
Gooische Rally
Voor de 17e keer is het Old Timer Fes-
tival, ook wel Gooische Rally genoemd,  
door de Lions Club Blaricum-Laren 
georganiseerd. 

Het was weer een sportieve rally voor au-
tomobiel en equipe, ook het traditionele 

ringsteken voor cabrio’s ontbrak niet. Na 
afloop was er een muzikaal programma 
en een loterij. De opbrengst van het eve-
nement gaat naar: Stichting de Droom-
boom, de Voedselbank Naarden-Bussum 
en de Benjamin Foundation. Voor in- 
formatie zie: www.gooischerally.nl.

De kunstgrasvel-
den bij BVV ’31 
liggen erin!

Waar deze zomer nog sprake was van 
een grote zandvlakte zijn in korte tijd 
twee kunstgrasvelden aangelegd. 
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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.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum     Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

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

Next Best 
door Jan Greven
Een mooie nazomeravond. Het Nederlands elftal speelt tegen Zweden. Aan de 
opkomst voor het Rondetafelgesprek tussen Gemeentebestuur en burgers is dat 
niet te merken. Er is één agendapunt:  het dossier Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer (HOV). ‘Ontzettend leuk dat er zo veel aandacht is’,  zegt de voorzitter. 

Zoals met meer affaires die later in de 
modder lopen, begon ook het HOV dos-
sier veelbelovend. De Provincie Noord- 
Holland wilde Huizen (41.000  inwo-
ners) een snelle aansluiting op het spoor 
geven. Hoe? Door een bus op eigen baan 
naar Station Hilversum. Kosten? Hon-
derdachttien miljoen en een paar hon-
derd bomen. Zo veel? Ja, want een HOV 
verbinding moet aan hoge snelheidsnor-
men voldoen. Die normen werden op het 
traject rond de Bijvanck niet gehaald, 
daarom moest daar een vrije busbaan 
komen. 

Ik weet niet of u wel eens in de groene 
strook tussen ‘t Merk en de Bijvanck ge-

weest bent. Je bent ineens in de natuur. 
Het is er doodstil. Daar zou die busbaan 
komen. In plaats van een wal van groen 

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

Kermisweek 2016 - Zoals gebruikelijk startte op de eerste maandag na Maria-Ten-
hemelopneming (15 augustus) de Blaricumse kermis. Met daaromheen een scala 
aan activiteiten georganiseerd door de Oranje Vereniging zoals; het vuurwerk bij 
Rust Wat, de vossenjacht voor solexen, ringsteken, versierde fietsjes en aanspannin-
gen, de reünie voor oud-Blaricummers, de Oranje volksspelen en nog veel meer. Zie 
een uitgebreid fotoverslag en de uitslagen van de diverse activiteiten in deze editie.
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Voor schut gezet…

Omdat ik vind dat ik al behoor-
lijk opgeklommen ben in levens-
jaren, probeer ik geregeld de 
leeftijd van collega-ouderen, van 
beider geslacht, in te schatten. 
Een riskante, complexe bezig-
heid. Extra moeilijk door de ultra 
verfi jnde cosmetica, de subtiele 
fi guurcorrecties en de exotische 
wonderpillen. Alles als onderdeel 
van de heersende ‘ik blijf altijd 
jong’-cultuur. Omdat ik me 
verbeeld de effecten daarvan te 
doorzien, zet ik mezelf soms on-
gewild voor schut. Dat gebeurde 
in onze lokale supermarkt tijdens 
de actie van de bij kinderen zo po-
pulaire Dino-plaatjes. Elke klant 
kreeg, na afrekening bij de kassa, 
die plaatjes aangeboden, voor de 
kinderen.

Het was al over zessen. Stil in de 
zaak. Ik had mijn boodschappen 
betaald en mij werden de plaat-
jes overhandigd. De doelgroep, 
het eeuwig duimende, voorover 
gebogen smartphone-kroost, zat al 
thuis, met mam en pap roerig aan 
de avondhap. Omdat ik met alles 
wat mij aangeboden wordt en dat 
ik niet wil hebben best anderen 
blij wil maken, let ik vooral op 
winkelacties voor kinderen. Ren-
nen die niet door de winkel, dan 
richt ik mijn vizier op de alleen 
shoppende ouder of grootouder. 
Dat zijn meestal enthousiaste 
kinderdoorgeefl uiken. 

Zo leek mij de dame die net 
vóór mij afgerekend had en 
haar boodschappen inpakte, een 
geschikte kandidaat. Vriendelijk 
vroeg ik haar ‘Mevrouw, wilt u 
mijn Dinoplaatjes hebben?’ Ze 
aarzelde, onzeker. Daarom voegde 
ik toe: ‘Ook niet voor uw klein-
kinderen?’ Toen keek zij mij aan 
en zei zachtjes, terwijl ze haar 
hoofd verlegen afwendde: ‘Nu 
moet ik me even terugtrekken om 
dit te kunnen verwerken.’ Wat een 
voorbeeld van innerlijke bescha-
ving. Een fl inke verbale draai om 
mijn oren was meer dan terecht 
geweest. Dan lik je beschaamd je 
wonden en probeer je met excuses 
de schade te herstellen. Dat kon 
nu niet meer. Waardig wandelde 
zij, zonder om te zien, zwijgend 
de winkel uit waar ik - mezelf 
voor schut gezet -  bedremmeld 
achterbleef…  

    


         


   

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

F
O

T
O

 M
A

R
C

U
S

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.  
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Expositie Nederheem
22 Kunstenaars van de Vereniging van Beeldend Kunstenaars Laren-Blaricum 
exposeren op Nederheem. 

80 Jaar nadat Anna en William Sin-
ger, bekend van hun indrukwekkende 
kunstcollectie, hun droomvilla sticht-
ten in Blaricum keert kunst terug naar 
Nederheem. 22 Kunstenaars exposeren 
hun werk. Het evenement wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Vereniging 
van Beeldende Kunstenaars Laren-

Blaricum. Een vereniging die reeds be-
stond in de tijd dat de familie Singer in 
het Gooi woonde en waar William ook 
lid van is geweest. Niet voor niets expo-
seert de vereniging nog ieder jaar in het 
Singer Museum in Laren. Meer infor-
matie over de vereniging is te vinden op 
www.kunstenaarslarenblaricum.nl. 

Tentoonstelling bezoeken
De expositie is gestart met een feestelijke 
opening op 16 september. In het aanslui-
tende weekend was de expositie vrij te 
bezoeken en waren de kunstenaars aan-
wezig. Tot 10 oktober a.s. is de exposi-
tie op afspraak te bezoeken. Aanmelden 
via info@aurelio.nl. De tentoonstelling 
biedt tegelijkertijd de gelegenheid om 
met grandeur in deze artistieke ambiance 
nog een keer te genieten van Nederheem 
met haar rijke culturele geschiedenis. 

Informatie 
www.kunstenaarslarenblaricum.nl.

en bomen een betonnen bak met om de 
zoveel minuten een bus voor je deur. 
Mensen zijn voor minder de barricaden 
opgegaan. Er ontstond massaal protest.

Of die busbaan intussen defi nitief van 
de baan is, is niet duidelijk. Als het aan 
HOV wethouder Boersen ligt wel. Ze 
werd niet moe het te herhalen. Tot nu 
toe deed Blaricum niet mee aan het pro-
ject. Vanwege die busbaan, Nu wil de 
gemeente wel meedoen, maar alleen als  
die baan er niet komt. Maar krijgt ze die 
garantie? De insprekende burgers zijn 
daar niet zeker van. Ze wantrouwen het 
Provinciebestuur. Wat zegt een garantie 
als er na de verkiezingen een ander be-
stuur zit? 

Het tweede punt is de route van de bus. 
Zonder eigen baan rijdt de bus over de 
openbare weg. Hoe? Komend van Hui-
zen linksom de Bijvanck via Meent en 
Stichtseweg of rechtsom via ’t Merk? De 
burgers willen ’t Merk. De minste aan-
passing, nauwelijks meer reistijd. Voor 
de Provincie is ’t Merk onbespreekbaar 

en de wethouder wil daar, als die ver-
maledijde Vrije Baan er niet komt, niet 
moeilijk over doen. Dan maar next best, 
dan maar via de Meent. 
Tegen het eind van de avond zoemt er een 
gerucht door de zaal. Niemand weet er 
het fi jne van en dat blijft zo. Het gerucht 
luidt dat Huizen juist besloten heeft vast 
te houden aan ’t Merk. 

De volgende dag blijkt het gerucht juist. 
Het College van Huizen gaat de Raad 
voorstellen ’t Merktracé te handhaven. 
Het stond al om half vier op de mid-
dag voor de vergadering op de site van 
de Gooi en Eemlander. Toch bleef het ’s 
avonds zweven en bespaarde de wethou-
der daardoor een antwoord op de vraag 
die ik mezelf stelde toen ik las over de 
Huizense koppigheid: als Huizen vast 
houdt aan ’t Merk, waarom dan niet sa-
men opgetrokken maar gekozen voor 
een oplossing die aangeduid wordt als 
next best? Waarom dan niet gekozen 
voor best?  Ik weet nog niet zoveel van 
politiek. Ik leer wel. Ik denk dat ik een 
‘politiek debat’ meemaakte. 

Vervolg van pagina 1
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De bomen met oranje lintje moeten wellicht wijken voor de HOV
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De klompen van boer Jan
door Elisabeth Loudon
Nooit zou boer Jan de Groot uit Eemnes hebben bedacht dat de klompen die 
hij tijdens zijn gehele leven als boer had gedragen internationaal bekend zou-
den worden! De klompen werden een bron van inspiratie voor de Blaricumse 
kunstenares Céline Godfroy. 

Zij stalde ze uit, schilderde, fotogra-
feerde, schetste ze, en vond uiteindelijk 
een verrassende techniek waarmee ze 
de klompen als het ware weer ‘tot le-
ven’ brengt. Jan RED, Jan GREEN, Jan 
BLUE en Jan GREY zullen wereldwijd 
een warme en inspirerende sfeer brengen 
in alle soorten ruimtes.

‘de Hilde’ moest opgeruimd
Boer Jan had een leven lang in zijn boer-
derij aan de dijk in Eemnes gewoond. 
Hij droeg altijd klompen, en als die ver-
sleten waren gooide hij ze simpelweg op 
de hooizolder, ‘de Hilde’. Toen het tijd 
werd om ‘de Hilde’ eens te gaan oprui-
men bedacht hij dat de enorme stapel 
oude klompen maar beter verbrand kon 
worden. Het vuur van zijn vriend Henk 
van den Bergh, de Blaricumse smid, leek 
daarvoor de aangewezen plek. En dus 
bracht hij zijn oude klompen naar de 
smederij in Blaricum. 

Céline Godfroy
De kunstenares Céline Godfroy is de 
levenspartner van Henk van den Bergh. 
Zij was meteen  weg van de klompen en 
wilde ze niet laten verbranden. Geduren-
de een paar jaar heeft Céline op allerlei 
manieren geprobeerd om de klompen op 
een kunstzinnige manier weer ‘tot leven’ 
te brengen. In die tijd kwam Maureen 
van den IJssel, marketing en reclame 
specialiste uit Bussum, regelmatig in het 
atelier bij Céline. Maureen en Céline zijn 
al jaren vriendinnen en inspireren elkaar. 
Beiden zagen dat het beeld van de klomp 
iets bijzonders had. Maar het viel niet 

mee om de emotie van de ‘echte klom-
pen’ weer op te roepen. Totdat Céline 
ging experimenteren met stalen platen 
uit de smederij. 
Ze bewerkte deze met zuren en verf en 
maakte foto’s van de klompen op deze 
platen. 

Staal op Staal
Op een ochtend in alle vroegte, was het 
zonlicht zo mooi dat Céline eindelijk het 
felbegeerde beeld van de ‘echte klomp’ 
op de stalen platen kon vastleggen. Om 
het effect nog verder te versterken liet 
ze deze foto’s afdrukken op aluminium 
platen. Hierdoor ontstaat een driedimen-
sionaal effect dat in combinatie met de 
warme en krachtige kleuren de klomp als 
het ware weer ‘tot leven’ brengt. Zoals 
op de website www.clogstory.com wordt 
vermeld: “…is het wel heel mooi dat Cé-
line de combinatie heeft weten te maken 
met IJzer uit de smederij, het hout van 

de klomp en het alumi-
nium van de afdruk. Het 
resultaat is GOUD.”

THE CLOGSTORY
Maureen en Céline heb-
ben het concept van de 
klompen van boer Jan 
samen uitgewerkt en pu-
bliek gemaakt als THE 
CLOGSTORY. Voor de 
afdruk op het alumini-
um hebben zij een echte 
specialist gevonden in 
Marcel Salomé van Re-
Art in Almere. Met zijn 
HD Finish techniek op 
aluminium garandeert 
hij de kleuren voor 100 
jaar. Inmiddels wor-
den vier verschillende 
afbeeldingen van de 
klompen, Jan RED, Jan 
GREEN, Jan BLUE en 
Jan GREY, in drie for-
maten verkocht vanuit 
de expositieruimtes van 
Céline en Maureen in 
Amsterdam en in Bla-
ricum. 

Boer Jan
Boer Jan is in het najaar van 2015 over-
leden. Hij heeft helaas niet meer kunnen 
zien op welke kunstzinnige manier Céli-
ne zijn oude klompen een nieuw bestaan 
heeft kunnen geven. Zijn vrouw Wil 
en zijn dochter Willemijn hebben THE 
CLOGSTORY-werken gelukkig nog wel 
kunnen bewonderen. Ondertussen genie-
ten deze werken lokaal en internationaal 
belangstelling: Amerikanen, Italianen, 
Amsterdammers en Blaricummers heb-
ben ze al gekocht. Zou boer Jan daar-
van hebben kunnen dromen toen hij zijn 
‘Hilde’ ging opruimen…?

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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Corrie Poort
door Aty Lindeman-Strengholt
Stel je voor: 30 jaar (en een half) is 
Corrie Poort werkzaam bij De Beu-
kelaar, 15 jaar geleden omgedoopt in 
Torenhof, ons ouderencentrum.

Corrie ,‘de motor van het huis’ deed van 
alles in de huishouding, in de zorg en 
groeide in de richting van het centrum 
van het huis: de keuken. Ze zegt: ‘Je 
bent de huishouder in ’t groot, heel ver-
antwoordelijk werk dat je met liefde en 
veel toewijding moet doet.’ Corrie is van 
goud. Men glimlacht direct als ze Corrie 
zien; zoveel flair als ze heeft, ze reddert, 
vliegt rond en verzint van alles om ieder-
een blij te maken.

Dertig jaar
Corrie, nu dertig jaar in dienst. ‘Er zijn 
grote veranderingen geweest in de loop 
der jaren. En niet altijd ten voordele’, 
zegt ze ernstig. ‘Beleidsveranderingen 
met bezuinigingen. Om maar wat te 
noemen: de soep bij de warme maaltijd 
(waar men juist zo dol op is) en een an-
dere keer juist weer het toetje.’ Corrie 
stopt nu. Gaat Corrie het missen, dat 
verzorgende kook-werk? ‘Ja zeker, maar 
het overheidsbeleid niet hoor.’ De tijd zal 
het leren hoe het in Torenhof verder gaat 
en of alles net zo lekker smaakt als bij 
Corrie.

Bruistabletten
‘Torenhof bruiste altijd van leven, maar 
de bruistabletten zijn op. Het is een 
prachtig huis maar de schwung is er een 
beetje uit. Het is meer een verpleeghuis 
geworden. Door het overheidsbeleid zijn 
er niet meer van die warme tehuizen als 

vroeger. Het wordt allemaal steeds kou-
der en zakelijker. Als ze dingen willen 
veranderen, laten ze dan eerst eens na-
denken wat dat voor de mensen gaat be-
tekenen.’

Hart op de tong en handen 
uit de mouwen
Torenhof stond altijd bekend om de ge-
zellige feesten en partijen en Corrie was 
dan present met bitterballen, kroketjes en 
andere lekkernijen. Dat deed ze met gro-
te liefde. Iedere dag weer de 70 huisge-
noten tevreden stellen was voor haar een 
groot plezier. Heeft ze nog een wens? ‘Ik 
hoop maar dat ik zo mag blijven zoals 
ik nu ben met m’n hart op de tong en 
de handen uit de mouwen’ en dat is een 
mooie wens. Voor iedereen eigenlijk…

Op 15 oktober a.s. wordt het officiële af-
scheid van Corrie Poort met een grootse 
pannenkoekenfuif gevierd. 
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Even voorstellen… Anton van den Bergh

door Gerda Jellema
Blaricum heeft hoogstwaarschijnlijk de jongste jager van Nederland: Anton van den Bergh, nu 13 jaar. Al sinds zijn 
derde gaat hij op stap, de Eemnesser polder in. Zijn opa en vader zijn zijn grote voorbeelden, zij brachten hem de 
kennis bij en al doende is Anton een ‘jager’ geworden.

Weersomstandigheden, seizoenen, wel-
ke dieren mogen wanneer geschoten 
worden, wat moet in stand gehouden 
worden, etc., dit alles is van belang bij 
het jagen. Anton, die zelf nog niet mag 
schieten, maar helpt, weet veel van (wei-
de) vogels en vertelt geanimeerd over de 
jacht. 
Over bijvoorbeeld de ganzenjacht. Dit 
komt neer op schadebestrijding op 

grasland op het laatste stuk Blaricumse 
Meent en de Eemnesser polder. Boeren 
zijn niet zo blij met die overlast en van-
af 1 maart worden ganzen daar verjaagd 
naar opvanggebieden en enkelen afge-
schoten omdat dit het enige middel is dat 
ze echt weghoudt. Na 1 november wor-
den de ganzen niet meer verstoord om-
dat ‘s winters de schade nihil is. Anton: 
‘Omdat ganzen van je gezicht schrikken 

hou je je gezicht naar beneden. Je kan 
wel naar ganzen kijken, maar dan moet 
je een camouflagemasker op hebben.’ 
Het verveelt hem nog steeds niet, het 
buitenleven vindt hij geweldig. Hij is van 
plan om zijn jachtakte te halen. 

Op school gaat het ook prima. Een toe-
komst als boswachter of iets bij Staats-
bosbeheer lijkt hem wel wat.

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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Waarom woont Anton van den Bergh 
in Blaricum?
Anton is geboren in Amersfoort. Zijn 
moeder komt uit Nijkerk en zijn vader 
is een ras-Blaricummer. Zijn vader wil-
de graag terug naar Blaricum en toen 
Anton 2 jaar was verhuisden ze naar 
Blaricum waar ook zijn zusje geboren 
werd. Anton heeft het helemaal naar 
zijn zin in Blaricum. Het hele gezin 
houdt van dieren, heeft dan ook veel 
dieren, en het buitenleven. 

Wat doet Anton in zijn vrije tijd?
‘Ik zit ook wel eens achter de televisie 
te chillen of een spelletje te doen. Maar 
ik voetbal ook graag, we hebben net 
nieuw kunstgras bij BVV’31, we heb-
ben daar al op gevoetbald, heel leuk. En 
de (tweede) hond uitlaten en wat kunst-
jes leren.’ Bij Anton en zijn familie is er 
uitbreiding gekomen, een kleine puppy 
van 8 weken, die nog het nodige moet 
leren en waar Anton zijn steentje aan bij 
draagt. Anton zou het goed vinden als 
er in Blaricum een plek zou komen voor 
de jeugd om elkaar te ontmoeten. 

Met wie zou Anton in de toekomst een 
borrel willen drinken?
Gezien de leeftijd van Anton doen we 
een blik in de toekomst. ‘Ik wil wel met 
mijn voetbalteam wat gaan drinken en 
gewoon een beetje lol maken.’

Twitteren, Facebook?
‘Nee.’

Vakantie: zomer of winter?
‘Ik denk wel de zomer, ik vind het lek-
ker in de zon te zitten, beetje zwemmen 

in de Waddenzee of Noordzee.’

Wat is een echte Anton-eigenschap?
‘Ik vind zelf dat ik best wel rustig ben, 
niet zo gauw gestrest. Op school, als ik 
een moeilijke opdracht heb dan denk ik 
wel “oooh moet ik dat doen”, maar het 
komt allemaal wel goed.’

Aan wie geeft Anton het stokje door?
Anton geeft het stokje door aan Rick 
Roos, zijn teamgenoot bij BVV’31.

En verder… 

Anton met een rotgans in zijn handen, 
vakantie op Terschelling

Anton verzamelt riet voor de hut

Het paard van Antons moeder helpt met 
richten

Anton als 3-jarige jager

Sterre Lanphen 

door Marjolijn Schat
Paardenmeisjes vormen al sinds de ja-
ren 60-70 een eigen subcultuur in de 
maatschappij. Meisjes bij wie alles in 
het teken van paarden staat. Ze dro-
men van een eigen paard, verslinden 
paardenboeken en brengen alle vrije 
tijd door op stal. Zo’n meisje is Sterre 
uit ons dorp. 

Sterre, 15 jaar, rijdt al ruim acht jaar 
paard. Ze is in haar vrije tijd altijd bij de 
paarden te vinden. Op stal blinkt ze uit 
in het vlechtwerk van manen en staarten, 
ware kunstwerken worden er door Sterre 
gemaakt. Gestimuleerd door haar omge-

ving heeft ze zich opgegeven voor het 
NK Paardenvlechten. 

Tweede plaats
Na een voorronde met foto’s van de cre-
aties en een publieke stemronde bleef 
Sterre met twee andere meiden over (in 
de leeftijdscategorie 10-16 jaar). Op het 
Horse Event in Ermelo vond deze maand 
de grand finale van dit NK plaats. Nu 
moest Sterre met paard Mamalou ten 
overstaan van een jury en een enthousi-
ast publiek gaan ‘paardenvlechten’. Ze is 
die dag ook gefilmd door RTV Noord- 
Holland voor het programma NH Bokt. 
Sterre had geen last van zenuwen, : ‘Ik 
deed gewoon wat ik geoefend had en het 
was al super dat ik op het event mocht 
staan om dit te doen.’ Sterre is uiteinde-
lijk tweede geworden en stiekem is ze 
toch wel trots om te kunnen zeggen dat 
je tweede van heel Nederland bent ge-
worden. En terecht!

Met dit vlechtwerk is Sterre tweede 
geworden
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Health Center FIT 10 jaar

door Anne Hildebrand
In oktober bestaat Health 
Center FIT alweer 10 jaar. 
Ooit een bedrijfsloods, nu een 
modern en gezellig fi tnesscen-
trum waar je kunt ontsnappen 
aan de drukte van alle dag en 
genieten van een moment voor 
jezelf. Werken aan gezondheid 
in een inspirerende omgeving 
met gezellige medesporters. 
Kleinschalig, gemoedelijk, een 
ruim lesaanbod en betrokken 
medewerkers. Dat is Health 
Center FIT anno 2016.
 

Met de verhuizing van het gezondheids-
centrum De Blarickhof naar het huidige 
pand in de Lloods 10 jaar geleden werd 
ook Health Center FIT een feit. Een 
mooie kans voor fysiotherapeuten Paul 
Knip, Nanda Gerlach en Erwin Hilde-
brand om een fi tnesscentrum te begin-
nen en hun plannen waar te maken. Tij-
dens de open dagen in 2006 schreven de 
eerste leden zich in bij het in aanbouw 
zijnde fi tnesscentrum waar beton en stof 
de overhand hadden en nog geen fi tness-
toestel te bekennen was. In de 10 jaar die 
volgden, is FIT uitgegroeid tot een veel-
zijdig fi tnesscentrum. 

FIT in de toekomst
Met een 10-jarig bestaan, ook 10 jaar er-
varing rijker. ‘Blijven vernieuwen is be-
langrijk. Meegaan met de laatste fi tness-
trends zonder de specifi eke wensen van 
leden uit het oog te verliezen is de rode 
draad van de afgelopen 10 jaar. En dat is 
gelukt’, aldus de drie oprichters eensge-
zind. ‘Ook de komende 10 jaar zal FIT 
blijven inspelen op de steeds toenemen-
de vraag naar een gezonde levensstijl’, 
zegt Erwin. ‘Health Center FIT is meer 
dan fi tness alleen. Persoonlijke benade-
ring is heel belangrijk. Geen massale 
aanpak maar door de leden persoonlijk 
te kennen, kan ingesprongen worden op 
ieders wensen’, vult Nanda aan. Paul: 
‘Door deze persoonlijke begeleiding én 
de vaste kern van instructeurs krijgt fi t-
ness een sociaal gezicht. Door de kleine 
lesgroepen, de aanwezigheid van fysio-
therapeuten en de nauwe samenwerking 

met het Gezondheidscentrum de Lloods 
kan iedereen op een veilige en verant-
woorde manier sporten.’

Aanbod 
De laatste jaren zijn steeds meer jonge-
ren lid geworden. Zij vinden voldoende 
uitdaging in lessen als kickboksen, yoga 
en diverse circuittrainingen. Sinds een 
jaar is de nieuwe Body & Mindzaal in 
gebruik genomen. Body & Mind lessen 
zijn een perfecte toevoeging aan het re-
guliere sportaanbod en een welkome 
aanvulling op ons drukke bestaan. Het 
aanbod van yogalessen is in de afge-
lopen 10 jaar daarom fl ink uitgebreid: 
hatha- en hot-yoga, maar ook medical 
& restorative yoga en de moderne vari-
ant strala yoga. Ook de vraag naar me-
dische- en fysio-fi tness  is toegenomen. 
FIT is gekwalifi ceerd als Leefstijl & Pre-
ventiecentrum: mensen die vanwege hun 
gezondheid, klachten, (sport-)blessures 
of motivatie meer begeleiding nodig 
hebben bij het aannemen van een gezon-
de leefstijl kunnen in kleine groepjes on-
der leiding van een medisch instructeur 
of fysiotherapeut trainen. Eventueel in 
overleg met huisartsen en medisch speci-
alisten. Als aanvulling op of verbetering 
van je favoriete (buiten)sport is het ook 
mogelijk om gebruik te maken van spe-
ciale trainingsarrangementen. Door sa-
menwerking met de lokale sportvereni-
gingen kunnen specifi eke programma’s 
worden aangeboden voor hockeyers, 
tennissers, fi etsers, hardlopers, winter-
sporters en golfers. 

Jubileumfeestweek van 2 tot 9 oktober 
De aftrap is op 2 oktober met de Health 
Center Fit Cross. De hele week staat het 
FIT-team voor je klaar! Iedereen is wel-
kom voor een vrijblijvend advies, rond-
leiding of gratis proefweek. Wie vóór 1 
november lid wordt kan profi teren van de 
jubileumactie; geen inschrijfgeld, 10% 
korting op de maandelijkse contributie 
en een feestelijk welkomstpakket. 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

Kerkstraat 45 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Lid vakgroep musici - FNV-Kiem

www.kliniekdemedici.nl

Health Center FIT
Meentweg 37f

1261 XS  Blaricum
Telefoon: 5312191

WWW.HEALTHCENTERFIT.NL

HEALTH CENTER FIT  
CROSS 2

0
1

6

DOE MEE OP ZONDAG 2 OKTOBER

DE 1E HEALTH CENTER FIT 
CROSS TER GELEGENHEID VAN 
HET 10 JARIG BESTAAN!

START: CAMPING DE 
 WOENSBERG  
FINISH: DE LLOODS
KIDS:  2.5 KM 
 START 11.00
VOLWASSENEN:  2.5 / 5.0 / 7.5 KM  
 START 12.00

  

INSCHRIJVEN KUNT U OP:  
 
WWW.HEALTCENTERFIT.NL  
 
WWW.SPORTIEFHARDLOPENHUIZEN.NL

DIT EVENEMENT WORDT GEORGANISEERD DOOR HEALTH CENTER FIT 
BLARICUM IN SAMENWERKING MET SPORTIEF HARDLOPEN HUIZEN

NA AFLOOP EEN DRANKJE EN  
GEZOND HAPJE BIJ DE LLOODS

0160601.FIT_Poster Cross.indd   1 12-07-16   16:04

24 en 25 september Atelierroute 
De Stichting kunst en cultuur Blaricum organiseert 24 en 25 september 
haar Atelierroute. 21 Deelnemers tonen op verschillende locaties tussen 
11.00-17.00 uur hun kunstwerken. 

In het gemeentehuis aan de Kerklaan 
16 is ook een overzichtstentoonstelling 
van het werk van de deelnemers te zien. 
De theeschenkerij aan de Polweg 5 ont-
breekt ook dit jaar niet. De opbrengst 
is dit jaar voor de Stichting Vaarkracht. 
Stichting Vaarkracht organiseert voor 
kankerpatiënten en hun naasten onver-

getelijke vaartochten zodat zij even kun-
nen ontsnappen aan de werkelijkheid en 
nieuwe energie kunnen opdoen. 
Zie www.vaarkracht.nl. 

Voor adressen en informatie Atelierroute 
zie www.kunstencultuurblaricum.nl.
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 Paul (l), Nanda, Erwin
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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 
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren
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hei & wei volgen op twitter: kijk op
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Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

door Sybert Blijdenstein
In hei & wei no. 483 heeft u het eerste deel kunnen lezen van de ontstaansgeschiedenis van Blaricum tot 1696. 
Hier volgt het 2e deel.  

Koppig, stug en twistziek
Blaricum is rond 1400 een brinkdorp 
met meerdere brinken dat gelegen is aan 
een kruispunt van negen samenkomen-
de wegen. Jawel: negen. Een regionaal 
record. Het bestaat uit een verzameling 
boerderijen, houten huizen en plaggen-
hutten. Het ligt wat hoger, op schrale 
gronden, tussen bos en hei. Het bestaan 
is hard. Rogge, gerst en boekweit worden 
verbouwd op de engen, koeien worden 
gehouden op de meenten (de gemeen-
schappelijke gronden) en er zijn schapen 
op de heide. De wol wordt, gewassen, 
gekaard en gesponnen, geleverd aan de 
bloeiende Naardense 
lakenweverijen. Ook 
komen we al enkele 
bijenhouders tegen.   
De Gooiers staan in 
die tijd niet alleen te 
boek als ‘van nature 
hard en ruw en tegen 
vermoeienis bestand’ 
maar ook als ‘koppig, 
stug, twistziek en oor-
logszuchtig.’ 
Het grondheerlijke, 
Gooise marke-genoot-
schap uit 968, krijgt 
in 1474 definitieve 
vorm in het Erfgooi-
ersschap, na de drie 
officiele ‘schaarbrie-
ven’ van 1404, 1442 
en 1445. 
In 1708 zijn er 1088 
gerechtigden, waarvan 
464 scharende erfgooiers, verdeeld over 
5732 hectare land.   

Woonsteden en aantal inwoners
Het aantal woonsteden (boerderijen, 
woningen en hutten) daalt van 1350 
tot 1494 van 65 naar 45 als gevolg van 
140 jaar lang oorlog en lokale geweld-
dadigheden. In 1514 zijn er nog maar 
40 woonsteden over, waarvan 10 aan de 
bedelstaf zijn! Trieste zaak. In de jaren 
1350 – 1514 daalt het aantal inwoners 
van 430 naar 270.
Tot 1622 stijgt in Blaricum het inwoner-
tal naar 715. Daarna, na het verval van 
de Naardense lakenindustrie, zet een 
daling in naar 533 inwoners in 1690. De 
hervormde kerk Blaricum telt dan 29 
lidmaten, Laren 19. Deze kerken zijn al 
eerder met elkaar verbonden in één kerk-

gemeente. De twee dorpen vormen dan 
ook al lange tijd één schoutambt.

De Tachtigjarige oorlog
In 1566 vindt de beeldenstorm plaats. 
Hier wat minder heftig dan elders. Het 
beroemde eikenhouten Piëtabeeld uit de 
Vituskerk wordt verborgen in de Koe-
dijk om vele eeuwen later ongeschon-
den weer gevonden te worden. In 1568 
breekt de Tachtigjarige oorlog uit, die in 
feite een godsdienstoorlog is. In 1572 
veroveren  Spaanse huurlingen Naarden, 
dat dan op de huidige plek herbouwd is. 
Er wordt gemoord en geplunderd. Na de 

Spaanse troepen komen de Stichtenaren 
de plunderingen afmaken. Alles wat dan 
nog leeft wordt alsnog vermoord en de 
resterende inboedels verdwijnen richting 
het Sticht. Gelukkig gaat dit huivering-
wekkende stuk oorlogsgeweld aan Blari-
cum voorbij. 
In 1581 wordt ‘t Gooilant officieel pro-
testants nadat Amsterdam in 1578 de-
finitief gekozen heeft voor Willem van 
Oranje. Deze geloofsovergang gaat traag 
maar opvallend geweldloos, zeker als je 
bedenkt dat in 1529 in het toen katholie-
ke Holland nog een afvallige priester op 
de brandstapel kwam. 
In Blaricum zijn dan van de 100 haard-
steden slechts twee gereformeerd. Een 
verhouding die maar langzaam aan zal 
verschuiven in de komende eeuwen. In 
Blaricum moeten de katholieken hun 

kerkgebouw afstaan. Zij ‘kerken’ voort-
aan in een boerderij, op eigen kosten. 
Maar daar blijft het niet bij: ze moeten 
ook nog eeuwen de kosten van de protes-
tantse kerk dragen! Een belangrijke rol 
bij deze zeer gematigde overgang speelt 
de tolerante Drost van Muiden en Baljuw 
van Gooilant, P.C. Hooft, met zijn vele 
katholieke vrienden van zijn beroemde 
Muiderkring.    

Dorpskerk en de eerste drie stenen 
huizen
De eerste Blaricumse dorpskerk dateert 
uit de 14e eeuw. Het is een eenvoudig 

houten kapelletje, 
toen al gebouwd 
op de huidige 
plek. In 1520 
wordt een echte, 
grote kerk ge-
bouwd, met een 
stevige stenen to-
ren. Na de brand 
van 1696 worden 
kerk en toren her-
bouwd.
Rond 1526 bouwt 
een voornaam 
protestants Am-
sterdams notabel, 
Johan Stachou-
wer (1598-1655) 
het eerste stenen 
huis in Blaricum. 
Een jachthuis. 
Zijn Amsterdam-
se vriend Capit of 

Copppit volgt hem hier met het tweede 
stenen huis. In 1630 bouwt Stachouwer 
een derde, groter stenen huis met toren, 
het Slot Ruyschendael, vernoemd naar 
de erbij behorende boerderij, ooit ge-
pacht door het voorgeslacht van de schil-
der Jacob Ruysdael. 
Stachouwer koopt in 1546 het eiland 
Schiermonnikoog waar hij, weinig ge-
liefd, als vrijheer sterft, in 1655. Hij 
wordt in Blaricum bijgezet in de nieuwe 
grafkelder van de dorpskerk. Zijn  graf-
steen is daar nog steeds te bewonderen, 
in de hal van de kerktoren.  

(Bronnen: L. Rijcksz Lustig, Piet Co-
mello, Frans Ruijter, Bert Berkhof, 
Maria Boersen,  G. Grootveld, Frans de 
Gooijer, R. Stenvert, Ch. Kolman, S. van 
Ginkel-Meester en E. Stades)

Buurtbiebs

Op 14 september jl. verrichtte burge-
meester Joan de Zwart-Bloch de fees-
telijke opening van de ‘buurtbiebs’ op 
drie locaties in ons dorp.

Ongeveer een maand geleden werden, 
naar een idee van Anne Kok en Carin 
Francken, en op initiatief van de werk-
groep Blaricumse boekenwurmen drie 
‘buurtbiebs’ geplaatst, mogelijk gemaakt 
met steun van het Activiteitenfonds 
Blaricum. De witte boekenkasten met 
blauw dak, vervaardigd door medewer-
kers van WESPP te Hilversum, staan/
hangen bij particulieren thuis buiten en 
wel bij: Meentweg 37a in het oude dorp 
bij Menno Ongering, de Noord 56 in de  
Bijvanck bij Ineke Stuijver en in het 
Laantje van Heyenbrock 33 in de Blari-
cummermeent bij de pas 13-jarige Loena 
van Geenen.

Boekenverkeer
Men kan er uitgelezen boeken inzetten 
en boeken uit meenemen om te lezen, 
hetgeen zorgt voor een steeds vernieu-
wend aanbod. Uiteraard moeten de boe-
ken er nog netjes uitzien en niet al te oud 
zijn. Het idee is, dat men bij het zien van 
de boekenkasten nieuwsgierig wordt en 
er gebruik van gaat maken, zodat er een 
levendig boekenverkeer in Blaricum ont-
staat. Op deze manier worden boeken 
hergebruikt en kunnen velen er plezier 
aan beleven. Degenen bij wie de ‘buurt-
bieb’ is geplaatst, zorgen voor het beheer 
ervan. Loena van Geenen zal zich voor-
namelijk op kinderboeken richten. 

Een mooi initiatief!

Nieuwe opticien Dorpsstraat 6

Kom & Kijk en u zult zien…

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

 Blaricum omstreeks 1660 - 1665 door Jacob van Ruisdael

Loena van Geenen

FO
TO

 S
TU

D
IO

 K
A

S
TE

R
M

A
N

S
/L

E
O

N
 D

A
K

K
U

S

Hei&wei_nr484.indd   6 20-09-16   12:20



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren
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hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Naarderweg in de jaren vijftig van de vorige eeuw
Onderaan op deze foto staat: Naarderstraat. Dit is een veelgemaakte vergissing. 

Huizen en Laren hebben een Naarderstraat, Blaricum heeft een Naarderweg. 
In Blaricum hebben we maar drie straten, namelijk: Raadhuisstraat, Schoolstraat 

en Dorpsstraat. Op de foto zien we de voormalige garage van de gebroeders 
Keijer, met ervoor staand nog een benzinepomp. Aan de type auto’s te zien, 

moet dit in de jaren vijftig of misschien begin jaren zestig van de vorige eeuw 
zijn. Links op de voorgrond is een fi etsenrek van café Parkzicht te zien. Zowel 
het café als de garage zijn verleden tijd. Het café is een woonhuis geworden en 
op de plaats van garage Keijer staat nu een heel luxe appartementencomplex. 

Het bestraten van deze weg is in de jaren twintig grotendeels betaald door 
Charles Ernest Henri Boissevain. Deze weldoener voor Blaricum heeft 

hiervoor vanaf zijn landgoed ’t Witzand, boven aan de Naarderweg, tot aan de 
Huizerweg een grote fi nanciële bijdrage geleverd. Daarnaast hield hij zo van 

dit dorp dat hij, als groot muziekliefhebber, het leeuwendeel van de muziektent 
betaalde omdat hij vond dat in een dorp als Blaricum een muziektent niet mocht 

ontbreken. Dat was in 1926, nu 90 jaar geleden. Ook in die tijd had Blaricum 
inwoners die iets voor het dorp wilden betekenen. 

Aangeleverd door Frans Ruijter.

Dr. Holtmannweg 24, Laren   Tel. 035 260 10 60   www.hrbeauty.nl

Het behoud van uw 
natuurlijke schoonheid 

Bij HR BEAUTY kunt u terecht voor diverse beauty behandelingen en 

subtiele gelaatsverjongende behandelingen door gebruik van hyaluron-

zuur en botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

Dag van het Werkpaard op 
zondag 25 september
door Linda Eggenkamp
De Blaricumse Dag van het Werkpaard vindt dit jaar op één locatie plaats: 
alle activiteiten zijn verhuisd naar de akkers aan de Noolseweg (tegenover 
nummer 13). 

‘Alles zal dit jaar ruimer en overzichtelij-
ker zijn, waardoor we bijvoorbeeld meer 
werkruimte voor de paarden creëren’, 
licht werkpaardbestuurder Ria Roest 
toe. 25 September start de Dag van het 
Werkpaard om 11.40 uur met de optocht 
van de deelnemers aan de Werkpaarden-
wedstrijd. De boeren en hun teams van 
knechten en meiden vertrekken vanaf 
11.40 uur vanaf Zorgboerderij ’t Werck-
paert aan de Gebroeders Dooijewaard-
weg en rijden via de Meentweg naar de 
Noolseweg. De activiteiten op de akkers 
beginnen om 12.00 uur. Rond 17.00 uur 
is de Boeldag; de ludieke veiling van 
brocante artikelen met aansluitend de 
prijsuitreiking van de wedstrijd. 
Voor meer informatie zie 
www.dagvanhetwerkpaard.nl.

Het boerenwerk en demonstraties
De teams storten zich ook dit jaar weer 
op het op authentieke wijze zoveel mo-
gelijk los hooi in de hooiberg laden, met 
hulp van de grijper die wordt getrokken 
door een werkpaard. Ze  dorsen, ploe-
gen, laten de paarden bomen slepen en 
de edele dieren activiteiten verrichten op 
het boerenerf. Een deskundige jury be-
oordeelt de activiteiten op behendigheid 
en authenticiteit. Ook wordt het verdere 
leven van begin 1900 getoond. Er vin-
den demonstraties plaats met oude land-

bouwmachines, er wordt ge-
kookt, afgewassen en gegeten 
in het keukentje, kleding wordt 
in een ouderwets wasfornuis 
gewassen en op het bleekveld 
gedroogd. De mandenmaker 
is actief, u kunt boodschappen 
doen bij de kruidenier en zelfs 
een gokje wagen bij het raad-
spel: weet u welke voorwer-
pen er op het kraampje liggen 
uitgestald? De bakkers pro-
duceren broden en koekjes uit 
de op takkenbossen gestookte 
oven. De graanmolen maalt het 
speltrogge van zorgboerderij 
t Werckpaert, gekweekt in de 
Blaricumse eng. Ook voor de 
jongste bezoekers valt er van 
alles te beleven: op het Kinder-
plein kunnen zij springen, tol-
len, stelten lopen, hoepelen, ke-

gelen, ouderwetse snoep kopen, en zelfs 
de draaimolen in (tegen kleine betaling).

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

Han Altena@HanAltena 
Dan maar een ijsje eten bij de lekkerste 
van Nederland!

Carin Francken@CarinFrancken
BuurtBieb Meentweg 37a vult zich al 
spontaan! En... er staan zomaar 2 boeken 
in die ik altijd nog wilde lezen!

BelNieuws@Bel_Nieuws
[Hoe is het met...] 
De historische paardentram maakte 
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Buddleja

Struiken in de Bijvanck zijn vervan-
gen door Buddleja om zo meer groen 
en bloeiende planten in de wijk te krij-
gen. 

Deze vlinderstruiken produceren veel 
bloemen en zijn aantrekkelijk voor vlin-
ders. Op de foto ziet u een kolibrievlin-
der bij de vlinderstruik. Geen alledaag-
se foto; een kolibrievlinder trilt met de 
vleugels om zich op te warmen en is 
daarom moeilijk scherp te krijgen op een 
foto.
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Foto’s: Gerbe van der Woude

Zaterdag 20 augustus 
Ongezadeld ringsteken poney’s
1. Rosa Dorsser
2. Roos de Bree
3. Joanna van Beurden
Bestgaande pony: 
Joëlle de Gooijer met Funky
Ongezadeld ringsteken paarden
1. Luna Cornelissen
2. Aske van Eijden 
3. Noëlle Wiegers
Bestgaande paard: 
Michelle Snel met  Winnetou
‘Lol met je knol’ 
1.  Team: Joëlle de Gooijer, Carmen de 

Bruijn, Luna Cornellissen en Jesper 
Miedema

2.  Team: Lieke Stut, Samantha Voorne-
veld, Jeroen Post en Daan Wolthuis

Kermisvoetbaltoernooi
  1. Bijvanck 2
  2. Bijvanck 1
  3. Lucky BVV
  4. AH Blaricum
  5. LTV de Bijvanck
  6. Oud AH Blaricum
  7. Vrijwilligers
  8. AH’78 veteranen
  9. Oude Dorp
10. De Bouwers
11. Blaricums kwartiertje
Gerbe van der Woude beker 
(Fair-Play cup):  Oude Dorp
Topschutterstrofee: 
Julen Alarcon-Seguel (AH Blaricum)
Minst gepasseerde keeper: 
Roel van Sluis (Bijvanck 2)

Zondag 21 augustus 
Keuring versierde fietsjes
Categorie 0 t/m 5 jaar:
1.  Julian van der Wilt (4 jr):  

Julian de Draak
2.  Benthe den Herder (4 jr): Ruiter op 

paard met gevlochten manen
3.  Sarah Mulder (4 jr): Dierenarts met 

knuffels met pleisters
Categorie 6 t/m 12 jaar:
1.  Jan den Herder (6 jr):  

Bob de Bouwer
2.  Hannah Mulder (6 jr): Prinses
3. Liv Elkerbout (6 jr): Pippi Langkous

Originaliteitsprijs vossenjacht 
Solexen: de Bert Smit wisselbokaal 
1. De Zimblaria’s
2. De tegen Polen
3.  De Blaricumse solexclub de wereld 

rond
Winnaars Vossenjacht Haarstudio 5 
wisselbokaal: De Blaricumse solexclub 
de wereld rond
Pechprijs Vossenjacht: 
Ramon de Bree
HG beker Vossenjacht: 
Hendrik Greefkes

Maandag 22 augustus 
Keuring versierde aanspanningen 
pony’s
Bloemversiering/Cor Vos beker
1.  Solance Kroeskamp,  

Ymke en Michou van Eijden
2. Theo Makker en Joke Witte
Originaliteit/Gerard Raven Trofee
1. Tijn Wolthuis en Rosanne Post
2. Gwen van Lierop en Britt
3. Lisa van Kuik en Martin Engels  

Landbouwstijl  
1. Eline Geurs en Sanne Post
2.  Laura van Eijden en  

Nikki Vennecourt 
Meest smaakvolle combinatie/ 
Aty Lindeman Trofee
Solance Kroeskamp en  
Ymke + Michou van Eijden 
Keuring versierde aanspanningen 
paarden
Bloemversiering/Adrie van Zon 
beker
1. Jan de Jong en Hidde Saltzman
2.  Bud de Gooijer en Aimée  

Bollebakker
3.  Willem de Gooijer en  

Jacqueline van Eijden
Originaliteit/Piet Boersen Trofee
1.  Annemiek van Schaik en  

Judy de Jong
2.  Fraukje Hermans en  

Martine van Duin
3. Alex Tak en Mignon Numan
Landbouwstijl  
1.  Nico de Jong en  

Miriam van ‘t Klooster
2. Peter Post en  Pem Bakker
3. Aske van Eijden en Marieke Rigter
Meest smaakvolle combinatie/ 
Bob Anink Trofee
Jan de Jong
Ringsteken aanspanningen pony’s
1. Lisa van Kuik en Martin Engels
2.  Laura van Eijden en  

Nikki Vennecourt
3. Eline Geurs en Sanne Post
Bestgaande pony: 
Theo Makker met Roosje
Ringsteken met transport/bakfietsen 
1.  Jort de Graaf, Mike Rigter en  

Jurre Riemersma
2. Team Jurgen Krijnen   
3. Linda Eggenkamp en Robert Eijpe
Meest originele combinatie/ 
Klaas Vos Trofee
Team Jurgen Krijnen
Ringsteken aanspanningen paarden
1.  Nico de Jong en  

Miriam van ‘t Klooster
2. Monique Meuser en Arjan Zoontjens
3. Aske van Eijden en Marieke Rigter
Bestgaande paard/  
Frans Elbers Trofee
Bud de Gooijer met Alwin 

Woensdag 24 augustus 
Touwtrekken Heren/ 
Gebroeders v.d. Heiden beker:           
1.  De ploeg met de lange naam die niet 

op de beker past
2. All Stars
3.  Werner Brouwer grond, straat en 

sloopwerk
Touwtrekken Dames/RABO beker:
1. De Blonde trekkers
2. Ogen dicht en gaan
3. De jonge Bulldozers
Originaliteitsprijs/Peter Smit bokaal
De Blonde Trekkers
Handicaprace/Frans Ruijter bokaal:
1.  Ellen van Schaik en Mike Rigter,  

121 seconden
2.  Eline Visser en Matthijs van Brussel, 

130 seconden
3.  Debbie Jansen en Jamie Bracht,  

132 seconden
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23-09 
2016

GEMEENTE
NIEUWS

CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Zaterdag 24 september vindt de eerste Inwonertop in Blaricum, de B100, plaats. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Heeft u een uitnodiging van de gemeente ontvan-
gen en wilt u nog meedoen? Inschrijven kan nog tot en met 23 september (tenzij 
de inschrijving eerder vol is)!

Inwonertop B100
Honderd dorpsbewoners delen hun 
dromen en verbeterideeën over 
‘samen wonen en leven in Blaricum’. 
Er zijn 1300 inwoners van Blaricum 
uitgenodigd om zich in te schrijven. Zij 
zijn willekeurig geloot uit de Gemeen-
telijke Basisregistratie Personen. 

Samen met bestuurders en ambte-
naren maken ze plannen en zetten zij 
zich daarvoor in. Met elkaar overleg-
gen zij waar de kracht van Blaricum ligt 
en hoe die behouden en versterkt kan 
worden. Ook is er door de provincie 
Noord-Holland een onderzoek ge-
houden naar het functioneren van de 
gemeentelijke organisatie. De eerste 
resultaten worden op 24 september 
gedeeld.

Burgemeester Joan de Zwart: 
“De wensen en verwachtingen vanuit 
de samenleving zijn belangrijk bij de 
keuzes die de gemeente maakt. Uw 
inbreng vinden wij van groot belang!”

Dialoog in volle gang
De dialoog met de inwoners en organi-
saties van Blaricum is in volle gang. In 
augustus ontvingen 2500 inwoners van 
Blaricum een uitnodiging om mee te 
doen met een enquête. Die ging onder 
andere over de woon- en leefomge-
ving en de rol van de gemeente. 

Bijna 300 inwoners hebben hierop 
gereageerd. Daarnaast waren er deze 
week themabijeenkomsten voor 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties.

Uw mening telt!
De uitkomsten worden opgenomen in 
een rapport dat de gemeente gebruikt 
als basis voor haar keuzes, later dit na-
jaar. Maar bovenal zijn de uitkomsten 
een uitnodiging aan Blaricummers om 
initiatief te nemen voor zaken die ze 
van belang vinden! Wilt u meedenken 
of heeft u vragen? Stuurt u dan een 
e-mail aan dialoog@blaricum.nl.

INWONERTOP B100 – NOG ENKELE PLAATSEN!

De kracht 
van Blaricum
Inwonertop B100:
24 september 2016

Blaricum
Gemeente

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

De gemeenten Blaricum, Eemnes, 
Laren en Huizen en de BEL Combina-
tie hebben gezamenlijk een accoun-
tant geselecteerd. Met het slagen 
van deze Europese aanbesteding 
betekent dit ook een succesvolle 
intergemeentelijke samenwerking.

Portefeuillehouders ondertekenden 
donderdag 15 september 2016 het 
contract met HofsteengeZeeman 
Groep.

Succesvolle intergemeentelijke samenwerking
V.l.n.r.: Ellen Zeeman 
(HofsteengeZeeman 
Groep), wethouder 
Bakker (Huizen), Erik 
Vriesen (HofsteengeZee-
man Groep),wethouder 
Kennis (Blaricum), Elze 
Ruizeveld de Winter 
(namens de BEL Combi-
natie), wethouder Smit 
(Laren) en wethouder 
Lankreijer (Eemnes).

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 
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Eind september doet onderzoeksbureau Research2Evolve een onderzoek naar de 
dienstverlening van de gemeente. Een willekeurig geselecteerde groep van 2200 
inwoners van Blaricum ontvangt dan een vragenlijst – één per huishouden, en al-
leen gericht aan mensen van 18 jaar en ouder. De vragenlijst kan zowel schriftelijk 
als online worden ingevuld. 

Het afgelopen jaar heeft u wellicht meerdere enquêtes via de gemeente ontvangen. 
Bijvoorbeeld over Dialoog Blaricum. Deze staat daar los van. Het onderzoek ‘Waar 
staat je gemeente’ is een landelijk onderzoek dat tweejaarlijks wordt gehouden.

De antwoorden 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’

Aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen kunt u bekijken via 
de landelijke website www.overheid.nl. Hier worden ook de verordeningen 
(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 gepubli-
ceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl. Aan deze toege-
zonden 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 
bestuurssecretariaat op: 035 – 751 32 25 of 035 – 751 32 09. Of per mail: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Vrijdag 26 augustus 2016 werd voor de laatste dag van seizoen 2016 taxussnoeisel 
opgehaald. Volgend voorjaar start de stichting opnieuw met de inzameling. Dan 
kunt u weer contact opnemen voor het gratis ophalen van uw taxussnoeisel. 

Over seizoen 2016 is de stichting 
zeer positief. Het is zelfs zo goed 
gegaan dat aan de wereldwijde vraag 
aan taxol (hoofdbestanddeel chemothe-
rapie) is voldaan. En dat al in augus-
tus! Eind september maakt de stichting 
bekend wat de inzameling heeft opge-
leverd in hoeveelheid snoeisel en, veel 
belangrijker, in aantal chemotherapieën. 

“Wij zijn alle taxusaanbieders, partners, 
hoveniers en gemeenten die ons hebben 
ondersteund ontzettend dankbaar voor 
de belangrijke bijdrage in de strijd tegen 
kanker”, vertelt Werner Toonen van 
Stichting Taxus Taxi. Begin dit jaar heeft 
GAD de stichting de mogelijkheid gebo-
den om ook in te kunnen zamelen in De 
Regio Gooi en Vechtstreek. De stichting 
is blij hiermee haar inzamelgebied te 
hebben vergroot. De resultaten binnen 
de gemeenten worden eind september 
gepresenteerd. 

De stichting werkt samen met gemeen-
ten en hoveniers, om zo meer snoeisel te 
verkrijgen en meer mensen te bereiken. 
“Volgend jaar gaan we weer aan de slag, 
met hopelijk een even mooi resultaat”. 
Ook in 2017 is de stichting wederom 
actief om zoveel mogelijk vers taxus-
snoeisel in te zamelen. Zij hopen volgend 
jaar net zoveel enthousiasme te mogen 
ontvangen als dit jaar het geval is ge-
weest. Naast de drukte van het inzamel-
seizoen is de stichting in de wintermaan-
den volop bezig met de voorbereidingen 
van het nieuwe seizoen. Alle informatie 
omtrent resultaten, voorbereidingen en 
de start van het nieuwe seizoen zijn te 
volgen op www.taxustaxi.nl. 

De stichting dankt nogmaals iedereen 
voor het bijdragen op welke manier dan 
ook en hoopt volgend jaar weer veel 
kankerpatiënten te kunnen helpen.

Dank aan alle taxusdonateurs voor 
bijdrage 2016  

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Tijdens Coming-Out Dag 2016 op 11 oktober hijsen 24 gemeenten in de regio 
Midden-Nederland de regenboogvlag. Ook gemeente Blaricum doet mee. Het col-
lege van B&W en de raad van geven daarmee gehoor aan een verzoek van homobe-
langenvereniging COC Midden-Nederland.

In 2015 waren er slechts vijf gemeenten 
binnen het werkgebied van COC Midden-
Nederland die ervoor kozen op Coming-
Out Dag de regenboogvlag te hijsen. Na 
een actie richting alle gemeenten in het 
werkgebied staat de teller op 24. “Een 
geweldig resultaat! Deze gemeenten 
kiezen er bewust voor om een belangrijk 
signaal af te geven. Een signaal om te la-
ten zien dat ze inclusief zijn en het is een 
steuntje in de rug voor alle lesbiennes, 
homo’s, biseksuelen en transgenders 
(LHBT) in deze gemeenten. Het hijsen 
van de vlag lost natuurlijk niet alle pro-
blemen op. Dus ook na 11 oktober blij-
ven we de gemeenten volgen en scherp 
houden op het gebied van LHBT-beleid”, 
aldus Simon Timmerman, vicevoorzitter 
COC Midden-Nederland.

Vanwege het succes van de actie bereidt 
het bestuur van COC Midden-Nederland 
een ‘regenboogvlag-toer’ voor. De be-
doeling is om op Coming-Out Dag zoveel 
mogelijk regenboogvlaggen in de regio 
te bewonderen. Daarnaast worden er in 
Utrecht, Amersfoort en Vianen activitei-
ten georganiseerd.

Oproep: 
hang regenboogvlag uit!
COC Midden-Nederland hoopt dat er 
naast de gemeentehuizen ook op andere 
plekken regenboogvlaggen te zien zullen 
zijn op 11 oktober. Het COC doet een 
dringende oproep aan bedrijven, orga-
nisaties, verenigingen, instellingen en 
particulieren om ook de regenboogvlag 
uit te hangen. Meer informatie: 
www.cocmiddennederland.nl

Blaricum hijst regenboogvlag op 
Coming-Out Dag
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aan taxol (hoofdbestanddeel chemothe-
rapie) is voldaan. En dat al in augus-
tus! Eind september maakt de stichting 
bekend wat de inzameling heeft opge-
leverd in hoeveelheid snoeisel en, veel 
belangrijker, in aantal chemotherapieën. 

“Wij zijn alle taxusaanbieders, partners, 
hoveniers en gemeenten die ons hebben 
ondersteund ontzettend dankbaar voor 
de belangrijke bijdrage in de strijd tegen 
kanker”, vertelt Werner Toonen van 
Stichting Taxus Taxi. Begin dit jaar heeft 
GAD de stichting de mogelijkheid gebo-
den om ook in te kunnen zamelen in De 
Regio Gooi en Vechtstreek. De stichting 
is blij hiermee haar inzamelgebied te 
hebben vergroot. De resultaten binnen 
de gemeenten worden eind september 
gepresenteerd. 

De stichting werkt samen met gemeen-
ten en hoveniers, om zo meer snoeisel te 
verkrijgen en meer mensen te bereiken. 
“Volgend jaar gaan we weer aan de slag, 
met hopelijk een even mooi resultaat”. 
Ook in 2017 is de stichting wederom 
actief om zoveel mogelijk vers taxus-
snoeisel in te zamelen. Zij hopen volgend 
jaar net zoveel enthousiasme te mogen 
ontvangen als dit jaar het geval is ge-
weest. Naast de drukte van het inzamel-
seizoen is de stichting in de wintermaan-
den volop bezig met de voorbereidingen 
van het nieuwe seizoen. Alle informatie 
omtrent resultaten, voorbereidingen en 
de start van het nieuwe seizoen zijn te 
volgen op www.taxustaxi.nl. 

De stichting dankt nogmaals iedereen 
voor het bijdragen op welke manier dan 
ook en hoopt volgend jaar weer veel 
kankerpatiënten te kunnen helpen.

Dank aan alle taxusdonateurs voor 
bijdrage 2016  

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app

Tijdens Coming-Out Dag 2016 op 11 oktober hijsen 24 gemeenten in de regio 
Midden-Nederland de regenboogvlag. Ook gemeente Blaricum doet mee. Het col-
lege van B&W en de raad van geven daarmee gehoor aan een verzoek van homobe-
langenvereniging COC Midden-Nederland.

In 2015 waren er slechts vijf gemeenten 
binnen het werkgebied van COC Midden-
Nederland die ervoor kozen op Coming-
Out Dag de regenboogvlag te hijsen. Na 
een actie richting alle gemeenten in het 
werkgebied staat de teller op 24. “Een 
geweldig resultaat! Deze gemeenten 
kiezen er bewust voor om een belangrijk 
signaal af te geven. Een signaal om te la-
ten zien dat ze inclusief zijn en het is een 
steuntje in de rug voor alle lesbiennes, 
homo’s, biseksuelen en transgenders 
(LHBT) in deze gemeenten. Het hijsen 
van de vlag lost natuurlijk niet alle pro-
blemen op. Dus ook na 11 oktober blij-
ven we de gemeenten volgen en scherp 
houden op het gebied van LHBT-beleid”, 
aldus Simon Timmerman, vicevoorzitter 
COC Midden-Nederland.

Vanwege het succes van de actie bereidt 
het bestuur van COC Midden-Nederland 
een ‘regenboogvlag-toer’ voor. De be-
doeling is om op Coming-Out Dag zoveel 
mogelijk regenboogvlaggen in de regio 
te bewonderen. Daarnaast worden er in 
Utrecht, Amersfoort en Vianen activitei-
ten georganiseerd.

Oproep: 
hang regenboogvlag uit!
COC Midden-Nederland hoopt dat er 
naast de gemeentehuizen ook op andere 
plekken regenboogvlaggen te zien zullen 
zijn op 11 oktober. Het COC doet een 
dringende oproep aan bedrijven, orga-
nisaties, verenigingen, instellingen en 
particulieren om ook de regenboogvlag 
uit te hangen. Meer informatie: 
www.cocmiddennederland.nl

Blaricum hijst regenboogvlag op 
Coming-Out Dag
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Zet u zich in als vrijwilliger bij een vereniging? Bent u hulpouder op school? 
Of mantelzorger? Kortom: bent u als vrijwilliger actief in Blaricum? Kom dan 
op woensdag 23 november aanstaande naar de vrijwilligersavond. 

De gemeente Blaricum is erg blij met de 
inzet van alle vrijwilligers voor de Blari-
cumse gemeenschap en wil alle vrijwil-
ligers bedanken voor hun inzet. Daarom 
nodigt de gemeente alle Blaricumse 
vrijwilligers van harte uit om deze avond 
bij te wonen. Het belooft een leuke 
avond te worden met live optredens van 
de band Request.

Uitreiking vrijwilliger van 2016
Tijdens de vrijwilligersavond wordt de 
vrijwilliger van 2016 bekend gemaakt. 
De prijs voor de vrijwilliger van het 
jaar bestaat uit een geldbedrag en een 
trofee. De trofee wordt beschikbaar 
gesteld door de gemeente Blaricum. De 
geldprijs wordt beschikbaar gesteld door 

het Activiteitenfonds Blaricum en dient 
besteed te worden aan een doel dat de 
Blaricumse samenleving ten goede komt.

Anders dan vorige jaren, kunnen inwo-
ners geen vrijwilliger of groep vrijwil-
ligers via de nominatieformulieren 
aandragen.  Het vrijwilligerscomité is 
dit jaar zelf actief op zoek gegaan naar 
vrijwilliger(s) die in aanmerking komen 
voor de prijs. Uit deze vrijwilligers kiest 
het vrijwilligerscomité de vrijwilliger van 
het jaar.
De vrijwilligersavond wordt gehouden in 
het Vitusgebouw. De avond begint om 
20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop) en 
duurt tot ongeveer 22.30 uur. U hoeft 
zich niet van te voren aan te melden.

Vrijwilligersavond: 
23 november 2016

Voor het derde achtereenvolgende jaar staat de maand oktober in het teken van 
Stoptober. Dankzij de positieve aanpak, de gratis Stoptober-app en de steun van 
stoppers onderling, hebben de afgelopen twee jaar 120.000 mensen meegedaan 
aan Stoptober. 

Dit jaar gaat ook actrice, presentatrice en gelegenheidsrookster Wendy van Dijk de 
uitdaging aan. De campagne is haar op het lijf geschreven: “Natuurlijk wil ook ik dol-
graag stoppen met die paar sigaretten die ik af en toe rook. Juist omdat we het met 
elkaar doen, gaat het zeker lukken. Graag wil ik andere rokers ondersteunen tijdens 
Stoptober zodat ze een rookvrij en dus gezonder leven kunnen leiden”. 

Regionale promotie
Regionaal pakken GGD Gooi en Vechtstreek de Gezondheidsstudio van Tergooi en het 
Tergooi Ziekenhuis de campagne gezamenlijk op. Een speciale Stoptober-camper rijdt 
in september en oktober door Nederland. Woensdag 28 september staat de camper 
tussen 10:00 en 12.00 uur op de Kerkstraat in Hilversum. In de camper is de stoppen 
met roken poli van het Tergooi vertegenwoordigd. Geïnteresseerden kunnen advies 
krijgen over stoppen met roken van een longarts en een longtest uitvoeren. 

Waarom Stoptober?
Uit onderzoek blijkt dat tachtig procent van alle rokers in Nederland graag wil stop-
pen met roken, maar eenvoudig is het niet. En wat is het juiste moment? Stoptober 
creëert dit moment, op 1 oktober, en biedt met haar programma positieve steun 
aan iedereen die wil stoppen met roken. De afgelopen twee jaar hebben duidelijk 
gemaakt dat het geheim van Stoptober zit in de positieve aanpak, de gezamenlijkheid 
en de steun die Stoptobers stoppers te bieden heeft. Bovendien is een periode van 
28 dagen goed te overzien. Wie eenmaal door die lastige eerste fase heen is, heeft na 
28 dagen vijf keer meer kans om blijvend te stoppen. De steun van Stoptober bestaat 
onder meer uit de gratis Stoptober-app die elke dag berichten stuurt en tips en ad-
vies geeft. Daarnaast delen deelnemers lief en leed met elkaar op de Facebookpagina 
StoptoberNL. Dit jaar delen een aantal Stoptobervloggers dagelijks hun persoonlijke 
ervaringen op de website en via sociale kanalen. Stoppen met roken doe je samen!

Meedoen aan Stoptober
Iedereen die aan Stoptober wil meedoen, kan zich inschrijven via de website 
www.stoptober.nl 
De bijbehorende gratis app kan vanaf 28 september worden gedownload. 
De 28 dagen niet roken-reis begint op 1 oktober 2016. Zowel de Regio als Tergooi 
doen als organisatie intern mee aan de campagne.

Initiatiefnemers
Stoptober is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Longfonds, het Trimbos-
instituut, GGD GHOR Nederland en de Alliantie Nederland Rookvrij. Stoptober begon 
in Engeland. Ook daar is de campagne al jaren een succes.

Stoptober: 
28 dagen niet roken

‘We spreken van weerbaarheid wanneer een kind op een passende manier voor 
zichzelf op durft te komen met respect voor de ander. Een kind dat weerbaar is, 
is in staat zijn of haar grenzen te bewaken. En het kind kan zichzelf verdedigen en 
durft een eigen mening te hebben. Ook zien we dat kinderen die goed weerbaar 
zijn ook voor anderen durven op te komen.

Weerbaarheid hangt af van de aanleg en 
het karakter van je kind. Niet elk kind is 
hetzelfde. Probeert je kind bijvoorbeeld 

makkelijk iets nieuws of maakt het mak-
kelijk nieuwe vrienden? Kan het ruzies 
weer goedmaken?

Het meest belangrijk voor de weerbaar-
heid van een kind is het zelfvertrouwen.
Zelfvertrouwen is niet iets dat je auto-
matisch meekrijgt bij je geboorte. Al kun 
je wel zien dat sommige kinderen meer 
aanleg hebben voor het te ontwikkelen 
ervan.

Het krijgen van zelfvertrouwen is een 
proces dat blijft duren van je jeugd tot in 
de volwassenheid.
Door je kind met liefde te benaderen 

ontwikkelt het een ander gevoel voor 
eigenwaarde dan een kind die het, door 
welke omstandigheden dan ook, met 
minder aandacht en liefde moet doen. Je 
vergroot het zelfvertrouwen van je kind 
door elke stap, ook kleine, in zijn ontwik-
keling te prijzen. Daarnaast kan je je kind 
stimuleren en zo nodig helpen met het 
zetten van de stap.

Kijk voor tips op 
www.cjggooienvechtstreek.nl

Vraag van de maand

Hoe help ik mijn kind 
weerbaar te zijn?’
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Hoe kijkt u aan tegen alcoholgebruik van jongeren? Hoe gaat u om met de leeftijdsgrens van 18 jaar? Dit waren enkele vragen 
uit het telefonisch onderzoek dat de GGD Gooi en Vechtstreek in de maand juni gehouden heeft onder 500 ouders van 14 t/m 
17 jarigen. De gegevens van ouders zijn vergeleken met eerder onderzoek onder ouders en met gegevens van jongeren. 
Uit het onderzoek blijkt dat minder kinderen op jonge leeftijd alcohol drinken. Ouders lijken beter zicht te hebben óf kinderen 
drinken, zeker wat 16- en 17-jarigen betreft. Maar ouders onderschatten het aantal glazen dat jongeren drinken. 

Tweederde zegt “mijn kind 
drinkt geen alcohol”
Bijna tweederde van de ouders (60%) 
geeft aan dat hun kind geen alcohol 
drinkt. Dit is vergelijkbaar met 2014 
(58%), maar meer dan in 2011 (47%).
Ruim een derde van de bereikte ouders 
gaf aan dat hun kind wel (eens) alcohol 
drinkt. 
De meeste van de alcohol drinkende kin-
deren zijn volgens de ouders begonnen 
op 16 jarige leeftijd. Het aantal alcohol 
drinkende kinderen dat volgens de 
ouders alcohol drinkt vanaf 16 jaar lijkt 
af te nemen in vergelijking met 2011 en 
2014. Het aantal kinderen dat volgens de 
ouders alcohol drinkt vanaf 17 jaar lijkt 
toe te nemen in vergelijking met 2011 en 
2014. Mogelijk is dit een positief gevolg 
van de verschuiving van de wettelijke 
leeftijdsgrens naar 18 jaar.

Draagvlak leeftijdsgrens 18 jaar
Ook vinden meer ouders (66%) het niet 
ok dat er alcohol geschonken wordt op 
feestjes van 16- en 17-jarigen, dan in 
2014 en 2011. Hiertegenover staat ech-
ter de bevinding dat er in 2016 minder 
draagvlak( 67%) is bij ouders voor de 
nieuwe leeftijdsgrens in vergelijking met 
2014 (77%). Ook vonden in 2014 meer 
ouders (60%) 18 jaar of ouder een goede 
leeftijd om te beginnen met het drinken 
van alcohol dan in 2016 (40%). 

Alcohol drinken gebeurt vooral 
thuis of bij vrienden
Hiernaast is in vergelijking met voor-
gaande jaren een verschuiving te zien 
in de locaties waar alcohol gedronken 
wordt; er wordt minder gedronken tij-
dens het uitgaan en er wordt vaker thuis 
of bij vrienden gedronken.

Ouders onderschatten het aan-
tal glazen dat hun kind drinkt
Wanneer we de informatie van ouders 
vergelijken met de informatie van jon-
geren uit het Emovo onderzoek, zien we 
dat ouders zeker bij de 16- en 17-jarigen 
redelijk goed weten of hun kind al dan 
niet alcohol drinkt. Wat de 14- en 15- 
jarigen betreft, hebben ouders minder 
goed zicht op het alcoholgebruik. Kinde-
ren jonger dan 16 jaar drinken vaker wel 
eens dan ouders denken.
Daarnaast hebben ouders slecht zicht op 
het aantal glazen dat jongeren drinken 
als ze alcohol drinken. Veel ouders den-
ken dat hun kind max. 2 glazen drinkt, 
terwijl uit het Emovo onderzoek blijkt 
dat tweederde van de jongeren die de 
laatste maand alcohol gedronken heb-
ben, 5 of meer glazen alcohol dronken.

Samen aan de slag tegen 
riskant alcoholgebruik jeugd
Het telefonisch onderzoek is een actie 
vanuit het programma Samen aan de 
slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd. 
Het programma Samen aan de slag, 
heeft als doel het riskante alcoholgebruik 
van jongeren in Gooi en Vechtstreek aan 
te pakken. De insteek is een integrale 
aanpak. Naast voorlichting omvat het 
regelgeving en handhaving. Activiteiten 
zijn niet alleen gericht op jongeren, maar 
ook op ouders, scholen en verstrekkers 
(zoals, horeca, supermarkt, sportkan-
tine). In het project werken gemeenten, 
GGD, Jeugd en Gezin, Jellinek, politie en 
Trimbos samen

Meer weten over alcohol en opvoeding: 
www.uwkindenalcohol.nl

Wat weten ouders over het alcoholgebruik van hun kind? 
Resultaten telefonisch onderzoek onder ouders

De heer F.C. Cornelis uit Blaricum is zaterdag 27 augustus jl. benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
De heer Cornelis kreeg de onderscheiding onder andere voor zijn grote inzet en betrokkenheid in de roeisport en zijn inzet 
voor duurzaam ondernemen.

Locoburgemeester Anne-Marie Kennis 
reikte de onderscheiding en de bijbeho-
rende versierselen uit ter gelegenheid 
van het afscheid van de heer Cornelis als 
voorzitter van de Nederlandse Roeibond.

Overzicht
De heer Cornelis was van 2000 tot 2007 
voorzitter van de Hilversumse Roei-
vereniging Cornelis Tromp. Onder zijn 
leiding zijn de Tromp Boat Races uitge-
groeid tot één van de grootste Neder-
landse roeiwedstrijden.
In 2007 werd de heer Cornelis bestuurs-
lid van de Koninklijke Nederlandse 
Roeibond. Hij was in beginsel voorna-
melijk verantwoordelijk voor de werving 
van sponsoren. De heer Cornelis is er in 
geslaagd om grote sponsoren voor de 
sport te boeien en te binden. Hierdoor 

kan de roeisport zich blijven ontwikkelen 
tot een bredere en meer bekende sport, 
welke toegankelijk is voor alle leeftijds-
groepen en waarbij de top kan concur-
reren op Olympisch niveau.
Onder aanvoering van de heer Cornelis 
is het bestuur van de Roeibond gepro-
fessionaliseerd, wat heeft geleid tot het 
werken volgens de NOC*NSF code Goed 
Sportbestuur. Ook heeft de heer Cornelis 
de dopingcontrole op deskundige wijze 
ingevoerd in het reglement van de KNRB.
Sinds 2013 is de heer Cornelis voorzitter 
van de Koninklijke Nederlandse Roei-
bond. Hij heeft veel energie gestoken in 
de realisatie van een nieuw trainingscen-
trum voor de top roeiers, aan de Bos-
baan in Amsterdam. In augustus 2014 
werden de wereldkampioenschappen 
Roeien op de Bosbaan in Amsterdam 

gehouden. De heer Cornelis heeft de 
verantwoordelijkheid van de organisatie 
van dit evenement op zich genomen. 
Tijdens deze kampioenschappen bracht 
de Koninklijke familie een onverwacht 
bezoek.
Naast zijn inzet bij de Roeibond is de 

heer Cornelis sinds 2005 actief betrok-
ken bij de Sustainablilty-Roundtable 
groep. Tijdens deze rondetafelgesprek-
ken wordt gesproken over mogelijke 
nieuwe wijzen van bedrijfsvoering waar-
in duurzame bedrijfsvoering in de toe-
komst kunnen ontwikkelen zonder dat 
de mensen, het milieu of de economie in 
gevaar komen. Door de inzet van de heer 
Cornelis is dit initiatief uitgegroeid tot 
‘milieudenken’ op grote schaal.

Koninklijke onderscheiding voor Frans Cornelis
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Zet u zich in als vrijwilliger bij een vereniging? Bent u hulpouder op school? 
Of mantelzorger? Kortom: bent u als vrijwilliger actief in Blaricum? Kom dan 
op woensdag 23 november aanstaande naar de vrijwilligersavond. 

De gemeente Blaricum is erg blij met de 
inzet van alle vrijwilligers voor de Blari-
cumse gemeenschap en wil alle vrijwil-
ligers bedanken voor hun inzet. Daarom 
nodigt de gemeente alle Blaricumse 
vrijwilligers van harte uit om deze avond 
bij te wonen. Het belooft een leuke 
avond te worden met live optredens van 
de band Request.

Uitreiking vrijwilliger van 2016
Tijdens de vrijwilligersavond wordt de 
vrijwilliger van 2016 bekend gemaakt. 
De prijs voor de vrijwilliger van het 
jaar bestaat uit een geldbedrag en een 
trofee. De trofee wordt beschikbaar 
gesteld door de gemeente Blaricum. De 
geldprijs wordt beschikbaar gesteld door 

het Activiteitenfonds Blaricum en dient 
besteed te worden aan een doel dat de 
Blaricumse samenleving ten goede komt.

Anders dan vorige jaren, kunnen inwo-
ners geen vrijwilliger of groep vrijwil-
ligers via de nominatieformulieren 
aandragen.  Het vrijwilligerscomité is 
dit jaar zelf actief op zoek gegaan naar 
vrijwilliger(s) die in aanmerking komen 
voor de prijs. Uit deze vrijwilligers kiest 
het vrijwilligerscomité de vrijwilliger van 
het jaar.
De vrijwilligersavond wordt gehouden in 
het Vitusgebouw. De avond begint om 
20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop) en 
duurt tot ongeveer 22.30 uur. U hoeft 
zich niet van te voren aan te melden.

Vrijwilligersavond: 
23 november 2016

Voor het derde achtereenvolgende jaar staat de maand oktober in het teken van 
Stoptober. Dankzij de positieve aanpak, de gratis Stoptober-app en de steun van 
stoppers onderling, hebben de afgelopen twee jaar 120.000 mensen meegedaan 
aan Stoptober. 

Dit jaar gaat ook actrice, presentatrice en gelegenheidsrookster Wendy van Dijk de 
uitdaging aan. De campagne is haar op het lijf geschreven: “Natuurlijk wil ook ik dol-
graag stoppen met die paar sigaretten die ik af en toe rook. Juist omdat we het met 
elkaar doen, gaat het zeker lukken. Graag wil ik andere rokers ondersteunen tijdens 
Stoptober zodat ze een rookvrij en dus gezonder leven kunnen leiden”. 

Regionale promotie
Regionaal pakken GGD Gooi en Vechtstreek de Gezondheidsstudio van Tergooi en het 
Tergooi Ziekenhuis de campagne gezamenlijk op. Een speciale Stoptober-camper rijdt 
in september en oktober door Nederland. Woensdag 28 september staat de camper 
tussen 10:00 en 12.00 uur op de Kerkstraat in Hilversum. In de camper is de stoppen 
met roken poli van het Tergooi vertegenwoordigd. Geïnteresseerden kunnen advies 
krijgen over stoppen met roken van een longarts en een longtest uitvoeren. 

Waarom Stoptober?
Uit onderzoek blijkt dat tachtig procent van alle rokers in Nederland graag wil stop-
pen met roken, maar eenvoudig is het niet. En wat is het juiste moment? Stoptober 
creëert dit moment, op 1 oktober, en biedt met haar programma positieve steun 
aan iedereen die wil stoppen met roken. De afgelopen twee jaar hebben duidelijk 
gemaakt dat het geheim van Stoptober zit in de positieve aanpak, de gezamenlijkheid 
en de steun die Stoptobers stoppers te bieden heeft. Bovendien is een periode van 
28 dagen goed te overzien. Wie eenmaal door die lastige eerste fase heen is, heeft na 
28 dagen vijf keer meer kans om blijvend te stoppen. De steun van Stoptober bestaat 
onder meer uit de gratis Stoptober-app die elke dag berichten stuurt en tips en ad-
vies geeft. Daarnaast delen deelnemers lief en leed met elkaar op de Facebookpagina 
StoptoberNL. Dit jaar delen een aantal Stoptobervloggers dagelijks hun persoonlijke 
ervaringen op de website en via sociale kanalen. Stoppen met roken doe je samen!

Meedoen aan Stoptober
Iedereen die aan Stoptober wil meedoen, kan zich inschrijven via de website 
www.stoptober.nl 
De bijbehorende gratis app kan vanaf 28 september worden gedownload. 
De 28 dagen niet roken-reis begint op 1 oktober 2016. Zowel de Regio als Tergooi 
doen als organisatie intern mee aan de campagne.

Initiatiefnemers
Stoptober is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Longfonds, het Trimbos-
instituut, GGD GHOR Nederland en de Alliantie Nederland Rookvrij. Stoptober begon 
in Engeland. Ook daar is de campagne al jaren een succes.

Stoptober: 
28 dagen niet roken

‘We spreken van weerbaarheid wanneer een kind op een passende manier voor 
zichzelf op durft te komen met respect voor de ander. Een kind dat weerbaar is, 
is in staat zijn of haar grenzen te bewaken. En het kind kan zichzelf verdedigen en 
durft een eigen mening te hebben. Ook zien we dat kinderen die goed weerbaar 
zijn ook voor anderen durven op te komen.

Weerbaarheid hangt af van de aanleg en 
het karakter van je kind. Niet elk kind is 
hetzelfde. Probeert je kind bijvoorbeeld 

makkelijk iets nieuws of maakt het mak-
kelijk nieuwe vrienden? Kan het ruzies 
weer goedmaken?

Het meest belangrijk voor de weerbaar-
heid van een kind is het zelfvertrouwen.
Zelfvertrouwen is niet iets dat je auto-
matisch meekrijgt bij je geboorte. Al kun 
je wel zien dat sommige kinderen meer 
aanleg hebben voor het te ontwikkelen 
ervan.

Het krijgen van zelfvertrouwen is een 
proces dat blijft duren van je jeugd tot in 
de volwassenheid.
Door je kind met liefde te benaderen 

ontwikkelt het een ander gevoel voor 
eigenwaarde dan een kind die het, door 
welke omstandigheden dan ook, met 
minder aandacht en liefde moet doen. Je 
vergroot het zelfvertrouwen van je kind 
door elke stap, ook kleine, in zijn ontwik-
keling te prijzen. Daarnaast kan je je kind 
stimuleren en zo nodig helpen met het 
zetten van de stap.

Kijk voor tips op 
www.cjggooienvechtstreek.nl

Vraag van de maand

Hoe help ik mijn kind 
weerbaar te zijn?’

GEMEENTENIEUWS

04 | 23 september 2016 | week 38 | Gemeentenieuws

Hoe kijkt u aan tegen alcoholgebruik van jongeren? Hoe gaat u om met de leeftijdsgrens van 18 jaar? Dit waren enkele vragen 
uit het telefonisch onderzoek dat de GGD Gooi en Vechtstreek in de maand juni gehouden heeft onder 500 ouders van 14 t/m 
17 jarigen. De gegevens van ouders zijn vergeleken met eerder onderzoek onder ouders en met gegevens van jongeren. 
Uit het onderzoek blijkt dat minder kinderen op jonge leeftijd alcohol drinken. Ouders lijken beter zicht te hebben óf kinderen 
drinken, zeker wat 16- en 17-jarigen betreft. Maar ouders onderschatten het aantal glazen dat jongeren drinken. 

Tweederde zegt “mijn kind 
drinkt geen alcohol”
Bijna tweederde van de ouders (60%) 
geeft aan dat hun kind geen alcohol 
drinkt. Dit is vergelijkbaar met 2014 
(58%), maar meer dan in 2011 (47%).
Ruim een derde van de bereikte ouders 
gaf aan dat hun kind wel (eens) alcohol 
drinkt. 
De meeste van de alcohol drinkende kin-
deren zijn volgens de ouders begonnen 
op 16 jarige leeftijd. Het aantal alcohol 
drinkende kinderen dat volgens de 
ouders alcohol drinkt vanaf 16 jaar lijkt 
af te nemen in vergelijking met 2011 en 
2014. Het aantal kinderen dat volgens de 
ouders alcohol drinkt vanaf 17 jaar lijkt 
toe te nemen in vergelijking met 2011 en 
2014. Mogelijk is dit een positief gevolg 
van de verschuiving van de wettelijke 
leeftijdsgrens naar 18 jaar.

Draagvlak leeftijdsgrens 18 jaar
Ook vinden meer ouders (66%) het niet 
ok dat er alcohol geschonken wordt op 
feestjes van 16- en 17-jarigen, dan in 
2014 en 2011. Hiertegenover staat ech-
ter de bevinding dat er in 2016 minder 
draagvlak( 67%) is bij ouders voor de 
nieuwe leeftijdsgrens in vergelijking met 
2014 (77%). Ook vonden in 2014 meer 
ouders (60%) 18 jaar of ouder een goede 
leeftijd om te beginnen met het drinken 
van alcohol dan in 2016 (40%). 

Alcohol drinken gebeurt vooral 
thuis of bij vrienden
Hiernaast is in vergelijking met voor-
gaande jaren een verschuiving te zien 
in de locaties waar alcohol gedronken 
wordt; er wordt minder gedronken tij-
dens het uitgaan en er wordt vaker thuis 
of bij vrienden gedronken.

Ouders onderschatten het aan-
tal glazen dat hun kind drinkt
Wanneer we de informatie van ouders 
vergelijken met de informatie van jon-
geren uit het Emovo onderzoek, zien we 
dat ouders zeker bij de 16- en 17-jarigen 
redelijk goed weten of hun kind al dan 
niet alcohol drinkt. Wat de 14- en 15- 
jarigen betreft, hebben ouders minder 
goed zicht op het alcoholgebruik. Kinde-
ren jonger dan 16 jaar drinken vaker wel 
eens dan ouders denken.
Daarnaast hebben ouders slecht zicht op 
het aantal glazen dat jongeren drinken 
als ze alcohol drinken. Veel ouders den-
ken dat hun kind max. 2 glazen drinkt, 
terwijl uit het Emovo onderzoek blijkt 
dat tweederde van de jongeren die de 
laatste maand alcohol gedronken heb-
ben, 5 of meer glazen alcohol dronken.

Samen aan de slag tegen 
riskant alcoholgebruik jeugd
Het telefonisch onderzoek is een actie 
vanuit het programma Samen aan de 
slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd. 
Het programma Samen aan de slag, 
heeft als doel het riskante alcoholgebruik 
van jongeren in Gooi en Vechtstreek aan 
te pakken. De insteek is een integrale 
aanpak. Naast voorlichting omvat het 
regelgeving en handhaving. Activiteiten 
zijn niet alleen gericht op jongeren, maar 
ook op ouders, scholen en verstrekkers 
(zoals, horeca, supermarkt, sportkan-
tine). In het project werken gemeenten, 
GGD, Jeugd en Gezin, Jellinek, politie en 
Trimbos samen

Meer weten over alcohol en opvoeding: 
www.uwkindenalcohol.nl

Wat weten ouders over het alcoholgebruik van hun kind? 
Resultaten telefonisch onderzoek onder ouders

De heer F.C. Cornelis uit Blaricum is zaterdag 27 augustus jl. benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
De heer Cornelis kreeg de onderscheiding onder andere voor zijn grote inzet en betrokkenheid in de roeisport en zijn inzet 
voor duurzaam ondernemen.

Locoburgemeester Anne-Marie Kennis 
reikte de onderscheiding en de bijbeho-
rende versierselen uit ter gelegenheid 
van het afscheid van de heer Cornelis als 
voorzitter van de Nederlandse Roeibond.

Overzicht
De heer Cornelis was van 2000 tot 2007 
voorzitter van de Hilversumse Roei-
vereniging Cornelis Tromp. Onder zijn 
leiding zijn de Tromp Boat Races uitge-
groeid tot één van de grootste Neder-
landse roeiwedstrijden.
In 2007 werd de heer Cornelis bestuurs-
lid van de Koninklijke Nederlandse 
Roeibond. Hij was in beginsel voorna-
melijk verantwoordelijk voor de werving 
van sponsoren. De heer Cornelis is er in 
geslaagd om grote sponsoren voor de 
sport te boeien en te binden. Hierdoor 

kan de roeisport zich blijven ontwikkelen 
tot een bredere en meer bekende sport, 
welke toegankelijk is voor alle leeftijds-
groepen en waarbij de top kan concur-
reren op Olympisch niveau.
Onder aanvoering van de heer Cornelis 
is het bestuur van de Roeibond gepro-
fessionaliseerd, wat heeft geleid tot het 
werken volgens de NOC*NSF code Goed 
Sportbestuur. Ook heeft de heer Cornelis 
de dopingcontrole op deskundige wijze 
ingevoerd in het reglement van de KNRB.
Sinds 2013 is de heer Cornelis voorzitter 
van de Koninklijke Nederlandse Roei-
bond. Hij heeft veel energie gestoken in 
de realisatie van een nieuw trainingscen-
trum voor de top roeiers, aan de Bos-
baan in Amsterdam. In augustus 2014 
werden de wereldkampioenschappen 
Roeien op de Bosbaan in Amsterdam 

gehouden. De heer Cornelis heeft de 
verantwoordelijkheid van de organisatie 
van dit evenement op zich genomen. 
Tijdens deze kampioenschappen bracht 
de Koninklijke familie een onverwacht 
bezoek.
Naast zijn inzet bij de Roeibond is de 

heer Cornelis sinds 2005 actief betrok-
ken bij de Sustainablilty-Roundtable 
groep. Tijdens deze rondetafelgesprek-
ken wordt gesproken over mogelijke 
nieuwe wijzen van bedrijfsvoering waar-
in duurzame bedrijfsvoering in de toe-
komst kunnen ontwikkelen zonder dat 
de mensen, het milieu of de economie in 
gevaar komen. Door de inzet van de heer 
Cornelis is dit initiatief uitgegroeid tot 
‘milieudenken’ op grote schaal.

Koninklijke onderscheiding voor Frans Cornelis
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Familieberichten
Geboren
14-07-2016 Jurrian Thijn van Klooster
16-08-2016 Jesse Noud Doorn
16-08-2016 Florian Noah Korzilius
16-08-2016  Karel Maarten Arend 

Kaptein
18-08-2016 Charlotte Ynke Tolsma
18-08-2016 Tobias Aaron Hitzerd
19-08-2016 Tessa Bakker
20-08-2016 Benjamin Paul Brugmans
22-08-2016 Evy Sarah Meijer
29-08-2016 Lucas Jan Visser
29-08-2016 Roos Van Slooten

Huwelijken/partnerschap
08-08-2016  Anthony Maalsté en Nina 

Katarzyna Maczynska

Overleden
09-08-2016  Rik Drent,  

geboren 09-08-1947
14-08-2016  Albertus Nicolaas Vitus 

Rozendaal,  
geboren 17-05-1949

15-08-2016  Bas Breedijk,  
geboren 12-11-1946

24-08-2016  Nicolaas Wilhelmus  
Jacobus Post,  
geboren 01-02-1927

01-09-2016  Maria Emma Clazina van 
Diemen-de Jong,  
geboren 03-11-1929

02-09-2016  Maria Johanna Hendrika 
Freshe-Siep,  
geboren 01-06-1925

Keuzes
Boodschappen doen in winkelcentrum De Wetering, De Balken of Bijvanck? Bestaan ze allemaal nog?

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer Laren t/m 8 januari 2017 Kunst-
handel Buffa 1790-1951 Schoonheid te 
koop. De bekende Amsterdamse kunst-
handel Frans Buffa en Zonen speelt een 
belangrijke rol op het gebied van de 
internationale prenten- en schilderijen-
handel. De kunsthandel specialiseerde 
zich in de verkoop van hedendaagse 
moderne schilderkunst, waaronder wer-
ken van George Hendrik Breitner, Kees 
van Dongen, Leo Gestel en Piet Mond-
riaan. De tentoonstelling toont een over-
zicht van 150 jaar kunsthandel en geeft 
inzicht in de dagelijkse gang van zaken 
in een kunsthandel. Openingstijden: di 
t/m zon van 11.00-17.00 uur. www.sin-
gerlaren.nl.
Historische Kring Blaricum exposi-
tie van werken van de Blaricumse In-
grid Wiegers. Te bezichtigen 24 en 25 
september (tijdens de Atelierroute) en 
daarna t/m 5 november, dan zijn de ope-

ningstijden 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 designer. 
Voor informatie www.vivium.nl/toren-
hof-agenda.
BEL-kantoor Eemnes t/m 18 oktober 
de expositie Kleur, Kracht en Passie, 
werk van 12 kunstenaars met allen hun 
atelier in Laren. Openingstijden: ma t/m 
dond van 08.30 uur-17.00 uur. 

WELZIJN/CULTUUR
PC Helpdesk BEL 10 oktober van 
14.00-16.00 uur presentatie Plezier met 
Windows 10 voor 50+ in Brinkhuis La-
ren. Aan de orde komt: de gebruiksvrien-
delijkheid, beveiliging, apps,  opslag in 
de cloud, handige en leuke ingebouwde 

extra toepassingen. Aanmelden: 
themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl 
o.v.v. naam, telnr., e-mailadres en aantal 
deelnemers. Kosten € 6,- p.p., inclusief 
een kopje koffie/thee in de pauze. De 
PC Helpdesk BEL is geopend op maan-
dag t/m vrijdag van 10.00-12.00 Brink-
huis Laren.
Repair Café 8 oktober van 10.00-13.00 
uur in De Malbak. Te vervangen onder-
delen dient u zelf mee te brengen. Een 
vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld.
Het Theosofisch Genootschap Stu-
diebijeenkomst Verdieping in de esote-
rische (innerlijke) kennis, Wind van de 
geest + Bron van occultisme op 4 ok-
tober. Lezingen: 18 oktober Stamt de 
mens echt af van de aap? In Blaercom, 
aanvang 20.00 uur en toegang gratis. 
Voor info: www.theosofie.net.
2e handskinderkleding- en speelgoed-
beurs 1 oktober in De Malbak. Voor 
iedereen die op zoek is naar leuke en 

betaalbare 2e handskinderkleding en 
–speelgoed. Er zijn vijf zalen vol met 
kleding in kleine en grote kindermaten. 
De beurs is open van 10.00-12.00 uur 
en is gratis toegankelijk voor bezoe-
kers. Contact via kledingbeursmalbak@
gmail.com.
Royal Care ‘Hoe kan ik nu al weten 
hoeveel zorg ik later nodig heb? Ik weet 
toch niet hoe ik er later voor sta?’ Ro-
yal Care organiseert op 5 november van 
10.00-15.00 uur op Meentweg 37R een 
informatiedag. Een dag waar u terecht 
kunt met al uw vragen over hoe u de 
beste zorg kunt krijgen met uw budget. 
Royal Care is zorgaanbieder op het ge-
bied van thuiszorg. Het team van pro-
fessionals kijkt samen met u naar uw 
zorgwensen en verleent de zorg in de 
door u gewenste omgeving. Van 24-uurs 
tot particuliere zorg, van persoonlijke 
verzorging tot palliatieve zorg. 
Informatie: www.royalcare.nl.

Dorpswandeling
Op 1 oktober organiseert de Historische Kring Blaricum (HKB) weer een dorps-
wandeling. 

Een rondwandeling door ons mooie dorp 
met uw gids Frans Ruijter, brengt u op 
bekende en minder bekende plekjes. Met 
elkaar wordt bepaald waarom en waar 
we heen wandelen. 
De HKB koestert het verleden en wil 
graag bewerkstelligen dat we met z’n 
allen zuinig moeten zijn op ons mooie 
culturele erfgoed, want dat is Blaricum 
toch zeker. 

Informatie en aanmelden
1 Oktober 14.00-16.00 uur, startend op 
Brinklaan 4a. Kosten: voor leden HKB 
gratis, niet leden betalen € 3,-. Aan-
melden via info@hkblaricum.nl of 06-
53168006. Wilt u buiten de geplande 
wandelingen, bijvoorbeeld ter gelegen-
heid van een verjaardag, jubileum of fa-
miliereünie, ook een rondleiding? Neem 
dan contact op met de HKB. 

Kopij
Heeft u iets te melden over uw vereni-
ging, evenement of iets anders in Blari-
cum? Laat het ons weten via redactie@
heienwei.nl. Kopij voor het oktobernum-
mer inleveren uiterlijk 6 oktober.
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