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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt.

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum     Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

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

Samenlevingskracht 
door Joan de Zwart-Bloch

Het afgelopen jaar zijn wij de dialoog aangegaan met onze inwoners, omdat 
we het belangrijk vinden om te horen hoe onze inwoners denken over hun 

directe leefomgeving en hoe ze daar zelf (als ze dat graag willen) een bijdra-
ge aan kunnen leveren. Samenlevingskracht noemen we dat ook wel. 

Een gespreksonderwerp dat tijdens 
deze dialoog hoog op de agenda van 
onze inwoners 
stond was veilig-
heid. Nu is vei-
ligheid een breed 
begrip: je wil graag 
over kunnen steken 
zonder aangereden 
te worden, je wil 
liever niet dat je 
auto wordt open-
gebroken of je fiets 
wordt gestolen, je 
wil je veilig voelen in je eigen huis en 
je wil ‘s avonds graag veilig over straat 
kunnen. We voelen ons niet prettig 

als het buiten erg donker is en als we 
dan ook nog onbekenden tegenkomen, 

voelen we ons zelfs 
buitengewoon on-
veilig! 

Daarom is kennen 
en gekend worden 
zo belangrijk om 
het gevoel van vei-
ligheid te vergro-
ten; sociale samen-
hang met elkaar 
organiseren in een 

dorp dat zich daar qua schaalgrootte 
bij uitstek voor leent. 

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
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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

Hei & wei wenst u prettige 
feestdagen en een gelukkig 

nieuwjaar

Vervolg op pagina 3

Wat brengt het 
jaar 2017 
door de eindredactie

Op 1 januari neemt Malta het 
voorzitterschap van de Europese Unie 

op zich. 19 Dagen later zal Donald 
Trump als de 45e president van de 
Verenigde Staten worden beëdigd. 
Dichter bij huis: op 15 maart de 

Tweede Kamerverkiezingen. 

Het jaar start en eindigt op een 
zondag. Op 11 februari zal een 

maansverduistering plaatsvinden en 
op 26 februari en 21 augustus een 

zonsverduistering. 

Frankrijk zal het staatsdossier over 
onze dubbelspionne Mata Hari 

openbaar maken en de Verenigde 
Staten een groot aantal documenten 

rondom de moord op president 
Kennedy.

Op 28 januari start het jaar van de 
Haan volgens de Chinese jaartelling. 
Harry Potterfans hebben overigens 

1 september 2017 al meegemaakt; het
laatste hoofdstuk van het boek Harry 
Potter en Relieken van de Dood speelt

zich af op deze datum. 

In 2017 komen er maar liefst 167 films 
uit in de Nederlandse bioscopen, met 
een nieuwe Star Wars en Pirates of 
the Carribean. We gaan het nieuwe 

boek van Adriaan van Dis, ‘De 
ikkenverzamelaar’ lezen en kijken uit 
naar het boekenweekgeschenk door 

Herman Koch. 

2017 Wordt het jaar van Dutch Design 
met veel Mondriaan en Rietveld en 

de eerste editie van de World Design 
Expo in Eindhoven. Ook de eerste 
quantumcomputer moet een feit 

worden. 

En nog veel meer. 

2017 Brengt u ook weer 13 edities 
hei & wei, waar veel vrijwilligers 

met toewijding en enthousiasme aan 
werken. En 2017 brengt ook ons een 

mijlpaal… hei & wei nummer 500, en 
daar zijn we best trots op. 

Wij hopen dat 2017 u veel moois zal 
brengen!
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Soms kun je gebeurtenissen in het leven gewoon 
niet geloven, zo ook de plotselinge dood van Mariëlle Bakker. 

Mariëlle, zo jong nog, ambitieus, authentiek, warm,
 krachtig, en nog vol met plannen. 

Blaricumse Aspergekoningin, onderwijsontwikkelaar, 
Boereblij, kerstbomen, Rotary-Centaurea, en meer. 

Zij wist haar enthousiasme over te brengen op 
anderen en kreeg daar zelf weer energie van. 
Haar gulle lach zal nooit meer klinken op de 

Angerechtsweg of op de Engh. Blaricum rouwt.

Wij wensen haar dochters Mara en Tessa, 
haar vader, haar partner Vance 

en al haar dierbaren alle sterkte toe 
om dit onbeschrijfl ijk grote verlies te dragen.

haar lach ligt stil, een koud gezicht
de ziel versprong van lijn

ze zweeft uit engen naar het licht
Hij neemt en laat haar niet meer zijn

tranen aan de leie linden
de ramp ligt doodstil in de straat

haar witte goud dat ooit verblindde
herinnering die spraakloos praat
schrik groeit uit tot groot verdriet
schouder schokt en handen zoeken

naar een duiding – maar die is er niet
droefheid trekt verbeten vloeken
het ijle feit brengt bitter weten

de geest steunt op een trage snik
even is het leven niet in tijd te meten

verbijsterd vastgezet aan dát ogenblik
maar als de toekomst werkelijk bestaat
uit kracht en haar volbrachte werken

dan zal ze stralend elke dageraad
haar liefde aan ’t leven laten merken.

(Peter van Rietschoten)

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Korte lontjes
Allereerst wens ik u allen, trouwe 
lezers, prettige feestdagen. Voor 
2017 ben ik uiterst voorzichtig. 
Het kan goed gaan. Het kan fout 
gaan. Dat hangt ervan af  hoe 
diverse EU-lidstaten gaan kiezen. 
Maar vooral wat de VS gaan doen. 
Pakte mijn vader vroeger ons het 
vuurwerk uit de hand waarvan de 
lontjes te kort waren, kiezers met 
korte lontjes heb je helemaal niet 
in de hand. Voor mogelijke gevol-
gen kijkt u maar naar de VS. Waar 
Trumps korte lontje voortdurend 
sist en knettert.        

Berekenend heeft hij, voor eigen 
gewin, bij de verkiezingen gebruik-
gemaakt van de onvrede van de 
gewone man die niet in de welvaart 
deelt. Tja, het blijft een zakenman. 
Vanwege belangenverstrengeling 
probeert de republikeinse partij 
zijn nepotisme – het bevoorde-
len van familie en vrienden – in 
te dammen. Intussen zoekt zij 
koortsachtig naar een construc-
tief regeringsbeleid. Een zware 
dobber na acht jaar destructief 
oppositie voeren. Onderwijl 
opgezadeld zittend met een labiele 
vastgoedkoning van graatmager 
politiek postuur. In het buitenland 
beschuldigd van corruptie bij 
afdwingen van hotelfi nancieringen. 
In het binnenland twijfel zaaiend 
over de democratie, vanwege het 
onderzoek naar verkiezingsfraude. 
Elke dag weer komend met andere 
beschuldigingen. Tussenstand: een 
tot op het bot verdeeld Amerika en 
een onzeker Europa, dat voorlopig 
de mening aanhangt om in hem 
maar het beste te blijven zien. 
Riskante keuze. Zijn zelfbenoemde 
‘vriend’ uit het Kremlin is, sinister 
zwijgend, zijn messen al aan het 
slijpen.  
 
Ik tuur naar buiten. Over het 
gazon hipt een jonge eekhoorn 
zoekend in het rond. Al weken 
graaft hij elke dag kleine ronde 
gaatjes in het gras. Daar haalt 
hij iets lekkers uit dat hij direct 
opknabbelt. Wat? De lege gaatjes 
verraden niets. Een dikke buurt-
poes, die al drie eekhoorns gedood 
heeft sluipt naderbij. Ik open het 
raam en jaag ’m weg. Onze wereld 
in een notendop?
Tot slot een dringend vuurwerkad-
vies: pas vooral goed op met korte 
lontjes!

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  
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Mariëlle Bakker
19 oktober 1965 - 22 november 2016

Kerstbomenverkoop gaat door

Mariëlle heeft in de weken voor haar overlijden minstens 100 prachtige kerst-
bomen omgezaagd voor de kerstbomenverkoop. ‘De dag heeft immers 24 uur, 
nietwaar?’

De jaarlijkse kerstbomenverkoop van 
Boereblij is dan ook doorgegaan. De 
akker op de Calis Kampweg is dagelijks 
open, bereikbaar vanaf de algemene be-
graafplaats. 

Dit jaar zijn het wel zeer bijzondere bo-
men. 

Kom je eigen kerstboom uitzoeken op de 
akker. 
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Goedemorgen!

door Greet Volkers
Het is vroeg in de ochtend en ik wandel 
met mijn hond bij de Woensberg. Vaak 
realiseer ik me hoe wonderschoon het 
hier is. Het maakt van mij een geluk-
kig mens. 

Deze morgen is er opeens een schrille, 
soort langgerekte vogelschreeuw, die mij 
doet opschrikken. Ik kijk naar boven en 
zie een buizerd die een kraai probeert te 
pakken. Het was de kraai die schreeuw-
de. Even is er een om elkaar heen sche-
ren, waarvan ik zie dat de kraai het ge-
vecht zal verliezen. En dan, tot mijn 
stomme verbazing, schieten vanuit het 
niets, wel vijftien, zo niet meer, ‘kraaien-
maatjes’ te hulp. Ze storen de buizerd, zo 
te zien. Die even later dan ook de aftocht 
blaast. Ik had dat in het voorjaar wel eens 
meegemaakt bij merels die hun eieren of 
jongen beschermen, maar kraaien….

Goedemorgen en fijne feestdagen
Zo zie je maar, een beetje hulp, zelfs een 
beetje aandacht, heeft zin. Misschien 
moeten wij mensen dat ook doen. Ik 
denk aan de jeugd die door mijn straatje, 
van huis naar school en vice versa, fietst. 
Vaak met van die dingen in hun oren en 
met een lege blik in de ogen. Dan zeg ik 
luid en duidelijk: ‘Goedemorgen, jonge-
lui’ en zie de koppies oplichten. Krijg 
meestal een groet terug alsof ze dat niet 
gewend zijn. Laten we simpelweg maar 
beginnen met elkaar een fijne dag toe te 
wensen. Goed voorbeeld doet goed vol-
gen toch? Het kost niets en die ogen wor-
den wakker door een beetje vriendelijk 
te zijn. 

!Goedemorgen en fijne feestdagen! 

50 Jaar Stichting Boekweitakker 
Blaricum 
door Carin van Harseler-Frederiks en Marjolijn Schat
Onze boekweitstichting is een unieke club; niet een club van een buurt, of 
bijeengebracht door een interesse of hobby, ook niet door sport of kinderen 
maar simpelweg door een stukje land, dat eigenlijk niet eens van ons is… 

Het gaat om de akker op de hoek van de 
Enghlaan en de Bussummerweg, ver-
enigd in een stichting die zo’n 100 huis-
houdens en andere betrokkenen als lid 
mag tellen. De boekweitclub, opgericht 
in 1966, vierde afgelopen oktober haar 
50-jarig jubileum. 

Zaai- en oogstborrel
In 1966 werd het stukje land op initiatief 
van de toenmalige burgemeester Map 
Tydeman, gepacht. Hij was imker en 
altijd op zoek naar een goede plek voor 
de kasten van zijn volkeren. Map, Henk 
Matthes en mede-imkers heb-
ben op de akker de boekweit-
teelt weer opgevat, boekweit 
wordt immers graag door bijen 
bezocht. Het zaaien, wieden, 
schoffelen en oogsten op de 
akker werd door de aan- en 
omwonenden gedaan. Volgens 
de verhalen werkte men graag 
mee, als er aan het einde van 
de werktijd maar een station-
car verscheen met iets te drin-
ken. En zo is de traditie van de 
zaai- en oogstborrel ontstaan. 
Al werd er later niet meer door de buurt 
op het land gewerkt, er wordt nog steeds 
twee maal per jaar door de leden aan de 
rand van de akker geborreld; iedereen 
neemt (al die jaren) zijn of haar eigen 
glas mee en het bestuur zorgt voor de 
inhoud. 

Kees en Mariëlle Bakker
In de beginjaren werd de boekweit ook 
geoogst en slechts één maal is de oogst 
verder bewerkt. Dit onder leiding van 
Kees Bakker, werkzaam voor de stich-
ting sinds het eerste uur. De oogst le-
verde 300-400 kilo boekweit op. Maar 

het kostte de grootste moeite om het ge-
malen boekweitmeel te verkopen. Toen 
Kees na vele jaren zijn werkzaamheden 
voor onze stichting op een lager pitje 
zette, nam zijn dochter Mariëlle het over. 
De grootste verandering in 50 jaar is wel 
dat de akker met alleen boekweit nu een 
akker met boekweit en bloemen is. Dat 
is haar verdienste; cosmea, phacelia, bla-
drammenas en mosterdzaad zorgen voor 
een prachtige akker. Kees en Mariëlle 

hebben de jeugd altijd betrokken bij hun 
werkzaamheden; zo hebben ze de sei-
zoenen leren kennen, de namen van de 
bloemen, hoe het ploegen in zijn werk 
gaat, zonnebloemen planten, moestuin-
tjes aanleggen en aardappels poten en 
oogsten. 

Het boekweitfeest
Vanaf het begin was men het erover 
eens dat zelfs bij een nul-oogst wél een 
oogstfeest gehouden moest worden. Het 
feest werd eerst bij Gijs en Corrie Ca-
lis gehouden en later om het jaar onder 

het immer gastvrije dak van de familie 
Bakker aan de Angerechtsweg. Iedereen 
neemt dan eigen bord en bestek mee 
voor het diner wat al die jaren al bestaat 
uit stamppot en boekweitpap (in zoete 
en zure uitvoering). Het feest ter ere van 
het 50-jarig bestaan vierden we afgelo-
pen oktober op de boerderij bij Mariëlle. 
De herinneringen aan dit geslaagde feest 
zijn ons door het overlijden van Mariëlle 
extra dierbaar. 

De doelstellingen van de ‘Boekweitclub’ 
werden destijds als volgt geformuleerd: 
het in stand houden van een, zeker voor 

Blaricum, historische teelt, het bevorde-
ren van de teelt van honingdrachtplanten, 
contact bevorderen met de Blaricumse 
(boeren)bevolking, zorgen dat Blaricum 
(in dit geval de Engh) er plezierig uitziet 
en het tot stand brengen (handhaven) van 
een goed contact tussen de bewoners 
rond de Engh. We zitten daar nog steeds 
niet ver naast, volgens de getuigenissen 
van leden van het eerste uur. En we ho-
pen dat dat nog jaren zo blijft. 

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
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Natuurlijk is daar veel gelegenheden 
voor in de vorm van lidmaatschap van 
(sport)verenigingen, buurtpreventie-
teams, het elkaar ontmoeten van ouders 
bij scholen etc. Maar denk ook aan je 
directe leefomgeving. Hoge heggen, ha-
gen en hekken kunnen een belemmering 
vormen bij het maken van contact of het 
kennen van je buren en buurtbewoners, 
omdat zij het zicht op elkaar letterlijk en 
figuurlijk belemmeren. 

Ze zijn prachtig hoor, die heggen, en 
kenmerkend voor ons dorp zoals het nu 
is, maar vroeger was dat anders. Toen 
was er nog gelegenheid voor ‘een praatje 
over de heg’. Wetend dat we tegenwoor-
dig veel individualistischer ingesteld zijn 
en dat we ook veel meer aan onze privacy 
hechten, snap ik wel dat niet alle heggen 
in het dorp opeens terug gesnoeid zullen 
worden naar 1.50 meter. 

Maar misschien is het toch een idee om 
eens na te denken over die mogelijkheid 
en daarmee te bereiken dat we de mensen 
om ons heen letterlijk wat vaker kunnen 
zien. 

En niet alleen dat. Mogelijk kunnen we 
daarmee ook meer veiligheid creëren. 
De leefomgeving wordt zo zichtbaarder 
wat wellicht een drempel opwerpt voor 
mensen met minder goede bedoelingen. 

Dat opent vast weer nieuwe perspectie-
ven waar we met elkaar plezier aan kun-
nen beleven en ons nog veiliger en pretti-
ger voelen in ons eigen Blaricum! 
Ik wens u mooie en veilige feestdagen 
toe!

Kees en Mariëlle hebben de jeugd altijd betrokken bij hun werkzaamheden

Vervolg van voorpagina
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Het bekendste kerstlied 

door Sybert Blijdenstein
Een herinnering
Kerstavond 1946. Stil staan de drie broertjes naast elkaar, zondags gekleed in 
hun witte bloesjes en zwart fl uwelen broekjes. Zij kijken verwonderd op naar 
de grote kerstboom, verzilverachtig stralend met tientallen kaarsjes. Vanach-
ter de boom klinkt zacht het lied  ‘Stille Nacht Heilige Nacht’, gezongen door 
een koor in een grote kathedraal. Alleen de menselijke stem. Zonder enige 
begeleiding. Een kerstlied van eenvoud maar o zo mooi. Van een vooroorlogse 
plaat, gedraaid door hun vader op zijn oude koffergrammofoon. Het is net 
alsof zij zelf even in de hoge ruimte van de kathedraal zijn. Een ontroerend, 
bijna magisch moment. Zeventig jaar later is alleen de jongste nog in leven. Het 
magische moment van toen is hem altijd bijgebleven. Hoe vaak heeft hij daarna 
niet het lied zelf gezongen met zijn kinderen en kleinkinderen. Het lied dat elke 
Kerstmis over de hele wereld in elke taal gezongen wordt. Dat een eenvoudig 
maar bijzonder ontstaan kent.     

Een lied ontstaat 
We gaan terug naar de vroege ochtend 
van de 24e december 1818. We zijn in  
Oberndorf an der Salzach, op de grens 
van Oostenrijk en Beieren. Na dagen 
zwoegen, heeft de jonge priester Joseph 
Mohr van de St. Niklauskerk zijn gedicht 
‘Stille Nacht Heilige Nacht’ voltooid. 
Het gedicht dat hij in de kerstnacht wil-
de voordragen, tussen de gezangen. Maar 
net hoorde hij dat het orgel van de kerk 
kapot is. Nog wel op de dag van de kerst-
viering met de nachtmis. Altijd met een 
stampvolle kerk. Altijd met orgelmuziek 
en zang. Nu zonder orgel. Wat te doen? 
Joseph krijgt opeens een idee. Hij holt 
naar het huis van zijn goede vriend, de 
kerkorganist, Franz Xaver Gruber. Die 
doet open: ‘Kom binnen Joseph, wat kan 
ik voor je doen?’ Joseph legt uit wat er 
aan de hand is. Franz denkt na: ‘Jij wilt, 
omdat het orgel kapot is, dat ik vanmor-
gen nog de muziek componeer bij jouw 
gedicht. En dat ons koor dat nieuwe kerst-
lied vanmiddag nog instudeert en dat ik 
daarbij de gitaar speel? Joseph, wat een 
goede oplossing voor het kapotte orgel! 
Maar dan moet ik nu wel meteen begin-

nen. Het wordt een eenvoudig lied in een 
gemakkelijke toonzetting. Dat vinden de 
mensen hier vast mooi.’ Franz bestudeert 
drie van de zes coupletten en begint de 
noten op te schrijven. De tekst vloeit in-
een met de muziek. Rond de middag is 
Franz klaar. Het klinkt  goed. Heel goed.
Meteen wordt het koor, waar Joseph ook 
in meezingt, bijeengeroepen en wordt 
het lied ingestudeerd, onder leiding van 
Franz en Joseph. Door de eenvoud van 
klank en tekst lukt dat. Op tijd. Die nacht 
loopt de kerk vol. Van heinde en ver. 
Iedereen heeft  het al gehoord, van het 
kapotte orgel en het nieuw kerstlied. Het 
wordt een mis zoals die in jaren niet ge-
houden is. Het lied neuriënd komen de 
mensen in de donkere nacht de kerk uit. 
De geboorte vierend van de zoon Gods 
met het lied, dat het bekendste kerstlied 
ter wereld zou worden. 

Ter info. De priester Joseph Mohr (1792 
- 1848) werd geboren in Salzburg als 
zoon van een  musketier. De leraar, or-
ganist en componist Franz Xaver Gruber 
(1788 – 1863), werd geboren in Hoch-
burg als zoon van een arme wever.)
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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Vrede vieren in een wereld 
waar vrede vaak ontbreekt
door Maciej Sendecki, priester van de R.K.-Vituskerk
Het kerstfeest staat voor de deur. Prachtig versierde bomen, kerststallen in ker-
ken en huizen, mooi verlichte straten in de steden en dorpen. In Blaricum merkt 
men al sinds een paar weken, door de kleurlicht versierde winkeltjes, huizen en 
straten, dat het feest snel nadert. 

Een jongere zei mij een keer: ‘Een prach-
tige Hollandse kerst is: veel eten, veel 
drinken, veel spelletjes doen en zo af en 
toe eens van die bank of stoel afkomen. 
Heerlijk!’ Daar zit wel wat waarheid in, 
maar het feest heeft natuurlijk een diepe-
re betekenis.

Wij hebben het geluk om het kerstfeest 
in een vrij en veilig land te vieren. Elk 
jaar verkondigen de paus, priesters, do-
minees en ook andere religieuze voor-
gangers in de kerken een boodschap 
van vrede, in de hoop dat die vrede ooit 
overal zal komen, dat de bekendmaking 
van de engelen zal uitkomen, want onze 
aardse vrede is van korte duur. 

Vrede rond het kerstfeest is ook tijdelijk. 
Dit moment van het jaar herinnert ons en 
spoort ons aan om naar vrede te streven, 
om te zien wat de vrede werkelijk is en 
welke waarde die met zich brengt. 

In december 1914, aan het begin van de 
Eerste Wereldoorlog, kwamen Britse en 
Duitse soldaten uit hun loopgraven om 
samen kerst te vieren. Ze deelden hun 

eten, drinken en sigaretten. In sommige 
plaatsen ontstond vanaf kerstavond een 
offi ciële wapenstilstand die zelfs tot en 
met oud en nieuw duurde. Een Britse 
soldaat schreef in een brief, dat een Duit-
se soldaat hem had gezegd: ‘Vandaag 
hebben we vrede. Morgen vecht jij voor 
jouw land, en ik voor het mijne.’ 

De kern van het kerstfeest nodigt ons uit 
om vredestichters te zijn, om bruggen 
tussen de mensen te bouwen. Paus Fran-
ciscus spoorde in zijn toespraak tijdens 
de Wereldjongerendagen de jongeren 
aan om bruggen te bouwen en geen mu-
ren. 
God is naar de wereld gekomen om ons 
vrede te verkondigen, om onze harten 
naar de vrede te richten. Van de mens 
hangt af of wij het omarmen of niet. 

Ik wens u allemaal niet alleen een vreet-
zame maar vooral vreedzame kerst toe. 
Dat wij in onze families, in welke le-
vensomstandigheden dan ook, een mo-
ment van geluk mogen ervaren en zelf 
vredestichters en verkondigers mogen 
worden.

HERMAN VAN DER HEIDEN
Puinrecycling BV

 LOCATIE  Randweg 4, 1272LZ Huizen
035 - 525 74 53 / 538 36 20

info@puinrecyclinghuizen.nl
 W W W.PUINRECYCL INGHUIZEN.NL 

HANDEL IN MENGGR ANUL ATEN, GRIND, GROND EN Z AND. 
RECYCLING VAN BEDRIJFSAF VAL, BOUW-EN SLOOPAF VAL, 

GROENAF VAL EN A /B /C HOUT.

BRINKLAAN 8-10
1261 ER BLARICUM
TEL. (035) 531 66 33

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES
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1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
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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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Zeven dingen die Nederlanders moeten weten om te 
begrijpen hoe vluchtelingen zich hier voelen

door Adrie van Zon                                                                                     
De Correspondent, een onpartijdig digitaal medium, ontstaan in 2013, met ruim 80.000 leden, heeft recent zo’n 
300 nieuwkomers dertig vragen gesteld. Het grootste groepsinterview ooit met vluchtelingen in Nederland.     
De grote vraag was ‘wat moeten Nederlanders weten om te begrijpen hoe jij je voelt in dit land’. Hieronder een bloem-
lezing van de reacties van vluchtelingen, sommigen behoedzaam, sommigen confronterend, velen recht uit het hart. 
Zeven uitspraken waarvan nieuwkomers vinden dat elke Nederlander ze moet kennen.

1. Dat ik hier niet voor mijn plezier 
ben.                                                        
Verreweg de meesten die meedoen aan 
het interview ‘Nieuw in Nederland’, 
komen uit Syrië en voelen zich ver-
dreven uit het paradijs. Ze hadden een 
goed leven in het welvarende Syrië van 
voor de oorlog. Dat ze dat kwijt zijn 
doet elke dag pijn. ‘Ik had in Syrië een 
huis, een auto, een baan, een verloof-
de en er waren plannen voor een toe-
komst met kinderen. Mijn verloofde en 
een aantal familieleden zijn vermoord. 
Mijn huis en mijn werk ben ik kwijt.’
2. Dat ik niet uit een onderontwikkeld 
land kom.                                                        
Weten de Nederlanders niet-
dat Syrië een ontwikkeld land 
is met een oude beschaving?                                                                                                                  
‘Mij werd gevraagd of ik wist hoe een 
wasmachine werkte. Misschien denken 
een aantal Nederlanders dat we nog in 
tenten wonen en op kamelen rijden.’
3. Dat ik uit een andere cultuur kom 
waardoor misverstanden kunnen
ontstaan.                                                                                                               
Nederlanders hoeven niet hun best te 
doen om ons te begrijpen. Wij zijn de-
genen die hier naartoe zijn gekomen. 
Maar het zou wel fijn zijn als men be-
seft dat onze tradities en cultuur anders 
zijn dan die van de Nederlanders.
4. Dat ik mijn familie mis.                                                                                                    
Van alle pijnen die hen plagen, is het 
gemis van familie en vrienden het 
slechts te verdragen. Hier zijn velen 
moederziel alleen. ‘Ik mis mijn vrouw 
en kinderen en mijn moeder. Ik maak 
me grote zorgen over hen.’
5. Dat ik niet van een uitkering wil 
leven.                                                                 
Werk, hadden we maar werk. Waarom 
is de weg naar een baan voor een vluch-
teling in Nederland zo lang? Waarom 
moet je hier zoveel vergunningen heb-
ben om een eigen bedrijf te beginnen? 
‘Ik ben hier niet om te profiteren. Ik wil 
bijdragen aan dit land en werken voor 
mijn geld. Ik ben al ruim een jaar hier 
en werk als vrijwilliger in een verzor-
gingshuis en bij de voedselbank.’
6. Dat ik tijd nodig heb om hier te 
wennen.          
Vluchtelingen willen hier hun draai 
kunnen vinden. Maar dat lukt niet van 
de ene op de andere dag. Daar gaan ja-
ren overheen. De overgang van de Ara-
bische cultuur naar de manier van leven 
en denken in Nederland is groot.
7. Dat ik mens ben en meer contact 
wil met Nederlanders.
Vluchtelingen zijn geen andere men-
sensoort. Ze spreken een andere taal, 

ze eten ander voedsel, ze hebben an-
dere gewoonten Dat maakt ze toch niet 
minder mens? Onder elke hoofddoek, 
achter elke baard zit een mens: een 
uniek individu. Meer contact zou fijn 
zijn. Nederlanders zijn vriendelijk. Ze 
groeten. Maar dan stopt het contact. Als 
Nederlanders niet met ons in gesprek 
willen, zullen ze nooit weten wat we 
denken en wie we zijn.

Taalcafé Huizen 
De bibliotheek in Huizen biedt elke 
vrijdagmiddag van 13.30-15.00 uur 
ruimte, centraal in de bibliotheek, aan 
anderstaligen om in een ongedwongen 
en gezellige sfeer te praten met ons, 
Nederlanders. De bezoekers van het 
Taalcafé komen onder meer uit Eritrea, 
Somalië,  Afghanistan, Syrië, Turkije, 
Irak en Iran. Ze zijn meestal jong, goed 
opgeleid en vriendelijk. De meesten 
volgen een taalcursus, maar ze willen 
graag beter Nederlands leren spreken 
en verstaan. Als vrijwilliger van Gil-
de SamenSpraak (Gilde Gooi Noord) 
praat je één-op-één of in groepsver-
band over zaken van alle dag, zoals je 
dat doet in een café.  Iedereen kan zo 

binnenlopen, zonder voorafgaande aan-
melding. De meeste vluchtelingen heb-
ben moeite met ons klimaat en vooral 
tijdens de donkere december maand. 
Laten we ze wat licht brengen door met 
ze in gesprek te komen. Een mooier 
kerstcadeau kunt u hen niet geven.                      

Mijn ogen
zijn nieuw in Nederland
Ze zijn al jaren
hier beland
en ze blijven zich
nog vernieuwen
met: beelden mensen
kerken kantoren.
Mijn ogen zijn nieuw;
de taal wil mijn 
tong ook vernieuwen.
Het weer geeft mij 
een nieuwe jas,
regen een nieuwe paraplu,
vrouw een nieuw hart.
Mijn ik in Nederland
roept mij tot vernieuwing.
Nieuw en oud.
Wat ben ik
in de tijd.
(Baban Kirkuki)
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Het Taalcafé Huizen vierde vorige maand zijn tweejarig bestaan, de dichter 
Baban Kirkuki (in 1999 gevlucht uit Irak) droeg poëzie uit zijn bundel 
‘Licht onbekend’ voor
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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.
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De Bijvanck veertig jaar
door Sybert Blijdenstein
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaam-
heden in de Bijvanck. De eerste woningen werden in 1974 opgeleverd. Dat is
een goede veertig jaar geleden. Reden voor hei & wei om aan de boeiende
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.   

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

door Frans Ruijter
Kersttijd wordt terecht de gezelligste tijd van het jaar genoemd. Dat heeft na-
tuurlijk ook te maken met het feit dat het in een tijd valt waarin het op de dag 
maar een paar uur licht is en de avond al vroeg valt. Heerlijk de verwarming 
of open haard aan en veel lichtjes in huis, met ook steeds vaker lichtjes buiten. 

Gewoon lekker huiselijke gezelligheid. 
Komt bij dat we in deze periode ons 
meer tijd gunnen om elkaar eens met een 
bezoek te vereren. Huiselijkheid is het 
meest gebruikte woord in deze dagen.
 
De juiste kerstgedachte?
Dit in grote tegenstelling tot alles wat 
er in de ‘grote boze wereld’ gebeurt. 
De term ‘globalisering’ horen we vaak. 
Zo vaak, dat we het gewoon zijn gaan 
vinden. Het betekent niet anders dan 
dat vanuit economisch oogpunt steeds 
meer landen en regio’s meedoen aan de 
internationale handel. Multinationals 
vestigen zich daarvoor makkelijker in 
zogeheten lagelonenlanden. Dit alles om 
zoveel mogelijk winst te behalen. Echter, 
de kloof tussen arm en rijk wordt op deze 
wijze jammer genoeg alleen maar groter. 
Dit is toch in strijd met de kerstgedach-
te?

Laagdrempelig
Als we dichter bij huis blijven, zien we 
jammer genoeg ook een steeds afstande-
lijker trend ontstaan. Neem de politie… 
de tijd dat je een bekende agent tegen-
kwam en een praatje met hem kon maken 
over de dagelijkse gang van zaken in ons 
dorp ligt alweer geruime tijd achter ons. 
Nu kun je als je daar behoefte aan hebt 
hen spreken in een ‘pop up-gesprek’ in 
de muziektent of op het Tydemanplein. 
Dit is wel laagdrempelig te noemen, 
maar zeker niet ideaal. 

Motivatie
Dan de brandweer… tot een paar jaar 
geleden een echte gemeentelijke organi-
satie, door vrijwilligers gerund en daar-
door met handen en voeten in de samen-
leving verankerd. De spuitgasten zijn 
gelukkig nog steeds diezelfde onvolpre-
zen Blaricumse vrijwilligers die graag 
iets voor hun medeburgers willen doen 
als de nood aan de man/vrouw komt. 
Daarnaast hebben zij een goed ontwik-
keld sociaal gevoel voor wat er leeft in de 
gemeenschap en zijn zodoende bij vele 
activiteiten in ons dorp nauw betrokken. 
De leiding is door de regionalisering op 
afstand geplaatst. Het is niet ondenk-
beeldig dat de afstand tussen leiding en 
uitvoerenden te groot gaat worden. Dit 
zal dan ten koste gaan van de motivatie 

van de laatste groep. Als dit zou gebeu-
ren, zet dat de bijl aan de wortel van de 
vrijwilligheid in Blaricum. Duidelijk is 
hier dat ‘groter’ niet vanzelfsprekend 
‘beter’ betekent. 

Digitaal
Van hetzelfde laken een pak krijgen 
geldt helaas ook bij de gemeente. Met 
het verschil dat het bestuur in de ge-
meente is gebleven met een klein team 
om zich heen, maar de ambtenaren zijn 
in Eemnes terecht gekomen, of op de 
BEL-werf, of op het BEL-combinatie-
kantoor. Gelukkig zien we van de BEL-
werf nog een paar vertrouwde gezichten 
in het dorp. Met het BEL-kantoor gaan 
vele contacten tegenwoordig digitaal. 
Een ontwikkeling die ook niet meer te 
stoppen is. 

Leefbaar
Al deze hierboven genoemde zaken, 
die ons zeer nabij zijn, zorgen voor een 
samenleving die afstandelijker lijkt te 
worden en misschien ook al is. ‘Niets 
blijft hetzelfde’ is een oud gezegde. Ik 
pleit hier niet voor de ‘spruitjeslucht 
van de jaren vijftig’ maar alle hierboven 
omschreven zaken zijn in mijn ogen in 
tegenstelling tot wat we juist met kerst 
willen beleven en voelen, met en dicht 
bij elkaar. Laten we zuinig zijn op wat 
we met z’n allen koesteren. Dat is toch 
een mooi en vooral leefbaar Blaricum. Ik 
wens u heel fijne kerstdagen en een mooi 
en vooral gezond 2017 toe.  

3e NieuwjaarsZIT 

door Anne Hildebrand 
Al twee jaar een overweldigend succes in Blaricum! Onder het motto: ‘voelen is 
begrijpen’, organiseert Health Center FIT voorafgaand aan het Blaricums Mid-
wintervuur, ook in 2017 traditiegetrouw, de FIT- NieuwjaarsZIT. 

De FIT- NieuwjaarsZIT is een ludie-
ke tegenhanger van de diverse Nieuw-
jaars-DUIKEN.  Een alternatief met 
meer uitdaging en een duidelijke bood-
schap: kou is gezond. Het geeft energie, 
is goed voor je humeur en vermindert 
stress. 

Henk en de Blaricumse Plonsclub
De winterse ZIT wordt begeleid door 
Henk van den Bergh en de ‘door de wol 
geverfde’ Blaricumse Plonsclub. Henk, 
de ervaren Wim Hof instructeur, beoe-
fent de koudetherapie al jaren in strijd 
tegen reuma. Hij weet zijn ervaringen 
met kou gepassioneerd over te brengen 
op mensen die nieuwe wegen zoeken om 
zich mentaal en fysiek sterker te voelen. 
‘Wie uit z’n comfortabele zone treedt, zal 
al snel de positieve effecten van kou er-
varen’, aldus Henk. Vanuit deze beleving 
is de Blaricumse Plonsclub ontstaan. In 
de winter zijn dagelijks ‘plonsers’ onder 
leiding van Henk en andere Blaricumse 
‘ijsmannen’ als Leo Wiegmans te vinden 
in het koude Gooimeer.  

Beleef het mee op 8 januari
Henk: ‘Koude blootstelling geeft de 
spiegel van de ziel weer. Het dwingt je 
om naar binnen te keren en daar kunnen 
mooie ervaringen uit ontstaan. De FIT-
ZIT is een kans om een nieuw pad in te 
slaan. Een uitdaging voor een lifesty-
le-change, en vooral een onvergetelijke  

overwinning op jezelf!’ Daarnaast blijft 
het een sfeervol evenement met een 
dorpskarakter. Muziek, warme hapjes en 
drankjes zorgen ervoor dat het de deel-
nemers en toeschouwers aan niets ont-
breekt. Met dank aan de (lokale) spon-
sors, de vele Blaricumse vrijwilligers en 
de Blaricumse Reddingsbrigade. 

Informatie
Zondag 8 januari: 12.00 uur, 

warming-up, 12.10 uur, startschot 
door Henk van den Bergh en 

Frans Ruijter. Inschrijven kan op 
www.healthcenterfit.nl of op  
8 januari vanaf 11.00 uur ter 

plekke bij de Blaricumse Red-
dingsbrigade (Stichtseweg 99). 

Kosten:  
€ 5,- p.p.,  inclusief unieke 

FIT-ijsmuts en twee consumpties. 
Meer informatie over de FIT-ZIT 

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

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

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

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

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

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

geboren. Over haar gezin zei ze ooit:
‘Zelf heb ik nog nooit een klavertje vier
gevonden in de tuin, maar wel in huis en
dat zijn onze zoon en drie dochters, zij
zorgen voor zonneschijn in ons huis.’ De
laatste jaren woont ze naar alle tevreden-
heid in Johannes Hove in Laren. Tijdens
haar verjaardag was ze wat grieperig,
daardoor werd een officieel feest uitge-
steld. Maar ze wil nog van geen opgeven
weten: een zuster van haar is 96 jaar en
ze zegt nog strijdbaar: ‘Ik wil nog mee-
maken dat mijn zus ook 100 jaar wordt.’
Wij van hei & wei gunnen haar dat van
harte. 
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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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Barmhartigheid 2.0

door Gerda Jellema
Het Bogomilisme, het Messalianisme, het Montanisme en het Manicheïsme zijn 
(religieuze) bewegingen, stromingen die gaan over het zijn, over het bestaan, 
waar je in kunt geloven en hebben alle gemeen dat ze, of niet meer bestaan of 
slechts zo wei- nig volgers 
kennen dat we er zo goed als 
niets meer over horen. Stro- 
mingen, bewe- gingen ko-
men, worden aangepast of 
worden ‘opge- slokt’ zodat 
ze niet meer in hun eigen 
hoedanigheid herkenbaar 
zijn. 

Door toedoen 
van menselijke 
ontmoetingen, 
van ontdekkin-
gen in weten-
schap en wijzi-
gende inzichten 
is wat gisteren 
waar leek, van-
daag misschien waar en morgen niet 
meer waar. Door toedoen van versprei-
ding van scholing, van communicatie-
middelen zijn stromingen, bewegingen 
onderhevig aan meningen van steeds 
meer mensen die ook iets willen zeggen 
over het zijn, over het bestaan en over 
waarin ze kunnen geloven. 

Mede door toedoen van media, gebrek 
aan échte kennis, wordt er niet met el-
kaar gesproken, maar zijn we vooral 
‘screaming heads’ geworden, we zijn 
boos, we voelen ons slachtoffer en zijn 
tegen. Als je ergens tegen bent is het ook 
handig om met alternatieven te komen, 
proberen om te luisteren naar elkaars 
ideeën. Om er samen achter te komen 
welke kant je op wilt. Niet voor iedereen 
is weggelegd om mondiaal veranderin-
gen teweeg te brengen, maar in het klein 
kun je wel wat betekenen. 

Dit jaar stond in het teken van de barm-
hartigheid met de 7 werken: 1 de hon-
gerigen 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 
begraven. In de BEL-gemeenten is hier 
gezamenlijk aan gewerkt door middel 
van lezingen en het samenstellen van een 
expositie in samenwerking met dominee, 
pastoor, kunstenaars en vrijwilligers. 
Door samen iets te ondernemen had ie-
dereen en ieder voor zich het idee lekker 
bezig te zijn. Te kunnen zeggen: ‘Ik heb 
iets bijgedragen’, geeft een gevoel van 
ergens bij horen. 

Barmhartig-
heid is van 
alle tijden, 
maar is zo 
l angzamer-
hand ook 
aan verande-
ring toe, de 

7 werken zullen blijven, net zoals som-
mige wijsheden duurzaam zijn, een toe-
voeging van een ‘8ste werk’ lijkt echter 
nodig: het geven van zin aan je eigen en 
elkaars leven. Kijken naar de kwaliteiten 
die een ieder heeft en die benutten, zodat 
we allemaal betrokken zijn bij het we-
reldje om ons heen, en je dan kunt zeg-
gen: ‘Ik ben, ik besta, ik kan weer ergens 
in geloven.’ Barmhartigheid 2.0.

Logo jaar van barmhartigheid 2016

Bob Dylan over verandering

Van de loneliest road in America 
terug naar downtown Blaricum
door Anneke Martens-van der Vlugt
Afgelopen oktober maakte ik samen met mijn man Jan weer een prachtige road-
trip door de U.S.A.. We startten in San Francisco en zouden daar onze rit ook 
weer eindigen.

We reden langs de schitterende westkust 
zuidwaarts naar Santa Monica, vervol-
gens richting Las Vegas en via een stukje 
route 66 naar de Grand Canyon en Bry-
ce Canyon in de staat Utah, adembene-
mend mooie parken! Omdat we terug 
moesten naar het westen, besloten we de 
woestijnweg te nemen die dwars door de 
staat Nevada loopt, Highway 50. Achter-
af bleek, dat wij op ‘the loneliest road 
in America’ reden, die ons van Baker 
naar Fallon voerde. Zorg voor voldoen-
de brandstof, water en voedsel, want je 
komt er helemaal niets tegen! Zo’n 700 
kilometer prachtige natuur langs een 
nagenoeg kaarsrechte tweebaansweg, 
die als enige variatie wat hoogteverschil 
had. Daarentegen was de afwisseling 
van de schitterende landschappen en de 
belichting daarop van de zon en wolken 
wonderschoon. Rust en stilte alom, nee 
natuurlijk geen radio aan en de stem van 
de GPS zweeg ook want er was niets te 
melden.

‘Eenzaamheid’
De vrijwillige ‘eenzaamheid’ hebben wij 
als een welkome belevenis ervaren, een 
belevenis waarbij je ruimschoots de ge-
legenheid kreeg om je gedachten de vrije 
loop te laten, al die vele kilometers lang. 
Hoe lang is de langste weg in Blaricum 
eigenlijk, 850 meter? Hoe lang kun je al 
rijdend in Blaricum in alle eenzaamheid 
mijmeren? De betekenis van het woord 
‘eenzaamheid’ dringt tijdens zo’n rit ook 
beter tot je door, zeker met de donkere 
dagen rond kerst en de jaarwisseling in 
het verschiet. Dan realiseer je je, dat je 
niet op ‘the loneliest road’ hoeft te rij-
den om je eenzaam te voelen. Velen zien 
erg tegen deze feestdagen op. De routine 
wordt doorbroken, bijna iedereen bouwt 
aan gezelligheid, de kerstboom wordt in 
huis gehaald, de dozen met verlichting 
en versiering van zolder gesleept en de 
kookboeken worden doorgebladerd voor 
culinaire hoogstandjes. Helaas is dit 
feest niet voor een ieder weggelegd. Te 
midden van bruisend Blaricum zullen 
er ook mensen zijn, die in eenzaamheid 
uitzien naar het einde van de feestda-
gen, naar het nieuwe jaar. Je hoeft hen 
niet te herkennen. Vaak dragen ze een 
groot, onverwerkt verdriet met zich 

mee, zijn ze eenzaam in de menigte en 
alleen met zichzelf. ‘The loneliest road’ 
is niet alleen highway 50 in de U.S.A., 
maar loopt ook door Blaricum. Laten we 
eens bewust om ons heen kijken, of we 
die dorpsgenoten herkennen en voor hen 
misschien een prettige oase op die een-
zame weg kunnen zijn.

ds. Marnix van 
der Sijs nieuwe 
dominee
Volgend jaar hopen wij ook een stukje 
van ds. Marnix van der Sijs te ontvan-
gen voor de kersteditie van hei & wei. De 
inzegening van de nieuwe Dorpskerkdo-
minee op 4 december viel na de deadline 
voor deze hei & wei. 

Socrates over verandering
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Nieuw in de Blaricummermeent

door Anneke Martens-van der Vlugt 
Sylvia Kempers-Bouwman oefent al 
elf jaar het vak van schoonheidsspe-
cialiste uit in de breedste zin van het 
woord. Tot voor kort deed zij dat thuis 
aan de Noord in de Bijvanck, maar in-
middels is zij verhuisd naar een gloed-
nieuwe ruimte.

Op 26 november jl. vond de feestelijke 
opening plaats van haar schoonheidssa-
lon aan de Binnendelta 9G in de Blari-
cummermeent. U kunt bij haar terecht 
voor huidverbetering, manicure, pedi-
cure, harsen, het verven van wimpers en 
wenkbrauwen en nog veel meer behan-
delingen. Met name voor de huidverbete-
ring maakt zij gebruik van de natuurlijke 
producten van het Italiaanse merk Diego 
dalla Palma, waarmee je al na een behan-
deling resultaat ziet. 

Hoge hoed

door Jan Greven
Het was een rustige raadsvergadering, afgelopen dinsdag 22 november. Op de 
publieke tribune niet meer dan een burger of acht. Toch ging het om hen. 
Om de dialoog met de burgers.

Op tafel lag een rapport. Het zag er pro-
fessioneel uit. Geen wonder. Opgesteld 
door Adviesbureau BMC, in 1986 opge-
richt om ‘de bedrijfsvoering binnen de 
overheid te verbeteren’ en volgens de ei-
gen website inmiddels ‘gerenommeerd’. 

‘Wat goed, zo’n dialoog’, denk je arge-
loos op de publieke tribune. Al rol je van 
de uitkomst van het gesprek met de bur-
gers niet van verbazing achter over. Op 
een regenachtige dag had je de wensen, 
zorgen, verwachtingen en ergernissen 
van de Blaricummers in een uurtje kun-
nen opschrijven. Maar toch. Goed dat de 
gemeente naar de burgers wil luisteren. 

Blaricum is trouwens de enige niet die 
de dialoog met haar burgers is begonnen. 
Bij Laren en Eemnes is het niet anders. 
Ook met ondersteuning van BMC. Ook 
met een professioneel rapport. Inhoude-
lijk hier en daar anders. In opzet gelijk. 
Laren pakt het iets robuuster aan dan 
Blaricum. Burgemeester en wethouders 
kregen daar de opdracht een plan van 
aanpak te ontwikkelen voor een struc-
turele dialoog met de burgers. Blaricum 
besloot slechts de inwoners uit te nodi-
gen mee te praten over de wijze waarop 
aan het project Dialoog vervolg gegeven 
moet worden. Kousenvoeteriger kun je 
het niet aanpakken. 

Prachtig allemaal. Toch wringt er iets. 
Weet de politiek niet wat de burger wil? 
Zou één iemand in de Blaricumse Raad 
verrast zijn geweest dat de burger het 
goedkoper, professioneler, persoonlijker 
en leefbaarder wil en dat hij het meest 
hecht aan veiligheid, goed openbaar ver-

voer, goede voorzieningen, behoud van 
identiteit, zorgzaam samenleven en nog 
zo wat meer? Waarom is die dialoog er 
gekomen en waarom is ze zo opgetuigd? 
Vanwaar, ineens, in iedere BEL-gemeen-
te een rapport? Dat wijst op sturing. En 
dat is er ook. Helemaal aan het einde van 
het rapport staat het: ‘De voorliggende 
opgave voor het gemeentebestuur is om 
de opbrengsten uit de dialoog te ver-
binden met bestuurlijke scenario’s.’ Dat 
is bureaucratisch jargon om te zeggen 
dat de dialoog met de burgers bedoeld 
is om de beslissing over de bestuurlijke 
toekomst van de gemeente Blaricum een 
zetje te geven. 

Wat de burger beschouwt als doel (meer 
veiligheid, meer leefbaarheid), be-
schouwt het rapport als middel. Middel 
om tot een bestuur te komen dat die doe-
len het best kan realiseren. 

Tja, zo gaat het. Steeds meer. Niet de 
politiek, maar bestuurders en bureau-
cratie bepalen het traject. De burger is 
klant geworden. Zijn wensen worden 
geïnventariseerd. De beste bestuurlijke 
service wordt daarbij gezocht. Welke dat 
is, wordt bepaald in een ondoorzichtig 
samenspel tussen politiek, bureaucratie 
en adviesbureaus als BMC. Alles met 
de beste bedoelingen. De politiek heeft 
haar primaat ingeleverd en maakt zich 
nuttig. Door de dialoog te organiseren. 
Vroeger zei een politicus wat hij wilde.  
Wou je dat ook, dan kon je op hem stem-
men. Nu staat er een hoge hoed op tafel. 
We stoppen onze wensen er in. Geen idee 
wat voor konijn er uit komt. 
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Een bijzonder pad

door de eindredactie
Henk Krijnen, voor velen een vertrouwd gezicht van café d’Ouwe Tak. Maar 
wat velen niet weten, is dat Henk de bedenker én maker van een bijzonder pad 
in Blaricum is. 

Henk, geboren en getogen Blaricummer, 
heeft bijna 50 jaar horeca-ervaring. Ja-
renlang heeft hij gewerkt bij De Tafel-
berg, later in een discotheek in Hilver-
sum en vervolgens maar liefst 22 jaar bij 
café d’Ouwe Tak. Jaren van hard werken, 
maar met plezier. Nu tijd voor wat meer 
rust en tijd voor andere activiteiten; 
Henk is met pensioen. 

Mookpad
Mook (2001-2014), een Friese Stabij, 
was de trouwe viervoeter van Henk. 
Henk liet Mook dagelijks uit op de Bla-
ricummer Engh, het Warandepark. Dit 
natuurgebied, ruwweg omsloten door de 
Woensberg, Huizerweg, Houtwal en de 
Bergweg, is populair bij hondenbezit-
ters. Het gebied kent zandpaden en een 
afwisseling van open akkers, weilanden 
en bos. Henk en Mook liepen iedere dag 
dezelfde route en Henk begon een pad 
aan te leggen. Elke dag legde hij een 
aantal takken op de grond neer en mar-
keerde zo zijn route, zijn pad. ‘Niemand 
heb ik verteld over dit pad, totdat het af 
was. Wanneer ik met iemand over het 
pad liep, wachtte ik eerst de reactie af en 

vertelde daarna dat ik dit pad had aange-
legd. Zelfs mijn vrouw en kinderen wa-
ren niet op de hoogte.’ Mook is twee jaar 
geleden ingeslapen en toen heeft Henk 
het pad omgedoopt tot het Mookpad. 
‘Tijdens het kappen van veel bomen in 
het bos hebben de bouwvakkers het pad 
in stand gehouden. Ik dacht echt dat dit 
het einde van het Mookpad zou worden.’ 
Het Mookpad van Henk, beslist de moei-
te waard om er eens een kijkje te nemen. 

Egidius

De roman Egidius vertelt over drie 
vrienden: Egbert, Lars, en Vincent. De 
vrienden en momenten uit hun leven 
worden verbonden met Egidius, de 
droomwereld van Vincent. Deze treedt 
na Egberts dood langzaam de wereld 
van Lars binnen. 

Deze roman is geschreven door dorps-
genoot Nils IJkema. Nils, orthopedisch 
schoentechnicus, woont met zijn vrouw 
Silvia en kinderen Tara en Lude in Bla-
ricum. In 2010 is hij begonnen met het 
schrijven van Egidius. ‘Ik had de ambitie 
een verhaal te schrijven met het karakter 
van een fimhuisfilm. Traag, en met een 
zwaar gemoed.’ Het boek is gekleurd met 
indrukken uit zijn leven en is een rauwe 
en eigenzinnige roman over vriendschap 
geworden waarbij de dood en de natuur 
het verhaal een stevig karakter geven. 
Nog een weetje…  het gehele boek is in 
eerste instantie op de typemachine ge-
schreven. 
Informatie: www.nilsijkema.com.

Henk bij zijn geliefde d’Ouwe Tak Het Mookpad

Voor verdere informatie of het 
maken van een afspraak:
Schoonheidssalon Sylvia, 

Binnendelta 9G, 1261 WZ Blari-
cum Tel.06-38050298 

www.salonsyl.nl

Deelnemers aan de dialoog
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Vrijwilligers van het jaar 2016

Op 23 november is, in een goed gevuld Vitusgebouw, tijdens de vrijwilligers-
avond van de gemeente mevrouw Traute van der Veer-Peters verkozen tot vrij-
williger van het jaar 2016. De aanmoedigingsprijs 2016 voor vrijwilligers onder 
de 25 jaar ging naar Jeroen Post.

Uit handen van Wethouder Ben Lüken 
ontving Traute van der Veer-Peters een 
prachtige trofee. Daarnaast kreeg zij 
van Mariëtte Gillis van het Activiteiten-
fonds Blaricum een waardecheque van  
€ 1.000,-. Jeroen Post ontving van Mari-

ette Gillis een waardecheque van € 500,- 
De bedragen kunnen naar eigen keuze 
besteed worden aan een doel dat de Bla-
ricumse gemeenschap ten goede komt.

Verantwoording geldbedragen 2015
Vorig jaar ging de titel ‘Vrijwilliger van 
het jaar 2015’ naar het echtpaar Elbers. 
De geldprijs kwam ten goede aan het 
dagbestedingsproject ‘Dagje Blaercom’. 
Zij gebruiken het geld onder andere 

voor de aanschaf van een extra kast, een 
luie stoel en materialen voor in de acti-
viteitenruimte in dorpshuis Blaercom. 
De aanmoedigingsprijs ging vorig jaar 
naar SDS’99 handbaljeugdtrainer Justin 
Koenen. SDS’99 besteedt het geld aan 

schoolhandbaltoernooien en het verder 
ontwikkelen van het beach-handbal. 
Daarnaast wordt het geld gebruikt voor 
het aanpassen van de belijning, zodat er 
ook andere sporten (zoals beachvolley-
bal) op dit veld beoefend kunnen wor-
den. Daardoor kunnen nog meer mensen 
uit de regio samen hun sport beoefenen 
en wordt de beach-sport breder mogelijk 
in de regio.

Jeroen Post
door Marjolijn Schat
Met frisse tegenzin ging Jeroen mee 
naar een optreden van zijn zus met de 
Cabaret Kitts. Althans dat dacht hij. 
De avond bleek om hem te draaien: De 
aanmoedigingsprijs 2016 voor vrijwil-
ligers onder de 25 jaar ging naar Je-
roen Post.

Ik spreek Jeroen bij hem thuis. Het huis 
nog vol slingers en ballonnen, hij is net 
16 jaar geworden. Jeroen praat volop 
over zijn actieve leventje, klussen in de 
schuur, zijn voorliefde voor de paarden-
wereld en met name voor de De dag van 
het werkpaard, zijn schoolleven in 4 vwo 
op de Huizermaat en natuurlijk over zijn 
vrijwilligersactiviteiten. 

Dag van het werkpaard
Jeroen, zijn beide zusjes, ouders, de 
pony’s… ze zijn allemaal betrokken bij 
De dag van het Werkpaard. Jeroen helpt 
mee met het opbouwen van dit evene-

ment maar heeft dit jaar ook zelf deel-
genomen. En niet zomaar, maar met een 
door hem zelf opgeknapte boerenwagen. 
Deze 200 jaar oude kar is hij gaan op-
knappen toen hij 14 jaar oud was. Jeroen 
laat foto’s van de kar ‘voor en na’ zien 
en van het opknapproces. Een megaklus; 
timmeren, zagen, schuren, schilderen, 
tekenen (hij heeft zelfs een bouwteke-
ning op schaal gemaakt). ‘Het was een 
geweldig gezicht om de kar daadwerke-
lijk “aan het werk” te zien, volgestouwd 
met hooi en perfect rijdend’, zegt Jeroen. 
Heel bijzonder, dat vond het bestuur van 
De dag van het Werkpaard ook; zij heb-
ben Jeroen genomineerd voor de aan-
moedigingsprijs, vanwege zijn inzet en 
enthousiasme voor dit event. En Jeroen 
heeft alweer een nieuw doel; het opknap-
pen van een oude ploeg. 

Stad en Lande Ruiters
Jeroen is ongeveer vijf jaar lid van Rij-
vereniging Stad en Lande Ruiters waar 
hij dressuur- en menlessen volgt. Ook 
voor deze vereniging is Jeroen zeer actief 
als vrijwilliger. Hij helpt graag bij het 
op- en afbouwen van de wedstrijdringen 
en is inzetbaar als ringmeester en soms 
als parkeerwacht. Ook heeft hij geas-
sisteerd bij de grote menwedstrijd af-
gelopen juni op ’t Harde. Jeroen hoopt 
binnenkort zijn theorie voor het trekker-
bewijs te halen want als hij in bezit is van 
dit rijbewijs wil hij ook graag de rijbak 
slepen met de trekker van zijn vader.

Jeroen Post, 16 jaar en al zo actief voor 
ons dorp, een terechte winnaar!Jeroen op ‘zijn’ kar

Traute van der Veer-Peters
door Frans Ruijter
Wie is Traute van der Veer-Peters? Het liefst staat ze helemaal niet in de belang-
stelling. Ze werkt het liefst in de luwte van anderen, maar nu staat ze terecht een 
keer in het zonnetje.

Traute is in Hamburg gebo-
ren en volgde daar een oplei-
ding voor kinder-/damesmode. 
Na verschillende opleidingen 
kwam zij te werken bij een ex-
clusief modewarenhuis, ‘Kar-
stadt’. Op een personeelsfeest-
je in Düsseldorf ontmoette  
zij toevalligerwijze haar latere 
man Wim van der Veer. Wim 
was vertegenwoordiger en later 
bedrijfsleider in pneumatische 
garagebenodigdheden voor een 
bedrijf in Amsterdam. In no-
vember 1963 kwam Traute 
naar Nederland. Op 29 februari 
1964, tja… schrikkeldag, zijn 
ze getrouwd. Zij kregen twee 
zoons en Wim had al een zoon 
uit een eerder huwelijk. Via 
Loosdrecht en Bussum konden 
zij in 1977 op de Buizerd in de 
Bijvanck een nieuw huis kopen.

De draad oppakken
In Bussum collecteerde zij al voor het 
Reumafonds. Net in Blaricum wonende 
deed zij dat hier ook, voor verschillen-
de goede doelen. Wim kon op 62-jarige 
leeftijd stoppen met werken. Wim en 
Traute namen toen het ‘Tafeltje dekje’ 
over van buurman Wim van de Kolk. 
Zij hebben dit 18 jaar lang met liefde 

gedaan, eerst via de Swol-Bel en later 
via Versa Welzijn. Wim overleed op 8 
september 2012 na een kort ziekbed in 
de leeftijd van 88 jaar. Traute pakte na 
een poosje de draad weer op om mensen 
te helpen. Nog steeds vult zij voor één 
mevrouw in het dorp de lijst in voor ‘Ta-
feltje dekje’. 

Repair Café 
Traute is sinds 2014 reparateur ‘kleding’ 
in het Repair Café Blaricum. Hier is zij 
elke 2e zaterdag van de maand te vinden; 
de ene keer in buurthuis De Malbak en 

de andere keer in het dorpshuis Blaer-
com. Als het even kan, tuft ze vanuit de 
Bijvanck op haar scootmobiel naar de 
betreffende locatie. Traute zegt zelf: ‘Het 
naaiwerk is gewoon een talent.’ Dat is te 
merken aan haar reparaties. Deze zijn 
altijd zeer verzorgd en met veel precisie 
uitgevoerd. Daar gaat ze ook voor! Ze 
verzaakt zelden. Het woord ‘nee’ komt 
niet in haar vocabulaire voor en ze doet 
alles met grote liefde, voor zowel de 
mensen als het werk. Voor het Repair 
Café-team is ze niet meer weg te denken, 
zeker als je weet dat ze geregeld over-
heerlijke bonbons en chocola meeneemt 
voor bij de koffie. Ze houdt bij welke 
materialen nodig zijn en is altijd actief 
en gezellig aanwezig. Wij van hei & wei 
hopen dat zij dat nog lang mag blijven 
doen. 

Traute: ‘Het naaiwerk is gewoon een ta-
lent.’

Hei & wei stelt de twee winnaars van het jaar 2016 
graag nader aan u voor
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Schilderen vanuit je hart 

De schilderlessen van Ivan Mijatovic, die vanaf 30 januari op de maandagavond 
van start gaan in De Malbak, zijn toegankelijk voor zowel beginners als gevor-
derden. 

De van oorsprong Bosnische kunste-
naar die al 20 jaar in Nederland woont, 
heeft naam gemaakt met zijn abstracte 
en kleurrijke werken. Deze creatieve 
cursus van volksuniversiteit het Gooi is 
een unieke kans om uw eigen stijl en sig-
natuur te vinden. Niets moet, alles mag! 

Meer informatie en aanmelden via: 
www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Het Blaricums Midwintervuur 2017

door Elisabeth Loudon
Alweer voor de 5e keer organiseert Rotaryclub Blaricum-Centaurea het Blari-
cums Midwintervuur. Dit hartverwarmende evenement voor alle Blaricummers 
van jong tot oud, vindt plaats op zondagmiddag 8 januari 2017. 

Het Blaricums Midwintervuur draagt dit 
jaar een extra gloed in zich, namelijk de 
nagedachtenis aan Mariëlle Bakker, ac-
tief lid van de Rotaryclub, en onlosma-
kelijk verbonden met de organisatie van 
het evenement. Zonder haar drive, inzet 
en energie, had het Blaricums Midwin-
tervuur niet kunnen worden wat het ís 
geworden. Vorig jaar heeft Mariëlle zelf 
het vuur aangestoken. Een enorm hoog-
tepunt voor haar, dat zij op de haar eigen 
aanstekelijke wijze met ons allen deelde. 
Het is dan ook mede in haar nagedach-
tenis, dat het vuur op 8 januari 2017 op-
nieuw zal worden aangestoken.

Goede doelen
Dit jaar zal de opbrengst van het Blari-
cums Midwintervuur ten goede komen 
aan de lokale Sport- en Gymnastiek-

vereniging Vlugheid en Kracht en de 
landelijke Stichting Het Vergeten Kind. 
Vlugheid en Kracht, binnen Blaricum al-
gemeen bekend, bestaat al sinds 1909; er 
worden op alle niveaus gymnastiek- en 
turnlessen gegeven voor jong en oud. 
Stichting Het Vergeten Kind zet zich in 
voor de meer dan 40.000 kinderen in 

Nederland die in opvanglocaties moeten 
opgroeien. Mishandeld, misbruikt, ver-
waarloosd, verstoten en gevlucht, komen 
deze kinderen in alle opzichten zorg, 
aandacht, begeleiding en speelmogelijk-
heden tekort. 

Lustrumjaar – 3 live optredens en 
stamppottenbuffet
De voorbereidingen zijn al in volle gang. 
De prachtige bedoeïenen tenten zijn weer 
geregeld en DJRo gaat opnieuw zijn mu-
ziek draaien. Dit jaar komen er ter vie-
ring van het lustrum jaar extra live optre-
dens; naast de Soulman Ivanildo Kembel,  
komen ook Michel Bak en troubadour 
Leon Lutterman. Een heerlijk Oudhol-
lands stamppotten buffet met rookworst 
zal de inwendige mens strelen en verwar-
men.

Zodra de schemer invalt, wordt het 
vuur ontstoken. 

Vanaf 7 januari 2017, 12.00 uur kunt u 
uw kerstbomen langs de Meentzoom 
inleveren. Aanvullende informatie, o.a. 
over het prijzenpakket voor de loterij, is 
te vinden op www.midwintervuur.nl.

Rotaryclub Laren-Blaricum

Op zondag 18 juni 2017 vindt het 12e Dorpsdiner plaats op de Larense Brink. 
Anders dan voorgaande jaren wil de Rotaryclub Laren-Blaricum, die traditi-
oneel dit diner organiseert, dit jaar een of meer plaatselijke doelen ondersteu-
nen uit de opbrengst.

De Rotary Club Laren-Blaricum nodigt 
daarom organisaties of individuen uit om 
een voorstel in te dienen voor een goed 
doel. Op grond van een aantal criteria 
bepaalt de Rotary begin 2017 welk doel 
in aanmerking komt voor dit evenement. 
Gerrit Jan Hülsenbeck, voorzitter van de 
club: ‘Wij willen het voor iedereen mo-
gelijk maken een project in te dienen en 
hopen dat we een veelvoud aan verzoe-
ken binnen krijgen. Dat betekent welis-
waar dat er dan veel wensen zijn in te 
vullen, maar ook dat we op een zo trans-
parant mogelijke wijze binnen onze club 
kunnen kiezen welk goed doel of doelen 
we gaan adopteren. We willen iedere or-
ganisatie een gelijke kans bieden.’

Aanvraag projecten
Projecten kunnen worden aangevraagd 

in de categorieën cultuur, maatschap-
pelijk, sport, natuur en zorg en welzijn/
gezondheid. Hoewel landelijke projec-
ten ook welkom zijn, ligt de voorkeur 
heel duidelijk  bij projecten binnen de 
regio, in het bijzonder Laren-Blaricum 
en Eemnes. Naast het leveren van een 
projectbeschrijving is het van belang dat 
organisaties duidelijk maken voor wel-
ke doelgroep het plan is opgesteld, of 
er sprake is van een afgebakend project 
en binnen welke periode dat wordt gere-
aliseerd, wat de kosten en opbrengsten 
bedragen, of er sprake is van medefinan-
ciers en wat de zichtbaarheid kan/zal zijn 
van het project. In 2016 bedroeg de net-
to opbrengst van het Dorpsdiner 28.000 
euro. Al naar gelang de aard en omvang 
van de benodigde gelden zal de Rotary 
een of meerdere doelen uitkiezen.
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Stuur uw voorstel op maximaal 2 A4-tjes voor 31 december naar 
dorpsdiner@outlook.com. In januari worden de inzendingen beoordeeld 

waarna de keuze van het goede doel 2017 zo snel mogelijk bekend 
zal worden gemaakt.

Om 15.00 uur start het programma aan de Blaricumse Meentzoom. 
Natuurlijk met volop activiteiten voor de kinderen. 

Dankzij de steun van vele donateurs is het opnieuw gelukt om een prachti-
ge loterij op te zetten, een speciale d draaien. Behalve de stamppotten 

met rookworst zijn er nog vele andere hapjes en drankjes te verkrijgen. 

RL Total Cosmetics

door de eindredactie
In november 2000 is Mary Faber in Blaricum gestart met Mary Faber Totaal 
Kosmetiek.  Afgelopen augustus heeft Mary haar bedrijf overgedragen aan 
Roelle en Lindsy van Twillert. 

Mary blijft samen met medewerkster 
Mariska Splinter verbonden aan de zaak 
om de kwaliteit en continuïteit te ver-
zekeren. In de afgelopen 16 jaar heeft 
Mary (al in het vak sinds 1970) een ge-
renommeerd instituut neergezet waarin 
vrijwel alle behandelingen op het gebied 
van huid- en lichaamsverzorging moge-
lijk zijn. En als één van de eersten in Ne-
derland wist zij het voor elkaar te krijgen 
dat behandelingen door de zorgverzeke-
raar vergoed werden.

Roelle en Lindsy
Roelle en Lindsy hebben in november de 
zaak een facelift gegeven. Met een fees-
telijke opening vierden zij vervolgens de 
overdracht en opening van wat nu hun 
zaak is: RL Total Cosmetics. De behan-
delingen zijn divers, zoals: huidverzor-
ging, cosmetische manicure en pedicure, 
gelcolor lak, permanente make-up en 
microblading. Acne- en pigmentvlekbe-
handelingen, camouflage en uiterlijke 
verzorging bij kanker worden geheel of 
gedeeltelijk vergoed. Dat kan alleen als 
bij- en nascholing gevolgd blijven wor-
den om de kwaliteit van de behandelin-
gen te blijven waarborgen. 

Roelle en Lindsy zien u graag bij 
RL Total Cosmetics.  

Dorpsstraat 6a, tel. 035-5389649
info@rltotalcosmetics.nl en 

www.rltotalcosmetics.nl
Openingstijden:

Maandag: gesloten
Dinsdag: 10.00-21:00 uur.

Woe, do en vrij: 10.00-18.00 uur. 
Zaterdag: 10.00-16.00 uur.
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Blaricum toen...

Ambtswoning van Stad en Lande
De vereniging Stad en Lande van Gooiland liet in 1928 dit huis, aan het eind 
van het Fransepad, bouwen voor de meentbeambte. Het huisnummer is nog 

steeds 27. De eerste bewoners waren Willem de Graaf en zijn vrouw Riek Calis. 
De medewerkers van Stad en Lande onderhielden de Oostermeent, die gebruikt 
werd door de Erfgooiers. Het materiaal en materieel dat zij hiervoor gebruikten 
was opgeslagen in de bedrijfsruimte op het perceel aan de Fransepad. Daarnaast 

was er ook een ‘schudstal’ gevestigd; hier werd vee ondergebracht wat ‘los’ 
liep op de meent of in het dorp. De bewoner was tevens ‘bulleboer’, wat niets 

minder wilde zeggen dan ‘houder van een stier’, die ervoor moest zorgen dat er 
kalfjes geboren zouden worden op de meent. Op deze foto uit 1963

 is te zien dat het ‘meenthek’ dat toegang gaf tot de meent, toen nog stond waar 
nu het Klaphek links en de Koedijk rechts begint. Het was ten strengste ver-

boden om als onbevoegde op de meent te komen. De Meentzoom bestond nog 
niet. Willem de Graaf werd dan ook wel, omdat er meerdere mensen in het 

dorp woonden met de naam Willem de Graaf, ‘Willem van het hek’ of 
meer toepasselijker ‘Willem van Neel’ genoemd. Dit laatste omdat zijn moeder 
Neeltje Raven was. Het meenthek is amper te zien doordat de sneeuw met een 

noordoosten wind van de meent was afgeblazen en zich ophoopte tegen 
de eerste bebouwing die het tegenkwam. Zouden we dit komende winter nog 

eens meemaken? In de jaren zestig is het meenthek verplaatst naar net 
voorbij de Meentzoom, nabij het ‘Ziekenweitje’. 

Aangeleverd door Frans Ruijter

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

Gemeente Blaricum@Gem_Blaricum 
Basisschool De Levensboom krijgt 
‘zwerfafvalkarretje’ van wethouder 
Liesbeth Boersen om schoolplein en 
openbare ruimten schoon te houden

Peter Smit@PeterSmitWdm
Ook onderdeel van de geschiedenis van Blaricum. De zaak 
Menten. Overleden in de Beukenhof Loosdrecht. Nu opTV

BelNieuws@Bel_Nieuws
Blaricumse Wijnproeverij 
Blaricum druk bezocht.

Oranje Vereniging Blaricum  
door Adrie van Zon
In verreweg de meeste gemeenten in ons land organiseren oranjecomités op 
Koningsdag feestelijkheden. Dat gebeurt ook in Blaricum, maar het leeuwen-
deel van het werk strekt verder dan het Oranje gebeuren. Het zijn de feest-
week, tijdens de Blaricumse kermis in augustus, en het inhalen van sinterklaas 
op twee locaties, die veel meer tijd en inspanning kosten en een heel professio-
nele aanpak vragen.    

Daar komt nog bij dat gemeente, politie 
en brandweer steeds hogere eisen stel-
len aan de veiligheid voor het publiek 
in verband met mogelijke calamiteiten. 
De Oranje Vereniging Blaricum heeft 
afspraken met de gemeente voor diverse 
diensten, zoals: het beschikbaar stellen 
van dranghekken, vuilcontainers, het 
afsluiten van wegen en het doen van op-
ruimwerkzaamheden. Gelukkig kan de 
Oranje Vereniging terugvallen op een 
grote groep vrijwilligers. Sinds enkele 
jaren beschikt men over een actieve op-
bouw- en afbreekploeg, een stel enthou-
siaste jongens onder aanvoering van Ka-
miel Mellegers.  

Leden
Wilt u dat de Oranje Vereniging Blaricum 
ook in de toekomst al deze evenementen 
blijft organiseren, word dan lid en blijf 
lid. Het ledenaantal is door de vergrij-
zing dramatisch teruggelopen. Voor een 
minimum bijdrage van € 15,- ontvangt u 
in de maand juli één toegangskaart voor 
twee personen voor het vuurwerk en de 
live-band in augustus. 
U kunt lid worden via de website 
www.oranjeverenigingblaricum.nl

Bestuur
Drie leden van het bestuur zijn zestig-
plussers. Henk van der Veen, voorzitter, 
Els Hartong, secretaris en Lida Willard, 
penningmeester. Verder maakt Mona 
Deuning deel uit van het bestuur. Twee 
aspirant-bestuursleden zijn aan het kij-
ken of zij straks deel willen uitmaken van 
het bestuur. Gelukkig helpen de partners 
van de bestuursleden op de achtergrond 
mee. Ondanks die geweldige steun wordt 
het bestuurswerk een te grote belasting. 
Er is dringend behoefte aan jonge men-
sen om het bestuur bij te staan en in de 
toekomst over te nemen.

Als oud-voorzitter doe ik een beroep op 
jongere Blaricummers om zich te melden 
als aspirant-bestuurslid om het bestuur 
van onze grootste evenementenvereni-
ging werk uit handen te nemen. Kom op 
jongelui. Probeer het eens om een jaartje 
mee te lopen. Draag je steentje bij en doe 
mee om ons dorp gezellig, sfeervol en 
bijzonder te houden.

Stuur voor meer informatie een mail 
naar info@ovblaricum.nl

Een overzicht van alle activiteiten 
Koningsdag    

De Blaricummerie met onder meer kindermarkt, kunststraatje, live-muziek, 
rommel/boekenmarkt, kinderspelen.                                                                          

Feest/kermisweek in augustus 

 

De Blaricumse kermisweek is een begrip voor Blaricum en haar omgeving. 
Kinderen kijken er naar uit, maar niet alleen de kinderen. 

Ook veel oudBlaricummers komen in de kermisweek naar hun geliefde 
dorp voor de activiteiten van de Oranje Vereniging, de kermis 

en de gezelligheid in de plaatselijke horeca en het Vitus.

Sinterklaas
Ontvangst sinterklaas op twee locaties: de Bijvanck en het oude dorp. 

Bestuur Oranje Vereniging Blaricum v.l.n.r.: Lida Willard, Els Hartong, 
Mona Deuning, Henk van der Veen   

-   Ringsteken op ongezadelde 
pony’s en paarden 

-  Kermisvoetbaltoernooi 
- ‘Lol met je knol’ 
-   Lampionnenoptocht naar de vijver bij 

Rust Wat en live-band 
met vuurwerk

- Vossenjacht met solexen 
-  Presentatie Blaricumse verenigingen

-  Keuring versierde fi etsjes en 
keuring versierde aanspanningen 

-  Ringsteken met pony- en 
paardenaanspanningen en met 
bak- en transportfi etsen 

-  Ontmoetingsmiddag (oud)
Blaricummers in het Vitus

-  Volksspelen (touwtrekken en 
handicapraces) 
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Sinds 11 december jl. verzorgt Syntus het streekvervoer in de provincie trecht. 
Met de komst van deze nieuwe vervoerder in de regio is er ook een nieuw lijnen-
net gekomen. Zo rijdt er een nieuwe (buurt)bus tussen Soest en Eemnes en vice 
versa, met een doorverbinding naar Busstation Ziekenhuis Tergooi Blaricum. 

Nieuwe buurtbus 573
De bus rijdt van maandag tot en met 
vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur en op 
zaterdag van 0 .00 tot 19.00 uur. Het 
vervoer wordt uitgevoerd met acht-
persoonsbusjes. Syntus is nog op zoek 
naar vrijwilligers uit Eemnes, Laren 
en Blaricum voor het rijden van deze 
busjes. Meer informatie hierover vindt 
u elders op deze pagina.

Achtergrond
Syntus heeft een contract om het 
vervoer binnen de provincie Utrecht te 
verzorgen. Daarbuiten voeren andere 

maatschappijen (onder andere Con-
ne ion) het busvervoer uit.

Het doortrekken van de route van lijn 
573 door Laren naar Tergooi Blaricum 
is hierop een uitzondering. Deze is 
gemaakt, omdat het ziekenhuis ook 
vanuit de provincie Utrecht goed 
bereikbaar moet zijn. 

Komend jaar vinden er gesprekken 
met de provincie Noord-Holland 
plaats. Besproken wordt of het 
mogelijk is om bus 573 op meerdere 
plekken in Laren te laten stoppen. 

De bus stopt daar nu niet. Voorlopig 
kunnen reizigers uit Laren en Blaricum 
dus alleen opstappen bij de halte bij 
busstation Tergooi Blaricum. 

Buslijn 109 ongewijzigd
Buslijn 109, uitgevoerd door Conne i-
on, is onveranderd en rijdt volgens de 
route die u gewend bent. 

eer informatie en 
dienstregeling
Voor meer informatie en de dienstre-
geling van lijn 573 kunt u terecht op de 
website van Syntus trecht: 
www.syntusutrecht.nl Voor de dienst-
regeling van het gehele OV kunt u 
terecht op www.9292.nl

NIEUWE BUSLIJN 573 TERGOOI- EEMNES-SOEST

Vacature voor vrijwilligerswerk
hau eurs (m v) voor de buurtbus in onder andere  

Soestdijk - Amersfoort - Soest - Blaricum - Driebergen - Zeist - Baarn - Soesterberg - 
Spakenburg - Bunschoten - Eemnes

Houdt u van contact met mensen, vindt 
u service bieden leuk, bent u gastvrij en 
rijdt u graag? Lijkt het u leuk om samen 
met meerdere vrijwilligers personenver-
voer te verzorgen voor inwoners uit uw 
eigen woonomgeving? Word dan chauf-
feur op de buurtbus. In de hele provincie 
worden buurtbusprojecten opgestart.
Als buurtbuschau eur verzorgt u perso-
nenvervoer op n van de lijnen in de 
buurt van uw woonplaats. 

De buurtbus rijdt met ingang van 
12 december 2016 van maandag tot en 
met vrijdag ieder uur van 07.00 tot 19.00 
uur en op zaterdag van 0 .00 tot 19.00 
uur. Het vervoer wordt uitgevoerd met 
achtpersoonsbusjes.

Bent u:
• Sociaal vaardig
•  Een of meerdere dagdelen per week 

beschikbaar

• n het bezit van een geldig rijbewijs B
•  Woonachtig in de omgeving van boven-

genoemde plaatsen

eem dan contact op met Lotte Westerik 
via lwesterik@syntus.nl of op 0  - 12 2  

5 70.  ontvangt dan meer informatie, 
een inschrij ormulier en een uitnodiging 
voor de informatiebijeenkomst voor 
buurtbusvrijwilligers. 

Mocht u nog vragen hebben over de 
inhoud van de functie dan kunt u contact 
opnemen met Jacob Speldekamp, 
buurtbusco rdinator Syntus, via 

speldekamp@syntus.nl of op 0  - 3 
3  75 99.

Syntus verzorgt logisch openbaar vervoer 
in Gelderland op de Veluwe, in Twente, 
in Midden Overijssel en met ingang 
van 11 december 2016 in de provincie 

trecht. Wij doen dit met bussen en 
treinen. Wij zijn een honderd procent 
dochteronderneming van de internatio-
naal opererende mobiliteitsonderneming 
Keolis. Kijk voor meer informatie over 
Syntus op www.syntus.nl en/of op 
www.syntusutrecht.nl

Het college van Blaricum nodigt u van 
harte uit om elkaar bij het Midwinter-
vuur te ontmoeten en om samen het 
glas te he en en nieuwjaarswensen uit 
te wisselen. Het college is zondagmid-
dag 8 januari 1  van 1 .  tot 1 .  
uur op het idwintervuur aanwezig. 

Het Midwintervuur vindt plaats op de 
Blaricumse Meentzoom en is een initia-
tief van Rotaryclub Blaricum-Centaurea. 
Meer informatie over het Midwintervuur 
vindt u op pagina 10.
 
Wij hopen u te ontmoeten

College Blaricum bij Midwintervuur

8 januari 2017 
v.a. 15.00 uur, meentzoom
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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

Vanwege de feestdagen wijzigen de openingstijden van het BEL-kantoor op de vol-
gende dagen:
• Do 15 december tot 16.00 uur open/bereikbaar
• Ma 26 december gesloten
• Ma 9 januari vanaf 10.00 uur open/bereikbaar

Openingstijden rond feestdagen

GLADHEIDBESTRIJDING

Het winterseizoen voor de gladheidbestrijding 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.

Odette van Zeegen, eigenaresse R&A Sports & Swimming, kreeg op vrijdag 18 no-
vember het compliment ‘Erkend bedrijf met Smaak’ uitgereikt door wethouder Ben 
Lüken. Dit gebeurde tijdens Het Goois HR Event in Theater Gooiland in Hilversum.

R&A Sports & Swimming heeft een 
parkeerbeheerder met een beperking in 
dienst bij het zwembad op het terrein 
Sherpa in Hilversum. Voor het bieden 
van deze kans aan iemand met een 

arbeidsbeperking, verdient het bedrijf 
het om in het zonnetje te worden gezet. 
R&A kreeg daarom de titel ‘Erkend be-
drijf met Smaak’ en een compliment in 
de vorm van een raamsticker. 

Campagne ‘Smaakmakers’
Het compliment is onderdeel van de 
regionale campagne ‘Smaakmakers’ van-
uit het Werkgeversservicepunt Gooi en 
Vechtstreek. Aan deze campagne doen 
alle gemeenten mee in de regio Gooi en 
Vechtstreek en VNO-NCW, MKB-Neder-
land, FNV, CNV, het ROC van Amsterdam 
en UWV. Met de campagne hopen de 
deelnemers dat meer werkgevers ge-
inspireerd raken om het voorbeeld van 
‘Smaakmakers’ te volgen.

R&A Sports & Swimming  
‘Erkend bedrijf met Smaak’

De gemeente Blaricum is gestart met het inmeten van alle zogenaamde ‘niet-wonin-
gen’. Dit zijn panden die geen woonbestemming hebben, bijvoorbeeld panden met 
een winkel-, kantoor-, zorg-, of sportfunctie. De metingen zijn nodig voor de wet-
telijk verplichte registratie van adressen en gebouwen. Medewerkers die ter plaatse 
komen inmeten, kunnen zich altijd legitimeren. 

Legitimatie
De gemeente Blaricum heeft voor het 
verrichten van de metingen Bureau 
Kondar in de arm genomen. Mede-
werkers van dit bureau komen sinds 5 
december langs om in te meten. Zij kun-
nen zich altijd legitimeren door middel 
van een legitimatiebewijs voorzien van 
foto, handtekening en het logo van de 
BEL Combinatie. Ook hebben zij een brief 
met informatie bij zich, die zij na controle 
achterlaten. 

Waarom zijn deze metingen 
nodig?
De metingen worden verricht ten behoe-

ve van de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG). De gemeente is ver-
antwoordelijk voor de BAG, een wettelijk 
verplicht registratiesysteem. Hierin staan 
de gemeentelijke basisgegevens over 
alle gebouwen, verblijfsobjecten, lig- en 
standplaatsen en adressen in Nederland. 
Eén van de gegevens die gemeenten 
in de BAG moeten bijhouden, is de ge-
bruiksoppervlakte van niet-woningen. 

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie? Dan kunt u terecht bij de heer 
H. Pouw van de BEL Combinatie. Hij is 
bereikbaar via telefoonnummer 14 035. 

Inmeten van alle ‘niet-woningen’ 
in Blaricum
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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

Sinds 11 december jl. verzorgt Syntus het streekvervoer in de provincie trecht. 
Met de komst van deze nieuwe vervoerder in de regio is er ook een nieuw lijnen-
net gekomen. Zo rijdt er een nieuwe (buurt)bus tussen Soest en Eemnes en vice 
versa, met een doorverbinding naar Busstation Ziekenhuis Tergooi Blaricum. 

Nieuwe buurtbus 573
De bus rijdt van maandag tot en met 
vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur en op 
zaterdag van 0 .00 tot 19.00 uur. Het 
vervoer wordt uitgevoerd met acht-
persoonsbusjes. Syntus is nog op zoek 
naar vrijwilligers uit Eemnes, Laren 
en Blaricum voor het rijden van deze 
busjes. Meer informatie hierover vindt 
u elders op deze pagina.

Achtergrond
Syntus heeft een contract om het 
vervoer binnen de provincie Utrecht te 
verzorgen. Daarbuiten voeren andere 

maatschappijen (onder andere Con-
ne ion) het busvervoer uit.

Het doortrekken van de route van lijn 
573 door Laren naar Tergooi Blaricum 
is hierop een uitzondering. Deze is 
gemaakt, omdat het ziekenhuis ook 
vanuit de provincie Utrecht goed 
bereikbaar moet zijn. 

Komend jaar vinden er gesprekken 
met de provincie Noord-Holland 
plaats. Besproken wordt of het 
mogelijk is om bus 573 op meerdere 
plekken in Laren te laten stoppen. 

De bus stopt daar nu niet. Voorlopig 
kunnen reizigers uit Laren en Blaricum 
dus alleen opstappen bij de halte bij 
busstation Tergooi Blaricum. 

Buslijn 109 ongewijzigd
Buslijn 109, uitgevoerd door Conne i-
on, is onveranderd en rijdt volgens de 
route die u gewend bent. 

eer informatie en 
dienstregeling
Voor meer informatie en de dienstre-
geling van lijn 573 kunt u terecht op de 
website van Syntus trecht: 
www.syntusutrecht.nl Voor de dienst-
regeling van het gehele OV kunt u 
terecht op www.9292.nl

NIEUWE BUSLIJN 573 TERGOOI- EEMNES-SOEST

Vacature voor vrijwilligerswerk
hau eurs (m v) voor de buurtbus in onder andere  

Soestdijk - Amersfoort - Soest - Blaricum - Driebergen - Zeist - Baarn - Soesterberg - 
Spakenburg - Bunschoten - Eemnes

Houdt u van contact met mensen, vindt 
u service bieden leuk, bent u gastvrij en 
rijdt u graag? Lijkt het u leuk om samen 
met meerdere vrijwilligers personenver-
voer te verzorgen voor inwoners uit uw 
eigen woonomgeving? Word dan chauf-
feur op de buurtbus. In de hele provincie 
worden buurtbusprojecten opgestart.
Als buurtbuschau eur verzorgt u perso-
nenvervoer op n van de lijnen in de 
buurt van uw woonplaats. 

De buurtbus rijdt met ingang van 
12 december 2016 van maandag tot en 
met vrijdag ieder uur van 07.00 tot 19.00 
uur en op zaterdag van 0 .00 tot 19.00 
uur. Het vervoer wordt uitgevoerd met 
achtpersoonsbusjes.

Bent u:
• Sociaal vaardig
•  Een of meerdere dagdelen per week 

beschikbaar

• n het bezit van een geldig rijbewijs B
•  Woonachtig in de omgeving van boven-

genoemde plaatsen

eem dan contact op met Lotte Westerik 
via lwesterik@syntus.nl of op 0  - 12 2  

5 70.  ontvangt dan meer informatie, 
een inschrij ormulier en een uitnodiging 
voor de informatiebijeenkomst voor 
buurtbusvrijwilligers. 

Mocht u nog vragen hebben over de 
inhoud van de functie dan kunt u contact 
opnemen met Jacob Speldekamp, 
buurtbusco rdinator Syntus, via 

speldekamp@syntus.nl of op 0  - 3 
3  75 99.

Syntus verzorgt logisch openbaar vervoer 
in Gelderland op de Veluwe, in Twente, 
in Midden Overijssel en met ingang 
van 11 december 2016 in de provincie 

trecht. Wij doen dit met bussen en 
treinen. Wij zijn een honderd procent 
dochteronderneming van de internatio-
naal opererende mobiliteitsonderneming 
Keolis. Kijk voor meer informatie over 
Syntus op www.syntus.nl en/of op 
www.syntusutrecht.nl

Het college van Blaricum nodigt u van 
harte uit om elkaar bij het Midwinter-
vuur te ontmoeten en om samen het 
glas te he en en nieuwjaarswensen uit 
te wisselen. Het college is zondagmid-
dag 8 januari 1  van 1 .  tot 1 .  
uur op het idwintervuur aanwezig. 

Het Midwintervuur vindt plaats op de 
Blaricumse Meentzoom en is een initia-
tief van Rotaryclub Blaricum-Centaurea. 
Meer informatie over het Midwintervuur 
vindt u op pagina 10.
 
Wij hopen u te ontmoeten

College Blaricum bij Midwintervuur

8 januari 2017 
v.a. 15.00 uur, meentzoom
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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

Vanwege de feestdagen wijzigen de openingstijden van het BEL-kantoor op de vol-
gende dagen:
• Do 15 december tot 16.00 uur open/bereikbaar
• Ma 26 december gesloten
• Ma 9 januari vanaf 10.00 uur open/bereikbaar

Openingstijden rond feestdagen

GLADHEIDBESTRIJDING

Het winterseizoen voor de gladheidbestrijding 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.

Odette van Zeegen, eigenaresse R&A Sports & Swimming, kreeg op vrijdag 18 no-
vember het compliment ‘Erkend bedrijf met Smaak’ uitgereikt door wethouder Ben 
Lüken. Dit gebeurde tijdens Het Goois HR Event in Theater Gooiland in Hilversum.

R&A Sports & Swimming heeft een 
parkeerbeheerder met een beperking in 
dienst bij het zwembad op het terrein 
Sherpa in Hilversum. Voor het bieden 
van deze kans aan iemand met een 

arbeidsbeperking, verdient het bedrijf 
het om in het zonnetje te worden gezet. 
R&A kreeg daarom de titel ‘Erkend be-
drijf met Smaak’ en een compliment in 
de vorm van een raamsticker. 

Campagne ‘Smaakmakers’
Het compliment is onderdeel van de 
regionale campagne ‘Smaakmakers’ van-
uit het Werkgeversservicepunt Gooi en 
Vechtstreek. Aan deze campagne doen 
alle gemeenten mee in de regio Gooi en 
Vechtstreek en VNO-NCW, MKB-Neder-
land, FNV, CNV, het ROC van Amsterdam 
en UWV. Met de campagne hopen de 
deelnemers dat meer werkgevers ge-
inspireerd raken om het voorbeeld van 
‘Smaakmakers’ te volgen.

R&A Sports & Swimming  
‘Erkend bedrijf met Smaak’

De gemeente Blaricum is gestart met het inmeten van alle zogenaamde ‘niet-wonin-
gen’. Dit zijn panden die geen woonbestemming hebben, bijvoorbeeld panden met 
een winkel-, kantoor-, zorg-, of sportfunctie. De metingen zijn nodig voor de wet-
telijk verplichte registratie van adressen en gebouwen. Medewerkers die ter plaatse 
komen inmeten, kunnen zich altijd legitimeren. 

Legitimatie
De gemeente Blaricum heeft voor het 
verrichten van de metingen Bureau 
Kondar in de arm genomen. Mede-
werkers van dit bureau komen sinds 5 
december langs om in te meten. Zij kun-
nen zich altijd legitimeren door middel 
van een legitimatiebewijs voorzien van 
foto, handtekening en het logo van de 
BEL Combinatie. Ook hebben zij een brief 
met informatie bij zich, die zij na controle 
achterlaten. 

Waarom zijn deze metingen 
nodig?
De metingen worden verricht ten behoe-

ve van de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG). De gemeente is ver-
antwoordelijk voor de BAG, een wettelijk 
verplicht registratiesysteem. Hierin staan 
de gemeentelijke basisgegevens over 
alle gebouwen, verblijfsobjecten, lig- en 
standplaatsen en adressen in Nederland. 
Eén van de gegevens die gemeenten 
in de BAG moeten bijhouden, is de ge-
bruiksoppervlakte van niet-woningen. 

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie? Dan kunt u terecht bij de heer 
H. Pouw van de BEL Combinatie. Hij is 
bereikbaar via telefoonnummer 14 035. 

Inmeten van alle ‘niet-woningen’ 
in Blaricum
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Maak het inbrekers niet te 
makkelijk

Speciaal voor inwoners van de Bijvanck organiseerde de gemeente samen met 
Hoom op  november jl. een wijkavond over energiebesparing. 

Die avond werd in de Malbak onder andere verteld dat in de Bijvanck veel woningen 
zijn met grote oppervlaktes waar de warmte weglekt. Ook kwam naar voren dat het 
verstandig is om te investeren in je huis, omdat dit in veel gevallen een beter rende-
ment oplevert dan op de bankrekening. 

Zowel tijdens de wijkavond als daarna hebben inwoners van de Bijvanck interesse 
getoond in energiebesparende maatregelen. Er is vooral behoefte aan vloerisolatie 
en spouwmuurisolatie. 

Ook interesse in energie besparen? 
Woont u in Blaricum en heeft u de wijkavond gemist, maar wel interesse in energie 
besparen? Tot uiterlijk 1  januari 2017 kunt u zich vrijblijvend aanmelden op www.
hoom.nl/campagne/blaricumbijvanck Hier vindt u het aanbod voor Blaricum. Wan-
neer tenminste vijftien mensen interesse hebben, geldt een aantrekkelijke collectivi-
teitskorting. 

Hoom
Voor het aanbod heeft Hoom geschikte bedrijven zorgvuldig geselecteerd op kwali-
teit en prijs. Hoom begeleidt bewoners in het hele proces en zorgt dat de installatie 
perfect wordt afgeleverd. Daarnaast blijft Hoom het ona ankelijke aanspreekpunt in 
Blaricum, ook na de wijkactie. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hoom, coach@hoom.nl of 0  
- 00  20 00.  kunt ook een kijkje nemen op www.hoom.nl/campagne/blaricumbij-
vanck

Ook in Blaricum nemen in de koude en donkere wintermaanden traditiegetrouw de 
inbraken helaas weer toe. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen zelf de 
kans op een woninginbraak eenvoudig verkleinen. 

Tips om een inbraak te 
voorkomen:
•  Laat een bewoonde indruk 

achter, bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van tijdschakelaars om 
lampen automatisch aan en uit 
te laten gaan. 

•  Leg geen dure spullen in het 
zicht.

•  Draai de deur op slot als u 
weggaat en laat de sleutels niet 
aan de binnenkant van de deur 
zitten.

•  Sluit alle ramen als u weggaat. 
Vergeet niet ook uw dak- en wc-
raampjes goed dicht te doen.

•  Zet de verpakking van dure kerst-
cadeaus niet aan de straat.

•  nbrekers zijn ook op social 
media actief. Plaats geen foto’s 
vanaf uw vakantieadres.

•  Zet ladders en vuilcontainers zo 
veel mogelijk weg. nbrekers gebruiken ze om nog makkelijker en sneller uw huis 
binnen te komen.

•  Ziet u een verdachte situatie? Twijfel niet en bel direct 1-1-2.
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Wijkactie energie besparen 
Blaricum Bijvanck

Niet thuis 
tijdens de 
feestdagen?
Sluit ramen en deuren goed af en gebruik 
een tijdschakelaar voor je verlichting.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzenie� emakkelijk.nl
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Wethouder Anne-Marie Kennis legde op 1 december de eerste steen op de 
bouwplaats van het bouwproject Vitae ova in De Blaricummermeent. Dit deed 
zij samen met familie Oosting, de toekomstige bewoners van bouwnummer 1.

EERSTE STEEN OP BOUWPLAATS VITAE NOVA

Op 23 november is het nieuwe sliblaadpunt van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZ ) Blaricum geopend. Bestuurder Rolf Steenwinkel (Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht) en wethouders Liesbeth Boersen - de ong (Gemeente Blaricum) en Ton Stam 
(Gemeente Laren) verrichtten gezamenlijk de openingshandeling. Met de opening van 
het slibdepot gaan circa duizend slibtransporten niet meer door de dorpskernen van 
Blaricum en Laren, maar via de Rijksweg A27. 

Achtergrond
De RWZ  aan de oostzijde van Blaricum 
zuivert het afvalwater van de inwoners 
van Blaricum, Eemnes en Laren. Zuive-
ringsslib is het restproduct van de instal-
latie. Voorheen werd dit slib met zware 
vrachtwagens door de dorpskernen van 
Blaricum en Laren voor verdere verwer-
king naar Amsterdam vervoerd. 

Met de komst van het nieuwe sliblaad-
punt gaan de transporten niet meer door 
de bebouwde kom van Blaricum en La-
ren. Vanaf de RWZI is een ondergrondse 
leiding naar het laadpunt langs de A27 
aangelegd. Waternet, de uitvoerende 
organisatie van het waterschap, heeft het 

project uitgevoerd. Ook Rijkwaterstaat, 
eigenaar van het terrein, en de gemeen-
te Eemnes verleenden medewerking aan 
deze oplossing. 

Minder geluidshinder, 
verkeerssituatie veiliger
Wethouder Liesbeth Boersen - de Jong 
(Blaricum): Het nieuwe sliblaadpunt 
is goed nieuws voor de inwoners van 
Blaricum en Laren. Bewoners langs 
de transportroute ondervonden veel 
geluidsoverlast door de zware vrachtwa-
gens. Wethouder Ton Stam (Laren): u 
deze niet meer door de smalle straten 
rijden, wordt de verkeersveiligheid in de 
dorpskernen bovendien ink verbeterd.

Geen slibtransporten meer 
door bebouwde kom Blaricum 
en Laren

rijdag  november kreeg Basisschool De Levensboom een ‘zwerfafvalkarretje’ 
van wethouder Liesbeth Boersen aangeboden. 

Met behulp van het zwerfafvalkarretje kunnen de leerlingen op een verantwoorde en 
gemakkelijke manier hun schoolplein en openbare ruimten schoonhouden.

Voorkomen van zwerfafval
De zwerfafvalkar is een initiatief van de BEL-gemeenten om scholen actief te betrek-
ken bij het onderhoud van hun omgeving. Het opruimen en opknappen van de leef-
omgeving is immers niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van inwoners. 
Met de karretjes wil de gemeente kinderen bewustmaken van het zwerfafvalpro-
bleem en ze stimuleren een bijdrage te leveren aan het voorkomen van zwerfafval. n 
totaal worden tien zwerfafvalkarretjes door verschillende scholen afgenomen.
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Zwerfafvalkarretje voor Basisschool De Levensboom

Foto: Studio Kastermans

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid en het vuurwerk. Het is echter ook het moment van het jaar van overlast en ongelukken voor 
mens en dier. Wij vragen u een beetje op elkaar te letten.

Verkoop vuurwerk
Alleen op donderdag 29, vrijdag 30 en 
zaterdag 31 december mag in ederland 
consumentenvuurwerk verkocht worden. 
Voor ieders veiligheid is het belangrijk 
alleen goedgekeurd consumentenvuur-
werk te kopen bij erkende verkooppun-
ten en de gebruiksaanwijzing goed te 
lezen.  herkent goedgekeurd vuurwerk 
onder andere aan een Nederlandse 
gebruiksaanwijzing, een vermelding of 
a eelding die duidelijk maakt welke 
e ecten u kunt verwachten van het soort 
vuurwerk en de aanduiding ‘geschikt 
voor particulier gebruik’.

Afsteektijden
Volgens de huidige afsteektijden mag 
vuurwerk alleen afgestoken worden 
op oudejaarsdag vanaf 1 .00 uur tot 
nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Buiten deze 
tijden is het afsteken van vuurwerk niet 
toegestaan.

Houd rekening met elkaar
Houd bij het afsteken van vuurwerk reke-
ning met uw eigen veiligheid en die van 
anderen. Steek bijvoorbeeld geen vuur-
werk af op plaatsen waar veel mensen 
zijn en waar honden worden uitgelaten. 
Probeer overlast zoveel mogelijk te 
voorkomen en veroorzaak geen schade 
aan andermans eigendommen. Houd 
bijvoorbeeld een zo groot mogelijke 
afstand van rieten daken bij het afsteken 
van vuurwerk. Heeft u zelf een huis met 
een rieten kap, zorg dan dat u een brand-
blusser klaar heeft liggen. Overlast kunt 
u melden via het algemene nummer van 
de politie 0900 - .

Het nieuwe jaar schoon 
beginnen
Vooral jongeren lopen op 1 januari nog 
letsel op, omdat ze ‘weigeraars’ opnieuw 
aansteken. Ruim daarom vuurwerkres-
tanten zo snel mogelijk op. Zo voorkomt 

u ongelukken en gaan we met een 
schoon dorp het nieuwe jaar in.

Alcohol: geniet met mate
Voor veel mensen is de jaarwisseling een 
moment van ontlading. Vooral jongeren 
ervaren Oud en Nieuw als een reden om 
uitbundig te feesten. De feestvreugde 
kan echter gemakkelijk omslaan met 
overlast, geweld en vernielingen tot 
gevolg. Dat gebeurt vaak onder invloed 
van alcohol. Houd rekening met elkaar 
en drink daarom met mate.

Brandveiligheid tijdens 
feestdagen
De kerst is een tijd van gezelligheid. n 
deze donkere dagen ziet het er natuurlijk 
sfeervol uit als er wat kaarsjes branden 
in huis. Echter, verkeerd gebruik van 
kaarsjes en kerstversieringen verhogen 
brandgevaar. Met onderstaande tips kunt 
u brand voorkomen.

•  Let op ontvlambare materialen in de 
buurt van lampen en kaarsen, zoals 
gordijnen en kerstversieringen.

•  Plaats geen brandende kaarsen in de 
kerstboom.

•  Zet een kaars in een stevige, stabiele en 
onbrandbare houder en op een plaats 
waar niet steeds mensen langslopen.

•  Doof kaarsen als u de kamer voor lan-
gere tijd verlaat.

•  Gebruik zo mogelijk materialen die 
ge mpregneerd of brandveilig zijn.

•  Let op met spiritus bij gourmet en 
fondue en vul nooit een brandende/
warme brander bij met brandstof.

•  Een kerstboom met kluit droogt minder 
snel uit en is daarom veiliger.

•  Controleer voor u gaat slapen of alles 
in orde is.

•  Rol een kabelhaspel volledig uit.
•  Let op dat versieringen of (makkelijk 

omvallende) kerstbomen uw vluchtweg 
niet belemmeren.

Oud en nieuw is een feest voor iedereen

Donderdag 5 en 12 januari 2017 haalt de 
GAD kerstbomen op in Blaricum. Zorgt u 
ervoor dat uw kerstboom voor 07.30 uur 
’s morgens aan de weg ligt? Alleen kerst-
bomen zonder versiering en zonder pot 
of houten kruis worden meegenomen.

GRATIS VUURWERKAFVALZAKKEN

Omdat de feestdagen dit jaar in het 
weekend vallen, verandert er niets aan 
de inzameldata van uw afval. 

Let op: de groene container wordt tus-
sen Kerst en oud en nieuw niet geleegd.

Afvalinzameling 
rond feestdagen

Kerstboom-
inzameling

Wethouder Liesbeth Boersen, directeur mevrouw Eijpe en leerlingen van Basisschool 
De Levensboom

an al het afgeschoten vuurwerk valt zo’n negentig procent vlakbij weer op de 
grond. Een deel daarvan komt in het water of in de riolering terecht en meer 
dan twintig procent blij  liggen op de stoep. Helpt u op 1 januari ook mee met 
opruimen? 

De gemeente stelt dit jaar speciale vuurwerkafvalzakken beschikbaar. Deze zijn 
gratis verkrijgbaar bij de gemeentewerf en het BEL-kantoor in Eemnes. 
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Maak het inbrekers niet te 
makkelijk

Speciaal voor inwoners van de Bijvanck organiseerde de gemeente samen met 
Hoom op  november jl. een wijkavond over energiebesparing. 

Die avond werd in de Malbak onder andere verteld dat in de Bijvanck veel woningen 
zijn met grote oppervlaktes waar de warmte weglekt. Ook kwam naar voren dat het 
verstandig is om te investeren in je huis, omdat dit in veel gevallen een beter rende-
ment oplevert dan op de bankrekening. 

Zowel tijdens de wijkavond als daarna hebben inwoners van de Bijvanck interesse 
getoond in energiebesparende maatregelen. Er is vooral behoefte aan vloerisolatie 
en spouwmuurisolatie. 

Ook interesse in energie besparen? 
Woont u in Blaricum en heeft u de wijkavond gemist, maar wel interesse in energie 
besparen? Tot uiterlijk 1  januari 2017 kunt u zich vrijblijvend aanmelden op www.
hoom.nl/campagne/blaricumbijvanck Hier vindt u het aanbod voor Blaricum. Wan-
neer tenminste vijftien mensen interesse hebben, geldt een aantrekkelijke collectivi-
teitskorting. 

Hoom
Voor het aanbod heeft Hoom geschikte bedrijven zorgvuldig geselecteerd op kwali-
teit en prijs. Hoom begeleidt bewoners in het hele proces en zorgt dat de installatie 
perfect wordt afgeleverd. Daarnaast blijft Hoom het ona ankelijke aanspreekpunt in 
Blaricum, ook na de wijkactie. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hoom, coach@hoom.nl of 0  
- 00  20 00.  kunt ook een kijkje nemen op www.hoom.nl/campagne/blaricumbij-
vanck

Ook in Blaricum nemen in de koude en donkere wintermaanden traditiegetrouw de 
inbraken helaas weer toe. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen zelf de 
kans op een woninginbraak eenvoudig verkleinen. 

Tips om een inbraak te 
voorkomen:
•  Laat een bewoonde indruk 

achter, bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van tijdschakelaars om 
lampen automatisch aan en uit 
te laten gaan. 

•  Leg geen dure spullen in het 
zicht.

•  Draai de deur op slot als u 
weggaat en laat de sleutels niet 
aan de binnenkant van de deur 
zitten.

•  Sluit alle ramen als u weggaat. 
Vergeet niet ook uw dak- en wc-
raampjes goed dicht te doen.

•  Zet de verpakking van dure kerst-
cadeaus niet aan de straat.

•  nbrekers zijn ook op social 
media actief. Plaats geen foto’s 
vanaf uw vakantieadres.

•  Zet ladders en vuilcontainers zo 
veel mogelijk weg. nbrekers gebruiken ze om nog makkelijker en sneller uw huis 
binnen te komen.

•  Ziet u een verdachte situatie? Twijfel niet en bel direct 1-1-2.
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Wijkactie energie besparen 
Blaricum Bijvanck

Niet thuis 
tijdens de 
feestdagen?
Sluit ramen en deuren goed af en gebruik 
een tijdschakelaar voor je verlichting.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzenie� emakkelijk.nl
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Wethouder Anne-Marie Kennis legde op 1 december de eerste steen op de 
bouwplaats van het bouwproject Vitae ova in De Blaricummermeent. Dit deed 
zij samen met familie Oosting, de toekomstige bewoners van bouwnummer 1.

EERSTE STEEN OP BOUWPLAATS VITAE NOVA

Op 23 november is het nieuwe sliblaadpunt van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZ ) Blaricum geopend. Bestuurder Rolf Steenwinkel (Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht) en wethouders Liesbeth Boersen - de ong (Gemeente Blaricum) en Ton Stam 
(Gemeente Laren) verrichtten gezamenlijk de openingshandeling. Met de opening van 
het slibdepot gaan circa duizend slibtransporten niet meer door de dorpskernen van 
Blaricum en Laren, maar via de Rijksweg A27. 

Achtergrond
De RWZ  aan de oostzijde van Blaricum 
zuivert het afvalwater van de inwoners 
van Blaricum, Eemnes en Laren. Zuive-
ringsslib is het restproduct van de instal-
latie. Voorheen werd dit slib met zware 
vrachtwagens door de dorpskernen van 
Blaricum en Laren voor verdere verwer-
king naar Amsterdam vervoerd. 

Met de komst van het nieuwe sliblaad-
punt gaan de transporten niet meer door 
de bebouwde kom van Blaricum en La-
ren. Vanaf de RWZI is een ondergrondse 
leiding naar het laadpunt langs de A27 
aangelegd. Waternet, de uitvoerende 
organisatie van het waterschap, heeft het 

project uitgevoerd. Ook Rijkwaterstaat, 
eigenaar van het terrein, en de gemeen-
te Eemnes verleenden medewerking aan 
deze oplossing. 

Minder geluidshinder, 
verkeerssituatie veiliger
Wethouder Liesbeth Boersen - de Jong 
(Blaricum): Het nieuwe sliblaadpunt 
is goed nieuws voor de inwoners van 
Blaricum en Laren. Bewoners langs 
de transportroute ondervonden veel 
geluidsoverlast door de zware vrachtwa-
gens. Wethouder Ton Stam (Laren): u 
deze niet meer door de smalle straten 
rijden, wordt de verkeersveiligheid in de 
dorpskernen bovendien ink verbeterd.

Geen slibtransporten meer 
door bebouwde kom Blaricum 
en Laren

rijdag  november kreeg Basisschool De Levensboom een ‘zwerfafvalkarretje’ 
van wethouder Liesbeth Boersen aangeboden. 

Met behulp van het zwerfafvalkarretje kunnen de leerlingen op een verantwoorde en 
gemakkelijke manier hun schoolplein en openbare ruimten schoonhouden.

Voorkomen van zwerfafval
De zwerfafvalkar is een initiatief van de BEL-gemeenten om scholen actief te betrek-
ken bij het onderhoud van hun omgeving. Het opruimen en opknappen van de leef-
omgeving is immers niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van inwoners. 
Met de karretjes wil de gemeente kinderen bewustmaken van het zwerfafvalpro-
bleem en ze stimuleren een bijdrage te leveren aan het voorkomen van zwerfafval. n 
totaal worden tien zwerfafvalkarretjes door verschillende scholen afgenomen.
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Zwerfafvalkarretje voor Basisschool De Levensboom

Foto: Studio Kastermans

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid en het vuurwerk. Het is echter ook het moment van het jaar van overlast en ongelukken voor 
mens en dier. Wij vragen u een beetje op elkaar te letten.

Verkoop vuurwerk
Alleen op donderdag 29, vrijdag 30 en 
zaterdag 31 december mag in ederland 
consumentenvuurwerk verkocht worden. 
Voor ieders veiligheid is het belangrijk 
alleen goedgekeurd consumentenvuur-
werk te kopen bij erkende verkooppun-
ten en de gebruiksaanwijzing goed te 
lezen.  herkent goedgekeurd vuurwerk 
onder andere aan een Nederlandse 
gebruiksaanwijzing, een vermelding of 
a eelding die duidelijk maakt welke 
e ecten u kunt verwachten van het soort 
vuurwerk en de aanduiding ‘geschikt 
voor particulier gebruik’.

Afsteektijden
Volgens de huidige afsteektijden mag 
vuurwerk alleen afgestoken worden 
op oudejaarsdag vanaf 1 .00 uur tot 
nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Buiten deze 
tijden is het afsteken van vuurwerk niet 
toegestaan.

Houd rekening met elkaar
Houd bij het afsteken van vuurwerk reke-
ning met uw eigen veiligheid en die van 
anderen. Steek bijvoorbeeld geen vuur-
werk af op plaatsen waar veel mensen 
zijn en waar honden worden uitgelaten. 
Probeer overlast zoveel mogelijk te 
voorkomen en veroorzaak geen schade 
aan andermans eigendommen. Houd 
bijvoorbeeld een zo groot mogelijke 
afstand van rieten daken bij het afsteken 
van vuurwerk. Heeft u zelf een huis met 
een rieten kap, zorg dan dat u een brand-
blusser klaar heeft liggen. Overlast kunt 
u melden via het algemene nummer van 
de politie 0900 - .

Het nieuwe jaar schoon 
beginnen
Vooral jongeren lopen op 1 januari nog 
letsel op, omdat ze ‘weigeraars’ opnieuw 
aansteken. Ruim daarom vuurwerkres-
tanten zo snel mogelijk op. Zo voorkomt 

u ongelukken en gaan we met een 
schoon dorp het nieuwe jaar in.

Alcohol: geniet met mate
Voor veel mensen is de jaarwisseling een 
moment van ontlading. Vooral jongeren 
ervaren Oud en Nieuw als een reden om 
uitbundig te feesten. De feestvreugde 
kan echter gemakkelijk omslaan met 
overlast, geweld en vernielingen tot 
gevolg. Dat gebeurt vaak onder invloed 
van alcohol. Houd rekening met elkaar 
en drink daarom met mate.

Brandveiligheid tijdens 
feestdagen
De kerst is een tijd van gezelligheid. n 
deze donkere dagen ziet het er natuurlijk 
sfeervol uit als er wat kaarsjes branden 
in huis. Echter, verkeerd gebruik van 
kaarsjes en kerstversieringen verhogen 
brandgevaar. Met onderstaande tips kunt 
u brand voorkomen.

•  Let op ontvlambare materialen in de 
buurt van lampen en kaarsen, zoals 
gordijnen en kerstversieringen.

•  Plaats geen brandende kaarsen in de 
kerstboom.

•  Zet een kaars in een stevige, stabiele en 
onbrandbare houder en op een plaats 
waar niet steeds mensen langslopen.

•  Doof kaarsen als u de kamer voor lan-
gere tijd verlaat.

•  Gebruik zo mogelijk materialen die 
ge mpregneerd of brandveilig zijn.

•  Let op met spiritus bij gourmet en 
fondue en vul nooit een brandende/
warme brander bij met brandstof.

•  Een kerstboom met kluit droogt minder 
snel uit en is daarom veiliger.

•  Controleer voor u gaat slapen of alles 
in orde is.

•  Rol een kabelhaspel volledig uit.
•  Let op dat versieringen of (makkelijk 

omvallende) kerstbomen uw vluchtweg 
niet belemmeren.

Oud en nieuw is een feest voor iedereen

Donderdag 5 en 12 januari 2017 haalt de 
GAD kerstbomen op in Blaricum. Zorgt u 
ervoor dat uw kerstboom voor 07.30 uur 
’s morgens aan de weg ligt? Alleen kerst-
bomen zonder versiering en zonder pot 
of houten kruis worden meegenomen.

GRATIS VUURWERKAFVALZAKKEN

Omdat de feestdagen dit jaar in het 
weekend vallen, verandert er niets aan 
de inzameldata van uw afval. 

Let op: de groene container wordt tus-
sen Kerst en oud en nieuw niet geleegd.

Afvalinzameling 
rond feestdagen

Kerstboom-
inzameling

Wethouder Liesbeth Boersen, directeur mevrouw Eijpe en leerlingen van Basisschool 
De Levensboom

an al het afgeschoten vuurwerk valt zo’n negentig procent vlakbij weer op de 
grond. Een deel daarvan komt in het water of in de riolering terecht en meer 
dan twintig procent blij  liggen op de stoep. Helpt u op 1 januari ook mee met 
opruimen? 

De gemeente stelt dit jaar speciale vuurwerkafvalzakken beschikbaar. Deze zijn 
gratis verkrijgbaar bij de gemeentewerf en het BEL-kantoor in Eemnes. 

Hei&wei_nr487.indd   15 13-12-16   11:58



 Colofon

Kopij aanleveren en informatie:
 redactie@heienwei.nl,

tel. 06-25098485 

Eindredactie:
Bela Bouma, Marjolijn Schat, 

Anneke Martens - van der Vlugt

Redactie: 
Sybert Blijdenstein, Gerda Jellema, Aty 

Lindeman, Michiel Meijer, Robert Molijn, 

Frans Ruijter, Greet Volkers, Adrie van Zon

Correctie: 
Piet Niks

Foto’s: 
Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude

Medewerkers: 
Linda Eggenkamp, Anton van Klooster, Jan 

Greven, Elisabeth Loudon, Daniëlle Mouissie

Webbeheer:
Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik

Advertentie- en sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink-Blickman

E-mail: jacqueline@gesink.com

Voor tarieven, adverteren en sponsoring 

zie onze website

Uitgever: 
Stichting Dorpsblad Blaricum

Voorzitter: Jacqueline Gesink-Blickman 

Secretariaat: Jacqueline Gesink-Blickman/ 

Tom van Meeuwen

E-mail: jacqueline@gesink.com

Penningmeester en donateursinformatie:

Rist Brouwer

E-mail: ristbrouwer@hotmail.com

Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96

t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum

Druk:
JM2 grafi sche producties, tel. 5316520

Hei & wei niet ontvangen?
Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl 

o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 4800

www.heienwei.nl

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Familieberichten
Geboren
05-11-2016 Joia Renata Duurland
08-11-2016 Gustave Hans Borgers
08-11-2016    Sophie Elise 

Blauwendraat
09-11-2016 Jack Waning 
17-11-2016 Jaivin Keye Saltzmann
26-11-2016 Mees Bink Eggenkamp

Overleden
07-11-2016  Albertine Harmina (Tiny) 

Woldman-ter Heide, 
geboren 17-02-1924

10-11-2016  Dirk Johannes (Dick) 
Kip, geboren 09-10-1924

22-11-2016  Mariëlle Bakker, 
geboren 19-10-1965

27-11-2016  Alida Johanna (Atie) 
Heijst-van Maanen, 
geboren 17-11-1922

Kerst  2016
Ik hou van elke dag.

Van elk geschenk wat ik ooit
kreeg. Maar ik hou het meest van wat

ik geef. Bergen van geluk neem ik mee om 
aan jullie te geven, als ik het ergens zou kunnen

oprapen. Ik heb wensen voor iedereen. Een mooie
kerst met lieve mensen om je heen. Bekijk vakantie- 
foto’s of een schilderij, maak een heerlijke wandeling
buiten op de hei. Glimlach naar een ieder om je heen.
Vervul in elk geval een wens. Toon tevredenheid om
je heen. Luister naar de stilte. Leer iets wat je altijd

al hebt gewild. Hou van elkaar en heb lief. Heb 
succes en zorg voor kwaliteit. Heb lol en 

creëer een prettige sfeer. Vertel aan 
vrienden wat je aan ze waardeert.

De hoop van Kerstmis brengt
inspiratie met nieuwjaar

Een fantastisch jaar
staat klaar!

Jacqueline Gesink, bestuur

 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 29 januari 2017 
expsitie Henk Lassche, schilderijen en 
Nynke Schepers, beelden. Openingstij-
den: 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. www.rosaspeirhuis.nl.
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. 
Blaercom Kunst voor Kerst t/m 23 
december expositie van Angeline Rijke-
boer. Zie ook www.angeline-rijkeboer.nl.
Torenhof t/m 31 december expositie 
Liesbeth Schinkel. Haar schilderwerken 
bestaan uit portretten, landschappen, 

fi guratieve en erotische werken. Ook 
heeft zij een voorliefde voor de iconi-
sche sterren uit de jaren 60 en 70. Qua 
schildertechniek maakt zij gebruik van 
aquarel, houtskool en acryl. Voor meer 
informatie en andere activiteiten in 
Torenhof kijkt u op www.vivium.nl/
torenhof-agenda.
De Trappenberg t/m 9 januari 2017 
verkoopexpositie Hans Almekinders. 
Zijn werk is heel divers: tekeningen, 
aquarellen, werken met grafi sche tech-
nieken en ruimtelijk werk in keramiek, 
brons en ijzer. Openingstijden: ma t/m 
vrij 09.00-18.00 uur en zon 17.00-20.00 
uur. 
 
WELZIJN/CULTUUR
Historische Kring Blaricum 18 ja-
nuari 2017 Film 200 Jaar Blaricum. 
Reservering noodzakelijk via info@
hkblaricum.nl of tel. 06-5313168006. 
Entree € 3,- niet leden en voor leden 
HKB gratis. Locatie: Brinklaan 4a. 
Aanvang 20.00 uur.

Kerstmarkt in wijkcentrum de Mal-
bak zaterdag 17 december van 11.00-
17.00 uur. Met leuke stands, diverse 
optredens en heerlijke winterse kost 
zoals erwtensoep en glühwein. Diverse 
wijkbewoners verkopen handgemaak-
te kerstspulletjes, sieraden, kleding en 
gipsen beelden. De KBS de Pionier 
verkoopt 2e hands kinderspeelgoed. De 
meiden van de Girlsplace maken glitter 
tattoos, kinderen kunnen een kerstdeco-
ratie maken met de vrijwilligers van de 
kinderknutselclub en op de foto met de 
kerstman. Met optredens van Request, 
Cabaret Cats, MusicalAnders, Timeless, 
Rivolino en Hendrik. 
Rommelmarkt Koningsdag 2017
Goederen voor de rommelmarkt 2017, 
die traditiegetrouw plaatsvindt op de 
Blaricummerie op Koningsdag, kunt u 
brengen bij Rie Rigter, Eemnesserweg 
4. Geen groot meubilair. 
FamilieKerstFeest Dorpskerk U wordt 
van harte uitgenodigd om zondag 18 
december naar de Dorpskerk te komen: 

daar wordt om 16.00 uur een muzikaal 
FamilieKerstFeest gevierd. Voor alle 
leeftijden. Met optredens van een kin-
der- en een jongerenkerstkoor, een mooi 
kerstverhaal en samen zingen en muziek 
maken. Na afl oop (rond 17.15 uur) is er 
voor iedereen chocolademelk en een 
kerstverrassing voor de kinderen. Toe-
gang is vrij, inzameling bij de uitgang. 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Kopij
Heeft u iets te melden over uw vereni-
ging, evenement of iets anders in Blari-
cum? Laat het ons weten via redactie@
heienwei.nl. Kopij voor het januarirnum-
mer inleveren uiterlijk 29 december 2016.

Voorrecht
door Tom van Meeuwen, bestuur

Wat een voorrecht in Blaricum 
te mogen wonen
Niet in Azië met bommen 
Niet in Afrika met droogte
Niet in Zuid-Amerika met geweld
Niet in Noord-Amerika met Trump

Wat een voorrecht in Blaricum 
te mogen wonen
Mensen houden van het dorpse leven
Mensen groeten elkaar op straat
Mensen kennen hun buren
Mensen houden van mensen

Wat een voorrecht in Blaricum 
te mogen wonen
En mijn dorpsgenoten een stralend 
2017 te wensen

AH Blaricum en Coop 
voor het mooie kerstgebaar 
naar de Blaricummers die dat
het best kunnen gebruiken.

bedankt
Het Activiteitenfonds Blaricum 
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Family Santa Run 2016, georganiseerd door het Activiteitenfonds Blariucm, 
11 december j.l. 
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