
Kampioen
Hij is pas twaalf jaar oud en mag zich 
Nederlands kampioen in de Micro-
max-klasse noemen. 
Dat in zijn pas tweede seizoen karten. 
Coen uit Blaricum is een groot talent. 
Om te onderstrepen wie dit seizoen de 
beste was, won hij ook nog de laatste 
race van het seizoen. ‘Toen ik over de 
fi nish kwam tijdens de derde race wist 
ik nog niet dat ik Nederlands kampioen 
was. Maar toen vroeg een meneer van 
de wedstrijd of ik de Nederlandse vlag 

wilde aanpakken. Toen wist ik het.’ Bij 
FJ-Motorsport zijn ze super trots dat ze 
als kleiner team in de paddock een kam-
pioen hebben kunnen afl everen. 

Hoogste klant-
tevredenheid  

AH Blaricum heeft van 850 AH-super-
markten in Nederland de prijs voor de 
hoogste klanttevredenheid gewonnen.

Wethouder Anne-Marie Kennis kwam fe-
liciteren: ‘De gemeente is supertrots op 
onze AH.’
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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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

Barbara Houwers, van schilderen en 
beelden maken naar 3d printen
door Gerda Jellema
‘Herhaling en ritme zijn de twee constanten in mijn werk.’ Barbara Houwers, 
Blaricums kunstenares, vertelt enthousiast over hoe haar werk zich de afge-
lopen jaren heeft geëvolueerd van schilderen en beelden maken naar haar 
huidige 3d werk.

Barbara volgde van 1976-1982 de Stich-
ting Opleiding Leraren te Utrecht en de 
Academie voor Beelden-
de vorming in Amers-
foort, en werkte als 
docent. Van 1990-1992 
volgde zij de eindfase 
autonoom/schilderkunst 
aan de HKU waarna zij 
zich als kunstenaar ves-
tigde. Volgend jaar viert 
zij haar 25-jarig jubile-
um. Naast haar kunste-
naarschap gaf zij cursus-
sen onder meer aan de Volksuniversiteit. 
Barbara zat in het oprichtingsbestuur van 
de Gooise Kunstkring waarvan zij tien 

jaar voorzitter was. Ze was betrokken 
bij de Stichting Huis van de Kunsten en 

vijf jaar voorzitter 
van het al bestaande 
netwerk Entre Fem-
mes-Gooi, daarnaast 
werkte Barbara als 
Art Consultant. 
Dit alles tot en met 
2015, sindsdien wil 
zij zich weer rich-
ten op haar ontwik-
keling en ontdek-
kingstocht binnen 

de kunst en de mogelijkheden daarin. 
Barbara is nog wel actief als bestuurslid 

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

Dag van het Werkpaard Een (bijna) strakblauwe hemel, een prachtig terrein aan de 
Noolseweg, tafereeltjes van ruim honderd jaar geleden, tweehonderd vrijwilligers 
en een  zeer enthousiast publiek. Het was een dag met een gouden randje. Voor de 
uitslagen zie www.dagvanhetwerkpaard.nl.

IN-MEMORIAMAVOND

Vrijdag 4 november 2016
willen wij onze dierbaren gedenken

die rusten op de Algemene Begraafplaats
aan de Woensbergweg 11 te Blaricum.

Wij nodigen u uit veel lichtjes te ontsteken
bij de graven en daardoor

onze gevoelens voor de overledenen te uiten.

In de sfeervolle aula,
die geopend is van 17.30 tot 21.30

kunt u genieten van warme koffie of thee
en schilderijen/tekeningen van

Klaas Fernhout,
een van de vele kunstenaars die hier rusten.

U bent van harte welkom, ook kinderen 
(onder begeleiding)

Info:
Henk de Boer  |  Lies Verver 06-18 830 727

vincentgmbrugman@gmail.com
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Gered door fact-checkers? 

Hoe dreigend de nieuwe tsaar van 
Rusland ook rammelt met zijn 
wapentuig, in de Verenigde Staten 
van Amerika wordt op 8 november 
de enige echte machtigste man of 
vrouw ter wereld gekozen. Het land 
met de grootste economie. Het land 
met het hoogste aantal verschillen-
de etnische groeperingen. Het land 
waar harder gewerkt, uitgevonden 
en ontslagen wordt, en de meningen 
meer verdeeld zijn dan waar dan 
ook. Waar de 45e presidentsverkie-
zing dit jaar de grootste politieke 
realityshow vormt.  
Oorzaak? De deelname van Donald 
Trump, de ijdele, schreeuwende 
schuifelaar in schimmige onroe-
rendgoedzaken. De blonde, kwa-
kende kuifeend die voortdurend 
weldenkende mensen tegen zich in 
het harnas jaagt. Die merendeels 
onzin uitkraamt. Maar die nog wel 
blijft beschikken over een forse, fa-
natieke aanhang. Hoe hij dat doet? 
Wel, uit recent onderzoek blijkt dat 
hij als eerste presidentskandidaat 
intensief het internet en de moder-
ne media hanteert. Kanalen, met de 
laatste jaren een steeds scherpere, 
hardere en kwetsender taal. Moei-
teloos heeft hij zich bij dit stuitende 
taalgebruik aangesloten. Een taal 
die naadloos past in zijn strategie. 
Bot. Niemand ontziend. Provoce-
rend. Beschadigend. Waarheidsge-
halte? I don’t give a damn!       
Levert deze ‘nieuwe’ communica-
tie-aanpak Trump nu echt meer 
stemmen op? Dat is nog de vraag. 
Want wat blijkt? De kranten en 
nieuwszenders zijn gestopt met 
het klakkeloos en letterlijk overne-
men van de uitspraken van beide 
presidentskandidaten. Tot voor kort 
werden  in persberichten beider 
uitspraken steeds ingeluid met: 
‘hij zei’ en ‘zij zei’. De pers heeft 
nu echter extra ‘fact-checkers’ 
in dienst genomen. Deze mensen 
controleren alle ‘realtime’ uit-
spraken van beide kandidaten op 
waarheidsgehalte. Alles komt op 
de snijtafel en wordt onderzocht. 
Gebleken leugens worden in niet 
mis te verstane bewoordingen direct 
openbaar gemaakt. Trump, wiens 
uitspraken in maart nog voor 80% 
gelogen bleken, wordt daardoor 
het zwaarst getroffen. Eindeloos 
woorden-gewriemel achteraf om 
alsnog gelijk te krijgen werkt niet 
meer. Wordt de wereld dan toch nog 
gered, door deze fact-checkers? 

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  
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Wijnproefavond 18 november
Stichting Promotie Blaricum organiseert in samenwerking met de 
Blaricumse middenstand, voor de negentiende keer, een wijnproefavond. 

Dit evenement vindt plaats op  18 no-
vember, 19.00-22.00 uur. Na afl oop een 
afterparty in Moeke Spijkstra of café 
d’Ouwe Tak. 

Inschrijven 
Inschrijven (op volgorde van binnen-
komst) op 29 oktober, 09.00 uur in Blaer-
com. U kunt voor max. 15 personen in-
schrijven en voor iedere deelnemer dient 
u naam, m/v, leeftijd, email-adres en tel.
nummer op te geven. Wees op tijd! Ieder 
jaar moet de stichting helaas mensen te-
leurstellen. Kosten € 12,50 p.p. en dient 

contant te worden voldaan. U ontvangt 
een deelnemersbewijs waarmee u op 
18 november een wijnproefglas krijgt. 
Ook ontvangt u een routebeschrijving 
van de deelnemende ondernemers en een 
button, alleen op vertoon van deze but-
ton wordt wijn geschonken. Deelname 
onder de 25 jaar is niet mogelijk.

Nieuw, een loterij
Bij inschrijving doet u automatisch mee 
aan een loterij met vier prachtige prij-
zen, beschikbaar gesteld door Kom en 
Kijk, Seconda, Nagelstudio Nails by 
Rose en voor de hoofdprijs, een week-
endje weg, door de Travelclub. Er vindt 
een voortrekking plaats van 20 winnaars, 
de uiteindelijke trekking is bij aanvang 
van de wijnproeverij om 19.00 uur bij de 
muziektent. 

Informatie: www.blaricumpromotie.nl.

van de Dooyewaard Stichting. Haar inzet 
voor de kunst is niet ongemerkt gebleven 
en in 2015 werd Barbara benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Technieken en materialen
In haar werk maakt Barbara Houwers ge-
bruik van diverse technieken en materi-
alen zoals hout, verf (Barbara heeft zich 
verdiept in het maken van verf in haar 
project ‘Pigment verhalen’), kunsthars 
en zand, Barbara: ‘Vrienden en beken-
den namen zand mee uit alle delen van 
de wereld’. Barbara brak door met haar 
schilderijen met gestileerde menselijke 
fi guren, deze fi guren zie je ook weer te-
rug in haar huidige ritmische abstracten 
en 3d werk. Een mooi voorbeeld is het 
YouTube fi lmpje: 3D-print design Bar-
bara Houwers, waar het wordingsproces 
begint met haar schets van een gestileerd 
fi guur en eindigt in een 3d geprint object 
‘fl ower’. Ook Barbara’s laatste beeld is 
een 3d vorm van haar bekende schilde-
rijfi guren. Voor deze nieuwe techniek 
werkt Barbara samen met de technici 
van M&H 3D-reverse in Eemnes. Dat 
Barbara computertechniek niet schuwt 
blijkt uit haar interesse voor het maken 
van websites en het bijhouden hiervan. 
Barbara’s website is dan ook van haar 
hand. 

Delen met anderen
Barbara die ooit als docent is begonnen, 
kan dit niet helemaal los laten. Zo gaat 
zij in het komende schoolseizoen op een 
middelbare school informatie geven hoe 
het ‘kunst in 3d printen’ in zijn werk 
gaat. Ook hier zit herhaling en ritme in: 
leert Barbara wat? Dan wil ze dit delen 
met anderen. In november doet Barbara 
mee aan de nationale Kunstweek van 5 
t/m 13 november. De Kunstweek is in het 

hele land bij een groot aantal kunstinstel-
lingen, galerieën, kunstuitlenen, kunste-
naars en gemeenten. Barbara Houwers 
zet haar atelierdeuren open voor geïnte-
resseerden, zodat u kennis kunt maken 
met Barbara’s manier van omgaan met 
zowel de ‘traditionele’ wijze van schil-
derkunst als met de technieken die nu 
toegepast kunnen worden. Tijdens de 
open dagen zijn haar nieuw objecten in 
3d print te zien en te koop.

Info: www.barbarahouwers.com 
waarin opgenomen een 

ontwikkelingsschets van Barbara’s 
werk door kunsthistorica 

drs. Diana Kostman. Info M&H 3D 
Reverse, specialist in 3D meettech-
nologie. M&H staat voor ‘Meten & 

Herleiden’: www.m-h.nl. 

Vervolg van pagina 1

Barbara Houwers werkend aan een van 
haar nieuwe objecten 
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Mondspray en een award
door Marjolijn Schat
De trouwfotograaf Alva Velázquez is met twee awards onderscheiden op een 
Britse website voor bruidsfotografie, Wedding Photography Select. Dit is een 
website voor ’s werelds beste bruidsfoto’s.

Allle grootheden in de internationale 
trouwfotografie dongen mee naar deze 
prestigieuze awards. Het is bijzonder dat 
Alva al na de 2,5 jaar dat hij zich heeft 
gericht op bruidsfotografie, op dit toneel 
te zien is. ‘Elke bruiloft is uniek en vergt 

het uiterste van een bruidsfotograaf’, 
zegt Alva, geboren Amsterdammer, die 
nu bijna een jaar met zijn vrouw Irene 
en kinderen Xavio en Zenza in ons dorp 
woont, naar volle tevredenheid in de Bla-
ricummermeent.

Emotiefotografie
De winnende foto met de mondspray 
is gemaakt in West-Friesland, het net 
getrouwde stel maakte zich klaar voor 
de receptie; even een frisse adem voor 
al het gezoen. Zeker niet een standaard 
bruidsfoto, wel puur en echt. De ande-
re prijswinnende foto is een prachtig 
zwart/wit-portret van een douchende 
bruidegom in spe. ‘Elke bruiloft is uniek 
en vergt het uiterste van een bruidsfoto-
graaf, echt elke bruiloft is bijzonder, ook 
de 3e van die week.’ Het is voor Alva tel-
kens weer een eer om op zo’n bijzondere 
mijlpaal van twee mensen aanwezig te 
mogen zijn. De verantwoordelijkheid om 
dit goed en sfeervol vast te leggen neemt 
hij dan ook zeer serieus. Zijn succes wijt 
hij aan zijn emotiefotografie. ‘Ik wil dat 
bruidsparen bij het zien van de foto’s hun 
dag weer écht herbeleven. Ook over 20, 
30 of 40 jaar. Dat kan alleen als je de 
emotie van het bruidspaar, maar ook van 
oma, opa, vriendinnen en anderen die 
aanwezig zijn, kunt “vangen”. Dat zijn 
de herinneringen die de rest van je leven 
waarde houden.’

Informatie: 
www.alvafotografie.nl, 

waarbij u zeker de prachtige 
portfolio van Alva moet zien.

Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl
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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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Woningen voor grote gezinnen
door Frans Ruijter
Zoals in het augustusnummer in het 
artikel over de woningbouw van na de 
Tweede Wereldoorlog beloofd, kom ik 
nu terug op de huizen die voor ‘grote 
gezinnen’ gebouwd zijn aan het Kerk-
pad en Middenweg. Belofte maakt nu 
eenmaal schuld, dus bij deze.

Aan het Kerkpad had de gemeente grond 
verworven en er werd in 1954 een plan 
gemaakt om daar vier twee-onder-één-
kappers te bouwen. Een jaar later, in 
1955, werden ze al bewoond. Voor de 
gezinnen die er kwamen wonen was dit, 
wat woongenot betreft, een geweldige 
verbetering. 

De meeste van deze gezinnen woonden 
ergens bij anderen in of woonden in een 
veel te klein of minder comfortabel huis. 
Hieronder een opsomming van de fami-
lies die er vanaf het begin, of een paar 
jaar later, kwamen wonen. 

Kerkpad 3: familie Weerenstein. Dit ge-
zin telde zeven kinderen. 
Kerkpad 5: familie Borsen, negen kin-
deren.
Kerkpad 7: familie Bekema, met zeven 
kinderen. Vanaf 1957: familie Vos met 
acht kinderen.
Kerkpad 9: familie Schaapherder met 
zes kinderen. Vanaf 1965: familie Krij-
nen met twaalf kinderen.
Kerkpad 11: familie Rebel, vijf kinde-
ren. Vanaf 1963: familie De Jong, tien 
kinderen.
Kerkpad 13: familie Van Dijk. Dit gezin 
telde tien kinderen.
Kerkpad 15: familie De Winter met zes 
kinderen. In 1962 kwam de familie Lu-
cardie, vanuit Assen, zij hadden dertien 
kinderen; zes kinderen waren het huis 
al uit, vijf waren er getrouwd en één, 
Sonja, was in het klooster getreden. Ook 
hun oma ‘Moesje’ en een tante, Frieda 

(zus van hun moeder), woonden bij hen. 
Dochter Irene is in die jaren met Jan 
de Jonge getrouwd en kregen een zoon 
André, die ook op het Kerkpad 15 gin-
gen wonen. Totaal woonden zij daar toen 
met veertien personen.
Kerkpad 17: familie Elbers, tien kinde-
ren. Vanaf 1970: familie Van de Kamp 
met vijf kinderen.

Ingeburgerd
Door de jaren heen woonden er tussen 
de veertig en vijftig kinderen aan het 
Kerkpad. Het was een levendig stukje 
Blaricum. De families kenden elkaar 
allemaal, want de meesten waren in dit 
dorp geboren en getogen. Er werd door 
de kinderen gevoetbald tegen de hek-
ken van de voormalige melkfabriek ‘De 
Goede Verwachting’. 
Toen de familie Lucardie in 1962 van-
uit Assen aankwam, rolde er naast een 
aantal kinderen ook een voetbal uit de  
verhuiswagen. De kinderen die er al 
woonden vroegen: ‘Doen jullie met  
ons mee?’ Er werden oude schoenen 
aangetrokken en na vijf minuten in Bla-
ricum waren ze al volkomen ‘ingebur-
gerd’. Daar was toen geen cursus voor 
nodig…

Dezelfde huizen
Aan de Middenweg werden in 1956 ook 
twee-onder-één-kappers gebouwd, net 
als aan het Kerkpad. Deze woningen 
staan waar destijds de gemeentewerf 
achter werd gevestigd. Er kwamen ge-
meenteambtenaren van de gemeente 
Blaricum in te wonen. 

Middenweg 5: familie Ruijter. Dit gezin 
telde acht kinderen, waarvan ik er een 
ben. Toen in de jaren zeventig van de vo-
rige eeuw bij ons bijna iedereen de deur 
uit was kwam er een wethouder bij mijn 
moeder vragen of zij niet naar een kleiner 
huisje wilde verhuizen. Hij zei letterlijk: 
‘Het huis wordt nu wel erg groot voor u.’ 
Hierop antwoordde mijn moeder: ‘Toen 
we hier nog met z’n tienen woonden, 
vroeg je ook niet of het te klein was.’ En 
zij bleef er netjes wonen. 
Middenweg 7: familie Borsen. Dit ge-
zin telde vier kinderen. 

Op dit moment wordt alleen Kerkpad 13 
nog bewoond door twee kinderen van de 
familie Van Dijk. Middenweg 7 wordt 
nog steeds bewoond door de eerste be-
woonster, mijn voormalige buurvrouw 
Truus Borsen-Hoogenboom. 
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Bestuurskrachtonderzoek

door Adrie van Zon
De drie colleges van burgemeesters en wethouders van de BEL-gemeenten onderschrijven de belangrijkste conclusies 
van het in opdracht van Gedeputeerde Staten uitgebrachte rapport van Deloitte naar de bestuurskracht in de 
regio Gooi en Vechtstreek.                                                                                 

Het rapport constateert dat de bestuurs-
kracht van Laren en Blaricum (Eem-
nes werd als Utrechtse gemeente niet 
onderzocht) voldoende is, maar dat  de 
BEL-gemeenten ambtelijk en bestuur-
lijk op onderdelen kwetsbaar zijn door 
de bezuinigingen van de afgelopen ja-
ren. Vorig jaar heeft de BEL-Combi-
natie om die reden o.a. geïnvesteerd in 
een ICT-programma waarmee de drie 
gemeenten voldoen aan de door de rijks-
overheid gestelde eisen.                                                                                                                      

Blaricum en Laren, zo zegt het rapport, 
hebben hoge bestuurskosten in combi-
natie met hoge woonlasten. Uit de res-
pectievelijke dialogen met de inwoners, 
die onlangs zijn gehouden, kwam daar-
entegen niet naar voren dat men de lo-
kale belastingdruk als een overwegend 
probleem voelt. Zeggenschap over de lo-
kale voorzieningen en de nabijheid van 
het bestuur werd over het algemeen als 
een belangrijk goed ervaren. Het dorpse 
karakter, de kleinschaligheid, de eigen 

identiteit en het nauwe contact met de 
bevolking zijn voor het college waarde-
volle kenmerken waar zij in blijven in-
vesteren.    
                              
Dienstverlening 
Over de dienstverlening zijn de inwoners 
van de BEL-gemeenten ook tevreden. 
Om dit blijven te realiseren willen Bla-
ricum, Eemnes en Laren hun krachten 
bundelen met buurgemeenten op de be-
drijfsvoeringstaken, zoals personeel, in-
formatie, organisatie, financiën, automa-
tisering, huisvesting. De drie gemeenten 
zien hierbij in eerste instantie Hilversum 
als samenwerkingspartner omdat een 
sterke regio gebaat is bij een sterke cen-
trumgemeente.

Regionale samenwerking
Het derde hoofdpunt uit het rapport is 
dat de bestuurskracht van de Regio Gooi 
en Vechtstreek slecht is met uitzonde-
ring van het sociaal domein dat voor de 
BEL-gemeenten naar grote tevreden-

heid wordt uitgevoerd door 
Huizen. De colleges vinden 
dat de regionale bestuurs-
kracht inderdaad aanzienlijke 
versterking nodig heeft, niet, 
zoals het rapport van Deloitte 
zegt, door te komen tot maxi-
maal drie gemeente in de re-
gio, maar door bovenlokale 
vraagstukken op het gebied 
van bereikbaarheid, verkeer 
(A1, A27) wonen, economie, 
ruimtelijke ordening, natuur 
en landschap onder te brengen 
in een regionale samenwer-
kingsrelatie, provinciegrens 
overschrijdend. Gemanda-
teerde wethouders in een 
Gooi, Vecht en Eem college 
krijgen dan  de taak om de 
regionale dossiers met voort-
varendheid aan te pakken 
en ter voorbereiding voor 
te leggen in een Regioraad.                                                                        
Deze aanpak geeft de lokale 
ambtelijke organisaties lucht 
omdat bovenlokale dossiers 
op regionaal niveau behandeld 
worden.

Coalition of the willing
Tot nu toe kwam het hélaas 
voor dat regio zaken niet tot 

stand kwamen omdat één of meer part-
ners geen medewerking verleenden. Om 
die reden zal de bestuurscultuur in de 
nieuwe regio drastisch moeten wijzigen. 
Gemeenten moeten elkaar vinden om-
dat ze iets met elkaar hebben (coalition 
of the willing) en omdat ze elkaar nodig 
hebben om bovenlokale opgaven te rea-
liseren.

Geen herindeling
De drie colleges vinden in de lokale  
bestuurskracht geen aanleiding om (per 
1 januari 2023) te komen tot maximaal 
drie gemeenten. Ten aanzien van het 
versterken van de regionale bestuurs-
kracht pleiten de colleges er voor om 
een tijdrovende en complexe discussie 
over bestuurlijke fusies en mogelijke 
ontvlechtingen te vermijden en om in-
houdelijke samenwerking op regioschaal 
boven structuurdiscussie te stellen.  
Het voorstel wordt behandeld in de 
raadsvergadering van 1 november aan-
staande.

Royal Care & We Care
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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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Versa Vrij-
willigerscentrale 
Laren-Blaricum
Heeft u een paar uurtjes per week over 
en wilt u graag aan de slag als vrijwil-
liger? Dan kunt u terecht bij de Vrij-
willigerscentrale. 

Al meer dan 30 jaar worden vrijwilligers 
en organisaties met succes aan elkaar 
verbonden. In een eerdere editie van 
hei & wei vertelden wij u dat de Versa 
Vrijwiligerscentrale nu in Blaercom en  
De Malbak gevestigd is. Met regelmaat 
worden daar nu enthousiaste vrijwilli-
gers voor verschillende functies gevon-
den. 

Actuele vacatures
De map met actuele vacatures ligt tijdens 
de openingstijden op de locaties ter in-
zage. 

Op dit moment is bijvoorbeeld de Stich-
ting Moestuin Blaricummermeent (zij 
leveren groente aan de voedselbank) 
op zoek naar een vrijwilliger voor het 
zaaien, planten, oogsten en klein on-
derhoud. Informatie: Henny Spruijt, 
tel. 5255838/06-26350978 of via  
hennyspruijt@zonnet.nl. 

Of lijkt het u iets om als vrijwilliger 
bij Tafeltje-dekje Blaricum aan de slag 
te gaan? Ze zijn daar op zoek naar een 
contactpersoon voor de rijders van de 
maaltijden (over o.a. het ruilen van roos-
ters, contact met de administratie over 
roosters, aan- en afmeldingen van eters).  
Informatie: Annemieke Lute, tel. 
7504164 of via alute@versawelzijn.nl.

Dorpshuis Blaercom is op zoek naar een 
bestuurslid Communicatie: o.a. het com-
municatieplan updaten, het ontwikkelen 
van nieuwe activiteiten, verantwoorde-
lijk voor persberichten en aanvragen 
van subsidies. Interesse? Neem contact 
op met Jan Heybroek tel. 5311131/06-
22961660 of voorzitter@blaercom.nl.

Versa Vrijwilligerscentrale 
Laren Blaricum

tel. 7504149, e-mail 
vclarenblaricum@versawelzijn.nl
www.versavrijwilligerscentrale.nl

 
Blaercom dinsdag 

14.00-15.00 uur
De Malbak donderdag 

13.30-14.30 uur
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Even voorstellen…Rik Roos

door Gerda Jellema
Voorgedragen door zijn teamgenoot 
en goede vriend, Anton van de Bergh, 
stellen we voor: de Blaricummer Rik 
Roos. Zijn ouders kwamen weliswaar 
vanuit Amsterdam naar Blaricum, 
maar Rik is een geboren en getogen 
Blaricummer en vermaakt zich prima 
in het mooie Blaricum.

Rik Roos voetbalt al sinds zijn vierde 
en natuurlijk bij BVV’31. Rik is ‘laatste 
man’. Ook zijn zus voetbalt bij BVV’31. 
Naast lichamelijke sport heeft hij vroe-
ger ook geschaakt. Hij zat bij de schaak-
vereniging Het Dikke Torentje te Eem-
nes. Rik speelde op niveau en deed mee 
aan regiocompetities. 

Tot en met de eerste klas van de mid-
delbare school heeft hij dit gedaan. Rik 
zit op het Erfgooiers college in de derde 
klas vwo. Een echte carrièrewens heeft 
Rik nog niet maar een toekomst in de 
voetbalmakelaardij lijkt hem wel wat, er-
gens directeur worden (‘Behalve op een 
school.’) ziet hij ook wel zitten. 

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

�������������������
������������
����������

��������

������������
��������
�������������

���������������������

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

Rik, voetballer in hart en nieren

Waarom woont Rik Roos in 
Blaricum?
Omdat Rik hier geboren is en hij nog 
bij zijn ouders woont die het hier ook 
naar hun zin hebben.

Wat doet Rik in zijn vrije tijd?
Rik voetbalt en gaat ervoor. Naast 
voetballen loopt hij weleens hard 
en trekt hij op met zijn vrienden als 
school dit toe laat. Hij zou het daarom 
fijn vinden als er in Blaricum een ont-
moetingsplek voor de jeugd zou zijn.

Met wie zou Rik wel wat willen 
drinken?
Natuurlijk wil hij ook met zijn voet-
balteam lekker dollen. Rik is een voet-
balfan van Ajax en zou wel met die 
voetballers wat willen drinken, maar 
als persoon kiest hij Johan Cruijff. 
Rik: ‘Johan heeft veel voor het voet-
ballen gedaan en betekend, iedereen 
in de wereld kent hem en ik denk dat 
Johan nog wel wat tips voor mij zou 
hebben.’ 

Twitteren, Facebook?
Rik: ‘Facebook is meer voor oude-
re mensen.’ Rik zit op Instagram en 
Snapchat, bij deze laatste toepassing 
zijn de gezonden foto’s slechts een 
paar seconden zichtbaar bij de ontvan-
gers, daarna verdwijnen de foto’s. Rik: 
‘Ik kijk wel geregeld naar filmpjes via 
YouTube’.

Vakantie: zomer of winter?
‘Het liefst zomervakantie, maar skiën 
vind ik ook leuk.’ Rik is sportief en hij 
staat al sinds zo ongeveer zijn derde op 
de ski’s en zoeft gemakkelijk de zwarte 

piste af. Maar hij loopt toch liever in 
een korte broek dan in een skibroek.

Wat is een echte Rik-eigenschap?
‘Dat vind ik moeilijk om van mijzelf te 
zeggen. Maar ik hou wel van het ma-
ken van een grapje of een mop vertel-
len’. Zo te horen is Rik wel een van de 
gangmakers in een gezelschap.

Aan wie geeft Rik het stokje door?
Rik: ‘Ik wil het stokje doorgeven aan 
Jan van der Steeg. Hij is heel sportief 
en doet ook vrijwilligerswerk in Bla-
ricum.’

En verder… 

Langs de lijn bij BVV’31

Kampioensbeker

Engel in Blaricum

door Michiel Meijer
Een bekende naam is terug in het dorp. 
Drogisterij Engel opende haar deuren 
begin maart in het nieuwe Winkelcen-
trum De Bijvanck. 

Nico Engel zet hiermee een familie-
traditie voort. Vader Engel begon in de 
jaren 60 in Amersfoort toen de handel 
in kolen terug liep. Nico leerde het vak 
bij pa en begon op een gegeven moment 
een 2e vestiging in de stad. De oudere 
broers, Joop (vroeger op de Torenlaan en  
Bijvanck) en Bert (Nijkerk), hadden 
inmiddels al een eigen drogisterij. Een 
ware drogisten-dynastie!

Nico, Lobke en Nel
En nu is Nico Engel met zijn team, Lob-
ke van der Woude en Nel Polhout, neer-
gestreken in De Bijvanck. Engel: ‘Het is 
leuk om in dit fonkelnieuwe pand op de 
Hooibrug te beginnen. Het hele winkel-
centrum is vernieuwd en dat geeft een 
beetje een pionierssfeer.’ Nico Engel en 
zijn twee collega’s zijn volledig gediplo-
meerd drogist. ‘Daarmee onderscheiden 

wij ons ook van de ketens. Wij zijn nog 
een traditionele drogisterij; we hebben 
écht verstand van hetgeen we verko-
pen. En, we kunnen ook makkelijk in-
springen op de vraag van onze klanten. 
Goed luisteren, dat is heel belangrijk.’ 
Naast de bekende drogisterijartikelen en 
parfums verkoopt Engel ook speelgoed 
en cadeaus.’Misschien niet een voor de 
hand liggende uitbreiding van ons assor-
timent, maar we merken dat onze klan-
ten het enorm op prijs stellen, en… daar 
doen we het voor’, aldus een enthousi-
aste Nico, die vervolgt: ‘Blaricummers 
weten steeds beter de weg naar ons te 
vinden, mond-op-mondreclame werkt 
uitstekend, maar we zijn ook te vin-
den op facebook (www.facebook.com/ 
Engel-Bijvanck). Daar publiceren we 
leuke weetjes en zijn ook onze laatste 
aanbiedingen te vinden.’

Lobke en Nico
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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. 
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Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Blaricum en de grote brand van 1696

door Sybert Blijdenstein
Op 26 maart 1696 breekt in Blaricum de grootste brand ooit uit. Ons dorp bestaat dan uit 108 woningen en 
boerderijen en telt 530 inwoners, waarvan 95% katholiek en 5% protestants, de officiële staatsgodsdienst vanaf 1578. 
Aan de vlammen valt een derde van de woningen en boerderijen ten prooi.          

De woningen en boerderijen in Blari-
cum: vrij dicht opeen gebouwd en voor 
een flink deel  rond de kerk. De daken: 
bedekt met zelf-gesneden, ruim gelegd 
riet. Hooi-opslag: buiten en ook binnen, 
op het laatste vak van de deel, zoals ge-
bruikelijk. Veel hout is verwerkt in de  
woningen en boerderijen: balken en pa-
len, betimmeringen, bedsteden, meubels, 
kruiwagens en karren. Brandgevaar? Ge-
woon niet aan denken. Georganiseerde 
brandweer? Pas 150 jaar later.  

Ideaal voor brand
Op die dag in maart staat er een straffe 
oostenwind. Tijden heeft ‘t al niet meer 
geregend. Hooi, stro, rietbedekking en 
houtwerk zijn kurkdroog. Kort na het 
middaguur breekt brand uit in de woning 
van een oude vrouw die voor het open 
vuur vlas droogt, dat vlam vat. Manden 
en huisraad volgen. De vuurtongen lek-
ken tegen de binnenkant van het rieten 
dak. Het huis staat in een paar minu-
ten in lichterlaaie. Door de felle wind 
breidt het vuur zich razendsnel uit naar 
de buurhuizen. De klok van de gemeen-
tetoren luidt. Brandalarm. De inwoners 
rennen naar de brandhaarden. Inmiddels 
vliegen er grote stukken brandend riet 
door de lucht. Omhoog gestuwd door 
de kolkende hitte, en gegrepen door de 
wind vallen die brandend neer op de 
rieten daken van buurhuizen. In paniek 
vlucht men terug naar de eigen woon-
stee. Om te redden wat er te redden valt. 

Met rieken wordt, voor zover mogelijk 
het neergevallen brandende riet uitgesla-
gen. Vee en kostbare huisraad sleept men 
gehaast naar buiten. Leren emmers wor-
den met water gevuld uit de omringende 
sloten en putten. Emmers gaan van hand 
tot hand. Gooien en weer vullen. Steeds 
maar weer. Het wordt een vergeefs ge-
vecht. 

Schade en getroffen families
In nog geen twee uur tijd gaan 34 van de 
108 woonsteden in vlammen op, evenals 
de school en de predikantswoning. Van 
de kerk is het priesterkoor verbrand en 
de toren beschadigd. Voor zover bekend 
vallen er geen dodelijke slachtoffers. Vee 
komt wel om. Lambert Rijcksz. Lustigh, 
schepen te Huizen, noteert de behuizing 
en de namen - die ook nu nog voorko-
men -  van de gedupeerden: ’de boerderij 
van Meijns Hendriks met vier koeien op 
stal, schuur met huis van Hendrick Ger-
bertsz, twee huizen van Lambert Wil-
lemsz, de huizen van Hendrick de Jager, 
Lambert Jansz Verwer, Jacob Teeuwisz, 
Mewis Teunisz, Koppe Jansz, Ebbe Jan 
Ebbeszen, Hendrick de Kuiper, Mar-
ten Woutersz, Rijck Jacobsz, Tijmen de 
Decker, Grietje Frans, Jan Teunisz, Jacob 
Hendriksz, Jaap Jan en Neeltje Jan Kop-
pen, de predikantswoning, het school-
huis, de huizen van Harmen Harmensz, 
Jacob Sijmonsz den Buijrmeester, Ste-
ven Teunis, Henrick de Snijer, Pieter de 
Decker, Tijmen Lambertz Regter, Wil-

lem Jansz Verwer, Hendrick Cornelisz, 
Dirk Elbertz, Gerrit Tewisz, en Adriaen 
Cornelisz Koster. Het huis van Willem 
Elderse ‘de Gooijer’, een voorvader van 
Frans J.J. de Gooijer, blijft gespaard.’     
De scharende erfgooiers, waarvan de 
boerderijen zijn verbrand, vragen om al 
op 27 maart hun vee op de meent te mo-
gen weiden. Dat wordt toegestaan, hoe-
wel normaal de eerste schaardag pas op 
12 mei is. 

Wederopbouw en geldschuld
Overheidssteun bij de herbouw van de 
getroffen woonsteden in het dorp ont-
breekt. Des te opvallender is het hoe 
snel het afgebrande deel weer herbouwd 
wordt: in een jaar of twee. Een voorbeeld 
van de spankracht en de sterke onder-
linge band van de bevolking. Over de 
herbouwkosten van ‘Hervormde’ kerk, 
de predikantswoning en de school wordt 
lang gesteggeld. Moeizaam komt het 
geld op tafel. Het katholieke dorpsbe-
stuur, dat al jaarlijks de onkosten van de 
Hervormde kerk moet betalen, draagt 
bij met een groot bedrag uit de Alge-
mene Middelen, zo’n 1.000 gulden. Een 
schuldpost die 100 jaar later nog open 
staat!   

(Bronnen: Piet Comello, Frans Ruij-
ter, Bert Berkhof, G. Grootveld,  
Frans de Gooijer, R. Stenvert, Ch. 
Kolman, S. van Ginkel-Meester, en E. 
Stades.)

Blaricum in 1743

Ruim Je Kamer 
Nou Eens Op!
In  september is de ‘Ruim Je Kamer 
Nou Eens Op!’-actie van Stichting 
Blaricum-Sumatra-Medan gestart. 
Op een leuke manier wordt er geld in-
gezameld voor het Indonesische wees-
huis dat al jarenlang door de stichting 
wordt ondersteund. 

Elk jaar organiseert de stichting samen 
met Openbare Basisschool de Bijvanck 
een speciale actie om geld in te zamelen 
voor Abdi Kasih, het Indonesische op-
vangtehuis dat gehandicapte straatkin-
deren onderdak, scholing en verzorging 
biedt. ‘Als het goed met je gaat, kun je 
ook voor een ander zorgen’ is het motto 
van de stichting en tevens de belangrijke 
levensles die alle kinderen van de basis-
school in Blaricum meekrijgen.

Bijzondere actie
De leerlingen worden aangespoord om 
eens goed in hun speelgoedkast te kij-
ken en speelgoed waar niet meer mee 
gespeeld wordt, via Goedomtedelen.nl te 
verkopen. Dit is een online marktplaats 
waarbij een percentage van de opbrengst 
aan een goed doel naar keuze gedoneerd 
kan worden. Of dit nou 1% of 100% 
is, dat maakt niet uit. Het is de bedoe-
ling dat de kinderen hun tweedehands-
speelgoed via deze website verkopen.  
Zo houden zij er zelf een centje aan 
over en ondersteunen zij tegelijkertijd 
hun leeftijdsgenootjes aan de andere 
kant van de wereld. De actie loopt tot 
31 december 2016. Meedoen? Kijk op  
www.stichtingbsm.nl.
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

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

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

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

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

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

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

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
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Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

De Blaricummermeent

Deze maand een foto van een stukje ‘Nieuw Blaricum’, op eeuwenoude grond 
van de Erfgooiers. Na wat stagnatie als gevolg van de wereldwijde recessie, gaat 
de bouw nu gelukkig voorspoedig. In het midden loopt van links naar rechts een 

doorgaande weg, de Floris de Vijfde Dreef. Deze in 1296 in Muiderberg ver-
moorde graaf, heeft veel goed gedaan voor de Erfgooiers. Hij werd ook wel ‘der 
keerlen god’ (god van de kerels, van de gewone man) genoemd. Floris de Vijfde 

kocht Nardiclant (zo heette het Gooi destijds) in één keer vrij van de nonnen-
abdij in Elten, waar het vanaf 968 had toebehoord. De wegen in het midden en 
onderaan de foto zijn dan ook toepasselijk vernoemd naar Blaricumse Erfgooi-
ersfamilies. Als over een paar jaar alles is bebouwd en het aangeplante groen 

goed is aangeslagen, zijn we weer een mooi stukje Blaricum rijker. 
Aangeleverd door Frans Ruijter

Sommige dingen kunnen we niet

door Jan Greven 
Wel eens in Hongkong geweest? En toen ook van de stad naar het vliegveld 
gereden in die prachtige trein? Op tijd, schoon, veilig. De koffers al ingecheckt 
bij het instappen. Een kaartje uit een automaat waar je geen gebruiksaan-
wijzing voor nodig hebt. Wat een comfort!

In vergelijking met China zijn we maar 
een piepklein land. Toch horen we op 
veel terreinen tot de wereldtop. Zoals 
met dijken, water en bruggen. Logisch. 
Altijd hebben we de zee op afstand moe-
ten houden. We doen daar alles voor. 
Zelfs samenwerken. Ook in logistiek 
zijn we goed. Al eeuwenlang zijn we 
een draaischijf waar goederen- en pas-
sagiersstromen binnenkomen, gesplitst 
en naar elders doorgestuurd worden. 
Onze havens behoren tot de beste ter 
wereld. Maar een klein land kan niet 
in alles goed zijn. Al geven we dat niet  
graag toe, sommige dingen kunnen we 
gewoon niet. Zo weten we sinds de Fyra 
dat we niet in staat zijn een goed functio-
nerende Hogesnelheidstrein in te kopen. 
Sinds jaar en dag rijden die overal in Eu-
ropa rond. Niet moeilijk daar een goeie 
uit te zoeken, zou je zeggen. Maar dat 
doen we niet. Stronteigenwijs. We wil-
len goedkoop, te goedkoop. Hoe noem 
je dat? Zuinig, slordig, incompetent? U 
mag het zeggen. We maken er een potje 
van. 

Ook een HSL-baan aanleggen, kunnen 
we niet. Ook daar het zelfde patroon. 
Overal in Europa zijn die spoorbanen 
aangelegd. Kijken welke het meest ge-
schikt is voor onze situatie en kopiëren, 
zou je denken. Maar nee, zo gaat dat 
hier niet. Iemand wilde een eigen, Ne-
derlands veiligheidssysteem. Zou beter 
zijn dan alles wat er was. Nee, dus. De 
baan lag jarenlang ongebruikt, omdat het 
systeem te kwetsbaar was. En toen dat 

eindelijk verholpen was, waren er geen 
treinen. Grote infrastructurele projecten 
zijn trouwens sowieso niet ons sterkste 
punt. De Betuwelijn, een goederenlijn 
die miljarden gekost heeft en de Rot-
terdamse haven pijlsnel zou verbinden 
met Duitsland, loopt nog steeds dood op 
het rangeerterrein van het Duitse grens-
plaatsje Emmerich. Toch moest die lijn 
er komen omdat de Rotterdamse haven-
baronnen wilden laten zien wie het in dit 
land uiteindelijk voor het zeggen heeft. 
En daar ligt ie dan. Te wachten op een 
glorieuze toekomst. 

Fyra, HSL, Betuwelijn en zet daar het 
aanleggen van een vrije busbaan tus-
sen Huizen en station Hilversum maar 
bij. De baan had bij de lancering van 
de plannen in 2009 iets moeten worden 
als die trein in Hongkong. Wat intussen 
daarvan rest, is een uitgekleed lijntje 
(zonder de eerst beoogde aftakkingen 
naar Almere en Utrecht) waarvoor rond 
de honderd miljoen is uitgetrokken om 
een reistijdverkorting van een minuut 
of tien te bereiken. Soms maak ik me 
zorgen. Ik denk aan Hongkong. Aan de 
trein, de snelheid, het gemak. Vitaal, on-
dernemend. Ik google op HOV ’t Gooi. 
Lees de eindeloze adviezen van alle bu-
reaus die ingehuurd worden omdat poli-
tieke moed en draagvlak ontbreken om 
goede, inspirerende besluiten te nemen. 
Voel het wantrouwen in de discussie. De 
stroperigheid, het onvermogen.  
Nee, we kunnen het niet. Sommige din-
gen kunnen we niet. 
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botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Nederland wordt ’s nachts steeds lichter; we behoren tot de meest verlichte 
landen in Europa. En dat terwijl donkere nachten juist goed zijn voor mens en 
dier én voor het milieu, want al dat licht kost veel energie. 

Daarom gaan tijdens de Nacht van 
de Nacht op zaterdag 29 oktober in 
heel Nederland duizenden lichten uit 
en zijn er allerlei nachtactiviteiten in 
verschillende gemeenten. Zo organi-
seert Kinderboerderij Het Spookbos in 
Laren/Eemnes samen met de BEL-
gemeenten een leerzame, spannende, 
creatieve, griezelige en vooral heel 
leuke avond voor iedereen. 

Programma
Van 16.30 tot 20.30 uur zijn er allerlei 

kinderactiviteiten, zoals uilenballen 
uitpluizen, knutselen, schminken, 
ponyrijden en een speurtocht. 
Ook is er een Spookbos, te vinden 
aan de Goyergracht-zuid 3a, 3755 MX 
Eemnes, www.spookbos.nl 
De entree is gratis en tegen betaling 
krijgt u eten en drinken.

Nacht van de Nacht
De Nacht van de Nacht is een evene-
ment van Stichting Natuur en Milieu 
en De Provinciale Milieufederaties in 

samenwerking met Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en het Instituut 
voor natuureducatie en duurzaam-
heid. Op www.nachtvandenacht.nl 
vindt u meer informatie over de Nacht 
van de Nacht en de activiteiten die dan 
worden georganiseerd.

KOM ZATERDAG 29 OKTOBER NAAR DE NACHT VAN DE NACHT!

In augustus en september hebben veel inwoners meegeholpen om het project 
‘Dialoog met de samenleving’ een succes te maken. Eind augustus zijn enquêtes 
ingevuld en zijn er werkateliers gehouden met vertegenwoordigers van het maat-
schappelijk middenveld en met ondernemers. 

Op 24 september vond de inwonertop 
B100 plaats met ruim 80 inwoners. 
Daaruit kwam naar voren dat inwoners 
en ondernemers vooral waarde hechten 
aan het authentieke dorp en het mooie, 
vrije wonen in het groen. Over verkeers-

veiligheid, bereikbaarheid en verbinding 
van de dorpskernen maken zij zich zor-
gen. Een foto-impressie van de B100 is 
te vinden op www.blaricum.nl (Inwoners 
> Projecten > Dialoog Blaricum > B100, 
eerste inwonertop Blaricum, geslaagd). 

De resultaten en het vervolg op dit 
project worden besproken in een ron-
detafelgesprek. U bent hierbij van harte 
welkom. De datum wordt binnenkort op 
de website van de gemeente bekendge-
maakt. Na het rondetafelgesprek stelt 
de gemeenteraad de resultaten en het 
vervolg vast. 

In de volgende Hei & Wei leest u meer 
over dit project.

Dialoog met de samenleving 

Het kunstwerk dat tot 2012 op de rotonde van de Stichtseweg stond, krijgt een 
nieuwe plek in de Bijvanck. ‘Future of the Atomic World’ van kunstenaar Han 
Hulsbergen (1901-1989) werd herhaaldelijk geteisterd door vandalisme. Daarom is 
besloten om het er weg te halen. 

Inmiddels is het kunstwerk gerestau-
reerd en heeft het college besloten 
om ‘Future of the Atomic World’ te 
herplaatsen in de Bijvancksingel nabij 
het Palingpad. Een mooie en bijzondere 
locatie in het water, waar Waternet een 
vergunning voor gegeven heeft. Wan-
neer het kunstwerk geplaatst wordt, is 
nog niet bekend. In ieder geval wordt 
de herplaatsing een feestelijk moment 
voor belanghebbenden en inwoners van 
Blaricum.

Deze fotorealisatie geeft een indruk van 
hoe ‘Future of the Atomic World’ er op 
de nieuwe locatie uit zal zien.

Nieuwe locatie voor kunstwerk 
‘Future of the Atomic World’

Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Blaricum-
mermeent Werkdorp 2016 ter inzage ligt. Dit ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro).

De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent is momenteel vastgelegd in het 
bestemmingsplan Blaricummermeent 
Werkdorp. Met de actualisatie van dit 
bestemmingsplan wordt het plan bijge-
steld naar aanleiding van onder andere 
gewijzigde marktomstandigheden, 
gewijzigde inzichten, geconstateerde 
onvolkomenheden of gewijzigde wet- en 
regelgeving. Tevens is ervoor gekozen 
het bedrijvenpark buiten het plangebied 
te laten in afwachting van een behoefte-
onderzoek.

Het plan ligt vanaf dinsdag 11 oktober 
2016 gedurende zes weken ter inzage bij 
de balie Vergunningen in het BEL-kan-
toor in Eemnes. U kunt hier op afspraak 
terecht (tel. 14 035). 

Of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0376.BPBmeentWD2016-
On01). Hier leest u ook meer over het 
indienen van een zienswijze en of mon-
delinge reactie.

Ontwerpbestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp 2016

02 | 21 oktober 2016 | week 42 | Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan Blari-
cummermeent Werkdorp 2016, NL.IMRO.0376.BPBmeentWD2016-On01, ter inzage ligt.

Inhoud 
De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent is momenteel vastgelegd in het 
bestemmingsplan Blaricummermeent 
Werkdorp. Met de actualisatie van dit be-
stemmingsplan wordt het plan bijgesteld 
naar aanleiding van onder andere gewij-
zigde marktomstandigheden, gewijzigde 
inzichten, geconstateerde onvolkomen-
heden of gewijzigde wet- en regelgeving. 
Tevens is ervoor gekozen het bedrijven-
park buiten het plangebied te laten in 
afwachting van een behoefteonderzoek.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 
dinsdag 11 oktober 2016 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen in het kantoor van de BEL Combina-
tie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. 

U kunt hier op afspraak terecht (tel. 
14 035). Het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u ook inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder een zienswijze indie-
nen bij de gemeenteraad van Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerp-
bestemmingsplan Blaricummermeent 
Werkdorp 2016’. Ook het indienen van 
een mondelinge reactie is mogelijk. 
Hiervoor dient, binnen de termijn van de 
terinzagelegging, een afspraak te worden 
gemaakt met de mevrouw K. de Graaf 
van de BEL Combinatie, telefoonnummer 
14 035. Het is niet mogelijk telefonisch 
of via e-mail uw zienswijze kenbaar te 
maken. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Blaricum-
mermeent Werkdorp 2016’

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

Wilt u de bekendmakingen per post ontvangen? 
Meld u zich dan aan bij het bestuurssecretariaat op: 035 - 751 32 25 of 035 - 751 
32 09. Of per mail: bestuurssecretariaat@blaricum.nl. Het gaat om de besluiten 
zoals gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl 
Aan deze toegezonden bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

De medewerkers van de BEL Combinatie (Buitendienst) zijn al enige tijd op beschei-
den schaal bezig met het opruimen van bladeren op straat. Tussen 14 november en 
23 december gebeurt het echte werk in de vorm van de jaarlijkse bladcampagne. We 
verwachten dat aan het einde van deze periode de meeste openbare ruimtes weer 
veilig en schoon zijn. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de (winterse) weersomstan-
digheden. Goed om te weten: op sommige bermen laat de gemeente het blad liggen, 
als natuurlijke bemesting.

Route bladcampagne 
14 november t/m 18 november 
(week 46): Byvanck Noord-Zuid; 
21 november t/m 25 november 
(week 47): Byvanck buitengebied, 
Randweg, Naarderweg, Torenlaan en 
Eemnesserweg; 
28 november t/m 2 december 
(week 48): Fransepad e.o.; 
5 december t/m 9 december 
(week 49): Melkweg e.o.;
12 december t/m 16 december 
(week 50): dr. Catzlaan e.o.;
19 december t/m 23 december 
(week 51): Huizerweg e.o. Crailo.

Zelf bladafval aanbieden
Tijdens de bladcampagne nemen de ge-
meentemedewerkers ook een hoeveel-
heid particulier bladafval mee. U kunt 
maximaal 1 m³ blad aanbieden. Wilt 
u dat de medewerkers ook úw bladaf-

val meenemen? Zorg dan dat u het zo 
aanbiedt:
•  in de week vóór dat de gemeente in uw 

straat bezig is;
•  blad zo dicht mogelijk op een hoop 

geveegd aan de rijbaan;
•  alleen bladafval, en geen grof tuinaf-

val, zoals takken. De machines raken 
anders beschadigd. 

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) van de BEL Combinatie en hand-
havers van de GAD controleren hierop 
tijdens de bladcampagne. 
Een alternatief is om blad in de GFT-bak te 
gooien. Grote hoeveelheden blad kunt u 
naar een van de GAD-scheidingsstations 
brengen (Bussum, Hilversum of Huizen). 
Afvoerputten en kolken kunnen door de 
bladeren verstopt raken. Zijn deze na de 
bladcampagne nog steeds verstopt? Meld 
dit dan via www.blaricum.nl (Meldpunt 
Openbare Ruimte) of telefonisch: 14 035.

Bladcampagne start op 14 november

Het college van B&W maakt bekend dat de programmabegroting 2017 en de meer-
jarenraming 2018-2020 vanaf heden tot aan de behandeling door de gemeenteraad 
op 8 november 2016 voor een ieder ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 190, lid 2 
Gemeentewet. U kunt de stukken inzien bij de receptie in het gemeentehuis en in de 
hal van de BEL Combinatie. Of kijk op www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Vergaderingen > Raadsvergadering 8 november 2016).

Begroting 2017 en meerjaren-
ramingen 2018-2020

Het college van B&W maakt bekend dat 
het ontwerp wijzigingsplan Eemnes-
serweg-Melkweg ter inzage ligt. Dit op 
grond van het bepaalde in artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening. De wijziging 
betreft splitsing van het perceel c.q. 
aanpassing van de perceelsgrens.
U kunt het ontwerp wijzigingsplan tussen 

14 oktober en 25 november 2016 inzien 
in het kantoor van de BEL Combinatie, 
balie Vergunningen. Voor een afspraak 
kunt u bellen naar 14 035. Of kijk op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0376.WpEemmelk-On01). Hier 
leest u ook meer over het indienen van 
een zienswijze en of mondelinge reactie.

De raad van de gemeente Blaricum heeft op 20 september 2016 besloten de Ver-
ordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 
gemeente Blaricum (Verordening kwaliteit VTH) vast te stellen.

De Verordening kwaliteit VTH heeft 
betrekking op de taken die door of in op-
dracht van het college van burgemeester 
en wethouders worden uitgevoerd in het 
kader van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving van het omgevingsrecht. 
In deze verordening heeft de raad be-

paald dat de uitvoering van deze taken 
moet voldoen aan landelijk vastgestelde 
kwaliteitscriteria.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met team Handhaving, 
tel. 14 035. Of kijk op www.overheid.nl 

Verordening kwaliteit VTH 

Het college van B&W heeft besloten om een parkeerplaats ten behoeve van Karrekamer 20 te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats voor het motorvoertuig 
van de bewoner van elk genoemd perceel. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W 
van Blaricum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Van der Hulst, tel. 14 035.

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ontwerp wijzigingsplan 
Eemnesserweg-Melkweg
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Nederland wordt ’s nachts steeds lichter; we behoren tot de meest verlichte 
landen in Europa. En dat terwijl donkere nachten juist goed zijn voor mens en 
dier én voor het milieu, want al dat licht kost veel energie. 

Daarom gaan tijdens de Nacht van 
de Nacht op zaterdag 29 oktober in 
heel Nederland duizenden lichten uit 
en zijn er allerlei nachtactiviteiten in 
verschillende gemeenten. Zo organi-
seert Kinderboerderij Het Spookbos in 
Laren/Eemnes samen met de BEL-
gemeenten een leerzame, spannende, 
creatieve, griezelige en vooral heel 
leuke avond voor iedereen. 

Programma
Van 16.30 tot 20.30 uur zijn er allerlei 

kinderactiviteiten, zoals uilenballen 
uitpluizen, knutselen, schminken, 
ponyrijden en een speurtocht. 
Ook is er een Spookbos, te vinden 
aan de Goyergracht-zuid 3a, 3755 MX 
Eemnes, www.spookbos.nl 
De entree is gratis en tegen betaling 
krijgt u eten en drinken.

Nacht van de Nacht
De Nacht van de Nacht is een evene-
ment van Stichting Natuur en Milieu 
en De Provinciale Milieufederaties in 

samenwerking met Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en het Instituut 
voor natuureducatie en duurzaam-
heid. Op www.nachtvandenacht.nl 
vindt u meer informatie over de Nacht 
van de Nacht en de activiteiten die dan 
worden georganiseerd.

KOM ZATERDAG 29 OKTOBER NAAR DE NACHT VAN DE NACHT!

In augustus en september hebben veel inwoners meegeholpen om het project 
‘Dialoog met de samenleving’ een succes te maken. Eind augustus zijn enquêtes 
ingevuld en zijn er werkateliers gehouden met vertegenwoordigers van het maat-
schappelijk middenveld en met ondernemers. 

Op 24 september vond de inwonertop 
B100 plaats met ruim 80 inwoners. 
Daaruit kwam naar voren dat inwoners 
en ondernemers vooral waarde hechten 
aan het authentieke dorp en het mooie, 
vrije wonen in het groen. Over verkeers-

veiligheid, bereikbaarheid en verbinding 
van de dorpskernen maken zij zich zor-
gen. Een foto-impressie van de B100 is 
te vinden op www.blaricum.nl (Inwoners 
> Projecten > Dialoog Blaricum > B100, 
eerste inwonertop Blaricum, geslaagd). 

De resultaten en het vervolg op dit 
project worden besproken in een ron-
detafelgesprek. U bent hierbij van harte 
welkom. De datum wordt binnenkort op 
de website van de gemeente bekendge-
maakt. Na het rondetafelgesprek stelt 
de gemeenteraad de resultaten en het 
vervolg vast. 

In de volgende Hei & Wei leest u meer 
over dit project.

Dialoog met de samenleving 

Het kunstwerk dat tot 2012 op de rotonde van de Stichtseweg stond, krijgt een 
nieuwe plek in de Bijvanck. ‘Future of the Atomic World’ van kunstenaar Han 
Hulsbergen (1901-1989) werd herhaaldelijk geteisterd door vandalisme. Daarom is 
besloten om het er weg te halen. 

Inmiddels is het kunstwerk gerestau-
reerd en heeft het college besloten 
om ‘Future of the Atomic World’ te 
herplaatsen in de Bijvancksingel nabij 
het Palingpad. Een mooie en bijzondere 
locatie in het water, waar Waternet een 
vergunning voor gegeven heeft. Wan-
neer het kunstwerk geplaatst wordt, is 
nog niet bekend. In ieder geval wordt 
de herplaatsing een feestelijk moment 
voor belanghebbenden en inwoners van 
Blaricum.

Deze fotorealisatie geeft een indruk van 
hoe ‘Future of the Atomic World’ er op 
de nieuwe locatie uit zal zien.

Nieuwe locatie voor kunstwerk 
‘Future of the Atomic World’

Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Blaricum-
mermeent Werkdorp 2016 ter inzage ligt. Dit ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro).

De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent is momenteel vastgelegd in het 
bestemmingsplan Blaricummermeent 
Werkdorp. Met de actualisatie van dit 
bestemmingsplan wordt het plan bijge-
steld naar aanleiding van onder andere 
gewijzigde marktomstandigheden, 
gewijzigde inzichten, geconstateerde 
onvolkomenheden of gewijzigde wet- en 
regelgeving. Tevens is ervoor gekozen 
het bedrijvenpark buiten het plangebied 
te laten in afwachting van een behoefte-
onderzoek.

Het plan ligt vanaf dinsdag 11 oktober 
2016 gedurende zes weken ter inzage bij 
de balie Vergunningen in het BEL-kan-
toor in Eemnes. U kunt hier op afspraak 
terecht (tel. 14 035). 

Of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0376.BPBmeentWD2016-
On01). Hier leest u ook meer over het 
indienen van een zienswijze en of mon-
delinge reactie.

Ontwerpbestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp 2016
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan Blari-
cummermeent Werkdorp 2016, NL.IMRO.0376.BPBmeentWD2016-On01, ter inzage ligt.

Inhoud 
De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent is momenteel vastgelegd in het 
bestemmingsplan Blaricummermeent 
Werkdorp. Met de actualisatie van dit be-
stemmingsplan wordt het plan bijgesteld 
naar aanleiding van onder andere gewij-
zigde marktomstandigheden, gewijzigde 
inzichten, geconstateerde onvolkomen-
heden of gewijzigde wet- en regelgeving. 
Tevens is ervoor gekozen het bedrijven-
park buiten het plangebied te laten in 
afwachting van een behoefteonderzoek.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 
dinsdag 11 oktober 2016 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen in het kantoor van de BEL Combina-
tie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. 

U kunt hier op afspraak terecht (tel. 
14 035). Het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u ook inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder een zienswijze indie-
nen bij de gemeenteraad van Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerp-
bestemmingsplan Blaricummermeent 
Werkdorp 2016’. Ook het indienen van 
een mondelinge reactie is mogelijk. 
Hiervoor dient, binnen de termijn van de 
terinzagelegging, een afspraak te worden 
gemaakt met de mevrouw K. de Graaf 
van de BEL Combinatie, telefoonnummer 
14 035. Het is niet mogelijk telefonisch 
of via e-mail uw zienswijze kenbaar te 
maken. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Blaricum-
mermeent Werkdorp 2016’

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

Wilt u de bekendmakingen per post ontvangen? 
Meld u zich dan aan bij het bestuurssecretariaat op: 035 - 751 32 25 of 035 - 751 
32 09. Of per mail: bestuurssecretariaat@blaricum.nl. Het gaat om de besluiten 
zoals gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl 
Aan deze toegezonden bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

De medewerkers van de BEL Combinatie (Buitendienst) zijn al enige tijd op beschei-
den schaal bezig met het opruimen van bladeren op straat. Tussen 14 november en 
23 december gebeurt het echte werk in de vorm van de jaarlijkse bladcampagne. We 
verwachten dat aan het einde van deze periode de meeste openbare ruimtes weer 
veilig en schoon zijn. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de (winterse) weersomstan-
digheden. Goed om te weten: op sommige bermen laat de gemeente het blad liggen, 
als natuurlijke bemesting.

Route bladcampagne 
14 november t/m 18 november 
(week 46): Byvanck Noord-Zuid; 
21 november t/m 25 november 
(week 47): Byvanck buitengebied, 
Randweg, Naarderweg, Torenlaan en 
Eemnesserweg; 
28 november t/m 2 december 
(week 48): Fransepad e.o.; 
5 december t/m 9 december 
(week 49): Melkweg e.o.;
12 december t/m 16 december 
(week 50): dr. Catzlaan e.o.;
19 december t/m 23 december 
(week 51): Huizerweg e.o. Crailo.

Zelf bladafval aanbieden
Tijdens de bladcampagne nemen de ge-
meentemedewerkers ook een hoeveel-
heid particulier bladafval mee. U kunt 
maximaal 1 m³ blad aanbieden. Wilt 
u dat de medewerkers ook úw bladaf-

val meenemen? Zorg dan dat u het zo 
aanbiedt:
•  in de week vóór dat de gemeente in uw 

straat bezig is;
•  blad zo dicht mogelijk op een hoop 

geveegd aan de rijbaan;
•  alleen bladafval, en geen grof tuinaf-

val, zoals takken. De machines raken 
anders beschadigd. 

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) van de BEL Combinatie en hand-
havers van de GAD controleren hierop 
tijdens de bladcampagne. 
Een alternatief is om blad in de GFT-bak te 
gooien. Grote hoeveelheden blad kunt u 
naar een van de GAD-scheidingsstations 
brengen (Bussum, Hilversum of Huizen). 
Afvoerputten en kolken kunnen door de 
bladeren verstopt raken. Zijn deze na de 
bladcampagne nog steeds verstopt? Meld 
dit dan via www.blaricum.nl (Meldpunt 
Openbare Ruimte) of telefonisch: 14 035.

Bladcampagne start op 14 november

Het college van B&W maakt bekend dat de programmabegroting 2017 en de meer-
jarenraming 2018-2020 vanaf heden tot aan de behandeling door de gemeenteraad 
op 8 november 2016 voor een ieder ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 190, lid 2 
Gemeentewet. U kunt de stukken inzien bij de receptie in het gemeentehuis en in de 
hal van de BEL Combinatie. Of kijk op www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Vergaderingen > Raadsvergadering 8 november 2016).

Begroting 2017 en meerjaren-
ramingen 2018-2020

Het college van B&W maakt bekend dat 
het ontwerp wijzigingsplan Eemnes-
serweg-Melkweg ter inzage ligt. Dit op 
grond van het bepaalde in artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening. De wijziging 
betreft splitsing van het perceel c.q. 
aanpassing van de perceelsgrens.
U kunt het ontwerp wijzigingsplan tussen 

14 oktober en 25 november 2016 inzien 
in het kantoor van de BEL Combinatie, 
balie Vergunningen. Voor een afspraak 
kunt u bellen naar 14 035. Of kijk op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0376.WpEemmelk-On01). Hier 
leest u ook meer over het indienen van 
een zienswijze en of mondelinge reactie.

De raad van de gemeente Blaricum heeft op 20 september 2016 besloten de Ver-
ordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 
gemeente Blaricum (Verordening kwaliteit VTH) vast te stellen.

De Verordening kwaliteit VTH heeft 
betrekking op de taken die door of in op-
dracht van het college van burgemeester 
en wethouders worden uitgevoerd in het 
kader van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving van het omgevingsrecht. 
In deze verordening heeft de raad be-

paald dat de uitvoering van deze taken 
moet voldoen aan landelijk vastgestelde 
kwaliteitscriteria.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met team Handhaving, 
tel. 14 035. Of kijk op www.overheid.nl 

Verordening kwaliteit VTH 

Het college van B&W heeft besloten om een parkeerplaats ten behoeve van Karrekamer 20 te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats voor het motorvoertuig 
van de bewoner van elk genoemd perceel. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W 
van Blaricum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Van der Hulst, tel. 14 035.

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ontwerp wijzigingsplan 
Eemnesserweg-Melkweg
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Met de vaststelling van de kadernota in het voorjaar heeft  de gemeenteraad aange-
geven hoe de begroti ng er voor 2017 er in hoofdlijnen uit komt te zien. Ook zijn er 
besluiten die de raad daarna genomen heeft  en nog gaat nemen die doorwerken in 
de begroti ng voor 2017.

Nog te nemen besluiten gaan over een 
nieuw beleid voor- en vroegschoolse 
opvang en een regeling tegemoetkoming 
kinderopvang, meer groenonderhoud, 
uitbreiding van de capaciteit voor hand-
having blauwe zone en meer geld voor 
maatschappelijke ondersteuning van 
inwoners (Wmo). Ook is er voor nieuw 
beleid elk jaar een bedrag van € 70.000,- 
beschikbaar en zijn er extra inkomsten, 
met name van de algemene uitkering 
van het Rijk. Per saldo sluit daardoor de 
begroti ng 2017 met een voordelig resul-
taat van bijna € 60.000,-.
 
Deze begroti ng geeft  ook een vervolg 
aan de opgaven waar het college zich 
voor gesteld ziet in het coaliti epro-
gramma ‘Samen en zelfstandig’ dat door 
de raad in 2014 is vastgesteld. Verdere 
realisering hiervan betekent dat voor 
2017 onder andere ingezet wordt op: 
•  de conti nuering en evaluati e van een 

blauwe zone in het oude dorp, gecom-
bineerd met handhavingsacti viteiten 
op de naleving ervan;

•  een extra impuls voor het verbeteren 
van de kwaliteit van wegen in Blari-
cum;

•  het verhogen van de maaifrequenti e 
van de groenstroken, met als doel Bla-
ricum een betere uitstraling te geven.

•  verdere uitwerking van de centrumvi-
sie; 

•  behoud van voldoende sociale woning-
bouw en het realiseren van een lokale 
woonvisie door onder andere overleg 
met inwoners en woningbouwvereni-
gingen;

•  er steeds beter voor zorgen dat zoveel 
mogelijk inwoners van Blaricum, en het 
liefst allemaal, deel kunnen nemen aan 
de maatschappij;

•  de bestuurskracht van Blaricum;
•  het versterken van de BEL Combinati e; 
•  het verbeteren van de verkeersveilig-

heid en het onderzoeken van een 
betere verbinding tussen Bijvanck en 
Blaricum Dorp;

•  de verdere ontwikkeling van de Blari-
cummermeent;

•  het blijvend gezond houden van de 
gemeentelijke fi nanciën.
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Het is ieder jaar weer een mooie uitdaging om een 
begroti ng sluitend te maken. Na een aantal jaar van 
bezuinigingen was er dit jaar sprake van een licht 
groeiende economie. Daarmee zijn de fi nanciële voor-
uitzichten weer wat beter. Het is gelukt de begroti ng 
voor de komende jaren zonder grote problemen rond 
te krijgen. Dit is nog geen reden tot juichen; we moe-
ten natuurlijk wel goed blijven lett en op de uitgaven. 
Alleen als we grip hebben op inkomsten en uitgaven, 
kunnen we weloverwogen keuzes maken voor ons 
dorp en u het vertrouwen geven dat publiek geld goed 
besteed wordt. Daarom is in de begroti ng voor 2017  

rekening gehouden met de huidige prijsniveaus, zijn fi nanciële knelpunten opgelost 
en hebben we de systemati ek aangepast aan de nieuwe wett elijke voorschrift en. 

Er zijn nog enkele uitdagingen en risico’s. 
Met de nieuwe taken en verantwoor-
delijkheden die we hebben rondom de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Jeugdzorg, weten we nog 
niet precies welke knelpunten we gaan 
tegenkomen. 
Het college stelt de raad voor om het 
OZB-tarief niet te verhogen. Zelfs niet 
met een infl ati ecorrecti e. Ook stellen we 
voor om de tarieven voor de afvalstof-
fenheffi  ng en riolering te verlagen. Dit 
betekent dus een lastenverlichti ng voor 
alle inwoners van Blaricum. 

Voor 2017 presenteren we een solide en 
sluitende begroti ng. Daar kunnen we 
trots op zijn. Wij hebben er alle ver-
trouwen in dat de gemeente met deze 
begroti ng verder weet te bouwen aan 
de toekomst van ons mooie dorp. Met 
opti male aandacht voor de kwaliteit van 
al onze drie dorpsdelen: het oude dorp, 
de Bijvanck én de Blaricummermeent.

Namens het college,
Anne-Marie Kennis
wethouder Financiën

Begroting Blaricum 2017: Solide met een klein beetje ruimte

Elk jaar stelt de gemeente de begroti ng vast. In deze begroti ng staan de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Het college van burgemeester en wethouders 
heeft  voor de gemeente Blaricum een begroti ng gemaakt voor 2017, met een doorkijk naar de jaren 2018 - 2020. De gemeenteraad zal deze begroti ng in zijn vergadering 
van 8 november bespreken en er een besluit over nemen. 

	  

Resultaten  2015-2020  begroting  Blaricum
rekening

bedragen  x  €  1.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Uitgaven 37.170 31.463 28.036 28.766 28.868 28.711
Inkomsten 37.170 31.581 28.095 28.762 28.858 28.712
Saldo  (+  =  nadeel,  -  is  voordeel) 0 -118 -59 4 10 -1

begroting

De taken en acti viteiten die de gemeente jaarlijks uitvoert, vallen onder verschillen-
de ‘programma’s’. Programma’s zijn belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld 
‘openbare orde en veiligheid’, ‘wegen, groen en water‘ en ‘Sociaal Domein’.

Per programma - twaalf in totaal - staat 
in de begroti ng uitgewerkt wat we het 
komende jaar gaan doen en wat het mag 
kosten. In totaal gaat het in 2017 om een 
bedrag van 28 miljoen euro. Onderstaan-
de grafi ek laat zien uit welke onderdelen 
de begroti ng bestaat (de programma’s) 
en hoe groot de uitgaven per programma 
zijn (relati ef). 

Twee speerpunten uit de begroti ng lich-
ten we hier vast voor u uit.

Sociaal Domein
Tot het Sociaal Domein hoort alles wat te 
maken heeft  met zorg en ondersteuning 
van burgers met een hulpvraag. Daarbij 
gaat het om jongeren, ouderen, mensen 
met een beperking (fysiek of psychisch) 

en mensen die moeilijk aan werk kunnen 
komen of die werkloos zijn geworden. 
Dit programma is, ten opzichte van de 
overige programma’s, zeer omvangrijk. 
Daarbij is dit programma nog volop in 
ontwikkeling. De gemeenteraad heeft  
ervoor gekozen reserves (spaarpotjes) te 
maken waarmee eventuele tekorten in 
de toekomst kunnen worden opgevan-
gen. 

Grondexploitaties(Grex) 
en Economische Zaken
Dit is een programma met zeer veel 
uitgaven. Verreweg het grootste deel 
ervan heeft  te maken met de bouw van 
Blaricummermeent. Tegenover deze 
uitgaven staan evenveel inkomsten uit 
grondverkopen. 

Uitgaven 2017

Sluitende begroting zonder stijging 
van de lasten

Begroting in één oogopslag: 
uitgaven

Tegenover de uitgaven staan de inkomsten, een bedrag van 28 miljoen euro. 
De verschillende inkomsten worden als volgt verkregen: 

Een groot deel van de inkomsten (48%) bestaat uit Algemene Dekkingsmiddelen en 
deze worden in een afzonderlijk onderdeel van de begroti ng opgenomen. Algemene 
dekkingsmiddelen zijn inkomsten die de gemeente vrij kan besteden. Het betreft  
onder andere geld dat de gemeente ontvangt van het rijk (het gemeentefonds), maar 
daarnaast ook gemeentebelasti ngen, bijvoorbeeld de OZB.  
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Begroting in één oogopslag: 
inkomsten

	  

Algemene Dekkingsmiddelen 
2017

Woonlasten
De begroti ng gaat uit van een gelijkblijvend OZB-tarief en van een verlaging van de ta-
rieven voor de afvalstoff enverwijdering en riolering. Hierdoor nemen de lokale lasten 
voor de inwoners van Blaricum af. 

Vergelijking 2017 met 2016

In onderstaande grafi eken wordt een vergelijking gemaakt van de werkelijke 
inkomsten en uitgaven over 2015, de inkomsten en uitgaven zoals deze in de 
begroti ng van 2016 zijn vastgesteld en de te verwachte inkomsten en uitgaven 
van 2017. Hiermee wordt de ontwikkeling per programma inzichtelijk 
gemaakt.  

Uit deze grafi eken blijkt dat, behalve bij 
de twee programma’s ‘Bouwen en Wo-
nen’ en ‘Grondexploitati es en dorpsver-
nieuwing’ de uitgaven veel meer zijn dan 
de inkomsten op dat programma. Voor 

die programma’s worden de uitgaven 
gedekt uit de zogenaamde algemene 
dekkingsmiddelen (in 2017 48% van de 
totale inkomsten, zie eerder beschreven 
fi guur van algemene dekkingsmiddelen).

	  

tarieven  in  € OZB Afval Riool = Totaal Totaal daling
2017 2017 2017 2017 2016 2017

Eenpersoonshuishouden  
huurder nvt 138,84             204,60             = 343,44             364,92           -5,9%
eigenaar  en  gebruiker 335,41             138,84             204,60             = 678,85             693,75           -2,1%

Meerpersoonshuishouden
huurder nvt 277,68             204,60             = 482,28             515,76           -6,5%
eigenaar  en  gebruiker 335,41             277,68             204,60             = 817,69             844,59           -3,2%

Uitgaven per programma (Bedragen x 1.000) Inkomsten per programma (Bedragen x 1.000)

Alle gemeenten zijn verplicht bepaalde kerncijfers (indicatoren) in hun be-
groti ng op te nemen, zodat gemeenten onderling goed te vergelijken zijn. 

In de begroti ng staan in één over-
zicht alle verplichte indicatoren van 
de gemeenten Blaricum naast die 
van Eemnes en Laren. Op de website 
www.waarstaatjegemeente.nl is het 
mogelijk de cijfers van Blaricum te 
vergelijken met andere gemeenten.
De kadernota (raadsvergadering 

31 mei 2016) en de volledige begro-
ti ng (raadsvergadering 8 november 
2016) staan op de website van ge-
meente Blaricum: www.blaricum.nl. 
U vindt de afzonderlijke documenten 
onder Bestuur/Gemeenteraad/
Vergaderschema bij de betreff ende 
raadsvergaderingen.

WAAR VIND IK ALLE INFORMATIE?

	  

Dit fi guur geeft  aan uit welke onderdelen  
de Algemene Dekkingsmiddelen voor 
2017 bestaan.

Meerjarige vergelijking per programma

Inkomsten 
2017
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Met de vaststelling van de kadernota in het voorjaar heeft  de gemeenteraad aange-
geven hoe de begroti ng er voor 2017 er in hoofdlijnen uit komt te zien. Ook zijn er 
besluiten die de raad daarna genomen heeft  en nog gaat nemen die doorwerken in 
de begroti ng voor 2017.

Nog te nemen besluiten gaan over een 
nieuw beleid voor- en vroegschoolse 
opvang en een regeling tegemoetkoming 
kinderopvang, meer groenonderhoud, 
uitbreiding van de capaciteit voor hand-
having blauwe zone en meer geld voor 
maatschappelijke ondersteuning van 
inwoners (Wmo). Ook is er voor nieuw 
beleid elk jaar een bedrag van € 70.000,- 
beschikbaar en zijn er extra inkomsten, 
met name van de algemene uitkering 
van het Rijk. Per saldo sluit daardoor de 
begroti ng 2017 met een voordelig resul-
taat van bijna € 60.000,-.
 
Deze begroti ng geeft  ook een vervolg 
aan de opgaven waar het college zich 
voor gesteld ziet in het coaliti epro-
gramma ‘Samen en zelfstandig’ dat door 
de raad in 2014 is vastgesteld. Verdere 
realisering hiervan betekent dat voor 
2017 onder andere ingezet wordt op: 
•  de conti nuering en evaluati e van een 

blauwe zone in het oude dorp, gecom-
bineerd met handhavingsacti viteiten 
op de naleving ervan;

•  een extra impuls voor het verbeteren 
van de kwaliteit van wegen in Blari-
cum;

•  het verhogen van de maaifrequenti e 
van de groenstroken, met als doel Bla-
ricum een betere uitstraling te geven.

•  verdere uitwerking van de centrumvi-
sie; 

•  behoud van voldoende sociale woning-
bouw en het realiseren van een lokale 
woonvisie door onder andere overleg 
met inwoners en woningbouwvereni-
gingen;

•  er steeds beter voor zorgen dat zoveel 
mogelijk inwoners van Blaricum, en het 
liefst allemaal, deel kunnen nemen aan 
de maatschappij;

•  de bestuurskracht van Blaricum;
•  het versterken van de BEL Combinati e; 
•  het verbeteren van de verkeersveilig-

heid en het onderzoeken van een 
betere verbinding tussen Bijvanck en 
Blaricum Dorp;

•  de verdere ontwikkeling van de Blari-
cummermeent;

•  het blijvend gezond houden van de 
gemeentelijke fi nanciën.
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Het is ieder jaar weer een mooie uitdaging om een 
begroti ng sluitend te maken. Na een aantal jaar van 
bezuinigingen was er dit jaar sprake van een licht 
groeiende economie. Daarmee zijn de fi nanciële voor-
uitzichten weer wat beter. Het is gelukt de begroti ng 
voor de komende jaren zonder grote problemen rond 
te krijgen. Dit is nog geen reden tot juichen; we moe-
ten natuurlijk wel goed blijven lett en op de uitgaven. 
Alleen als we grip hebben op inkomsten en uitgaven, 
kunnen we weloverwogen keuzes maken voor ons 
dorp en u het vertrouwen geven dat publiek geld goed 
besteed wordt. Daarom is in de begroti ng voor 2017  

rekening gehouden met de huidige prijsniveaus, zijn fi nanciële knelpunten opgelost 
en hebben we de systemati ek aangepast aan de nieuwe wett elijke voorschrift en. 

Er zijn nog enkele uitdagingen en risico’s. 
Met de nieuwe taken en verantwoor-
delijkheden die we hebben rondom de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Jeugdzorg, weten we nog 
niet precies welke knelpunten we gaan 
tegenkomen. 
Het college stelt de raad voor om het 
OZB-tarief niet te verhogen. Zelfs niet 
met een infl ati ecorrecti e. Ook stellen we 
voor om de tarieven voor de afvalstof-
fenheffi  ng en riolering te verlagen. Dit 
betekent dus een lastenverlichti ng voor 
alle inwoners van Blaricum. 

Voor 2017 presenteren we een solide en 
sluitende begroti ng. Daar kunnen we 
trots op zijn. Wij hebben er alle ver-
trouwen in dat de gemeente met deze 
begroti ng verder weet te bouwen aan 
de toekomst van ons mooie dorp. Met 
opti male aandacht voor de kwaliteit van 
al onze drie dorpsdelen: het oude dorp, 
de Bijvanck én de Blaricummermeent.

Namens het college,
Anne-Marie Kennis
wethouder Financiën

Begroting Blaricum 2017: Solide met een klein beetje ruimte

Elk jaar stelt de gemeente de begroti ng vast. In deze begroti ng staan de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Het college van burgemeester en wethouders 
heeft  voor de gemeente Blaricum een begroti ng gemaakt voor 2017, met een doorkijk naar de jaren 2018 - 2020. De gemeenteraad zal deze begroti ng in zijn vergadering 
van 8 november bespreken en er een besluit over nemen. 

	  

Resultaten  2015-2020  begroting  Blaricum
rekening

bedragen  x  €  1.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Uitgaven 37.170 31.463 28.036 28.766 28.868 28.711
Inkomsten 37.170 31.581 28.095 28.762 28.858 28.712
Saldo  (+  =  nadeel,  -  is  voordeel) 0 -118 -59 4 10 -1

begroting

De taken en acti viteiten die de gemeente jaarlijks uitvoert, vallen onder verschillen-
de ‘programma’s’. Programma’s zijn belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld 
‘openbare orde en veiligheid’, ‘wegen, groen en water‘ en ‘Sociaal Domein’.

Per programma - twaalf in totaal - staat 
in de begroti ng uitgewerkt wat we het 
komende jaar gaan doen en wat het mag 
kosten. In totaal gaat het in 2017 om een 
bedrag van 28 miljoen euro. Onderstaan-
de grafi ek laat zien uit welke onderdelen 
de begroti ng bestaat (de programma’s) 
en hoe groot de uitgaven per programma 
zijn (relati ef). 

Twee speerpunten uit de begroti ng lich-
ten we hier vast voor u uit.

Sociaal Domein
Tot het Sociaal Domein hoort alles wat te 
maken heeft  met zorg en ondersteuning 
van burgers met een hulpvraag. Daarbij 
gaat het om jongeren, ouderen, mensen 
met een beperking (fysiek of psychisch) 

en mensen die moeilijk aan werk kunnen 
komen of die werkloos zijn geworden. 
Dit programma is, ten opzichte van de 
overige programma’s, zeer omvangrijk. 
Daarbij is dit programma nog volop in 
ontwikkeling. De gemeenteraad heeft  
ervoor gekozen reserves (spaarpotjes) te 
maken waarmee eventuele tekorten in 
de toekomst kunnen worden opgevan-
gen. 

Grondexploitaties(Grex) 
en Economische Zaken
Dit is een programma met zeer veel 
uitgaven. Verreweg het grootste deel 
ervan heeft  te maken met de bouw van 
Blaricummermeent. Tegenover deze 
uitgaven staan evenveel inkomsten uit 
grondverkopen. 

Uitgaven 2017

Sluitende begroting zonder stijging 
van de lasten

Begroting in één oogopslag: 
uitgaven

Tegenover de uitgaven staan de inkomsten, een bedrag van 28 miljoen euro. 
De verschillende inkomsten worden als volgt verkregen: 

Een groot deel van de inkomsten (48%) bestaat uit Algemene Dekkingsmiddelen en 
deze worden in een afzonderlijk onderdeel van de begroti ng opgenomen. Algemene 
dekkingsmiddelen zijn inkomsten die de gemeente vrij kan besteden. Het betreft  
onder andere geld dat de gemeente ontvangt van het rijk (het gemeentefonds), maar 
daarnaast ook gemeentebelasti ngen, bijvoorbeeld de OZB.  
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Begroting in één oogopslag: 
inkomsten

	  

Algemene Dekkingsmiddelen 
2017

Woonlasten
De begroti ng gaat uit van een gelijkblijvend OZB-tarief en van een verlaging van de ta-
rieven voor de afvalstoff enverwijdering en riolering. Hierdoor nemen de lokale lasten 
voor de inwoners van Blaricum af. 

Vergelijking 2017 met 2016

In onderstaande grafi eken wordt een vergelijking gemaakt van de werkelijke 
inkomsten en uitgaven over 2015, de inkomsten en uitgaven zoals deze in de 
begroti ng van 2016 zijn vastgesteld en de te verwachte inkomsten en uitgaven 
van 2017. Hiermee wordt de ontwikkeling per programma inzichtelijk 
gemaakt.  

Uit deze grafi eken blijkt dat, behalve bij 
de twee programma’s ‘Bouwen en Wo-
nen’ en ‘Grondexploitati es en dorpsver-
nieuwing’ de uitgaven veel meer zijn dan 
de inkomsten op dat programma. Voor 

die programma’s worden de uitgaven 
gedekt uit de zogenaamde algemene 
dekkingsmiddelen (in 2017 48% van de 
totale inkomsten, zie eerder beschreven 
fi guur van algemene dekkingsmiddelen).

	  

tarieven  in  € OZB Afval Riool = Totaal Totaal daling
2017 2017 2017 2017 2016 2017

Eenpersoonshuishouden  
huurder nvt 138,84             204,60             = 343,44             364,92           -5,9%
eigenaar  en  gebruiker 335,41             138,84             204,60             = 678,85             693,75           -2,1%

Meerpersoonshuishouden
huurder nvt 277,68             204,60             = 482,28             515,76           -6,5%
eigenaar  en  gebruiker 335,41             277,68             204,60             = 817,69             844,59           -3,2%

Uitgaven per programma (Bedragen x 1.000) Inkomsten per programma (Bedragen x 1.000)

Alle gemeenten zijn verplicht bepaalde kerncijfers (indicatoren) in hun be-
groti ng op te nemen, zodat gemeenten onderling goed te vergelijken zijn. 

In de begroti ng staan in één over-
zicht alle verplichte indicatoren van 
de gemeenten Blaricum naast die 
van Eemnes en Laren. Op de website 
www.waarstaatjegemeente.nl is het 
mogelijk de cijfers van Blaricum te 
vergelijken met andere gemeenten.
De kadernota (raadsvergadering 

31 mei 2016) en de volledige begro-
ti ng (raadsvergadering 8 november 
2016) staan op de website van ge-
meente Blaricum: www.blaricum.nl. 
U vindt de afzonderlijke documenten 
onder Bestuur/Gemeenteraad/
Vergaderschema bij de betreff ende 
raadsvergaderingen.

WAAR VIND IK ALLE INFORMATIE?

	  

Dit fi guur geeft  aan uit welke onderdelen  
de Algemene Dekkingsmiddelen voor 
2017 bestaan.

Meerjarige vergelijking per programma

Inkomsten 
2017
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Familieberichten

Geboorten
19-09-2016 Sophia Bänziger
20-09-2016 Inaya Azzahhafi 
27-09-2016 Stijn João Bonke
28-09-2016 Juliëtte Fieline Jaartsveld
03-10-2016 Yaren Gül Yigit

Overleden
13-09-2016  Henk van Leeuwen,

geboren 27-01-1935
19-09-2016  Nolly ter Weijden-

van Wees, 
geboren 21-07-1937

24-09-2016  Gerarda Everdina Maria
van der Veen, 
geboren 26-04-1935

01-10-2106  Franciena Maria 
(Francien) van den 
Bosch-Hoksbergen, 
geboren 20-02-1935

02-10-2016  Maarten Johan Gribling,
geboren 21-12-1929

05-10-2016  Jacobus Johannes Joseph
(Jos) van Klooster, 
geboren 13-03-1951

04-10-2016  Theodorus Maria Joseph
(Theo) Wijngaard, 
geboren 24-03-1938

40 Jaar, 400 optredens, 40 dorpen 
en steden
door Marjolijn Schat
Dit is het resultaat van 40 jaar Vocalgroep The Ambrosians, opgericht door 
de Blaricumse componist Wim Kloek. Met drie mannen en drie vrouwen 
werd destijds aan huis gezongen maar ze wilden meer stemmen en ziedaar… 
het ontstaan van de The Ambrosians. 

Anneke van Velsen, lid van het allereer-
ste uur, vertelt: ‘Na een korte tijd aan 
huis zingen, gingen we naar de hut van 
de padvinderij bij de Tafelberg waar we 
rond een oude kachel zongen en we na-
men onze eigen biertjes mee.’ Ondanks 
dat dit wel iets had, zijn ze nu blij dat 
Blaercom al weer jaren hun vaste en 
comfortabele locatie is. 

‘Ons kun je nog gewoon in een hoek 
zetten’
The Ambrosians treden vaak op. Ben 
Gräve,‘slechts’ 38 jaar bij de club: ‘De 
meeste koren zijn groot, wij relatief 
klein met zo’n 21 leden. Ons kun je nog 
gewoon in een hoek zetten. 
Gemiddeld zo’n tien optredens per jaar, 

populair op zondagmiddagpodia en in 
verzorgingshuizen en ieder jaar een 
kerstconcert in Blaercom, dit jaar op 20 
december a.s.’ Binnen de groep heerst 
een hechte vriendensfeer, de leden blij-
ven ook lang bij de groep ‘hangen’. ‘We 
hebben geen bovengrens aan de leef-
tijd gesteld, het gaat om vertier maar er 
moet op goed niveau gezongen kunnen 
worden, zo niet… dan stop je’, zegt An-
neke die na 40 jaar nog niet aan stop-
pen denkt. Het repertoire van de groep 
kent o.a. middeleeuwse madrigalen, het 
American songbook, popsongs, Neder-
landse evergreens en mijn persoonlijke 
favoriet ‘De Pastorale’. Er wordt niet 
met een cd meegezongen, ze hebben een 
combo van vier musici; een pianist/diri-

 Dorpsagenda

EXPOSITIES
Singer Laren t/m 8 januari 2017 Kunst-
handel Buffa 1790-1951 Schoonheid te 
koop. Openingstijden: di t/m zon van 
11.00-17.00 uur. www.singerlaren.nl.
Rosa Spier Huis t/m 11 december ex-
positie Drifting Waters met foto’s van 
Kadir van Lohuizen en twee- en drie 
dimensioneel werk van Harald Vlugt. 
Openingstijden: dagelijks tussen 10.00-
16.00 uur. 
Trappenberg t/m 21 november verkoo-
pexpositie van Jolanda Steenvoorden. 
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00-
18.00 uur en zon 17.00-20.00 uur. 
HKB 12 nov t/m 11 maart 2017 expo-
sitie pentekeningen Ton Bezemer. De 
meeste tekeningen zijn gemaakt in en 
rond Blaricum. Jaarlijks maakt hij een 
tekening van een huis, straat of doorkijk-
je waar dan een aantal ansichtkaarten van 
gedrukt wordt, voorzien van een klein 
gedichtje. Openingstijden: zat. 14.00-
16.00 uur en don 20.00-22.00 uur. 

WELZIJN/CULTUUR
Het Theosofi sch Genootschap Studie-
bijeenkomst op 1 en 29 nov. Lezing op 
15 nov Tijd, een ongrijpbaar begrip. 
Blaercom, 20.00 uur, toegang gratis. 
Voor info: www.theosofi e.net.
Royal Care 5 nov van 10.00-15.00 uur 
op Meentweg 37R een informatiedag 
waar u terecht kunt met al uw vragen 
over hoe u de beste zorg kunt krijgen 
met uw budget. Het team van professi-
onals kijkt samen met u naar uw zorg-
wensen en verleent de zorg in de door u 
gewenste omgeving. 
Informatie: www.royalcare.nl.
Volksuniversiteit De Kunstbus, met 
de bus bijzondere musea en steden be-
zoeken: 16 nov Tilburg, 22 maart 2017 
Dordrecht en 19 april 2017 Zutphen. 
Opstapplaatsen: bibliotheek Bussum 
en het Singer Museum Laren. Vertrek 
09.00 uur en terug om 18.00 uur. Kos-
ten € 45,- per keer, incl. transport en 
rondleiding door gidsen. Informatie: 
www.volksuniversiteithetgooi.nl en 
www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl.

De Europese Unie: feiten en fabels le-
zing 24 okt 20.00-22.00 uur in Blaer-
com over het reilen en zeilen van de Eu-
ropese Unie, wat gebeurt er in Brussel 
en vooral waarom dit gebeurt. 
Info en aanmelden: 
www.volksuniversiteithetgooi.nl.
Repair Café 12 november Blaercom 
10.00-13.00 uur (na 12.30 uur worden 
geen reparaties meer aangenomen). Re-
paraties zijn gratis maar een vrijwillige 
donatie wordt op prijs gesteld. Te ver-
vangen onderdelen dient u zelf mee te 
brengen. Info: 
www.repaircafeblaricum.nl.
HKB Filmavond ‘200 jaar Blaricum’ 
op 15 nov met gesproken woord van 
Gerbe van der Woude. Locatie: het on-
derkomen van de HKB aan de Brinklaan 
4a om 20.00 uur. Reserveren noodzake-
lijk via info@hkblaricum.nl of tel. 06-
5316806. Voor leden HKB gratis, niet 
leden € 3,00. 
Collecte KWF De jaarlijkse collecte 
van KWF Kankerbestrijding heeft in 
2016 in Blaricum € 7.565,36 opge-

bracht. De KWF-afdeling Blaricum 
dankt iedereen van harte voor zijn/haar 
bijdrage.

CAROLS IN ’T GOOI
Voor een gelegenheidskoor van 100 
personen zijn wij dringend op zoek naar 
mannen. Op 9 dec zal dit koor o.l.v.  
Marlies Huitinkeen concert-in-kerst-
sfeer geven in de Sint Vituskerk. Er 
worden acht meerstemmige christmas 
carols gezongen onder begeleiding van 
de Koninklijke Brassband Utrecht met 
een solistisch optreden van een sopraan, 
een verhalenverteller, een verrassings-
act en het publiek gaat een rol spelen. Je 
hoeft geen noten te kunnen lezen, ple-
zier in zingen is belangrijk. 

Repetities: 12, 19 en 26 nov 10.00-
12.30 uur in het Vitusgebouw, generale 
repetitie zat 3 dec in de Sint Vituskerk. 
Kosten € 25,-. 
Aanmelden: carolsintgooi@gmail.com 
of kijk op http://carolsintgooi.wixsite.
com/hmgmedia.

Zondag 6 november 2016 om 14.30 uur
Muziekcentrum van de Omroep - Heuvellaan 33 Hilversum

CONCERTJu
bil

eu
m

Kaarten 
te bestellen op: 

  mcogebouw.nl
    Entree 

   10,-
gent, een bassist, een gitarist/saxofonist 
en een drummer.

Viering jubileum
The Ambrosians hebben ter ere van het 
jubileum twee benefi etconcerten gege-
ven; voor de Zonnebloem en het Leger 
des Heils. Ze sluiten de viering van hun 
jubileumjaar af op 6 november met een 
concert op de thuisbasis van niemand 
minder dan het Radio Filharmonisch 
Orkest, Groot Omroepkoor en Metropo-
le Orkest: namelijk het Muziekcentrum 
van de Omroep (MCO) in Hilversum. 
Plien van Bennekom en Annick Boer, 
dochters van leden, nemen de presen-
tatie van deze veelbelovende middag 
voor hun rekening.  Zie voor informatie  
www.theambrosians.nl en bijgaande fl yer. 
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