-
den op de vragen geven een goed beeld hoe de dienstverlening door de inwoners 
wordt ervaren, afgezet tegen de landelijke trend. De resultaten worden aan het eind 
van dit jaar geplaatst op www.waarstaatjegemeente.nl.

Onderzoek ‘Waar staat je gemeente’

Deze week heeft een willekeurige groep van 2500 Blaricummers een uitnodigingsbrief ontvangen om mee te doen 
met een (online) enquête in het kader van de dialoog met Blaricum. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Dan doet u 
toch ook mee? Uw mening telt!

Onderdeel van brede dialoog
De enquête is onderdeel van een 
brede dialoog tussen de gemeente 
en de inwoners en organisaties van 
Blaricum. Eind september worden de 
resultaten daarvan bekend gemaakt. 
Daarnaast wordt een aantal bijeen-
komsten georganiseerd, waarop we 
met elkaar in gesprek gaan over de 
toekomst van Blaricum:
•  woensdag 21 september: bijeen-

komst met maatschappelijke organi-
saties over de thema’s Wonen, Wel-
zijn en Sport. Organisaties ontvangen 
binnenkort een uitnodiging.

•  donderdag 22 september: bijeen-
komst met ondernemers over de 
thema’s Economie, Onderwijs en 
Arbeidsmarkt. Ondernemers ontvan-
gen binnenkort een uitnodiging.

•  zaterdag 24 september: de eerste 
Inwonertop van Blaricum, B100.

Inwonertop B100
Honderd dorpsbewoners, willekeurig 
geloot uit de gemeentelijke basisre-
gistratie personen, delen hun dromen 
en gedachten over ‘samen wonen en 
leven in Blaricum’. Met elkaar overleg-
gen zij waar de kracht van Blaricum 
ligt en hoe die behouden en versterkt 
kan worden. Wat zijn de belangrijkste 
thema’s? Wat kunnen we elkaar bie-
den? Dat is in een notendop de B100. 
Mogelijk valt binnenkort ook een 
uitnodiging op uw deurmat!

Uw mening telt 
Wij vinden het van groot belang dat bij 

het ontwikkelen van plannen de me-
ningen van de inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen goed 
worden gehoord. Of het nu gaat om 
verkeer, centrumvisie, groen óf zelf-
standigheid: uw mening is belangrijk! 
De raad betrekt de resultaten van 
de dialoog bij de besluitvorming, dit 

najaar, over de toekomst van Blaricum. 
Daarom nodigen we u uit om uw stem 
te laten horen, en mee te denken over 
zaken die u belangrijk vindt! Heeft u 
vragen? Stuurt u dan een e-mail aan 
dialoog@blaricum.nl, of kijk op 
www.blaricum.nl (onder Projecten) 
voor meer informatie. 

DIALOOG BLARICUM VAN START MET ENQUÊTE
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openingstijden

Wmo-loket Blaricum 
Het Wmo-loket in Blaricum is nog 
tot en met 1 september gesloten. 
Kijk voor informatie op 
www.maatschappelijkezakenhbel.nl, of 
bel 035 – 528 12 47. 
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Inwonertop B100:
24 september 2016
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BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor informatie over de agenda op: www.mooisticht.nl 

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat het college in de 
vergadering van 12 juli 2016 heeft besloten een beleidsnotitie voor De Blaricum-
mermeent vast te stellen. Het betreft de beleidsnotitie: Taluds, keerwanden en 
vlonders langs de Meentstroom Blaricummermeent.

De beleidsnotitie is opgesteld om de beoogde groene uitstraling van het talud te 
kunnen bewerkstelligen en bewoners ook de mogelijkheid te kunnen bieden om 
keerwanden en -constructies en vlonders te realiseren. Het vaststellen van richtlijnen 
en randvoorwaarden is nodig vanuit beleidsmatig oogpunt (rechtszekerheid en voor-
komen van willekeur) en vanuit het oogpunt van welstand en beeldkwaliteit van de 
woonomgeving. De beleidsnotitie Taluds, keerwanden en vlonders langs de Meent-
stroom Blaricummermeent treedt in werking op de dag volgend op die van bekend-
making. Een kopie van de beleidsnotitie ligt vanaf 23 augustus 2016 gedurende zes 
weken ter inzage in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes.

Beleidsnotitie Taluds keerwanden 
en vlonders

Aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen kunt u bekijken via de 
landelijke website www.overheid.nl. Hier worden ook de verordeningen (de 
gemeentelijke regels en wetten) bekend gemaakt. Wilt u bericht ontvangen van 
de bekendmakingen via e-mail of app? Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich hiervoor aanmelden.

Bekendmakingen per post ontvangen
Op verzoek kunt u een afschrift van de besluiten per post ontvangen. Dit is 
een extra service van de gemeente Blaricum. Het gaat om de besluiten zoals 
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl. Aan deze 
toegezonden bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het 
elektronisch gemeenteblad is de enige formele rechtsgeldige versie. Wilt u de 
bekendmakingen per post ontvangen? Meldt u zich dan aan bij het bestuursse-
cretariaat op: 035 – 751 32 25 of 035 – 751 32 09. Of per mail: bestuurssecretari-
aat@blaricum.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Blaricum Dorp, 
Schapendrift ter inzage ligt. Dit ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro).

Het plangebied ligt aan de Schapendrift te Blaricum en betreft de locatie van het 
voormalig tuincentrum aldaar. Het ontwerpbestemmingsplan is een uitwerking van 
de op 29 maart 2016 door de gemeenteraad vastgestelde visie om de woningbouw 
te realiseren op deze locatie.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan maakt in totaal acht woningen mogelijk. Het gaat om 
vier aaneengesloten woningen, een twee-onder-een-kapwoning en twee vrijstaande 
woningen. Qua bouwmogelijkheden is aangesloten bij de regels van het vigerende 
bestemmingsplan Blaricum Dorp. 

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf 20 augustus 2016 inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0376.BPherzSchapendrift-On01). Het 
ontwerpbestemmingsplan ligt ook vanaf 20 augustus 2016 gedurende zes weken 
ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 14035).

Gedurende de termijn van ter visie liggen kan eenieder een zienswijze indienen bij 
de gemeenteraad van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Schapendrift’.

Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient, binnen de 
termijn van het ter visie liggen, een afspraak te worden gemaakt met mevrouw W. 
Verbeek van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14035. Het is niet mogelijk telefo-
nisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken. 

Inspraak op het ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Voor de locatie is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is nodig om straks bij de 
verdere uitwerking een toetsingskader te hebben in de Welstandsnota. Op grond van 
de inspraakverordening wordt ook het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. U kunt 
een inspraakreactie indienen op het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor de Schapen-
drift op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan is 
uitsluitend in te zien via de website www.blaricum.nl (Inwoners > Bouwen > Bestem-
mingsplannen > Bestemmingsplan_Dorp), en aan de balie van de Bel Combinatie. 

Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpwerpbestemmingsplan of inspraakreacties 
op het beeldkwaliteitsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Blaricum, t.a.v. 
mevrouw W. Verbeek, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

Ontwerpbestemmingsplan 
Partiële herziening bestemmingsplan 
Blaricum Dorp, Schapendrift 

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
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In de Basisregistratie Personen, de officiële naam voor de Nederlandse bevolkings-
administratie, zijn alle persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij niet alleen 
om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over huwelijk of gere-
gistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Sommige instanties krijgen uw persoonsgegevens automatisch. Andere instanties 
moeten daarvoor eerst een verzoek indienen bij de gemeente. Wilt u dat zij uw 
gegevens niet krijgen? Dan kunt u ons vragen om verstrekkingsbeperking van uw 
persoonsgegevens.

Automatische verstrekking
Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen als de Be-
lastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook bijzondere maatschappelijke 
instellingen zoals pensioenfondsen krijgen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. 
U kunt de verstrekking van gegevens aan deze instanties niet voorkomen, omdat dat 
wettelijk is bepaald.

Gegevensverstrekking aan andere instanties beperken
Curatoren, advocaten, niet commerciële instellingen als sport- en muziekverenigin-
gen en Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) krijgen uw gegevens niet 
automatisch. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente. Voor deze 
verzoeken kunt u verstrekkingsbeperking van uw gegevens vragen. Hiervoor moet 
u een schriftelijk verzoek bij ons indienen met daarbij een kopie van uw legitimatie-
bewijs. Als wij uw verzoek hebben verwerkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke 
bevestiging.

Verstrekkingsbeperking 
(geheimhouding) persoonsgegevens

De zomervakantie is voorbij. Veel kinderen gaan sinds lange tijd weer op de fiets 
naar school. Dat is even wennen, voor de kinderen én voor andere weggebrui-
kers. Hoe beter iedereen rekening met elkaar houdt, hoe beter het is voor de 
verkeersveiligheid. 

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN

Binnenkort start in de randstad een grootschalig onderzoek naar koopgedrag. Ook 
de gemeente Blaricum doet hieraan mee. Begin september 2016 worden enkele 
honderden inwoners uitgenodigd om deel te nemen. 

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een ster-
ke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker winkelsluiting en leegstand zichtbaar. 
Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke 
binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk 
te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Begin september start daarom in de randstad, net als in 2011, een grootschalig 
regionaal onderzoek naar koopgedrag. Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek 
van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, door onderzoeksbureau 
I&O Research. 

Ook Blaricum neemt deel aan het onderzoek. Enkele honderden inwoners worden 
begin september uitgenodigd om deel te nemen. Zij ontvangen namens de provin-
cies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. 

Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Ook kan het zijn dat het on-
derzoeksbureau telefonisch contact met u opneemt om de vragenlijst af te nemen. 
Deelname is vrijwillig, maar wordt zeer op prijs gesteld.

Meer informatie
Op de website www.kso2016.nl vindt u meer informatie over het onderzoek. Eind 
2016 staan hier ook de resultaten van het onderzoek.

Onderzoek naar koopgedrag 
in de randstad

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

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

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER
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Eten met het hele gezin is vaak gezellig. Toch is het soms ook een stressmoment. 
Kinderen en ouders kunnen moe zijn na een lange dag en kunnen een kort lontje 
hebben. Of er is grote haast omdat er gesport moet worden. 

Sommige kinderen lijken het ouders extra lasti g te maken door bijna niets te lusten, 
heel langzaam te eten of simpelweg eten te weigeren. Ouders zijn soms geneigd alle 
aandacht op hun kind te vesti gen en steeds bozer of wanhopiger te worden.

Tips
Een aantal ti ps om het gezellig te houden aan tafel en te zorgen dat uw kind genoeg 
binnen krijgt:
• U bepaalt wat je kind eet en wanneer. Uw kind bepaalt hoe véél het opeet.
• Schrijf eens op wat uw kind op een dag eet. Waarschijnlijk is dat meer dan u denkt.
• Laat uw kind op een eerder ti jdsti p eten als het aan het eind van de dag ‘te moe’ is.
•  Laat uw kind meehelpen, zo wordt het eten leuker. Samen het menu voor het 

weekend uitkiezen of samen boodschappen doen en koken kan helpen om uw kind 
een goed gevoel te geven bij de maalti jden. Of kweek en verzorg samen groenten 
in een moestuintje. 

 
Wilt u meer weten over voeding of opvoedti ps, loop dan gerust binnen bij het CJG. 
U bent van harte welkom en er is alle ti jd om samen te kijken naar uw vraag. Kijk ook 
op www.cjggooienvechtstreek.nl/blaricum

Vraag van de maand

‘Wat kan ik doen 
aan het eetgedrag van 
mijn kind?’

Omdat veel inwoners een schone leefomgeving – het hele jaar door – belangrijk 
vinden, stelt de gemeente grati s een aanhanger met gereedschap beschikbaar 
voor het opknappen van uw leefomgeving. Hiermee kunnen buurt- en wijk-
verenigingen, scholen of inwoners in hun eigen omgeving kleine klusjes doen 
zoals het opruimen van zwerfafval, opschonen van groenstroken of reinigen van 
zitbanken. Samen met u kunnen we de leefomgeving nog schoner houden! 

De aanhanger bestaat o.a. uit: vegers, 
schoff els, vuilknijpers, snoeischaren, 
afvalzakken, veiligheidsvestjes, werk-
handschoenen, kruiwagen, veilig-
heidspionnen en zelfs een EHBO-koff er. 
Na het schoonmaken kunnen de volle 
afvalzakken zo weer in de aanhangwa-
gen worden gestopt.

Reserveren
De aanhanger is te reserveren bij de 
gemeentewerf in Eemnes via telefoon-
nummer 14 035. Er wordt meteen 
ook een afspraak gemaakt tussen 
de aanvrager en de werfb eheerder. 
Voorafgaand aan de opruimacti e geeft  
de werfb eheerder ti ps en uitleg over de 
werkzaamheden, bijvoorbeeld over de 

manier waarop snoeiafval verzameld 
en afgevoerd wordt, maar ook over 
veiligheid.

Ophalen en terugbrengen
De klusaanhanger kunt u ti jdens de 
openingsti jden van de gemeentewerf 
zelf ophalen. En als u klaar bent met 
de werkzaamheden, brengt u hem ook 
weer zelf terug naar de gemeentewerf.

U bent verantwoordelijk dat na afl oop 
van de werkzaamheden al het aanwe-
zige gereedschap weer aanwezig is in 
de klussenaanhanger. Hiervoor wordt 
op de gemeentewerf een leenover-
eenkomst getekend. De gemeentewerf 
voert het verzamelde afval af.

KLUSAANHANGER SAMEN SCHOON

Een duurzame woning bespaart energie. Dat is goed voor het milieu, en pretti  g 
voor uw portemonnee. Duurzaam bouwen gaat daarnaast om het gebruik van 
duurzame materialen en een gezond klimaat in uw huis. Kortom: wooncomfort en 
kwaliteit. Blaricum is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket en Hoom. U kunt bij 
hen terecht voor onafh ankelijk advies en informati e over het verduurzamen van uw 
woning. 

Isoleren, zonnepanelen plaatsen, dubbel glas, waterbesparing – op allerlei manieren 
kunt u maatregelen nemen om uw huis duurzamer te maken. Maar wat past bij uw 
woning en uw budget? Is het slim om samen met de buurt of straat maatregelen te 
nemen? Waar kunt u op lett en? 

Duurzaam Bouwloket 
Op dit online informati eloket vindt u ti ps en advies over energiebesparende maat-
regelen en het verduurzamen van uw woning. Kijk op www.duurzaambouwloket.nl

Maak je huis Hoom
Als u samen met de straat of buurt aan de slag wil met verduurzaming en woning-
verbetering. Maakjehuishoom helpt u op weg met wijkgerichte energiebesparings-
acti es en informati eavonden. Kijk op www.hoom.nl 

Tips en advies om uw woning te 
verduurzamen
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Dorpsagenda

EXPOSITIES
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.
Rosa Spier Huis t/m 9 oktober exposi-
tie van Co van Gasteren, schilderijen en 
Evert Koopman, beelden. Openingstij-
den: dagelijks tussen 10.00-16.00 uur. 
Torenhof t/m 30 september expositie 
van Bert Wouters, schilder en desig-
ner. Voor informatie www.vivium.nl/ 
torenhof-agenda.

WELZIJN/CULTUUR
Het Theosofisch Genootschap Studie-
bijeenkomsten najaar: Verdieping in de 
esoterische (innerlijke) kennis, Wind van 

de geest + Bron van occultisme op 4 ok-
tober, 1 november en 29 november. Le-
zingen najaar: 18 oktober Stamt de mens 
echt af van de aap? 15 november Tijd, 
een ongrijpbaar begrip. 13 december 
Winterzonnestilstand en inwijding. Stu-
diebijeenkomsten en lezingen in Blaer-
com, aanvang 20.00 uur en toegang gra-
tis. Voor info: www.theosofie.net.
Repair Café 10 september in Blaer-
com. Tussen 10.00-13.00 uur kunt u 
terecht voor reparaties van huishoude-
lijke apparatuur, tuingereedschap, kle-
ding en nog veel meer. De reparaties 
worden gratis uitgevoerd, wel wordt 
een vrijwillige donatie op prijs gesteld. 
Te vervangen onderdelen dient u zelf 
mee te brengen.

Familieberichten
Geboren
23-06-2016 Luka Rens Jonkman
24-06-2016 Daan Lasterie
07-07-2016 Ivy Norah van der Hulst
18-07-2016 Dex Nagtegaal
22-07-2016  Jip Marijn van Ooster-

baan
25-07-2016 Derkjan Bram Dutman
02-08-2016 Roos Elise Hartong

Huwelijken/partnerschap
28-06-2016  Remco Houthuijzen en 

Maaike Wiggerts
09-07-2016  Arjan Hendrik Pieter 

Buijks en Johanna Geer-
truida Maria de Jong

16-07-2016  Robbertus Johannes Cor-
nelis Somers en Deborah 
Windig

Overleden
16-07-2016  Petrus Hendrikus (Peter) 

Brouwers, geboren 05-08-
1956

25-07-2016  Astrid Olga van Schaik-te 
Pas, geboren 18-04-1948

29-07-2016  Anna Alberta Hendrika 
(An) Fecken-Jansen, 
geboren 18-12-1932
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Open Monumentendag 2016

De Open Monumentendag is één van de grootste culturele activiteiten 
in Nederland. De Open Monumentendag 2016 wordt gehouden op 10 en 
11 september a.s. Het is de 30e editie, een jubileumjaar. 

Dit jubileum is aanleiding voor een spe-
ciaal programma. Sinds 1996 wordt er 
een thema gekoppeld aan het evenement. 
Voor 2016 is dit ‘Iconen en Symbolen’. 
Daarmee wordt verwezen naar beelden 
en tekens met een bijzondere betekenis. 
De Historische Kring Blaricum heeft 
zich beraden hoe op een en ander kan 
worden ingespeeld en heeft besloten 
zich te richten op onze gevelstenen. Nor-
maal let je er eigenlijk niet zo op, maar 
als je je ogen goed de kost geeft, kom 
je al gauw tot de conclusie dat vele pan-
den zijn voorzien, zijn versierd, met een 
fraaie gevelsteen. Hiernaast kunnen ook 
‘ankers’ van betekenis zijn. Ook deze 
worden meegenomen. 

 

Eerste steenlegging
Een initiatief van de Historische Kring Blaricum voor het opzetten van een 
nieuw archief: Eerste steenleggingen. Tijdens de Open Monumentendagen 
kunt u via de door de Kring gemaakte route gevelstenen zien die op de diverse 
Blaricumse huizen zijn aangebracht. 

Bij het bepalen wat wel en wat niet onder 
de categorie gevelstenen viel, kwamen 
we tot de conclusie dat ingemetselde, 
eerste steenleggingen buiten de categorie 
gevelstenen behoorde. Het lijkt ons een 
aardig idee om een archief aan te leggen 
van deze stenen. 

Bekend bij de Kring zijn bijvoorbeeld: 
de eerste steenlegging door pastoor De 
Gooijer bij het Vitusgebouw en de eerste 
steenlegging bij Blaercom door wethou-
der H. P. de Klerk.  

Oproep
Heeft uw woning een eerste steen, meld 
het ons. Wij komen hem fotograferen en 
maken er een mooi archief van.  
Historische Kring Blaricum
www.historischekringblaricum.nl.Gevelsteen aanbouw Vitusgebouw

Op zaterdag 10 september kunt u in het onderkomen van de kring vanaf 
10.30 uur een formulier verkrijgen met een rondleiding door het dorp langs

de door de kring gevonden gevelstenen en speciale ankers. 
Voor informatie zie www.historischekringblaricum.nl 

Gevelsteen Blaercom

Kopij
Heeft u iets te melden over uw vereniging, evenement of iets anders in Blaricum? 
Laat het ons weten via redactie@heienwei.nl. Kopij voor het septembernummer inle-
veren uiterlijk 8 september.

Gooische Oldtimer Tractor Rit
Deze maand vond voor de tweede maal deze tractorrit plaats, wederom een groots 
succes.
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