
Hodie Christus 
natus est 
Op 10 december geeft het Goylants 
Kamerkoor een sfeervol concert in de 
St. Vituskerk. 
Het ‘motto’ van het concert is ‘Hodie 
Christus natus est’  - Vandaag is Christus 
geboren. Dit is ook de eerste zin van een 
eeuwenoud kerstlied, dat door vele com-
ponisten bewerkt is. De feestelijke versie 
van Jan Pieterszoon Sweelinck maakt dit 
jaar deel uit van de uitgebalanceerde mix 
van muziek van de Middeleeuwen tot 
onze eigen tijd. Er is ook een première 
uit ‘eigen kring’: het door Anneke Wit-
top Koning nog dit jaar gecomponeerde 
O Magnum Mysterium. 

Aafje Heynis
Op 11 december 15.00 uur (toegang 
gartis) vindt in de Dorpskerk een her-
denkingsconcert plaats voor de vorig 
jaar overleden zangeres Aafje Heynis.
Aafje Heynis heeft met haar warme alt 
ontelbare mensen geroerd, in Nederland 
en ver daarbuiten. Triomfen vierde ze in 
de jaren vijftig en zestig en maakte vele 
plaatopnames. Sinds 1983 verscheen zij 
niet meer in het openbaar en wijdde zich 
geheel aan het lesgeven. Twee van haar 
leerlingen, de sopraan Clara de Vries 
en de alt José Scholte, zullen begeleid 
door pianist Peter den Ouden werken van 
Bach en Mendelssohn uitvoeren. Van 
beide componisten speelt Peter den Ou-
den ook enige orgelsolo´s. 
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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
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heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum     Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

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

‘Als beeldend kunstenaar geef ik 
mijn werk een eigen verhaal’

door Gerda Jellema
Soraya Hamming woont sinds juni dit jaar tot alle tevredenheid in de nieuwe 
wijk Blaricummermeent. Niet alleen een nieuwe woning, maar ook in haar 
werkzame leven slaat Soraya een nieuwe weg in door zich meer te concentreren 
op haar creativiteit. 20 Jaar ervaring in accountancy, marketing en ICT en 
haar ervaring als grafi sch vormgever combineert zij met het beeldend kunste-
naar zijn. Inmiddels heeft zij zich ook aangesloten bij de Stichting kunst en 
cultuur Blaricum.

Op haar site www.madebysoraya.nl laat 
Soraya zien hoe zij haar talenten combi-
neert in enerzijds haar Design studio en 
anderzijds haar Art 
studio. Soraya: ‘Als 
New Media Desig-
ner vertaal ik ideeën 
in concepten, beel-
den en vormen voor 
elk gewenst device. 
Mijn specialisatie is 
het ontwerpen van 
interactieve digitale 
magazines. En als 
mixed-media artist, 
geef ik mijn werk 
een eigen verhaal.’ 
Bij Soraya vormen 
beelden, kleuren en 
teksten een vanzelf-
sprekend geheel. 

Als beeldend kunstenaar vertaalt zij haar 
leven op een kleurrijke manier. Er valt in 
haar werk steeds wat nieuws te ontdek-

ken. Graag deelt zij haar 
creativiteit met anderen: 
‘Ik vind het ook een uit-
daging om door middel 
van workshops anderen 
te inspireren om zich 
creatief te ontplooien’, 
aldus Soraya. Bij haar 
is creativiteit geen maat-
staf maar een passie. 
Haar missie is om zowel 
haar boodschap als die 
van een ander op een 
creatieve en innovatieve 
manier over te brengen. 

Voor verdere informatie:  
www.madebysoraya.nl. 

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

 

Kerstconcert door het 

GOYLANTS KAMERKOORGOYLANTS KAMERKOOR 
olv Bas Halsema 

met 
Bas Groenewoud, orgel 

Karen Kragt, fluit 

 St.Vituskerk Blaricum 
Kerklaan 17 

 Zaterdag 10 december 2016 
 20.00 uur 

  Toegang vrij, collecte bij de uitgang 

   Info: www.goylantskamerkoor.nl  

w
w

w
.brigittepovelkunst.nl 

Peter den Ouden achter het orgel
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door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Caligula met I Phone
In de vroege ochtend van de 9e 
november is de nachtmerrie werke-
lijkheid geworden. Niet Clinton heeft 
gewonnen, maar Trump, outsider 
en politieke dissonant. Slecht en 
ongeschikt als president. Caligula 
met I-Phone. ‘An American psycho’. 
Grote zorg: verlies van controle op 
een wereld, die zich al in een haast 
onvoorspelbare stroomversnelling 
bevindt. 
In zijn overwinningsrede is hij op-
eens mild: hij wil de stukken van het 
door hem verscheurde Amerika weer 
aan elkaar lijmen. Hoe? Onderste-
boven stamp ik op mijn blote voeten 
de kamer door. Ophouden. Ik moet 
weg. Afspraak met tandarts. Piet-
je-precies. Peutert kroon eraf. Wrikt 
kies eruit. ‘Pijn komt straks,’ zegt 
ie. ‘Net als met Trump,’ mummel ik. 
Terug naar huis. Aankomst-fl uitje 
lukt niet: verdoofde lippen. ‘Kies 
getrokken, wat een zooi,’ brom ik.
Mijn vrouw: ‘de aftakeling is begon-
nen.’ ‘Nééé, niet mijn gebit, maar die 
angstaanjagende  Trump.’ 
Bezie de aanstaande puinhopen van 
een pragmaticus zonder ideologie, 
een ontspoorde neoliberaal. Keihar-
de machtspolitiek, ook economisch. 
De-mondialisering. Protectionisme: 
‘Amerika eerst.’ Geen begrotings-
discipline. Met de FED in zijn zak. 
Graait in de kas. Gierende infl atie. 
Armen armer, rijken rijker. Ban-
ken profi teren. Belastingen omlaag: 
bedrijven van 35% naar 15%! Op 
te vangen door 25 miljoen extra 
banen, o.a. voor opknappen slechte 
infrastructuur en door verminde-
ren sociale zekerheid en medicare. 
Verdubbelt economische groei naar 
4%. Kosten: 8.800 miljard dollar. 
Klimaatverandering en opwarming: 
onzin. Milieuakkoorden en - re-
gels opzeggen. Méér pijpleidingen, 
fossiele energie, schaliegas, en boren 
op zee. Handelsverdragen alleen nog 
wanneer voor VS gunstig. Import-
heffi ng op Chinese goederen van 
45%. Wijst elf miljoen illegalen uit. 
Bouwt Mexicaanse muur. Sluit gren-
zen voor vluchtelingen en moslimim-
migranten. Vermindert banden met 
Saoedi-Arabië en Israël. Vertrekt 
uit Midden-Oosten. Roeit ISIS uit. 
Steunt Brexit. Geeft Rusland meer 
gezag. EU moet sancties ophef-
fen, aandeel in Nato verhogen en 
onafhankelijke supermacht worden. 
Onuitvoerbare plannen, alleen om 
macht te verwerven. Tot slot: staats-
banketten van de nieuwe Caligula, 
vooral voor populistische leiders. 
Moge God ons behoeden.

    


         


   

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.  

Vrijwilligersavond woensdag 
23 november 
door Frans Ruijter
Al vele jaren organiseert de gemeente Blaricum één avond in het jaar om de 
vrijwilligers in onze gemeenschap in het zonnetje te zetten. Er wordt in Blari-
cum gelukkig veel vrijwilligerswerk gedaan. Niet alleen in verenigingen, maar 
ook door mensen die zomaar iets doen voor hun medemens. Dit maakt ons 
dorp Blaricum mede tot wat het is. Als dat niet meer zou gebeuren zou onze 
maatschappij er een stuk ongezelliger en onvriendelijker uitzien. Dat is het 
laatste wat een ieder wil. 

Vorig jaar is het vrijwilligerscomité met 
een andere methodiek gaan werken om 
de ‘vrijwilliger(ster) van het jaar’ te kie-
zen. In het verleden konden verenigin-
gen of individuele personen iemand no-
mineren. Daar werd dan ook een oproep 
voor gedaan. Dit leidde er nog weleens 
toe dat dezelfde verenigingen, steeds een 
ander uit hun midden nomineerden. Dat 
werd nog eens versterkt omdat het Ac-
tiviteiten Fonds Blaricum, het voorma-
lige Gemeenschapsfonds Blaricum, een 
geldbedrag ter beschikking stelt voor 
de vrijwillig(st)er van het jaar, naast die 
voor de aanmoedigingsprijs. Het vrij-
willigerscomité is zo samengesteld (zie 
foto) dat zij voldoende feeling met en in 
onze gemeenschap heeft om zelf de no-
minaties doen. 

Trofee en prijs
Op de vrijwilligersavond wordt er maar 
één persoon, of een groep, naar voren ge-
roepen die dan ook gekroond wordt tot 
vrijwilliger(ster) van het jaar, en één per-
soon of groep die de aanmoedigingsprijs 
mag ontvangen. De prijs voor de vrij-
willig(st)er van het jaar bestaat uit een 
geldbedrag van duizend euro en een tro-
fee. De trofee, gebaseerd op de ontwerp-
tekening van kunstenaar Kees Kerkhof, 
is afgeleid van de erfgooiersboom.

De trofee wordt beschikbaar gesteld door 
de gemeente Blaricum. De geldprijs 
wordt beschikbaar gesteld door het Acti-
viteitenfonds Blaricum en dient besteed 
te worden aan een doel dat de Blaricum-
se samenleving ten goede komt. Voor de 
aanmoedigingsprijs stelt het Activiteiten 
Fonds vijfhonderd euro ter beschikking, 
ook dit moet aan de Blaricumse gemeen-
schap ten goede komen. 

Samen
Het is ook een avond om met elkaar in 
contact te komen/te blijven en ervarin-
gen uit te wisselen. Ook is het gewoon 
gezellig met elkaar bij te praten. Tevens 
hoopt men op deze manier vooral jonge-
ren te enthousiasmeren om zich, op wat 
voor manier dan ook, in te zetten voor de 
medemens. 

Hoe klein en weinig dit soms ook is, het 
is van grote waarde voor een ieder. Want 
de gemeenschap zijn wij immers toch 
allemaal. 
Het gemeentebestuur van Blaricum 
waardeert dit zeer en het Activiteiten 
Fonds Blaricum ondersteunt dit door 
middel van een ruime gift.  

Vrijwilligerscomité v.l.n.r.: Mieke Bak-
ker, Ada Broeke, Ans v.d. Brink en Harm 
Kreemer, Peter Schreiber ontbreekt op de 
foto

De vrijwilligersavond wordt 
gehouden op 23 november in het 

Vitus gebouw. Inloop vanaf 
19.30 uur en start van de avond 
om 20.00 uur, einde 23.00 uur.

De avond wordt muzikaal 
omlijst door de Blaricumse 
band Request. U bent van 

harte uitgenodigd. 
U hoeft zich niet van tevoren 

aan te melden. 

Trofee vrijwilliger van het jaar
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Even voorstellen… Jan van der 
Steeg
door Gerda Jellema
Na 45 jaar in de fi nancieel administratieve dienstverlening gezeten te hebben 
vroeg hij zich af hoe hij dit toch eigenlijk zolang had volgehouden. Even voor-
stellen…Jan van der Steeg: ‘Er is buiten zoveel moois te zien, het is geweldig.’

Jan van der Steeg geboren in Steenwijk waar je na de middelbare school voor je 
verdere ontwikkeling volgens Jan drie mogelijkheden had: ‘Je ging naar de kweek-
school, de handelsdagschool HTS, of je ging werken en studeren in de avonduren.’ 
Jan deed dit laatste. Hij verhuisde naar Zwolle. Jan was werkzaam in de administra-
tieve dienstverlening en volgde zo’n 12 á 13 jaar ’s avonds opleidingen binnen de 
bedrijfseconomie. In zijn werk hield Jan zich onder meer bezig met reorganisaties en 
er voor zorgen dat binnen een bedrijf mensen weer gemotiveerd zijn en zin hebben 
in hun job. Zijn werk alsmede zijn werkzaamheden binnen non-profi t organisaties, 
brachten hem naar het Gooi en Noord-Holland. Waren de reistijden in het begin nog 
te doen, op een gegeven moment werd het te tijdrovend. En zochten zij een woning 
dichter bij zijn werk. 

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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En verder… 

Waarom woont Jan van der Steeg in 
Blaricum?
Het wonen in deze omgeving was 
zowel praktisch van aard vanwege 
werk, maar ook de kinderen en fa-
milie woonden in het westen. Tijdens 
een fi etstocht in het Gooi kwamen ze 
langs Blaricum en vonden daar een 
geschikte locatie. Sinds 2000 wo-
nen zij in het dorp en vinden het hier 
fantastisch. Een mooie manier om 
Blaricum te laten zien aan vrienden 
is bijvoorbeeld rond te fi etsen tijdens 
de Atelierroute. Ook de Eemnesser-
polder kan Jans bekoring wegdra-
gen.

Wat doet Jan van der Steeg in zijn 
vrije tijd?
Jan heeft veel voor non-profi t organi-
saties gedaan en toen hij met pensioen 
ging werd er door verschillende par-
tijen gevraagd of hij penningmeester 
wilde worden. Maar Jan zei: ‘Daar 
begin ik lekker niet aan, ik ga in het 
“groen”.’ Een van zijn vrijwilligers-
baantjes is het bijhouden van het 
groen bij stichting De Droomboom. 
Jan is een buitenmens en sportief, zo-
wel het zelf doen als er naar kijken. 
Jan zwemt en fi etst: ‘Je moet je li-
chaam ook uitdagen.’ Op tv volgt Jan 
alle klassiekers. Ook leest Jan graag 
een goed boek. En vindt hij het inte-
ressant om meer te leren over andere 
culturen.

Met wie zou Jan wel een borrel wil-
len drinken?
‘Sophia Loren. Sophia Loren is een 
heel mooie vrouw en vroeger als jon-
getjes zeiden we al tegen elkaar: “ 
Daar willen wij wel een avondje mee 
dansen.” ’

Twitteren, Facebook?
‘Geen van beide, zonde van mijn tijd.’

Vakantie: zomer of winter?
‘Voorkeur voor de zomer. Nu we niet 
meer gebonden zijn aan de schoolva-
kanties, zijn vrouw zat in het onder-
wijs, gaan we in het voor- en najaar. 
We hebben dit jaar weer eens gekam-
peerd in Nederland en in het najaar 
zoeken we de zon op. Als je veel naar 
sport kijkt zie je ook de mooiste ge-
bieden langskomen, zoals bij de Tour 
de France op Corsica, dus dat staat 
ook op mijn vakantiebestemmings-
lijstje.

Wat is een echte Jan van der Steeg-
eigenschap?
‘Ik ben soms te snel direct en kritisch, 
voor zowel mezelf als naar anderen 
toe. Dienstbaar en behulpzaam vind 
ik een belangrijke factor.

Aan wie geeft Jan het stokje door?
‘Zij heeft na een periode van sausen 
en schilderen zich eindelijk gesetteld 
in een prachtig gerenoveerd huis in 
Blaricum: Gerda de Graaf.’

Jan van der Steeg genietend 
op het water

Jan van der Steeg aan de wandel

Expositie 
pentekeningen 
Tom Bezemer
T/m 11 maart 2017 exposeert Ton Be-
zemer zijn pentekeningen in het on-
derkomen van de Historische Kring 
Blaricum.  

De meeste tekeningen zijn gemaakt in en 
rond Blaricum. Jaarlijks maakt hij een te-
kening van een huis, straat of doorkijkje 
waar dan een aantal ansichtkaarten van 
gedrukt wordt, voorzien van een klein 
gedichtje. Voor Tom is een ansichtkaart 
pas een ansichtkaart als hij verstuurd 
is, de kaart moet voorzien zijn van een 
postzegel en poststempel. De meeste van 

zijn Blaricumse tekeningen heeft hij bij-
eengebracht in een mooi boekje, gedrukt 
in een kleine oplage. Tijdens de tentoon-
stelling zijn het boekje en ansichtkaarten 
te koop. Voor openingstijden zie dorpsa-
genda.  

Lou Loeber
Voor een tentoonstelling over Loe Loe-
ber bij Kunst aan de Dijk in Korten-
hoef worden werken (in bruikleen) 
van haar gezocht. 

Louise Marie (Lou) Loeber (Amster-
dam 1894 – Blaricum 1983) was kunst-
schilderes, tekenaar, illustratrice, etser 
en glasschilderes. Haar jeugd bracht ze 
door in de door haar vader gebouwde 
riante Villa Zonnehoef op de grens van 
Laren en Blaricum waar haar vader in de 
tuin een atelier voor haar liet bouwen. 
Zij schilderde en tekende in abstract-fi -
guratieve en non fi guratieve trant en 
maakte ook linoleumsneden. Met haar 
man woonde zij van 1927 tot 1978 weer 
in haar ouderlijk huis. Werken van Lou 
Loeber zijn onder andere te vinden in het 
Singer Museum in Laren en het Rijks-
museum Twenthe.

Oproep
Heeft u een werk van Lou Loeber in bezit 
en wilt u dit in bruikleen geven? Neem 
dan contact op met Luce Yerna, 06-
51836775 of via lyerna@xs4all.nl. De 
tentoonstelling vindt plaats van 10 juni 
t/m 2 juli 2017 bij Kunst aan de Dijk, 
www.kunstaandedijk.nl.

Villa Zonnehoef

Blaricum ’t Harde 2014
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BEL-Barmhartigheid 2016 
door Gerda Jellema
2016 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘het jaar van de Barmhartigheid’. 
In BEL verband zijn pastoor Jan Vriend en dominee Jan Rinzema een ‘Barm-
hartigheidproject’ gestart.

Dominee Jan Rinzema, pastoor Jan 
Vriend, het Brinkhuis en vele vrijwil-
ligers, hebben kunstenaars uit de BEL 
opgeroepen om zich te laten inspireren 
door de 7 werken van het thema ‘Barm-
hartigheid. Deze 7 werken zijn: 1 de 
hongerigen spijzen, 2 de dorstigen laven, 
3 de naakten kleden, 4 de vreemdelingen 
herbergen, 5 de zieken verzorgen, 6 de 
gevangenen bezoeken en 7 de doden be-
graven. Ongeveer 50 kunstenaars hebben 
hier gehoor aan gegeven en een werkstuk 
gemaakt. In de St. Jan en in het Brinkhuis 
zullen deze kunstwerken tentoongesteld 
worden. Er zijn voor BEL-bewoners en 
andere belangstellenden, rondleidingen 
en er is een afsluitende viering in de St. 
Jan. Doel van het project: mensen van 
alle gezindten, jong en oud, inspireren en 
verbinden rond het begrip ‘barmhartig-
heid’.

BEL-tentoonstelling 
‘Barmhartigheid 2016’
De opening van de tentoonstelling 
‘Barmhartigheid’ vond plaats op 15 no-
vember. Op zaterdag 19 november vanaf 
13.00 uur is er ieder half uur een rondlei-
ding langs de kunstwerken door de kun-
stenaars, pastoor Vriend en ds. Rinzema. 
Het Brinkhuis is open van maandag 
t/m vrijdag: 09.00-22.00 uur. Zaterdag: 
11.00-17.00 uur. In de St. Jan Basiliek 
bent u welkom van 18 november tot en 
met 4 december tussen 14.00-17.00 uur. 

Lezing 
‘Barmhartigheid zoals verbeeld in de 
Kunst door de eeuwen heen’
Dr. Llewellyn Bogaers laat zien, hoe 
het thema ‘barmhartigheid’ door kun-
stenaars in verschillende tijden op zeer 
uiteenlopende wijze is verbeeld. Dins-
dag 22 november 20.00 uur, Brinkhuis 
Laren. Toegang vrij. Inzameling bij de 
uitgang.

Afsluitende speciale themaviering 
in de St. Jan
Zondag 27 november wordt het jaar van 
de Barmhartigheid afgesloten met een 
speciale viering. Kunstenaars doen mee, 
hun kunstwerken en muziek staan cen-
traal. Voorgangers pastoor Jan Vriend en 
ds. Jan Rinzema en de muziek zal wor-
den verzorgd door het Projectkoor Ro-
nald van Bakel. Aanvang 12.00 uur.

Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

Daarom staan hieronder tien punten die we eigenlijk allemaal zouden moeten weten over het GNR. Alle schaalvergrotingen in het recente verleden heb-
ben ons nog niet veel goeds gebracht. Het Gooi in het algemeen en Blaricum in het bijzonder: ‘Let op uw zaak.’ 

1) Het Goois Natuur Reservaat (GNR) is een stichting die in 1932 opgericht werd om ‘het natuurschoon van het Gooi in stand te houden’.

2) Het GNR beheert sinds 1933 natuurgebieden en gronden in het Gooi. Tegenwoordig beslaat het gebied circa 2.800 hectare, onderverdeeld in 40 natuur-
gebieden. In dat enorme gebied wordt de natuur beheerd, wordt er gerecreëerd en wordt aan educatie gedaan. Op de Blaricummerheide vinden we

bovendien de mooie schaapskooi. Vele verharde rijwielpaden verbinden de aangrenzende gemeenten.  

3) Bij het GNR werken circa 28 mensen in vaste dienst, waaronder vijf boswachters. 
Zij worden bij hun werk geholpen door ruim 300 vrijwilligers.

4) Het GNR heeft een bestuur dat gevormd wordt door 17 vertegenwoordigers van de partners: 
de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Naarden, Huizen, 

Bussum, Blaricum, Hilversum en Laren. Deze partners betalen een jaarlijkse bijdrage. De provincie betaalt 25%, de Gooise gemeenten samen 65% en
Amsterdam 10%. De zes Gooise plaatsen betalen jaarlijks € 5.76 per inwoner (2013).

5) De begroting van 2013 laat zien dat het GNR in een jaar ruim € 3.7 miljoen uitgeeft. Aan inkomsten heeft het GNR bijna € 3.8 miljoen; het batig saldo
in 2013 was € 77.653,-. Het GNR krijgt zijn inkomsten vooral door de bijdragen van de participanten: € 1.876.120,-  (2013), door eigen opbrengsten (€
846.554,-) én door een bijdrage van de Stichting Steun GNR die een jaarlijkse schenking van de Postcodeloterij over projecten verdeelt (€ 508.351,-).

6) Amsterdam heeft in 2012 aangekondigd uit het GNR te willen stappen. De andere participanten zijn hiertegen in beroep gegaan. Als Amsterdam al
toestemming van de rechter krijgt, zal het uitstappen op z’n vroegst op 1 januari 2017 kunnen gebeuren, en dan derft het GNR jaarlijks € 175.000,- aan

inkomsten.

7) Het mogelijk uitstappen van Amsterdam is door sommigen aangegrepen om de toekomst van het GNR onzeker te noemen, hoewel de Amsterdamse
financiële bijdrage gemakkelijk is op te vangen; het bedrag maakt per slot van rekening slechts 4,3 procent van alle inkomsten uit.

8) De gesuggereerde onzekerheid is aanleiding geweest voor besprekingen met het provinciaal waterleidingsbedrijf PWN (dat gratis drinkwater uit de
GNR-gebieden oppompt!), om samenwerking en zelfs een mogelijke overname van het GNR door PWN te onderzoeken. 

PWN heeft – zo is de redenering – ook een afdeling natuurbeheer en door het GNR daarin te laten opgaan, is de toekomst van het Goois natuurbeheer
gewaarborgd.

9) In de visie van de tegenstanders van zo’n samenwerking/fusie wordt 82 jaar traditie, kennis en ervaring met het beheren van de unieke Gooise natuur
verkwanseld en is er met het GNR helemaal niets aan de hand dat niet met degelijk management opgelost kan worden. Bovendien wijzen de tegenstan-

ders op het negeren van de duizenden donateurs en op het mogelijk wegvallen van de steun van de Postcodeloterij.

10) Het bestuur van het GNR heeft het laatste woord in deze kwestie. Omdat dit bestuur (zoals gezegd) bestaat uit vertegenwoordigers van de Gooise
gemeenten, Amsterdam en de provincie, beslissen indirect de gemeenten over het al dan niet zelfstandig voortbestaan van het GNR. In een aantal

gemeenten (waaronder Laren en Blaricum) heeft de gemeenteraad al moties aangenomen waarin een zelfstandig GNR wordt bepleit.

Bron: Leon Schouten en Karel Hubert - Vrienden van het Goois Natuur Reservaat

Het Goois Natuur Reservaat 
door Frans Ruijter
Niet voor de eerste keer dreigt er weer een schaalvergroting in onze regio aan
te komen. Nadat deze in het onderwijs, politie en brandweer heeft plaatsgevon-
den, ziet het er nu naar uit dat het Goois Natuur Reservaat (GNR) de volgen-
de is die opgaat in een grotere organisatie. 

Het plan is dat het GNR samengaat met
een veel grotere organisatie, namelijk de
PWN. Inderdaad, ‘ons eigen’ waterlei-
dingbedrijf. De PWN beheert ook veel
natuurgebieden, voornamelijk duinge-
bied in Noord-Holland. Als dit 'samen-
gaan' doorgang vindt, zal vooral de
bestuurlijke betrokkenheid afstandelij-
ker worden. Het GNR is de enige echte

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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It’s the most wonderful time 
of the year
door Marjolijn Schat
Maarten Beuningh, eigenaar van zMaakt!, bedenker en organisator van As-
perges in de Akker, organiseert dit jaar voor de tweede maal samen met Goois 
Natuurreservaat (GNR) De Gooise Kerststal; een uniek outdoor kerstevent met 
de prachtige schaapskooi op de achtergrond.

Maarten is opgegroeid in Blaricum en 
woont nu met zijn vrouw Caroline en 
drie kinderen (11-10-7 jaar) in Huizen. 
‘Maar ik kom weer een beetje terug naar 
Blaricum, ik sta aan de vooravond van de 
oplevering van mijn nieuwe pand in de 
Blaricummermeent. Keuken, opslag en 
kantoor op één prachtige locatie.’

zMaakt! en Asperges in de Akker
Het gaat dan ook goed met Maarten en 
zijn business. Zijn Asperges in de Akker 
is inmiddels een traditioneel Blaricums 
evenement geworden. En noteert u al-
vast in de agenda; van 1 t/m 15 juni 2017 
staat de bedoeïenentent weer in de akker. 
Asperges in de Akker is ook precies wat 
Maarten met zijn bedrijf zMaakt! het 
liefste doet; een event cateren én ook or-
ganiseren. ‘Ik ben altijd op zoek naar de 
welbekende kapstok om het eten, drin-
ken en het hele event aan op te hangen.’ 
Maarten laat me foto’s zien van een van 
zijn recent georganiseerde avonden. Een 
kaasbedrijf vierde zijn100-jarig bestaan 
en Maarten had onder meer een heus la-
byrint tussen de vele hoge stellingen met 
kazen gemaakt. 

De Gooise Kerststal
Het kerstevenement werd al langer door 
Maarten georganiseerd maar op een 

andere locatie en nagenoeg uitsluitend 
voor bedrijven. Nu dus ook voor parti-
culieren, net als Asperges in de Akker. 
Iedere avond van 15 t/m 22 december 
is er plek voor 120 personen. Ontvangst 
is om 16.00 uur met chocolademelk en 
glühwein. Aansluitend worden de scha-
pen met een schaapherder van het GNR 
binnengehaald. Deze kudde Drentse 
Heideschapen dwalen dagelijks rond 
op de hei en overnachten in de schaaps-
kooi. Vervolgens wordt er geborreld op 
het winterse buitenterras. Daarna is het 
tijd om aan tafel te genieten van een 
bourgondisch viergangen diner in de in 
kerstsfeer gedecoreerde tent. Na afl oop 
wandelen de gasten met lantaarns geza-
menlijk door het donkere bos terug naar 
de auto’s. 

It’s the most wonderful time of the year. 

GNR
‘Uniek is de samenwerking met het 
GNR. Een medewerker van hen vertelt 
de gasten ook over het onderhoud van de 
vele hectaren grond van het GNR. Ik ben 
blij om het GNR op deze manier in de 
spotlights te kunnen zetten, ze verdienen 
het!’ En… per volgeboekte avond adop-
teert Maarten ook drie schapen van het 
GNR.

De Gooise Kerststal
15 t/m 22 december 2016.

Reserveren: www.zmaakt.nl. 
Maarten Beuningh:  

06-47240810 en 
maarten@zmaakt.nl

De kosten voor het all-in 
arrangement bedragen 
€ 95,- p.p. excl. BTW. 

Voor verdere informatie 
zie de site, speciaal voor deze 

gelegenheid in het leven geroepen:
www.belbarmhartigheid.nl.

Werk van Sjoukje de Vink

Werk van Linda Chevallerau
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De redactie van hei & wei vergadert ook al 40 jaar in Blaercom

Het dorpshuis Blaercom bestaat 
bijna 40 jaar
Door de centrale ligging in Blaricum leent Blaercom zich fantastisch voor 
allerlei activiteiten voor jong en oud. De Stichting Centrale Accommodatie 
Blaricum (Blaercom) heeft tot doel het beheren en exploiteren van zalen voor 
verhuur ten behoeve van activiteiten door groepen, verenigingen en stichtingen 
die werkzaam zijn op maatschappelijk, (re)creatief en cultureel gebied.  

Op de website www.blaercom.nl wordt 
de agenda bijgehouden. Maar er zijn 
dagelijks tal van activiteiten.  Hieronder 
een aantal voorbeelden.

De verschillende ruimtes worden ge-
bruikt voor gymnastiek en ballet voor 
jongeren en fitnesslessen zoals; judo, 
pilates en yoga en natuurlijk niet te ver-
geten de gezellige bridge middagen- en 
avonden. Er zijn spelletjes- en knutsel-
middagen. Er is een ‘dagje Blaercom’ 
op woensdag. Verschillende cursussen 
van de Volksuniversiteit vinden er  plaats 
en Versa heeft een inloopspreekuur. Ook 
voor het Repair-café kan je eens in de 
twee maanden op zaterdag het dorpshuis 
inlopen. Eerder dit jaar is het Jazz Café 
gestart op ieder derde zondag van de 

maand en ook Cabaret Cats oefenen 
in de ruimtes en geven nog regelmatig 
voorstellingen in Blaercom. Er is een 
enthousiast team beheerders die van al-
les doen om het de gasten van Blaercom 
naar de zin te maken en nieuwe initia-
tieven te ontplooien. Zo is bijvoorbeeld 
onlangs het eerste Dart-toernooi opge-
start. Ook zijn er ruimtes te huur voor 
vergaderingen en (kleinere) bijeenkom-
sten waarbij de catering zo uitgebreid 
kan zijn als u wilt. Feesten en partijtjes 
zijn ook mogelijk: tegen een voordelige 
prijs huurt u een zaal plus inrichting naar 
uw smaak en opruimen is volledig inbe-
grepen. Voor de catering dient dan wel 
apart nog te worden aangegeven wat de 
wensen zijn.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

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

www.kliniekdemedici.nl
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Bijzondere 
heidehoningprijs 
De bijenvereniging VBBN Laren/ 
Blaricum zal een speciale GNR- heide-
honingprijs uitreiken tijdens de jaar-
lijkse honingkeuring. 

De imkers hebben een geweldig honing-
jaar gehad en hebben volop heidehoning 
kunnen oogsten. Om goede heidehoning 
te maken zijn naast bijen en vakman-
schap vooral goede weersomstandighe-
den en goed onderhouden heidevelden 
nodig. Het weer valt niet te beïnvloeden 
maar voor de hei kunnen de imkers reke-
nen op het goede beheer door het Goois 
Natuurreservaat (GNR).

Bep Vos wisselbeker en 
GNR-heidehoningprijs
De hoofdprijs van de avond is uiteraard 
de Bep Vos Wisselbeker. Maar dit jaar 

wordt een extra prijs toegekend. Het af-
gelopen fantastische jaar en met name 
de overweldig bloeiende heide heeft de 
organisatie van de keuring in overleg met 
het GNR doen besluiten om een eenma-
lige zeer bijzondere prijs uit te reiken: 
GNR-heidehoningprijs. Deze prijs zal 
toegekend worden aan de imker met de 
mooiste en lekkerste heidehoning van 
2016, verzameld op de Gooische heide. 

Bestuur
Blaercom wordt bestuurd door een pro-deo bestuur en de dagelijkse leiding is in 
handen van betaalde beheerders. Er zijn gesprekken gaande om samenwerking 
met het Vitus te verkennen dat ook tal van activiteiten faciliteert.In het komende 
jubileumjaar zoekt het huidige bestuur twee nieuwe enthousiaste bestuursleden; 
een secretaris en een extra bestuurslid die de sponsorwerving en communicatie 
op zich kan nemen. Interesse? Neem dan contact op met Jan Heybroek per mail: 
voorzitter@blaercom.nl of telefonisch 06-22961660.

Prinsenbal van de Kruiskuilers 2016

Zaterdag 10 december a.s. zullen de Kruiskuilers het Vitusgebouw weer tot 
hun speelruimte omtoveren, aanvang 20.30 uur. 

U kunt daar weer terecht voor een onvoorspelbare avond waarbij actuele gebeurte-
nissen en lokale helden onderwerp van gesprek zullen zijn, met een beetje ironie, in 
theater en muziek. Wie weet een confrontatie met uzelf… Tevens wordt er een nieuwe 
prins bekend gemaakt. Echte Blaricummers mogen deze avond niet missen!

De kaarten kosten € 12,50 en de winst gaat volledig naar de Vastenactie, 
te bestellen bij: Nico de Jong 06-54954136, Klaas Vos 035-5313471, 

Stef van den Bergh 06-53271637. Tevens zijn er kaarten aan de zaal te koop, 
op de avond zelf.

Alle leden, donateurs, oud-leden, 
belangstellenden, imkers, vrien-

den, familie en kennissen zijn van 
harte welkom op 24 november om 
20.00 uur in de Blokhut, Smeek-

weg 104 in Laren. 
Meer informatie over de keuring 

en het aanbieden van honing 
www.vbbnlarenblaricum.nl
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Bestuurskracht
door Jan Greven
Is er nog toekomst voor een zelfstandige gemeente Blaricum? Als het aan de 
Provincie Noord-Holland ligt niet en als het aan de Blaricumse afdeling van D66 
ligt ook niet. D66 vindt de kwaliteit van het bestuur in de regio Gooi & Vecht zo 
belabberd, dat de Partij nu maar eens wil doorpakken en voorstelt de hele regio 
onder te brengen in één ‘robuuste, zelfbewuste en daadkrachtige gemeente’. 

Toen de woordvoerder van D66 dat zo 
maar even zei tijdens de Raadsvergade-
ring van dinsdag 1 november, was het 
alsof  iemand middenin het Sinterklaas-
feest ineens zegt dat Sinterklaas niet 
bestaat. De andere partijen in de Raad 
besloten te doen of ze het niet gehoord 
hadden en dat is ook tegenover Sinter-
klaasontkenners de beste tactiek. 

Op tafel in de Raad lag een rapport van 
Deloitte, gemaakt in opdracht van de 
Provincie. Het rapport ging over de be-
stuurskracht in de regio Gooi & Vecht 
en concludeerde dat die nauwelijks vol-
doende was en dat het beter zou zijn als 
het aantal gemeentes teruggebracht zou 

worden van zeven tot drie. Exit Blari-
cum. Ik vond dat wel slim aangepakt van 
de Provincie. Het opheffen van gemeen-
tes ligt emotioneel gevoelig. Bedenk 
daarom iets dat objectiviteit suggereert 
en waar eigenlijk niemand tegen kan 
zijn. Iets dat past in onze huidige cultuur 
van regelgeving en controle. Zo kom je 
als vanzelf op ‘Bestuurskracht’. De term 
zegt niets en suggereert alles. Precies 
een term voor deze tijd waarin het prag-
matisme van de bureaucratie (‘goed is 
wat werkt’) de ideologie heeft vervangen 

en we niet meer inhoudelijk besluiten 
op grond van wat we willen en geloven, 
maar op grond van wat beter of minder 
goed werkt – of liever nog op grond van 
dat waarvan degene die uiteindelijk de 
macht heeft,  zegt dat het werkt.  

Zou het daardoor zijn dat het op die mis-
tige avond van de eerste november niet 
ging over inhoud? Niet ging over nut en 
belang van een eventueel voortbestaan 
van een zelfstandige gemeente Blaricum. 
Sterker nog dat over die zelfstandigheid, 
behalve dan in die ene uitspraak van 
D66, met geen woord gesproken werd. 
Alsof er een olifant stond in de raads-
zaal, maar het woord olifant niet mocht 

vallen. Waar het 
dan wel over ging? 
Nou, vooral over 
het voornemen van 
B en W de ambte-
lijke diensten van 
de BEL-gemeentes 
(personeel, finan-
ciën enz.) onder 
te brengen bij Hil-
versum. De Raad 
vond die keus 
te snel gemaakt, 
wilde onderzoek 
naar andere mo-
gelijkheden, zoals 
onderbrengen bij 
Huizen en probeer-
de tevergeefs een 
tegenstribbelende 
burgemeester daar-
toe over te halen. 

Ik zat er vol verba-
zing bij. Op tafel 
lag een rapport van 

de Provincie met de aankondiging van 
het einde van een zelfstandige gemeen-
te Blaricum. Natuurlijk willen B en W 
dat niet. Net zo min als de Raad dat wil. 
Speur dan samen naar de toegevoegde 
waarde van de eigen gemeente en maak 
je daar sterk voor. Maar nee. De discus-
sie gaat over de ambtelijke diensten en 
de beste manier die bij anderen onder te 
brengen. 
Is dat het belangrijkste probleem als je 
je sterk wil maken voor behoud van zelf-
standigheid? 

Sociaal Wijkteam Blaricum, 
laagdrempelig en actief vanuit 
Blaercom
In het sociaal wijkteam werken wijkverpleegkundige Dieske Weiman, Bouk 
Wagter en de sociaal werkers Carla Resing en Susan Bakker samen met als doel 
een laagdrempelig vangnet te vormen voor inwoners. 

Het sociaal wijkteam werkt o.a. samen 
met netwerkpartners zoals huisartsen, 
woningbouw coöperaties, kerken en po-
litie. Het wijkteam is er voor inwoners 
van Blaricum die zich zorgen maken 
over zichzelf of iemand anders en een 
signaal of vraag daarover dicht in de 
buurt kwijt willen. In een persoonlijk ge-
sprek wordt gekeken welke oplossingen 
mogelijk zijn in de directe omgeving. 
Bijvoorbeeld het zoeken naar iemand 
die een boodschap kan doen, het geven 
van hulp bij het invullen van formulie-

ren, een gesprek over gevoelens van 
eenzaamheid, vragen over woonruimte,  
informatie over verslavingsproblematiek 
of de mogelijkheden van meedoen in de 
maatschappij. Daarbij wordt gekeken 
naar het eigen netwerk, de mogelijkhe-
den in de buurt en het leggen van ver-
bindingen tussen inwoners. Als het nodig 
is, kan het sociaalwijkteam een indicatie 
voor zorg afgeven of doorverwijzen naar 
de gemeente of andere hulpverlening in-
stanties. 

Het sociaal wijkteam Blaricum heeft iedere dinsdag van 13.00-14.00 
uur inloopspreekuur in Blaercom. Telefonisch is het team te bereiken op 

7504138 of per e-mail sociaalwijkteam@blaricum.nl.

Maak kennis met het Sociaal Wijkteam Laren

V.l.n.r. Dieske Weimans (Wijkverpleegkundige, Amaris), Susan Bakker (Sociaal  
Werker, Versa Welzijn), Bouk Wagter (Wijkverpleegkundige, Vivium) en Carla Resing  
(Sociaal Werker, Versa Welzijn)
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Rotondeweg 1962
Er wordt nog weleens ten onrechte beweerd dat de Rotondeweg haar naam te 

danken heeft aan de ronding van de weg, bovenaan om het daar gelegen plant-
soentje. Dit is onjuist. De Rotondeweg dankt haar naam aan het paviljoen 
‘De Rotonde’ dat ooit aan de Huizerweg stond, tussen de Dwarslaan en de 

Atelierweg. Het is rond 1850 gebouwd door de heren Laan en Huydenkooper. 
Zij hadden tien jaar daarvoor de straatweg aangelegd van Naarden door 

Huizen via Blaricum naar Eemnes en Baarn.Verschillende tolhuisjes aan die 
straatweg herinneren daar nog aan. Op zondag 19 augustus 1900 kwam er een 

einde aan uitspanning ‘De Rotonde’; dronken jonge Huizers maakten ruzie 
omdat ze geen drank meer kregen en sloegen alles kort en klein. De eigenaar, 
zo in het nauw gedreven, pakte een geweer en schoot er één neer en deze over-
leed ter plaatse. Er werd daarna nog geprobeerd nieuw leven in het paviljoen te 
blazen, maar helaas mocht dat niet baten. In 1911 is dit bijzondere bouwwerk 
aan de slopershamer ten deel gevallen. In Huizen herinnert de Paviljoenweg 

en in Blaricum de Rotondeweg hier nog aan.  
Aangeleverd door Frans Ruijter

Gezien in Blaricum
door Sybert Blijdenstein
In de werkplaats van garage Vos, naast de ronde basisschool, staat op een neer-
gelaten brug een felgroen blinkend kunststof jeepje uit 1960. Een bijzondere 
oldtimer, wachtend op de magische handen van Gerard en Anne. Een Citroën 
Mehari, een 2CV met de opbouw van een jeep. Mijn vroeg overleden broer 
reed er ooit in rond toen hij aan de Costa Brava woonde, werkzaam voor Shell 
op een booreiland. In gedachten verzonken loop ik naar buiten en zie op de 
muur een grote, weerbestendige fotocollage. Over de familie Vos van de kolen, 
de pomp en de garage. Ik lees het stukje tekst hoog in het midden: Van karne-
melk tot bezine.

Als de muren van de oude boerderij aan 
de Middenweg konden spreken, zouden 
ze veel, heel veel, kunnen vertellen over 
het gezin van Bart Vos, dat hier lang en 
eendrachtig lief en leed samen deelde. 
Waar nu auto’s af en aan rijden voor 
een portie benzine of een goede beurt, 
vertrok vroeger vader Vos met zijn ton-
nen karnemelk naar Hilversum, waar 
hij het zure zuivelproduct, dat hij van 
de Blaricumse boeren betrok, uitventte. 
Bart Vos werd wel ‘Bart van de nieuwe 
boer’ genoemd. De vader van Bart was 
geen geboren Blaricummer. Misschien 
dat hij daarom de naam ‘nieuwe boer’ 
kreeg. Barts vader was eerst bosbaas bij 
een ‘heer’ in Hilversum. Na ‘heerlijke’ 
onenigheden vertrok hij naar Naarden, 
waar hij het boerenvak ging beoefenen. 
Van Naarden verhuisde hij naar Blari-
cum. Bart Vos was boer bij zijn vader, 
maar moest bijverdienen omdat ze als 
erfgooier slechts zeven koeien en één 
paard op de meent mochten laten weiden. 
Vandaar de karnemelkwijk in Hilver-
sum. Het gezin Bart Vos moest van bijna 
niets rondkomen, want de verdiensten 
waren zeer gering. Om toch wat minder 
armoedig te kunnen leven, begon vader 
Bart heel in het klein met de verkoop van 
brandstoffen. In het begin (rond 1886) 
stelde die handel haast niets voor. Als de 
karnemelk in Hilversum verkocht was, 

ging Bart, voordat hij naar Blaricum 
terugkeerde, bij Kuilenburg, die in de 
Veerstraat een groente- en (zwarte) ko-
lenzaak had, een half of een kwart mud 
vet- of steenkolen halen. Thuisgekomen 

werden die kolen door één van de bei-
de dochters - de jongens waren allemaal 
nog erg klein - naar de klant gebracht die 
ze besteld had. De klanten gaven dege-
ne die de brandstof bracht, wel eens een 
dubbeltje fooi. Omdat een dubbeltje in 
die tijd niets minder dan een vermogen 
was, is het begrijpelijk  dat Geertje en 
Heintje vaak met elkaar kibbelden over 
de vraag wie het kruiwagentje met kolen 
weg mocht brengen.   

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

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

BelNieuws@Bel_Nieuws
Brandweer Blaricum is sinds maandagavond 
offi cieel weer twee nieuwe vrijwilligers rijk. 

BelNieuws@Bel_Nieuws
Het Halloweenfeest bij de Schaapskooi in 
Blaricum trok zondagmiddag veel bekijks.

Van karnemelk tot benzine, een relaas over vossen van de Middenweg

Liefde overwint alles, altijd! 
Liefde overwint alles, altijd! is het nieuwe boek van Eveline Soede uit Blaricum. 

Het is een autobiografi sch verslag van Evelines reis door het leven. Van haar vroege 
jeugd tot het heden wordt haar reis gekenmerkt door tegenslagen maar ook door vele 
hoogtepunten. Het boek neemt u mee naar plekken in heel Nederland. Zij geeft de 
moed nooit op; dat kreeg zij van huis uit mee. Zij wil dit ook aan haar zoon doorge-
ven. Op haar reis ontmoet zij veel liefdevolle mensen. De contacten met hen én haar 
onverwoestbaar goed humeur maken haar reis meer dan de moeite waard. Informatie: 
Uitgeverij Boekscout www.boekscout.nl.

Ome Willem in zijn jonge jaren   
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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

Is uw huis meer dan 35 jaar oud? Dan 
valt er vaak nog heel wat energie én 
dus geld te besparen. Speciaal voor in-
woners van de Bijvanck organiseert de 
gemeente samen met Hoom een wijk-
avond over energiebesparing. Hoom is 
een initiatief zonder winstoogmerk dat 
bewoners begeleidt bij het energiezui-
nig maken van hun woning. 

Wijkavond Blaricum-Bijvanck
Op maandag 29 november is er om 
20.00 uur in de Malbak (Wetering 122) 
een wijkavond over energiebesparing. 
Tijdens deze informatieavond vertel-
len energiedeskundigen van Hoom 
welke energiebesparende maatregelen 
toepasbaar zijn in de woningen in 
de Bijvanck. U hoort hoeveel u kunt 
besparen op de energierekening en 
wat de richtprijzen zijn van diverse 

maatregelen, zoals isolatie of zonne-
panelen. Woont u in de Bijvanck? Dan 
bent u van harte welkom!

Meer informatie
Wilt u meer weten over de wijkavond 
of over de ondersteuning van Hoom? 
Kijk op www.hoom.nl/campagne/bla-
ricumbijvanck of neem contact op met 
Hoom via de mail: coach@hoom.nl of 
telefonisch: 088 – 006 20 00. 

29 NOVEMBER: WIJKAVOND ENERGIE BESPAREN IN BLARICUM-BIJVANCK

De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. 
Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente 
Blaricum een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen. In dit plan 
moet terugkomen wat bewoners belangrijk vinden. 

Wat vindt u van de verkeerssituatie en 
mobiliteit in en om Blaricum? Hoe 
vindt u de bereikbaarheid? Dat wil de 
gemeente graag weten. We nodigen u 
daarom van harte uit om uw inbreng te 
geven. 

Gemeentelijk verkeers- en 
vervoersplan
Het GVVP beschrijft de langetermijnvisie 
van de gemeente op verkeer en ver-
voer. Het plan schetst onder andere de 
gewenste infrastructuur met aandacht 
voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid 
en leefbaarheid voor alle type verkeer: 
bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en 
ook de voetgangers. Ook beschrijft het 
GVVP op hoofdlijnen welke maatrege-
len hiervoor nodig zijn. Samen vormt 

dit de leidraad voor investeringen in de 
komende jaren. 

Geef uw verbeterpunten aan 
op onze interactieve kaart
Wat zijn volgens u de grootste verkeers-
knelpunten in Blaricum? Wat kan beter 
en wat zijn uw wensen? Laat het ons 
weten! Uw inbreng is belangrijk. 
U kunt uw suggesties aangeven op een 
speciale, interactieve, kaart. 
Deze staat op de volgende website: 
www.geosolutions.nl/sites/BEL_
Combinatie. 

Op de site vindt u een korte uitleg over 
hoe u uw suggesties precies kunt aan-
geven. Dit werkt heel eenvoudig door te 
klikken. U kunt uw verbeterpunten tot 

zondag 18 december aanstaande op de 
interactieve kaart aangeven. 

Heeft u geen internet? Neemt u dan 
telefonisch contact op met het Klant 
Contact Centrum van de BEL Combinatie 
(14 035). Wij sturen u de kaart dan per 
post toe, zodat u uw inbreng schriftelijk 
aan ons kunt doorgeven. 

Wat doen we met uw input? 
Alle verzamelde wensen en knelpunten 
worden besproken tijdens het ronde-
tafelgesprek van de gemeenteraad. 
Ook vindt er een informatieavond voor 
de inwoners plaats waar alle wensen 
en ideeën worden gepresenteerd. Dit 
vormt mede het vertrekpunt voor de 
verdere beleidsvorming op het gebied 
van verkeer en vervoer. Het GVVP wordt 
uiteindelijk vastgesteld door de gemeen-
teraad. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Verkeer en vervoer in Blaricum: 
waar ziet u kansen en knelpunten? 

Mevrouw 
J.C. Hollema 
100 jaar!
Op 29 oktober heeft 
mevrouw J.C. Hollema de 
respectabele leeftijd van 
100 jaar behaald. 
Burgemeester Joan de 
Zwart-Bloch kwam haar van 
harte feliciteren. Foto: Studio Kastermans

Het winterseizoen voor de glad-
heidbestrijding is begin november 
gestart. De gemeente Blaricum is 
klaar om eventuele gladheid te 
voorkomen en te bestrijden. 

Alle informatie over onze 
gladheidbestrijding vindt u op 
www.blaricum.nl (Inwoners > 
Wegen en Groen > 
Gladheidsbestrijding).

Via @Gem_Blaricum op 
Twitter blijft u op de hoogte 
van de strooiacties.

Gladheid-
bestrijding

Naturalisatie mevrouw Van Houten
Op donderdag 10 november jl. is me-
vrouw Daphne Madelon van Houten 
in het gemeentehuis van Blaricum 
genaturaliseerd. Mevrouw Van Houten 
komt uit de Verenigde Staten en woont 
sinds 1964 in Nederland. In 1989 is ze in 
Blaricum komen wonen.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch over-
handigde haar het Koninklijk Besluit tot 
verlening van het Nederlandschap.

De agenda’s van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken worden niet 
meer in dit blad gepubliceerd. 

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken - zodra deze bekend zijn - bekijken
via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen) en bij de balie 
in het gemeentehuis.
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BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor meer informatie over de agenda op: www.mooisticht.nl 

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: bestuurs-
secretariaat@blaricum.nl Het gaat om de besluiten zoals gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl Aan deze toegezonden bekend-
makingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Een goede verzorging van het kindergebit is heel belangrijk. Je kunt er niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Leer je kind dat veel zoetigheid slecht is voor het gebit en 
dat goed poetsen het risico op gaatjes verkleint.

Vanaf het moment dat het eerste tandje 
bij je baby doorkomt, moet deze ook 
verzorgd worden. Er blijven bacteriën op 
de tand en het tandvlees achter. Tanden 
poetsen bij baby’s is niet zo gemakke-
lijk. Laat je baby aan de tandenborstel 
wennen door hem/haar ermee te laten 
spelen. Gebruik vanaf het begin speci-
ale peutertandpasta. Daar zit minder 
fluoride in dan in gewone tandpasta (je 
kleine zal in het begin de tandpasta nog 
doorslikken). Poets vanaf de leeftijd van 
twee jaar twee keer per dag.

Bij peuters is het best lastig om de tan-
den goed te poetsen. Tegenstribbelen en 
“nee” zeggen hoort bij deze ontwikke-
lingsfase, dus ook bij het tandenpoetsen 
kan je kind weerstand bieden. Belangrijk 
hierbij zijn grenzen stellen en voorspel-
baarheid door het volgen van een vast 
ritueel.

Je kunt je peuter ook eens meenemen 
naar de tandarts wanneer je zelf op 
controle gaat. Hij/zij kan dan alvast een 
beetje wennen aan de tandarts. Mis-
schien wil je kind wel even in de stoel 

zitten. Op die manier is de tandarts later 
niet zo eng. Overleg met je tandarts 
wanneer je kind echt op controle mag 
komen.

Is je kind ouder dan drie jaar dan is zijn/
haar melkgebit waarschijnlijk compleet. 
Nu is het belangrijk dat je het goede 
voorbeeld geeft bij gebitsverzorging. Tan-
den poetsen moet eigenlijk altijd, ook als 
jullie moe zijn of geen zin hebben. Neem 
de tijd en zorg voor regelmaat. Maak van 
tandenpoetsen een vast ritueel. Prijs elk 
initiatief van je kind volop en probeer de 
sfeer speels en ontspannen te houden. 
Jullie hoeven het niet meteen twee mi-
nuten vol te houden, je kunt de poetstijd 
ook langzaam opbouwen.
Ook als je kind zelf zijn/haar tanden 
poetst, is het aan te raden om tot onge-
veer zeven jaar na te poetsen.

Hoe maak je het 
tandenpoetsen leuk? 
Kijk voor tips op www.cjggooienvecht 
streek.nl/blaricum (Het CJG > Vraag van 
de maand > November 2016). 

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Vraag van de maand

‘Tanden poetsen - 
hoe houden we het 
gezellig?’
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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

Is uw huis meer dan 35 jaar oud? Dan 
valt er vaak nog heel wat energie én 
dus geld te besparen. Speciaal voor in-
woners van de Bijvanck organiseert de 
gemeente samen met Hoom een wijk-
avond over energiebesparing. Hoom is 
een initiatief zonder winstoogmerk dat 
bewoners begeleidt bij het energiezui-
nig maken van hun woning. 

Wijkavond Blaricum-Bijvanck
Op maandag 29 november is er om 
20.00 uur in de Malbak (Wetering 122) 
een wijkavond over energiebesparing. 
Tijdens deze informatieavond vertel-
len energiedeskundigen van Hoom 
welke energiebesparende maatregelen 
toepasbaar zijn in de woningen in 
de Bijvanck. U hoort hoeveel u kunt 
besparen op de energierekening en 
wat de richtprijzen zijn van diverse 

maatregelen, zoals isolatie of zonne-
panelen. Woont u in de Bijvanck? Dan 
bent u van harte welkom!

Meer informatie
Wilt u meer weten over de wijkavond 
of over de ondersteuning van Hoom? 
Kijk op www.hoom.nl/campagne/bla-
ricumbijvanck of neem contact op met 
Hoom via de mail: coach@hoom.nl of 
telefonisch: 088 – 006 20 00. 

29 NOVEMBER: WIJKAVOND ENERGIE BESPAREN IN BLARICUM-BIJVANCK

De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. 
Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente 
Blaricum een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen. In dit plan 
moet terugkomen wat bewoners belangrijk vinden. 

Wat vindt u van de verkeerssituatie en 
mobiliteit in en om Blaricum? Hoe 
vindt u de bereikbaarheid? Dat wil de 
gemeente graag weten. We nodigen u 
daarom van harte uit om uw inbreng te 
geven. 

Gemeentelijk verkeers- en 
vervoersplan
Het GVVP beschrijft de langetermijnvisie 
van de gemeente op verkeer en ver-
voer. Het plan schetst onder andere de 
gewenste infrastructuur met aandacht 
voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid 
en leefbaarheid voor alle type verkeer: 
bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en 
ook de voetgangers. Ook beschrijft het 
GVVP op hoofdlijnen welke maatrege-
len hiervoor nodig zijn. Samen vormt 

dit de leidraad voor investeringen in de 
komende jaren. 

Geef uw verbeterpunten aan 
op onze interactieve kaart
Wat zijn volgens u de grootste verkeers-
knelpunten in Blaricum? Wat kan beter 
en wat zijn uw wensen? Laat het ons 
weten! Uw inbreng is belangrijk. 
U kunt uw suggesties aangeven op een 
speciale, interactieve, kaart. 
Deze staat op de volgende website: 
www.geosolutions.nl/sites/BEL_
Combinatie. 

Op de site vindt u een korte uitleg over 
hoe u uw suggesties precies kunt aan-
geven. Dit werkt heel eenvoudig door te 
klikken. U kunt uw verbeterpunten tot 

zondag 18 december aanstaande op de 
interactieve kaart aangeven. 

Heeft u geen internet? Neemt u dan 
telefonisch contact op met het Klant 
Contact Centrum van de BEL Combinatie 
(14 035). Wij sturen u de kaart dan per 
post toe, zodat u uw inbreng schriftelijk 
aan ons kunt doorgeven. 

Wat doen we met uw input? 
Alle verzamelde wensen en knelpunten 
worden besproken tijdens het ronde-
tafelgesprek van de gemeenteraad. 
Ook vindt er een informatieavond voor 
de inwoners plaats waar alle wensen 
en ideeën worden gepresenteerd. Dit 
vormt mede het vertrekpunt voor de 
verdere beleidsvorming op het gebied 
van verkeer en vervoer. Het GVVP wordt 
uiteindelijk vastgesteld door de gemeen-
teraad. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Verkeer en vervoer in Blaricum: 
waar ziet u kansen en knelpunten? 

Mevrouw 
J.C. Hollema 
100 jaar!
Op 29 oktober heeft 
mevrouw J.C. Hollema de 
respectabele leeftijd van 
100 jaar behaald. 
Burgemeester Joan de 
Zwart-Bloch kwam haar van 
harte feliciteren. Foto: Studio Kastermans

Het winterseizoen voor de glad-
heidbestrijding is begin november 
gestart. De gemeente Blaricum is 
klaar om eventuele gladheid te 
voorkomen en te bestrijden. 

Alle informatie over onze 
gladheidbestrijding vindt u op 
www.blaricum.nl (Inwoners > 
Wegen en Groen > 
Gladheidsbestrijding).

Via @Gem_Blaricum op 
Twitter blijft u op de hoogte 
van de strooiacties.

Gladheid-
bestrijding

Naturalisatie mevrouw Van Houten
Op donderdag 10 november jl. is me-
vrouw Daphne Madelon van Houten 
in het gemeentehuis van Blaricum 
genaturaliseerd. Mevrouw Van Houten 
komt uit de Verenigde Staten en woont 
sinds 1964 in Nederland. In 1989 is ze in 
Blaricum komen wonen.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch over-
handigde haar het Koninklijk Besluit tot 
verlening van het Nederlandschap.

De agenda’s van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken worden niet 
meer in dit blad gepubliceerd. 

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken - zodra deze bekend zijn - bekijken
via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen) en bij de balie 
in het gemeentehuis.
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Eemnes. Kijk voor meer informatie over de agenda op: www.mooisticht.nl 

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.
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bestuurssecretariaat op: 035 - 751 32 25 of 035 - 751 32 09. Of per mail: bestuurs-
secretariaat@blaricum.nl Het gaat om de besluiten zoals gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl Aan deze toegezonden bekend-
makingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Een goede verzorging van het kindergebit is heel belangrijk. Je kunt er niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Leer je kind dat veel zoetigheid slecht is voor het gebit en 
dat goed poetsen het risico op gaatjes verkleint.

Vanaf het moment dat het eerste tandje 
bij je baby doorkomt, moet deze ook 
verzorgd worden. Er blijven bacteriën op 
de tand en het tandvlees achter. Tanden 
poetsen bij baby’s is niet zo gemakke-
lijk. Laat je baby aan de tandenborstel 
wennen door hem/haar ermee te laten 
spelen. Gebruik vanaf het begin speci-
ale peutertandpasta. Daar zit minder 
fluoride in dan in gewone tandpasta (je 
kleine zal in het begin de tandpasta nog 
doorslikken). Poets vanaf de leeftijd van 
twee jaar twee keer per dag.

Bij peuters is het best lastig om de tan-
den goed te poetsen. Tegenstribbelen en 
“nee” zeggen hoort bij deze ontwikke-
lingsfase, dus ook bij het tandenpoetsen 
kan je kind weerstand bieden. Belangrijk 
hierbij zijn grenzen stellen en voorspel-
baarheid door het volgen van een vast 
ritueel.

Je kunt je peuter ook eens meenemen 
naar de tandarts wanneer je zelf op 
controle gaat. Hij/zij kan dan alvast een 
beetje wennen aan de tandarts. Mis-
schien wil je kind wel even in de stoel 

zitten. Op die manier is de tandarts later 
niet zo eng. Overleg met je tandarts 
wanneer je kind echt op controle mag 
komen.

Is je kind ouder dan drie jaar dan is zijn/
haar melkgebit waarschijnlijk compleet. 
Nu is het belangrijk dat je het goede 
voorbeeld geeft bij gebitsverzorging. Tan-
den poetsen moet eigenlijk altijd, ook als 
jullie moe zijn of geen zin hebben. Neem 
de tijd en zorg voor regelmaat. Maak van 
tandenpoetsen een vast ritueel. Prijs elk 
initiatief van je kind volop en probeer de 
sfeer speels en ontspannen te houden. 
Jullie hoeven het niet meteen twee mi-
nuten vol te houden, je kunt de poetstijd 
ook langzaam opbouwen.
Ook als je kind zelf zijn/haar tanden 
poetst, is het aan te raden om tot onge-
veer zeven jaar na te poetsen.

Hoe maak je het 
tandenpoetsen leuk? 
Kijk voor tips op www.cjggooienvecht 
streek.nl/blaricum (Het CJG > Vraag van 
de maand > November 2016). 

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Vraag van de maand

‘Tanden poetsen - 
hoe houden we het 
gezellig?’
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Vanaf maandag 21 november aanstaande heeft u in het Oude Dorp een 
parkeerschijf nodig. Om de parkeercapaciteit beter te benutten, wordt dan 
een blauwe (parkeer)zone ingevoerd. Binnen de blauwe zone is lang parkeren 
niet mogelijk. 

Op bijgevoegde tekening staat aangeven waar de blauwe zone zich precies bevindt. 
Binnen deze zone mag u, met gebruikmaking van een parkeerschijf, maximaal ander-
half uur parkeren. Dit geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. 
Parkeren binnen de zone mag uitsluitend bij een blauwe streep. Wilt u lang parke-
ren? Dan moet u uitwijken naar parkeerlocaties buiten de blauwe zone. Daar kunt u 
zonder gebruikmaking van een parkeerschijf parkeren. 

Handhaving
In de eerste twee weken na inwerkingtreding krijgt iedere foutparkeerder eerst een 
waarschuwing. Bij een tweede constatering binnen deze twee weken kan de opspo-
ringsambtenaar (BOA) zien dat er al eerder een waarschuwing is uitgeschreven en 
wordt overgegaan tot bekeuren. Na deze gewenningsperiode van twee weken wordt 
er bij foutparkeren direct een bekeuring uitgeschreven. 

Parkeerschijf
Een parkeerschijf kunt u aanschaffen bij diverse tankstations en winkels zoals de 
ANWB. 

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de heer 
Edgar Siemerink, afdeling Aanleg 
& Beheer van de BEL Combinatie. 
Hij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 035 en per e-mail via
edgar.siemerink@belcombinatie.nl.

De provincie Noord-Holland werkt vanaf maandag 14 november twee tot drie weken 
aan de Crailoseweg in Huizen. De opstelstrook voor bussen vanuit Huizen wordt 
verlengd om de doorstroming van het (bus)verkeer op de Crailoseweg te verbeteren. 
Daarnaast worden de verkeerslichten en de openbare verlichting aangepast.  

Afsluitingen
Om de opstelstrook voor bussen vanuit 
Huizen linksaf richting de Prins Hendrik-
laan én het busstation Tergooi te verlen-
gen, wordt de rijbaan tussen de nieuwe 
Blaricummerweg en de kruising met de 
Prins Hendriklaan (N526) vijf nachten 
en één weekend afgesloten voor al het 
autoverkeer:

•  De nachtelijke afsluitingen zijn van 
maandag 14 november 20.00 uur tot 
en met vrijdag 18 november 05.00 uur. 

•  De weekendafsluiting is van vrijdag 18 
november 20.00 uur tot maandag 21 
november 05.00 uur. Indien er door 
slecht weer geen werkzaamheden 
verricht kunnen worden, worden de 
werkzaamheden een week verplaatst. 
De weekendafsluiting is dan van vrijdag 
25 november 20.00 uur tot maandag 
28 november 05.00 uur.

De overige periode blijft de weg in twee 
richtingen geopend.

Omleidingen
Het verkeer wordt met gele borden 
omgeleid via de Nieuwe Bussumerweg, 
de Flevolaan, de Huizerstraatweg, de 
Amersfoortsestraatweg, de A1 en vice 
versa. OV-bussen vanaf het busstation 
rijden via de parallelweg van de Crai-
loseweg. Vanuit Huizen rijden zij via de 
Nieuwe Blaricummerweg en de Doctor 
A. Plesmanlaan. 

Meer informatie
Met vragen of klachten kunt u  contact 
opnemen met het provinciale Service-
punt via telefoonnummer 0800 – 020 
06 00 (gratis) of per e-mail: infoN527@
noord-holland.nl 
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Blauwe zone in Oude Dorp Blaricum Nacht- en weekendafsluitingen 
Crailoseweg Huizen (N526)

Blauwe zone

Parkeerplaatsen blauwe zone

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
gemeentelijke nieuws? Volg ons dan op Facebook 
en op Twitter: @Gem_Blaricum

GEMEENTE BLARICUM 
OP FACEBOOK EN TWITTER

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

De aanhanger bestaat onder andere uit: vegers, schoffels, vuilknijpers, snoeischaren, 
afvalzakken, veiligheidsvesten, werkhandschoenen, kruiwagen, veiligheidspionnen en 
zelfs een EHBO-koffer. Na het schoonmaken kunt u de volle afvalzakken zo weer in de 
aanhangwagen stoppen.

Reserveren
De aanhanger is te reserveren bij de gemeentewerf in Eemnes via telefoonnummer 
14 035. Er wordt dan meteen een afspraak tussen u en de werfbeheerder gemaakt; 
voorafgaand aan de opruimactie geeft de werfbeheerder u tips en uitleg over de 
werkzaamheden, bijvoorbeeld over de manier waarop snoeiafval verzameld en afge-
voerd wordt, maar ook over veiligheid.

Ophalen en terugbrengen
U  kunt de klusaanhanger tijdens openingstijden bij de gemeentewerf ophalen. Na 
afloop van de werkzaamheden brengt u hem zelf weer terug.

U bent ervoor verantwoordelijk dat na afloop van de werkzaamheden al het aanwe-
zige gereedschap weer in de klusaanhanger aanwezig is. Hiervoor tekent u op 
de gemeentewerf een leenovereenkomst. De gemeentewerf voert het verzamelde 
afval af.
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Klusaanhanger Samen Schoon

Mantelzorgers helpen langdurig en onbetaald een naaste die hulp nodig 
heeft. Blaricum is erg trots op haar mantelzorgers en vindt dat zij waarde-
ring voor hun inzet verdienen. 

Ontvangt u mantelzorg vanwege een beperking, chronische of levensbedrei-
gende ziekte, psychische aandoening of dementie? En wilt u uw mantelzorger 
in het zonnetje zetten? Via de website maatschappelijkezakenhbel.nl kunt u 
per jaar één mantelzorgcompliment uitdelen. Dit compliment – in de vorm 
van een geldbedrag – kunt u geven aan uw partner, kind, een ander fami-
lielid, vriend(in), buren of kennissen die langere tijd intensief voor u zorgen 
en daarvoor niet betaald krijgen. Het maakt daarbij niet uit of hij/zij in de 
gemeente Blaricum woont of niet. 

Meer informatie over mantelzorg en het mantelzorgcompliment vindt u op 
de website maatschappelijkezakenhbel.nl.

COMPLIMENT VOOR DE MANTELZORGER

BEKENDMAKING
VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

MET LIVE OPTREDENS 
VAN REQUEST  

VRIJWILLIGERSAVOND 
23 november 2016

Locatie: Vitusgebouw, Kerklaan 10 in Blaricum 
Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.30 uur)
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Vanaf maandag 21 november aanstaande heeft u in het Oude Dorp een 
parkeerschijf nodig. Om de parkeercapaciteit beter te benutten, wordt dan 
een blauwe (parkeer)zone ingevoerd. Binnen de blauwe zone is lang parkeren 
niet mogelijk. 

Op bijgevoegde tekening staat aangeven waar de blauwe zone zich precies bevindt. 
Binnen deze zone mag u, met gebruikmaking van een parkeerschijf, maximaal ander-
half uur parkeren. Dit geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. 
Parkeren binnen de zone mag uitsluitend bij een blauwe streep. Wilt u lang parke-
ren? Dan moet u uitwijken naar parkeerlocaties buiten de blauwe zone. Daar kunt u 
zonder gebruikmaking van een parkeerschijf parkeren. 

Handhaving
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er bij foutparkeren direct een bekeuring uitgeschreven. 
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Een parkeerschijf kunt u aanschaffen bij diverse tankstations en winkels zoals de 
ANWB. 

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de heer 
Edgar Siemerink, afdeling Aanleg 
& Beheer van de BEL Combinatie. 
Hij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 035 en per e-mail via
edgar.siemerink@belcombinatie.nl.

De provincie Noord-Holland werkt vanaf maandag 14 november twee tot drie weken 
aan de Crailoseweg in Huizen. De opstelstrook voor bussen vanuit Huizen wordt 
verlengd om de doorstroming van het (bus)verkeer op de Crailoseweg te verbeteren. 
Daarnaast worden de verkeerslichten en de openbare verlichting aangepast.  

Afsluitingen
Om de opstelstrook voor bussen vanuit 
Huizen linksaf richting de Prins Hendrik-
laan én het busstation Tergooi te verlen-
gen, wordt de rijbaan tussen de nieuwe 
Blaricummerweg en de kruising met de 
Prins Hendriklaan (N526) vijf nachten 
en één weekend afgesloten voor al het 
autoverkeer:

•  De nachtelijke afsluitingen zijn van 
maandag 14 november 20.00 uur tot 
en met vrijdag 18 november 05.00 uur. 

•  De weekendafsluiting is van vrijdag 18 
november 20.00 uur tot maandag 21 
november 05.00 uur. Indien er door 
slecht weer geen werkzaamheden 
verricht kunnen worden, worden de 
werkzaamheden een week verplaatst. 
De weekendafsluiting is dan van vrijdag 
25 november 20.00 uur tot maandag 
28 november 05.00 uur.

De overige periode blijft de weg in twee 
richtingen geopend.

Omleidingen
Het verkeer wordt met gele borden 
omgeleid via de Nieuwe Bussumerweg, 
de Flevolaan, de Huizerstraatweg, de 
Amersfoortsestraatweg, de A1 en vice 
versa. OV-bussen vanaf het busstation 
rijden via de parallelweg van de Crai-
loseweg. Vanuit Huizen rijden zij via de 
Nieuwe Blaricummerweg en de Doctor 
A. Plesmanlaan. 

Meer informatie
Met vragen of klachten kunt u  contact 
opnemen met het provinciale Service-
punt via telefoonnummer 0800 – 020 
06 00 (gratis) of per e-mail: infoN527@
noord-holland.nl 
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Familieberichten
Geboorten
06-10-2016 Roosmarijn Kriek
10-10-2016 Juwain Maachi
23-10-2016 Nova Julia Bos
24-10-2016 Amin Sahraoui
28-10-2016 Vesper Benthe Andriessen
02-11-2016 Quinn Sponselee

Overleden
16-10-2016  Joop Brouwer, geboren 

29-01-1942
16-10-2016  Leonardus Albertus 

Gerardus (Gerard) Elbers, 
geboren 10-10-1944

‘Nederland leest’ 
Het zijn de Vrienden van de bibliotheek Huizen geweest die aan de basis hebben 
gestaan van de geslaagde bijeenkomst op OBS De Byvanck op 1 november jl.

‘Nederland leest’ staat dit jaar in het te-
ken van vrijheid om te kunnen kiezen. 
Jos Verdier, oud burgemeester van de ge-
meente Huizen en tevens voorzitter van 
de Vrienden van de bibliotheek Huizen, 
vertelde de leerlingen over zijn leven als 
burgemeester. 

Strijd om 
Drakeneiland
Aandachtig en nieuws-
gierig luisterden leerlin-
gen uit de groepen 6, 7 
en 8. Lars, leerling uit 
groep 6, had een bord 
gemaakt met daarop de 
regels en afspraken waar 
een klas zich aan zou 
moeten proberen te hou-
den. Het blijkt bijzonder 
goed te werken want 
groep 6 is een bijzondere 
klas geworden met een 
goede sfeer en onderling 
vertrouwen. Na afl oop 
kregen alle leerlingen het 

boek ‘Strijd om Drakeneiland’ van Ly-
dia Rood cadeau. De leerlingen gaan het 
boek lezen en klassikaal een opdracht 
maken met als thema ‘Vrijheid’. Ook 
voor volwassen leden van de bibliotheek 
ligt er een gratis boek klaar tijdens de 
‘Nederland leest’ actie.

 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. 
HKB t/m 11 maart 2017 expositie pen-
tekeningen Tom Bezemer. Openingstij-
den: zat. 14.00-16.00 uur en don 20.00-
22.00 uur. 
Tandheelkunde kliniek Blaricum t/m 
21 april 2017 Kleurrijk leven, verkoop-
expositie van Monique de Meyere; 
schilderijen op doek en houten kistjes. 
De tentoonstelling is te bezichtigen van 
ma t/m vrij van 09.00-17.00 uur. 

WELZIJN/CULTUUR
Blaercom 24 nov lezing van Ben 
Meuleveld over de Specerijenhandels-
route, 20.00-22.00 uur. Informatie: 
www.volksuniversiteithetgooi.nl. 
Taxatiedag voor munten, postzegels, 
bankbiljetten en oude ansichtkaarten 

Ergens slingeren nog postzegelalbums 
van opa op zolder. Waar zijn de mun-
ten van pa eigenlijk gebleven? Moesten 
die biljetten niet ingeleverd worden bij 
de bank? En zijn die ansichtkaarten 
bestemd voor het oud papier, of….. 
Herkenbaar? U bent niet de enige met 
vragen over een verzameling munten, 
postzegels, papiergeld of ansichtkaar-
ten. Vaak gekregen van familie, vrien-
den of zelf met zorg verzameld. Het 
ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk 
waard? Om die vraag te beantwoorden, 
houdt De Munten- en PostzegelOrga-
nisatie (MPO) in Blaricum een gratis 
taxatiedag op 6 december. Wie deze dag 
zijn of haar verzameling deskundig wil 
laten beoordelen, kan zonder afspraak 
tussen 12.00 en 16.00 uur terecht in 
Blaercom, taxaties geheel gratis. 
Volksuniversiteit Workshop Taart ver-
sieren. Bent u ook geïnspireerd door 
‘Heel Holland Bakt’ maar wilt u rustig 
beginnen, dan biedt volksuniversiteit 
het Gooi u de gelegenheid om uw ei-
gen originele taart te versieren. U vult 
de taart met een luchtige crème naar 
keuze (bijv. aardbeien, citroen of oreo-
cookies) en leert vervolgens allerlei 

trucjes en verschillende manieren om 
de taart te versieren met marsepein. 
Alle benodigdheden zijn aanwezig en u 
gaat met een eigen gemaakte creatie en 
vol ideeën voor uw volgende taart naar 
huis! Datum: 8 dec 19.30-22.00 uur. 
Kosten: € 19,- (+ € 21,00 materiaal-
kosten). Meer informatie en aanmelden: 
www.volksuniversiteithetgooi.nl.
Sinterklaasintocht zat 19 nov. Verza-
melen voor de optocht: om 11.45 uur 
in de Bijvanck bij de speeltuin aan de 
Hoofdweg, om 14.15 uur in het oude 
dorp bij de Kruiskuil (hoek Kerklaan/
Brinklaan/Dorpsstraat). Aankomst Sin-
terklaas Malbakplein om 12.00 uur en 
15.00 uur Oude Dorp muziektent. Het 
voorprogramma wordt verzorgd door 
Cabaret Cats: bij de Malbak om 11.30 
uur en bij de Muziektent om 14.30 uur. 
Informatie www.ovblaricum.nl.
PC Helpdesk BEL Smart TV ’s en TV 
’s slimmer maken. Ook uw Smart TV. 
Presentatie op 14 december van 14.00-
16.00 uur in het Brinkhuis voor inwoners 
(50+) uit de BEL-gemeenten. zijn dan 
van harte welkom in de theaterzaal van 
het Brinkhuis in Laren. Aanmelden via 
themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl

onder vermelding van naam, telefoon-
nummer, e-mailadres en aantal deel-
nemers. Kosten 6,00 euro p.p. incl. 
een kopje koffi e/thee in de pauze. De 
PCHelpdesk BEL is dagelijks geopend 
van 10.00-12.00 uur.
Vacatures Versa Vrijwilligerscentrale 
Laren Blaricum
Momenteel worden gezocht: Gast-
vrouw/heer Ter Gooi Blaricum en een 
maatje voor een meneer uit Blaricum 
Bijvanck. Openingstijden Blaricum: di 
14.00-15.00 uur in Blaercom en don 
13.30-14.30 uur wijkcentrum De Mal-
bak. Informatie: tel. 7504149 (di, woe en 
don), vclarenblaricum@versawelzijn.nl
en www.versavc.nl.

INBRENG ROMMELMARKT
Gaat u binnenkort uw zolder, kelder 
of rommelkast opruimen?
Goed idee, want u kunt uw goederen 
weer inbrengen voor de rommelmarkt 
2017, die traditiegetrouw plaatsvindt 
op de Blaricummerie op Koningsdag. U 
kunt uw spullen brengen bij Rie Rigter, 
Eemnesserweg 4, Blaricum. Geen groot 
meubilair.

The Travel Club 
Carina 
genomineerd
Nederland telt op dit moment onge-
veer 1000 reisadviseurs, die als zelf-
standig ondernemer vanuit huis wer-
ken. Elk jaar vindt er een verkiezing 
van de beste zelfstandig reisadviseur 
(ZRA) plaats. 

Na twee voorrondes werden de 12 semi 
fi nalisten bekend gemaakt. Carina Brei-
tenstein van The Travel Club Carina in 
Blaricum behoort tot een van de fi nalis-
ten. Er wachten nog een paar hindernis-
sen en eind januari 2017 volgt de uitein-
delijke prijsuitreiking. Zet’m op Carina!
www.thetravelclub.nl/reisadviseurs/
noord-holland/carina-breitenstein/

 

Banjer viert feest         

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer bestaat alweer 12,5 jaar. Reden 
voor een feestje. Voor informatie over Banjer zie www.kdvbanjer.nl.
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