
PC Helpdesk
BEL
Ter ere van het 20-jarig bestaan van de 
landelijke organisatie SeniorWeb geeft 
de PC Helpdesk BEL een week lang 
gratis hulp bij uw pc-problemen.
Tijdens deze week, die wordt gehouden 
van 16 t/m 20 januari, geeft een team van 
enthousiaste vrijwilligers u gratis hulp 
of advies bij uw pc- of tabletproblemen. 
Inwoners 50+ uit de BEL-gemeenten zijn
van harte welkom van maandag t/m 
vrijdag van 10.00-12.00 uur in het 
Brinkhuis in Laren. Voor meer informatie
www.pchelpdeskbel.nl.

Nick en Napoleon

De natuurvrijwilligers Goois Natuurre-
servaat krijgen hulp van Nick en Napo-
leon, twee Belgische trekpaarden, bij het
verwijderen van vogelkers. De sterk woe-
kerende vogelkers moet verwijderd wor-
den met wortel en al, een zeer zware klus.

Blaricumse 
boerenzakdoek

De Blaricumse boerenzakdoek, een 
idee van Mariëlle Bakker die op 22 no-
vember is overleden. 
Het ontwerp was af en haar familie heeft 
ze laten maken. In de zakdoek heeft ze 
de volgende zeven Blaricumse elemen-
ten gezet: asperges, klinkertjes, hoge 
heggen, rogge, maïs, boekweit en de ko-
renbloem. Informatie: www.boereblij.nl.
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt.

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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heihei&& weiwei

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

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

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

We gaan voor ‘Brons’
door Anneke Martens-van der Vlugt
Het begon allemaal aan de stamtafel van Moeke Spijkstra, waar Willem Vos een 
graag geziene gast was. Deze unieke Blaricummer bracht een aantal prominente 
Moeke-gangers op het idee om Willem in brons te vereeuwigen.

Daartoe werd een stichting opgericht, 
geld bijeen gebracht en een kunstenares 
gezocht en gevonden in de persoon van 
beeldhouwster Trees Wesseling. Willem 
heeft zijn ‘brons’, geplaatst op een olie-
vat, zelf onthuld. Een unieke Blaricum-
mer! Het vereeuwigen in brons van mar-
kante Blaricummers werd de doelstelling 
van de stichting. Het tweede brons werd 
gemaakt van een eveneens bijzondere 
dorpsgenoot, Cor Vos, ook wel bekend 
als ‘rooie Cor’. Zijn beeld werd onthuld 
door zijn weduwe en kinderen. Beide 
beelden staan  bij de entree van Moeke 
Spijkstra.

Budje in Brons
Daarna was het een lange tijd stil, totdat 
het bestuur van de stichting op het idee 
kwam, om aan Budje de Gooier, ook een 
karakteristieke persoonlijkheid in ons 
dorp, te vragen of zij hem in brons  mag 
vereeuwigen. Na ampele overweging is 
hij hiermee akkoord gegaan. Werk aan 
de winkel dus! Trees Wesseling is we-
derom bereid om het beeld te ontwerpen 
en te vervaardigen en het bestuur van de 
stichting gaat starten met crowdfunding 
en heeft zo’n € 10.000,- nodig en rekent 
op de gulle Blaricummers, u stort toch 
ook?

Het vinden 
van de juiste 
medewerker  
is nog nooit  
zo simpel 
geweest

De grootste vacaturesite

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

Eemnesserweg 39, 1261 HH  Blaricum
mobiel 0031 6 516 117 18

onewoman.amsterdam@icloud.com

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

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

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

035-820 03 20
uwgemaksdiensten.nl

Stichting Ome Willem Vos in Brons NL95ABNA0518584518.

Family Santa Run 2016
11 December jl. vond voor de tweede keer de Family Santa Run plaats.

Vanwege het 200-jarig be-
staan van bestuurlijk Blari-
cum was de start en finish 
vorig jaar bij de spiegeltent 
op het Oranjeweitje, deze 
keer bij het Vitusgebouw. 
Nadat Jochem Uytdehaage 
de warming-up had ver-
zorgd, liep men een mooie 
route van 2,5 km. door het 

oude dorp. Er deden 104 
deelnemers mee, van 
groot tot klein. Organisa-
tor het Activiteiten Fonds 
Blaricum kijkt samen met 
de deelnemers met gro-
te tevredenheid op deze 
dag terug. Er heerste een 
stemming van: volgend 
jaar weer!
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Goede voornemens? 
door Frans Ruijter
Als deze januariuitgave van hei & wei voor u ligt, zijn we alweer een paar 
weken in 2017 beland. Alle goede wensen voor en met elkaar zijn vergeten of 
moeilijk uitvoerbaar gebleken en halen we aan het einde van dit jaar routine-
matig weer uit de kast en poetsen ze opnieuw op. Waarschijnlijk ondergaan ze 
dan hetzelfde lot als het jaar ervoor. Echter, ik ben een positief mens en hoop 
dat het deze keer eens niet gebeurt, maar dat een ieder er alles aan zal doen 
om wat redelijkerwijs uitvoerbaar is dan ook gewoon te doen.

Als we kijken wat er in dit jaar op sta-
pel staat, springen er voor Nederland de 
Tweede Kamerverkiezingen op woens-
dag 15 maart uit. Dit zal, zoals tot op he-
den de peilingen zijn, een grote versplin-
tering van het politieke landschap gaan 
betekenen. Of zoals Koning Willem-
Alexander het in zijn kersttoespraak zo 
treffend zei: ‘Zoekend naar zekerheid, 
graven groepen zich in hun eigen gelijk 
in. Dat maakt een open gesprek vaak on-
mogelijk. Velen hebben het gevoel in een 
land zonder luisteraars te leven’. Dat in 
dit land, waar het ‘polderen’ is uitgevon-
den om met elkaar op zo’n klein stukje 
van de aarde met z’n allen goed te kun-
nen samenleven, is dit een niet bemoedi-
gend gegeven. 

Communicatie
Als we dit op Blaricum betrekken, zien 
we toch ook wel een soort van verwij-
dering ontstaan. Om er maar een paar te 
noemen: de blauwe zone en het HOV-tra-
ject, de zaken die het meest in het nieuws 
zijn of zijn geweest. Echter, democra-
tisch genomen besluiten hebben we, zij 

het soms morrend, te accepteren, maar 
dat de communicatie van de overheid 
naar de burger beter kan, is geen nieuws. 
In mijn artikel in het kerstnummer van 
hei & wei no. 487, heb ik daar al iets 
over gezegd, namelijk dat het contact 
met de BEL-combinatie steeds meer di-
gitaal verloopt. Dat neemt niet weg dat 
de menselijke maat niet vergeten mag 
worden. Om een voorbeeld te geven: 
als een vereniging of particulier iets wil 
organiseren in dit dorp, wordt er netjes 
een vergunning aangevraagd. Daarin 
vraagt de gemeente terecht om de aan-
wonenden door middel van een brief op 
de hoogte te stellen van wat, wanneer en 
van hoe laat tot hoe laat er iets gaat ge-
beuren. Nogmaals, volkomen terecht…, 

maar diezelfde gemeente laat in decem-
ber jl. wel her en der peilbuizen in het 
dorp plaatsen om de grondwaterstand te 
peilen, zonder de direct aanwonenden 
daarvan in kennis te stellen door middel 
van een briefje. Dan kan men wel zeg-
gen dat je dit allemaal op internet kunt 
vinden, maar datzelfde geldt voor de ver-
gunningverlening aan een vereniging of 
particulier voor de door hen te organise-
ren activiteit. Dit is toch echt meten met 
twee maten. 

Bomendiversiteit
Ook over de communicatie over de re-
constructie van de Molenbuurt is nogal 
wat af te dingen. Waar, voor de gevol-
gen van de bomen voor, tijdens en na de 
reconstructie van de Eemnesserweg de 
hele buurt werd gehoord, hoorzittingen 
werden georganiseerd en het werd zelfs 
een agendapunt in de ronde tafelgesprek-
ken om helder te krijgen hoe de aanwo-
nenden erover dachten voordat men tot 
een besluit kwam, ging dit in de Mo-
lenbuurt iets anders. Bomen, de mooie 
Ginkgo Biloba’s (Japanse notenboom) 

die er ruim 15 jaar geleden 
in overleg met de buurt zijn 
geplant, zijn op een vroege 
maandagochtend in decem-
ber, zij het met vergunning, 
verwijderd. Daarover straks 
meer. Er is destijds voor 
deze boomsoort gekozen om 
de bomendiversiteit in het 
dorp te vergroten en omdat 
het een boom is die, in deze 
toch smalle wegen, geen of 
zo weinig mogelijk overlast 
zouden geven in de buurt. 
In de vergunning stond dat 
de levensverwachting matig 
tot slecht zou zijn, dit naar 
aanleiding van een rapport 
van BSI uit Baarn wat de 

gemeente Blaricum hiervoor heeft la-
ten maken. Na lezing van het rapport 
van dit boomverzorgingsbedrijf die een 
expert is op het terrein van bomengroei 
en de ontwikkeling daarvan op langere 
termijn, heb ik de absolute noodzaak tot 
kap van de ginkgo’s niet kunnen vinden. 
Er staat letterlijk dat de meesten redelijk 
zijn en de onderhoudsstaat een aanvaard-
baar boombeeld geeft. Deze bomen had-
den met een goede begeleiding voor, tij-
dens en vooral na de reconstructie door 
middel van standplaatsverbetering tot 
volle wasdom kunnen komen. Het kan 
en mag toch niet zo zijn dat de woorden 
van Koning Willem-Alexander in Bla-
ricum werkelijkheid gaan worden, door 
het beleid van de overheid? 

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Brinta en de verkeerde krant

Na mijn boodschappenrondje 
door Albert Heijn kom ik bij 
de kassa van Frank Arens. Die 
is altijd goedgehumeurd en 
geestig. Ik reken af. Begin in 
te pakken. Onderwijl fi losofe-
ren we er over hoe we allebei 
van de gezelligheid in de win-
kel genieten. Elke dag weer. 
Net als de meeste klanten. 
Die knikken elkaar vrien-
delijk toe of wisselen even 
een woordje. Net een café. 
Ook bekende Nederlanders 
(BN’ers) uit het dorp houden 
van deze winkelsfeer. Maar 
zij willen wel graag incognito 
blijven. Frank en ik, en met 
ons veel anderen, respecteren 
dat. Dat wordt gewaardeerd. 
Stel je eens voor. Een gewo-
ne klant die een BN’er ziet. 
Stokstijf blijft staan. Mond 
open zakt. Beroemdheid aan 
staart. Vervolgens, stotterend 
van opwinding, vraagt: ‘U, u, 
u bent toch die beroemde ... 
van de televisie? Mag, ik een 
handtekening van u?’ Dat doe 
je hier niet. Nooit. Punt uit.   
Laatst reikt zo’n bekende 
tv-dame achter mij naar een 
pak Brinta. Dat zoek ik ook, 
maar kan het niet vinden. Zij 
houdt haar pak wat schuldig 
vast, kijkt mij meelevend aan 
en zegt: ‘Sorry hoor, maar 
dit is ook nog eens het laatste 
pak.’ Aangenaam verrast zeg 
ik: ‘Geen probleem hoor, 
mijn pak thuis is nog niet op.’ 
Glimlachend scheiden onze 
wegen. Ik realiseer me dat een 
‘gewoon’ iemand niet zo voor-
komend reageert. Die pakt ’t 
laatste pak, zegt niks, loopt 
door en laat je nijdig achter.  
Bij de kassa heeft de dame 
na mij een Telegraaf gekocht. 
Het blad ligt open op de 
foto van een, eh ... bekende 
landgenoot. Frank kijkt 
me veelbetekenend aan, en 
fl uistert: ‘Ja, die heeft hier 
ook net afgerekend.’ De dame 
achter mij denkt dat we over 
haar krantenkeuze praten, 
en zegt verlegen: ‘Die koop ik 
anders nooit, hoor. Ik bedenk 
opeens dat ik ’m thuis al heb, 
twee weken gratis. Ik leg deze 
even terug.’  

    


         


   

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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In het nieuwe jaar de straat op?

door Adrie van Zon
Slaat u ook de schrik om het hart wanneer Poetin weer eens oorlogszuchtige taal 
uitslaat (onze raketten komen overal doorheen) en van de reactie van de nieuwe 
Amerikaanse president Trump (wij vergroten onze voorraad kernwapens, wij 
hebben er meer!). Alsof ze het over een computerspelletje hebben. Het lijken wel 
kwajongens! 

Het is nauwelijks te bevatten dat de twee 
machtigste mannen ter wereld zich zo 
gedragen. Dat de ruim zeven miljard 
(andere) mensen op onze aarde overge-
leverd zijn aan het wapengekletter van 
deze twee heren. Dergelijke dreigende 
taal roept veel angst en onrust op in de 
wereld. Toen we elkaar nog met pijl en 
boog bevochten was een beetje wapen-
gekletter niet zo’n probleem, maar met 
kernwapens is dat heel wat anders. Ook 
andere machthebbers slaan oorlogs- 
taal uit, zoals onlangs de Minister van 
Buitenlandse Zaken van Pakistan, die 
dreigde met een nucleaire aanval op  
Israël naar aanleiding van nepnieuws. 

Het extreme dreigt normaal te worden 
merkte Koning Willem-Alex-
ander terecht op in zijn kerst-
toespraak.Terwijl de toekomst 
van de aarde in gevaar is door 
oorlogsdreiging en aantasting 
van ons leefmilieu, hebben we 
het in Blaricum over de blau-
we zone, de kerstverlichting 
in het dorp en de kunstgras-
velden van BVV’31. Er zijn 
zoveel signalen dat het dreigt 
mis te gaan met onze planeet, 
dat we ons niet kunnen ver-
oorloven passief, gelaten of 
met een zekere morele onver-
schilligheid onze ogen te slui-
ten voor het wereldgebeuren. 
Wij willen een veilige wereld 
voor onze kinderen en kleinkinderen . 
Elk van ons heeft haar/zijn  eigen ver-

antwoordelijkheid  voor het voorbestaan 
van onze aarde.                                                                                                 

Wat kunnen wij, vredelievende burgers 
doen? In ieder geval niet de kop in het 
zand steken, maar protesteren tegen oor-
logstaal, kernwapens, machtsspelletjes  
en de  wereldleiders aan het verstand 
zien te brengen dat zij tot taak hebben 
de wereldvrede te dienen. We kunnen de 
straat op en dat zou met de huidige com-
municatiemiddelen en sociale media, 
internet, facebook, twitter  in een groot 
verband kunnen worden georganiseerd. 
Wereldwijd zijn er genoeg instituten en 
bewegingen om protesten vorm te geven.                                           

We moeten er op vertrouwen dat onze 

prachtige aarde door onze zorg en in-
spanning nog een mooie toekomst heeft.

Hondenbezitters, 
let op de ziekte 
van Weil
Dit is Lana, of eigenlijk, dit wás Lana. 
De dierenarts moest haar in december 
laten inslapen. Een gezonde Blaricum-
se hond die de ziekte van Weil opliep. 

Honden krijgen de ziekte van Weil via 
wilde dieren. Ratten zijn berucht, maar 

ook andere zoogdieren kunnen de ziek-
te bij zich dragen. Knaagdieren kunnen 
de bacterie in de urine hebben zonder 
zelf ziek te zijn. Honden besmetten zich 
doordat ze in direct contact met het dier 
komen, bijvoorbeeld door het eten van 
kadavers of door bijtwonden, maar ze 
kunnen de ziekte ook indirect krijgen: 
via stilstaand water en modderpoelen die 
besmet zijn met de urine van geïnfecteer-
de dieren. 

Lana
Lana werd veel uitgelaten bij de kinder-
boerderij, het park er omheen en ook bij 
de steenfabriek en op de Woensberg. Er-
gens is ze in contact geweest met besmet 
water; ze zwom graag en dronk er ook 
van. Honden kunnen worden ingeënt, 
Lana was dat helaas niet.

What’s App buurtpreventie boekt 
resultaat
door Michiel Meijer
De donkere dagen voor en ook ná de kerst: een ideale tijd voor inbrekers. Bla-
ricum scoort al jaren hoog in de landelijke top 10 en de piek ligt in de winter-
periode. Zowel in het oude dorp als in de Bijvanck en ook in de Blaricummer-
meent. 

Zeker in het oude dorp is het de laatste 
tijd weer flink raak. Agent Frank van 
Zanten: ‘Wij zijn onverminderd actief 
met ons Donkere Dagen Offensief. We 
lopen door de straten en kijken welke 
huizen er onbewoond uitzien. Daar laten 
we een flyer met tips achter. Dat waren er 
bij de laatste ronde toch weer 75 en daar 
schrik je wel van!’

What’s App-groepen
Naast de voor de hand liggende zaken 
zijn er in veel buurten What’s App-groe-
pen ontstaan, in Blaricum inmiddels 26. 
Van Zanten: ‘Dat begint zijn vruchten af 
te werpen. Kort geleden hebben we in de 
Blaricummermeent twee aanhoudingen 
verricht nadat oplettende bewoners via 
What’s App-contact mogelijke inbrekers 
hadden gelokaliseerd en gevolgd. Na het 
bellen van 112 is tot aanhouding overge-
gaan. Deze What’s App-groepen helpen 
ons enorm; we kunnen nu eenmaal niet 
overal tegelijk zijn’, aldus Van Zanten, 
die vervolgt: ‘Preventie begint bij de be-
woner zelf. Zorg voor goede sloten, doe 
je deuren altijd (!) op slot als je weggaat; 

zorg dat je huis er bewoond uitziet en laat 
sierraden, horloges en geld niet slingeren 
- het is allemaal vrij logisch,

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080
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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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Centrum voor Cardiologie - Kloosterhof 4 - Blaricum 

… Tips staan op de site van de 
Politie www.politie.nl maar ook 
op de site van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid, www.hetccv.nl en op www.
vraaghetdepolitie.nl. Alle infor-
matie over What’s App-groepen 
is te vinden op www.wabp.nl en 

bewoners zijn natuurlijk ook altijd 
welkom op een van de Pop-Up 

bijeenkomsten. Daar kunnen we 
gericht vragen beantwoorden.’

In 40 jaar zeker 
3000 bevallingen 
40 Jaar na de eerste bevalling stopt 
Lieke van Bedijk als verloskundige 
in het Gooi. Op 21 januari van 15.00-
17.00 in ‘De Wel’ in Eemnes neemt ze 
afscheid van alle mensen waar ze al 
die tijd met hart en ziel voor en mee 
gewerkt heeft.  

‘Ik zal die intense contacten met de men-
sen zo vreselijk missen, ik houd van ze 
en doe mijn uiterste best om hun beval-
ling tot een prachtige ervaring te maken, 
die hen zal bijblijven. De doorwaakte 
nachten zal ik minder missen.’ Lieke 
heeft als klinisch verloskundige in het 
Tergooi ziekenhuis gewerkt en in diverse 
verloskundige praktijken in het Gooi.

Lieke van Bedijk

Blaricum protesteert tegen de samenvoeging met 
Laren in 1924, foto is vermoedelijk genomen op de 
Kerklaan. 
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Ds. Marnix Th. van der Sijs 
verbonden aan de Protestantse 
Gemeente Blaricum
In een volle kerk is afgelopen 4 december in een bijzondere en feestelijke dienst 
ds. Marnix Th. van der Sijs verbonden aan de Protestantse Gemeente van 
Blaricum. 

De dienst werd bijgewoond door veel 
genodigden, waaronder familie en vrien-
den van de nieuwe predikant, vertegen-
woordigers van de kerken uit Blaricum, 
Laren, Eemnes, Huizen en Gouda (de 
vorige gemeente van ds. Van der Sijs), 
de Protestantse Kerk Nederland en onze 
burgemeester Joan de Zwart-Bloch.

Nieuwe toekomst
De verbintenis van ds. Van der Sijs aan 
de gemeente in Blaricum werd ingeze-
gend door de twee predikanten die de 
laatste jaren ad interim aan de Dorpskerk 
verbonden zijn geweest, waarmee de 
overgang van wat was naar wat komt een 
symbolisch accent kreeg. Na de dienst 
heette de voorzitter van de kerkenraad 
de nieuwe predikant en zijn echtgenote 
van harte welkom en sprak de hoop uit  
dat de dorpskerk met hem, na een on-
rustige periode, weer aan haar toekomst 
kan bouwen. Na het dankwoord van ds. 
Van der Sijs was er een drukbezochte 
ontvangst in hotel-restaurant Bellevue in 
Blaricum, waar velen van de gelegenheid 
gebruik maakten ds. Van der Sijs en zijn 
echtgenote te feliciteren en welkom te 
heten. Ds. Van der Sijs is direct aan de 

slag gegaan en is o.a. alle kerstvieringen 
en de oudejaarsdienst voorgegaan.

Even voorstellen… Gerda de Graaf

door Gerda Jellema
Van oorsprong 
komt ze uit Utrecht. 
Ze heeft 32 jaar in 
Eemnes gewoond en 
nu de stap gewaagd 
om in Blaricum te 
gaan wonen. Sinds 
september dit jaar. 
Even voorstellen: 
Gerda de Graaf. 

Gerda de Graaf komt uit een gezin met in totaal vier meiden, de kinderen van haar 
zussen zijn ook meiden en Gerda kreeg twee dochters. Een heel vrouwengebeuren. 
Na de huishoudschool is Gerda gaan werken. Zij werkte bij De Deel in de horeca 
en inmiddels werkt Gerda alweer 17 jaar bij de Coöp in Eemnes. Gerda de Graaf is 
iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

rin laan 8-10
1261   laric m
el. 035  531 66 33

www.sme eri erg .nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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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
INFO@SMEDERIJBERGH.NL

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES

ds Van der Sijs tijdens de dienst 25 de-
cember jl. 
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Attentie Hondenbezitters Attentie

door Greet Volkers
De vorige keer schreef ik hoe wonderschoon de omgeving van de Woensberg 
is. En dat moet zo blijven. Wat u misschien niet weet, is dat de akkers daar 
bebouwd worden. Het is toch zwart eh … modder? Nee! 

Als u goed oplet, ziet u in oktober/no-
vember de jonge aanplant groeien. De 

groene waas over de aarde betekent; in-
gezaaid. Wilt u ook graag genieten van 
koren, maïs, zonnebloemen, asperges en 
veldbloemen? Laat dan de honden ren-
nen in het bos, op de paden, of ’t Harde, 
maar niet over de ingezaaide velden, ook 
in de winter niet. Vaak gaat zo een deel 
van de oogst kapot. Boeren pachten deze 
akkers, zij verdienen er hun brood mee 
en wij mogen er in de zomer ervan ge-
nieten. 

Ik kan u verzekeren dat de boeren met 
plezier blijven zaaien en oogsten wan-
neer hun akkers er mooi bijstaan. 

Waarom woont Gerda de Graaf in 
Blaricum?
De ouders van Gerda’s man woonden 
in Blaricum. Toen het huis van zijn ou-
ders vrij kwam, besloten ze in overleg 
met de familie om dit over te nemen. 
Ondanks dat het goed onderhouden 
was wilden ze het ‘eigen’ maken, en 
dit was een hele klus. Met hulp van 
schoonzonen en vrienden hebben ze 
zelf het hele huis gestript en waar kon 
weer zelf opgebouwd. Gerda: ‘Ook 
ik heb met een moker in mijn handen 
gestaan, zwaar. Maar het schilderwerk 
heb ík vooral gedaan. En op 10 sep-
tember zijn we erin getrokken. Ik ken 
wel wat mensen uit Blaricum van fees-
ten en mijn man kent natuurlijk meer 
omdat hij hier is opgegroeid. In Eem-
nes vond ik het schitterend en Blari-
cum ga ik nu ervaren.’ 

Wat doet Gerda in haar vrije tijd?
‘Met de hond op stap, heerlijk wan-
delen. Met de kleinkinderen iets on-
dernemen.’ Een dag in de week past 
Gerda op. 

Met wie zou Gerda een borrel willen 
drinken?
 ‘Met een groep vrienden een gezellig 
avondje maken, ik heb niet echt een 
voorkeur. Muziek van de jaren 70 erbij 
en plezier hebben, een dag niet gela-
chen is een dag niet geleefd.’

Twitteren, Facebook?
‘Geen Twitter, ik zit wel op Facebook 
maar doe er niet veel mee. Ik speel wel 
zo af en toe een spelletje, maar verder 
niet.’ 

Vakantie: zomer of winter?
‘Zomer, we zijn wel drie keer op win-
tersport geweest, maar door een val 
durf ik niet meer op de latten te staan. 
Daarom kan ik ook niet meer badmin-
tonnen, dat vind ik wel jammer.’ Ze 
vindt het heerlijk om met hun tour ca-
ravan in het voor- of najaar op stap te 
gaan. Duitsland is één van haar favo-
riete landen, ze gaan op de bonnefooi 
en zien wel waar ze terecht komen. 
Ook gaan de kleinkinderen, die nog 
niet leerplichtig zijn, wel eens mee en 
dan komen de kinderen ook een lang-
weekend over.

Wat is een echte Gerda de Graaf-ei-
genschap?
‘Sociaal, sta voor een ander klaar, af 
en toe een beetje eigenwijs. Gezel-
ligheid en een feestje op zijn tijd, dan 
voel ik me 18 en de volgende dag 81.’ 

Kerstgedachte van Gerda de Graaf:
‘Vrede en saamhorigheid. Gelijkmatig 
verdeeld over de hele wereld.’

Aan wie geeft Gerda het stokje door?
‘Marian Post.’

En verder… 
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

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

www.kliniekdemedici.nl

Op zoek naar een 
nieuwe pachter 
door de Agrarische Stichting Blaricum
In januari start het bestuur van de 
Agrarische Stichting Blaricum (ASB) 
met de verpachting van de boerderij 
Eemnesserweg 15. Bij de boerderij be-
horen ook de weilanden in De Kampen 
en diverse weilanden en akkers in en 
rondom het dorp.

Nadat in mei 2016 de familie Calis de 
boerderij heeft verlaten is allereerst ge-
zorgd dat de boerderij en het naastge-
legen bakhuis anti-kraak bewoond wer-
den en zijn de weilanden voor een jaar 
verpacht net zoals dit jaar ook weer het 
geval zal zijn. De voorzitter van de ASB 
Erwin van den Berg: ‘Het bestuur is sa-
men met de rentmeester al gestart met 
een verkenning naar de mogelijkheden 
die de boerderij biedt, uiteraard conform 
de statuten van de ASB. Zeer belangrijk 
in het denkproces is geweest dat naast 
een agrarisch bedrijf bepaalde neventak-
ken een verdienmodel voor de pachter 
als ondernemer kunnen zijn.’

De Kampen
Ondanks de moeilijke situatie van een 
boerderij die midden in het dorp ligt met 
weilanden en akkers op afstand, ligt hier 
de ultieme taak voor het bestuur en de 
ondernemer om een agrarische exploi-
tatie mogelijk te maken en een verdien-
model te ontwikkelen dat op de toekomst 
is gericht. Belangrijk is ook geweest dat 
de milieuvergunning die op de boerderij 
rust gehandhaafd blijft, e.e.a. in overleg 
met de gemeente. Een belangrijk proces 
dat gelijktijdig met het vrijkomen van 
de boerderij plaatsvond, waren de voor-
bereidingen voor een gebiedsproces in 

De Kampen, het poldergebied tussen de 
A27 en het Eemmeer. Daarover hebben 
de gemeente, de provincie, Staatsbos-
beheer, Natuurmonumenten en de ASB 
zeer recentelijk afspraken ondertekend; 
het moet een optimaal leefgebied voor 
weidevogels zoals de grutto worden, met 
een aangepast en duurzaam agrarisch ge-
bruik. Voor de exploitatie van de boerde-
rij Eemnesserweg 15 zijn de weilanden 
in De Kampen van grote betekenis. Im-
mers het vee mag in de zomermaanden 
niet op de bedrijfslocatie in het dorp ge-
houden worden en dan is beweiding in 
De Kampen een uitkomst. 

Een nieuwe pachter
Een ondernemer, die vanuit het maat-
schappelijk belang van behoud en ont-
wikkeling van één van Nederlands meest 
succesvolle weidevogelgebieden in com-
binatie met het verbouwen van gewassen 
in de engen, goed oog heeft voor natuur, 
landschap, historie én het dorpse leven 
in Blaricum, krijgt een mooie kans op 
de Eemnesserweg 15. ‘Wellicht noemen 
we deze boerderij over enkele jaren wel 

de grutto-boerderij.’ Een monumentale 
boerderij met bakhuisje verpachten is 
niet iets dat dagelijks voorkomt en dat 
vraagt een zorgvuldige voorbereiding en 
een gedegen uitvoering. Hierin laat het 
bestuur zich bij staan door rentmeester 
Jurre Jansens van Gellicum van Kendes 
Rentmeesters en Adviseurs. Geïnteres-
seerde kandidaten en diegenen die al 
eerder interesse hebben getoond en ken-
nis willen nemen van de verpachtings-
voorwaarden kunnen met de rentmeester 
contact opnemen. Op de website van de 
ASB www.agrarischestichtingblaricum.
nl staan de contactgegevens. Een en-
thousiaste ondernemer met een helder 
financieel-economisch bedrijfsplan die 
mee wil bouwen aan de voortzetting 
van een boerentraditie en zich bewust is 
van modern agrarisch ondernemerschap 
kan met de exploitatie van de boerderij 
zijn of haar hart ophalen. Samen met 
de pachters – aangeslotenen genoemd 
– hoopt het bestuur van de stichting in 
2017 een nieuwe ondernemer op de 
boerderij Eemnesserweg 15 te mogen 
verwelkomen.

In 1989 is de ASB opgericht en heeft de de gemeente Blaricum een groot deel van haar agrarische bezittingen overge-
dragen aan de ASB. Dit zijn graslanden en akkers in en rondom het dorp. Op de akkers worden uiteenlopende gewassen 

verbouwd zoals: asperges, rogge en boekweit. De ASB verpacht deze gronden aan de boeren uit het dorp. Naast deze 
gronden bezit de ASB ook twee karakteristieke boerderijen in het dorp: het gemeentelijk monument op Eemnesserweg 
15 en het rijksmonument op Angerechtsweg 11. Het doel van de ASB is helder: het typerende agrarische karakter van 
het dorp Blaricum, de unieke landschappelijke structuur en de prachtige natuur in en rondom het dorp in ere houden. 

De inkomsten van de stichting bestaan vooral uit pachtopbrengsten en zij zet deze in ten behoeve van de instandhouding 
en zo mogelijk uitbreiding van haar bezit waarmee een duurzame agrarische toekomst gegarandeerd is.

Eemnesserweg 15

Nieuw in Blaricum

Pieter Saarberg, geboren, getogen en wonend in ons dorp, is als zelfstandig on-
dernemer gestart met Kantin. Kantin staat voor ‘kantoorinrichting’, maar het 
bedrijf verzorgt ook uw werkplek thuis. 

‘Ergonomie is één van de belangrijkste 
aandachtspunten; veel mensen zitten op 
een verkeerde stoel achter hun bureau. 
Maar waar let je nu precies op bij de 
aanschaf van een nieuw bureau of bu-
reaustoel.’ Kantin staat voor goede ser-
vice waarbij luisteren naar de klant, wat 
wil de klant nu precies, het uitgangspunt 
is. De kracht van Kantin is daarnaast om 
de klant geheel - van A tot Z, oftewel van 

vloer tot plafond - te ontzorgen bij een 
nieuwe inrichting; op kantoor of bij de 
thuiswerkplek. 

Kantin Blaricum, 
Pieter Saarberg, 

06-11744881, www.kantin.nl
en info@kantin.nl.
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Blaricummer van het jaar 2016
Het BELnieuws reikte voor de tweede maal de award uit aan respectievlijk de 
Blaricummer, Eemnesser en Laarder van het jaar. Vorig jaar viel Frans Ruijter 
in de prijzen als Blarciummer van het jaar 2015. Voor 2016 is dit de Historische 
Kring Blaricum. Gefeliciteerd! 

Naast het jaarlijks organiseren van ten-
toonstellingen, organiseert de de Kring 
ook andere zaken zoals de dorpswande-
lingen, lezingen en filmavonden. In sa-
menwerking met de Stichting Promotie 
Blaricum heeft de HKB een grote bijdra-
ge geleverd aan aan het bewaren van de 
geschiedenis van Blaricum door het lan-
ceren van BeeldBankBalaricum.nl. Aan 
deze beeldbank kan iedereen bijdragen 
door materiaal in te sturen. ‘De geschie-
denis van Blaricum is zo voor eenieder 
een stuk toegankelijker geworden’, aldus 
de jury. 

http://beeldbankblaricum.nl en http://
historischekringblaricum.nl.

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.
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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. 

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

Wilt u een afspraak 
maken voor een consult 
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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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Brillen en Contactlenzen 

Bij aankoop van een nieuw bril, een tweede paar 
glazen gratis! Vraag even naar de voorwaarden 

Brillen en contactlenzen …kom en kijk eens bij mij 
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Wederzijdse afhankelijkheid? 

door Jan Greven
In 2015 waren er in onze regio Gooi en Vechtstreek zeshonderdzesenveertig ge-
vallen van zo ernstig verward gedrag, dat de politie er aan te pas moest komen. 
Vijftien daarvan in Blaricum. In datzelfde jaar waren er in ons dorp zesen-
twintig meldingen van huiselijk geweld. In 2016 zal het daar ook op uitkomen. 
Gemiddeld één keer in de twee weken uit de hand gelopen drama met politie 
om te sussen.  

De nieuwe wet WMO (Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning) heeft de aanpak 
van deze en andere psychische en maat-
schappelijk problemen bij de gemeentes 
gelegd. Dat is nogal wat. Gemeentes als 
Laren of Blaricum zijn gewoon te klein 
voor die taak. Terecht dan ook dat dit 
facet van de WMO regionaal is aange-
pakt. Met als resultaat Echte betrokken-
heid, wederzijdse afhankelijkheid, een 
regionaal beleidsplan Bescherming & 
Opvang dat, nog als concept,  dertien de-
cember jl. in de Raad werd besproken. 
In het heldere en goed doordachte plan 
komt alles aan de orde wat er om ons 
heen misgaat. Het gaat over mensen die, 
ineens psychotisch, de boel afbreken. 
Over vrouwen en bejaarden die worden 
mishandeld en over kinderen voor wie 
het thuis niet meer veilig is. Over daklo-
zen, verslaafden, verwardheid en (woon)
overlast. Vaak acute problemen, die alle-
maal verschillend zijn, maar wel stante 
pede om een oplossing vragen en waarbij 
ervaring van het grootste belang is. Van-
daar dat vanwege de schaalgrootte regio-
nale samenwerking zo belangrijk is.   

Ik vond die titel Echte betrokkenheid, 
wederzijdse afhankelijkheid wel inte-
ressant. ‘Echte’ betrokkenheid is er pas, 
stelt het plan, als mensen voelen dat ze 
mee kunnen beslissen over de aanpak 
van hun problemen. Daarbij moeten ze 
kunnen rekenen op een even ‘echte’ be-
trokkenheid bij de gemeente. Het plan 
ademt rust en tijd voor een goede aan-
pak. Onder leiding van een regisseur. 
Geen overbodige luxe, want er zijn nogal 
wat hulpverlenende instanties. Ik heb er 
elf geteld. Van politie en reclassering via 
Veilig Wonen naar aanbieders van gees-
telijke gezondheids- en verslavingszorg. 
Soms heb je te maken met strafrecht, dan 
weer met bestuursrecht (bijzondere op-
names psychiatrie, tijdelijke huisverbo-
den), dan weer met de woningwet en nog 
veel meer. Zo wat alles is geregeld in dit 
land. Helaas houdt de werkelijkheid zich 
zelden aan onze regelingen en indelin-
gen. Vandaar die regisseur met, gelukkig 
maar, doorzettingsmacht.

Als er zo veel hulpinstanties zijn dat er 

een aparte regisseur nodig is voor de 
onderlinge afstemming, hoe reëel is het 
dan te veronderstellen dat de hulpvra-
ger om wie het allemaal begonnen is, 
en die meestal toch al in een zwakke 
positie verkeert, ‘echt betrokken’ mee 
kan beslissen over zijn eigen situatie?  
In een acute crisis is die kans sowieso 
heel klein. Acute crisis vraagt beslissin-
gen in het belang van slachtoffers en sa-

menleving en die staan meestal haaks op 
wat de man of vrouw in crisis als zijn/
haar belang ziet. Maar als de ergste cri-
sis voorbij is? Dan wel? Wat stellen we 
ons voor van de beslissingskracht bij 
mishandelde kinderen, geestelijk uit de 
rails gelopen ouderen of verslaafden? 
Hoe ‘echt’ betrokken kunnen die zijn? 
En wat bedoelt het rapport met ‘weder-
zijdse afhankelijkheid’? De woorden 
veronderstellen gelijkwaardigheid. Is die 
er in crisissituaties? Afhankelijkheid bij 
de hulpvragers? Ja, zeker. Maar bij de 
hulpverleners? Het verbaast me niet dat 
ik die ‘wederzijdse afhankelijkheid’,  be-
halve in de titel, nergens in het beleids-
plan tegen ben gekomen. Voor mij hoeft 
dat ook niet. Het gaat om hulpverlening 
aan mensen die hun autonomie (even of 
voorgoed) kwijt zijn. De gemeenschap, 
wij met elkaar, doen daar wat aan. Daar 
is goed en helder over nagedacht. Met als 
doel herstel van onafhankelijkheid of, als 
dat er niet meer in zit, opvang bij blijven-
de afhankelijkheid. 

Wie hulp zoekt, wordt daar, als het kan, 
zo veel mogelijk zelf bij betrokken. 
Maar vaak kan het niet meer. Spreek dan 
niet van ‘echt’ betrokken en spreek al 
helemaal niet van wederzijdse afhanke-
lijkheid als daar geen sprake van is. Wees 
helder in je uitgangspunten en windt 
daar geen modisch correcte doekjes om. 
De zaken zijn daar te ernstig voor. 

Hardlopen met een t: hartlopen

Jill Engelsman-Gamma en Marja Hoogendoorn bieden een 5-weekse-cursus 
Mindful Run aan op de hei van de Tafelberg.   

Mindful Run is hardlopen met een ‘t’, 
dus met je hart lopen in plaats van ge-
dreven voor een resultaat moeten hard-
lopen. Mindful Run gaat om je bewust-
zijn, voelen wat je doet en door bewust 
bezig te zijn met de neusademhaling. 
Met een neusademhaling houd je meer 
zuurstof binnen en ga je gemakkelijker 
hardlopen. Door deze ademhaling blijft 
je hartslag laag en loop je rustiger, kun 
je meer aan. Niet alleen als sporter, ook 
in stress-momenten buiten het sporten 
om. Je leert weer genieten van het ‘hier 
en nu’.  Verder ervaar je tijdens de Mind-
ful Run-sessies elementen van looptech-
niek, yoga- en krachtoefeningen.

Voor wie zijn de trainingen bestemd? 
Voor iedereen die door middel van spor-
tief bezig zijn manieren wil aanleren om, 
vooral door een goede ademhaling, ook 
in het dagelijks leven relaxter te blijven 
en lekker in zijn of haar vel te zitten. In 
principe kan iedereen meedoen, van ge-
vorderden tot ervaren hardlopers. 

Wat krijg je voor je geld? 
Vijf weken, vijf trainingen van anderhalf 
uur. Start cursus op woensdag 11 januari  

09.00 uur of op zondag 15 januari 09.30 
uur. Deelname aan deze vijf trainingen 
kost € 95,-. 

Voor meer informatie kun je terecht op www.mindfulrun.nl of 
facebook-pagina www.facebook.com/mindfulrunblaricumhuizen/.

FO
TO

 B
E

L 
N

IE
U

W
S

Marja (l) en Jill

Wim van ’t Hull, Gerbe van der Woude, 
Joep Vos en Ron Machielsen van de HKB
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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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Eten, drinken en spelen bij Bruis

door Marjolijn Schat
Eind vorig jaar opende Bruis in de Blaricummermeent officieel haar deuren. 
Twee enthousiaste broers, Cival en Jorick Jansen, brengen met hun zaak een 
kindvriendelijk of zoals ze zelf zeggen een oudervriendelijk restaurant in ons 
dorp.

De ontwikkeling van de nieuw-
bouwwijk kwam later op gang 
dan verwacht, de reden dat een 
jaar geleden het restaurant van 
Arno Haagmans in ‘t Meenthuis 
gestopt is. Te weinig mensen 
wisten het restaurant te vinden. 
Nu staan de zaken er anders 
voor, de wijk wordt steeds meer 
volgebouwd en heeft nog steeds 
groeipotentie. De broers zijn 
geen onbekenden in het vak; 
Proeverij de Open Keuken in 
Hilversum hebben ze zo’n zeven 
jaar geleden overgenomen en 
verder uitgebouwd. Nu was het 
tijd voor een tweede ‘kind’. 

Leuk uit eten met kinderen 
kan gewoon
Bij Bruis weten ze: je geniet pas 
echt als de kids genieten. Daar-
om is Bruis een restaurant met 
speelhuisjes voor de allerklein-
sten achterin het restaurant en 
voor de iets oudere kinderen is er 
een funfloor op de eerste etage. 
Daarnaast kunnen de kinderen 
ook spelen in de speeltuin buiten. 
Op zondag is er zelfs een oppas 
aanwezig die de boel een beetje 
in de gaten houdt. Ook leuk op 
tafel is het boekje ‘zoethouder-
tjes’, vol met leuke spelletjes die 
je aan tafel kunt spelen. Bruis 
organiseert zelfs kinderpartijtjes 
in het restaurant;  in een gewenst 
thema met taarten van wel drie 
verdiepingen hoog, een film, hap-
jes en drankjes. 

Ontmoetingsplek voor verschil-
lende doelgroepen
Bruis is een ontmoetingsplek ge-
worden voor verschillende doel-
groepen; jonge gezinnen, dagjes-
mensen en ook voor zakelijk gasten (het 
restaurant heeft flexplekken). Iedereen 
kan hier genieten van mooie gerechten, 
een goed glas wijn in een relaxte sfeer. 
En Bruis is een healthy food restaurant, 
óók voor de kinderen. Bruis is zeven 
dagen in de week vanaf 10.00 uur open. 
Op de menukaart staan dan ook heerlijke 
ontbijtjes. U kunt er de hele dag terecht 
voor een kop koffie, een borrel of een 

hapje en uiteraard voor lunch en diner. 
De keuken sluit om 20.30 uur. Op maan-
dag en dinsdag is Bruis tot 17.00 uur ge-
opend. 
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Blaricum toen...

Zwaluwenweg hoek Verbindingsweg
Deze foto moet genomen zijn in de jaren vijftig/begin zestig vorige eeuw. De 
boerderij achter de mooie iepenboom was van Henk Raven, met adres Mid-

denweg 8. In Blaricum was Henk Raven beter bekend als ‘Henk van Lammert 
Lossie’; vader Lammert Raven had een ‘sleepbedrijf ’ en met paard en wagen 
werd vracht gereden en gelost, vandaar ‘Lossie’. Henk overleed in 1958 op 

65-jarige leeftijd, zijn vrouw Rie Spierings, uit Haarlem, in 1960 op 63-jarige 
leeftijd, zij hadden geen kinderen. Beiden zijn begraven op het R.K. kerkhof 
bij de St. Vituskerk. Deze veel geschilderde en gefotografeerde boerderij is 

halverwege de jaren zestig helaas gesloopt, iets waarvan later vaak werd gezegd: 
‘Dit had nooit mogen gebeuren.’ Met een aan zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid kunnen we aannemen, dat dit nu ook niet gebeurd zou zijn. Maar het 
was een tijd, dat het besef om het oude te bewaren nog niet zo ontwikkeld was 
als heden ten dage. Op deze unieke plaats staan sinds die tijd twee blokken van 
drie bejaardenwoningen. De zeer statige en beeldbepalende iep is helaas in de 

zeventiger jaren ten prooi gevallen aan de zeer besmettelijke iepziekte. Midden 
op de foto staat de boerderij van Dirk Vos, Middenweg 6. Rechts op de foto is 

nog net de boerderij van de firma Wed. B. Vos aan Middenweg 17 te zien, die op 
zaterdagochtend vroeg voor de start van de kermis in 2008 afbrandde. Gelukkig 

is deze boerderij weer bijna in oude stijl herbouwd. 
Aangeleverd door Frans Ruijter

GooisNatuurreservaat@mooigooi
Drukte bij de Schaapskooi in Blaricum 
deze dagen voor kerst! Gasten van ‘De 
Gooise Kerststal’ gaan met onze herder 
mee de schapen ophalen.

Floris Voorink@FlorisVoorink
Colleges GooiseMeren en Gemeente 
H’sum gezamenlijk met de boerenkar 
door Gemeente Blaricum. Gezellig 
samenzijn en grootse plannen maken.

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Restaurant Bruis Blaricum
Deltazijde 3-01 

tel. 3031406 
info@restaurantbruisblaricum.nl
www.restaurantbruisblaricum.nl

Terras Bruis

De broers Jansen 

Spelen bij Bruis
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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

BE  ombinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam blaricum.nl

De openbare straatverlichting in de Bijvanck wordt duurzamer gemaakt door het 
toepassen van LED verlichting. De gemeente Blaricum en de firma Ziut B.V. hebben een 
overeenkomst getekend die dit mogelijk maakt. De firma Ziut gaat voor de gemeente 
ook het beheer en onderhoud uitvoeren. Voor bewoners van de Bijvanck wordt nog 
een informatieavond over de plannen georganiseerd. 

De openbare verlichting in de Bijvanck 
wordt dit jaar grotendeels vervangen 
door nieuwe masten met LED armaturen. 

m dit te bereiken, worden circa zeshon-
derd nieuwe masten met LED armaturen 
geplaatst. Ruim honderd masten kunnen 
blijven staan en worden alleen voorzien 
van nieuwe LED armaturen. De overige 
lichtmasten, circa tweehonderd stuks, 
blijven buiten beschouwing. Deze zijn al 
voorzien van ED verlichting of zijn conditi-
oneel in goede staat.

Informatieavond
De vervanging van de huidige verlichting 

start naar verwachting dit voorjaar. Voor 
bewoners van de Bijvanck wordt vooraf-
gaand aan de uitvoering nog een infor-
matieavond georganiseerd. Zij ontvangen 
hierover nog bericht. 

Nieuw beleid
Met de overeenkomst met de firma Ziut 
geeft de gemeente Blaricum invulling aan 
nieuw beleid. De gemeente streeft hierbij 
e ci nte en e ectieve straatverlichting 
na, met oog voor duurzaamheid, energie-
besparing, verkeersveiligheid en sociale 
veiligheid. 

BIJVANCK KRIJGT LED VERLICHTING Voorkom woninginbraak tijdens 
de donkere dagen

De winterperiode is voor inbrekers erg aantrekkelijk, want in het donker kun-
nen zij makkelijker hun gang gaan. Maak het inbrekers niet te makkelijk. Zorg 
ervoor dat uw huis een bewoonde indruk maakt als u weg bent en doe de 
deur goed op slot. 

Verdachte situaties? Bel 112!
Ziet u verdachte personen in de tuin, 
personen die in huizen gluren of hoort 
u glasgerinkel? Vertrouw dan op uw on-
derbuikgevoel en bel meteen de politie 
via het alarmnummer 112. Uw telefoon-
tje kan belangrijk zijn en de pakkans van 
de dader(s) wordt hiermee vergroot. 
et bij zo’n verdachte situatie goed op 

het signalement van de verdachte, maar 
ook op bijzondere kledingkenmerken 
en eventueel het vervoermiddel (kleur, 
merk, t pe, kenteken). Deze informatie 
kan de politie helpen bij de opsporing 
van de dader(s).

p zaterdag 21 januari 2017 vindt van 10.00 tot 13.00 uur een vervolgbijeenkomst op 
de B100 plaats in de Blaercom. Alle inwoners van Blaricum zijn van harte welkom om 
mee te praten over de bijdrage die zij willen leveren aan het vervolg op de dialoog, 
het behoud van de identiteit van het dorp en het versterken van de samenlevings-
kracht. Het is vooral de gemeenschap die daaraan kan bijdragen. Wij vinden uw 
mening en bijdrage daarom erg belangrijk en zien u graag de 21e.

Eerste ronde dialoog Blaricum
Vorig najaar zijn we vanuit de Dialoog 
Blaricum met u in gesprek gegaan. Er 
is een en u te onder een ink aantal 
inwoners gehouden, er is met onderne-
mers en maatschappelijke organisaties 
gesproken en bijna honderd inwoners 
hebben op 24 september 2016 tijdens 
de bijeenkomst B100 aangegeven wat er 
goed gaat in het dorp, wat beter kan en 
hoe de toekomst van het dorp er wat hen 
betreft uit moet zien. Hieruit zijn negen 
onderwerpen gekomen die we graag op 
21 januari 2017 verder met u uitwerken. 

Wat gaan we doen?
De volgende onderwerpen uit de 
eerste ronde worden in groepen verder 
uitgewerkt, zodat duidelijk wordt wat 
inwoners kunnen en willen doen en hoe 
wij daarin kunnen faciliteren:
1. Behoud dorpskarakter en identiteit

2. Blaricum Groen en Schoon
3.  Geluidshinder (A27/Stichtseweg) 

terugbrengen
4.  opend en op de fiets van kern tot kern
5. Veilig Verkeer Blaricum
6. Bruisend Blaricum
7. Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer

.  Blaricum authentiek, sterk en vitaal: 
het begint bij wonen

. Burgerre ectie  Burgerraad

Wij hebben daar zelf nog het onderwerp 
communicatie’ aan toegevoegd, omdat 
we hebben ervaren dat inwoners dit 
door alle onderwerpen heen een belang-
rijk thema vonden waar wat hen betreft 
nog verbetering in mogelijk is. Uiteraard 
bent u van harte welkom om een ander 
idee aan te dragen.
10.  ommunicatie tussen gemeente en 

inwoners
11. Spontane idee n

Deelnemers kiezen een onderwerp en 
gaan die in twee ronden verder uitwer-
ken. Hierna presenteert iedere groep zijn 
idee aan de rest van de aanwezigen. 

Vervolg 
Na de bijeenkomst van 21 januari is 
iedere groep gekoppeld aan een raadslid 
die hen de komende tijd begeleidt in de 
uitwerking van het onderwerp. Over drie 
maanden wordt weer een bijeenkomst 
gepland, waarin alle groepen de resul-
taten presenteren en de vervolgacties 
worden besproken.

Aanmelden
iefst v r 1  januari aanmelden bij 

Marjolein van der Marel, via marjolein.
van.der.marel belcombinatie.nl

Informatie
Meer informatie over het traject Dialoog 
Blaricum vindt u op onze website. ok 
op de Facebookpagina van de gemeente 
vindt u informatie in de vorm van foto’s 
en film. Heeft u vragen over de vervolg-
bijeenkomst? Neemt u dan contact op 
met Marjolein van der Marel, via marjo-
lein.van.der.marel belcombinatie.nl

Uitnodiging: komt u naar het vervolg op de Dialoog 
en de B100?
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BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zui-
dersingel 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 (gemeentelijke regels en wetten) 
bekendgemaakt. Wilt u bericht ontvangen van de bekendma-
kingen via e-mail of app? Via www.overuwbuurt.overheid.nl 
kunt u zich hiervoor aanmelden.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

De agenda’s van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken 
worden niet meer in dit blad gepubliceerd. 
U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken - zodra deze bekend zijn 
- bekijken via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsverga-
deringen) en bij de balie in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad 
en rondetafelgesprekken

Stemmen met een kiezerspas
De burgemeester van Blaricum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toege-
staan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1.  Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de 

verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend 

bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is 
geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een 
kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.

3.  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 
januari 2017 als kiezer zijn geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5.  Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te 

nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS
1.  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machti-

gen om voor hem/haar te stemmen.
2.  De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de 

kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3.  De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de 

gemachtigde over.
4.  Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meege-

ven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5.  Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met 

de dag van de stemming.
6.  Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uit-

brengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk 
met de eigen stem te worden uitgebracht. 

De burgemeester van Blaricum maakt bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 
woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te 
brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de 
volgende bepalingen:

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1.  Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren 

verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau 
aan de stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moe-
ten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend 
bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag  
30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd. 

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toege-
staan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelne-
men.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. 

B. MONDELINGE AANVRAAG
1.  De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk 

op dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur, de stempas over te leggen bij 
Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 
30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.

2.  Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toege-
staan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelne-
men.

3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervan-
gen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig 
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet 
stemmen.

Stemmen bij volmacht

Voor informatie over stemmen per brief en stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen kijkt u op www.blaricum.nl (Bestuur > Verkiezingen).
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes.

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app
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E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BE  ombinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam blaricum.nl

De openbare straatverlichting in de Bijvanck wordt duurzamer gemaakt door het 
toepassen van LED verlichting. De gemeente Blaricum en de firma Ziut B.V. hebben een 
overeenkomst getekend die dit mogelijk maakt. De firma Ziut gaat voor de gemeente 
ook het beheer en onderhoud uitvoeren. Voor bewoners van de Bijvanck wordt nog 
een informatieavond over de plannen georganiseerd. 

De openbare verlichting in de Bijvanck 
wordt dit jaar grotendeels vervangen 
door nieuwe masten met LED armaturen. 

m dit te bereiken, worden circa zeshon-
derd nieuwe masten met LED armaturen 
geplaatst. Ruim honderd masten kunnen 
blijven staan en worden alleen voorzien 
van nieuwe LED armaturen. De overige 
lichtmasten, circa tweehonderd stuks, 
blijven buiten beschouwing. Deze zijn al 
voorzien van ED verlichting of zijn conditi-
oneel in goede staat.

Informatieavond
De vervanging van de huidige verlichting 

start naar verwachting dit voorjaar. Voor 
bewoners van de Bijvanck wordt vooraf-
gaand aan de uitvoering nog een infor-
matieavond georganiseerd. Zij ontvangen 
hierover nog bericht. 

Nieuw beleid
Met de overeenkomst met de firma Ziut 
geeft de gemeente Blaricum invulling aan 
nieuw beleid. De gemeente streeft hierbij 
e ci nte en e ectieve straatverlichting 
na, met oog voor duurzaamheid, energie-
besparing, verkeersveiligheid en sociale 
veiligheid. 

BIJVANCK KRIJGT LED VERLICHTING Voorkom woninginbraak tijdens 
de donkere dagen

De winterperiode is voor inbrekers erg aantrekkelijk, want in het donker kun-
nen zij makkelijker hun gang gaan. Maak het inbrekers niet te makkelijk. Zorg 
ervoor dat uw huis een bewoonde indruk maakt als u weg bent en doe de 
deur goed op slot. 

Verdachte situaties? Bel 112!
Ziet u verdachte personen in de tuin, 
personen die in huizen gluren of hoort 
u glasgerinkel? Vertrouw dan op uw on-
derbuikgevoel en bel meteen de politie 
via het alarmnummer 112. Uw telefoon-
tje kan belangrijk zijn en de pakkans van 
de dader(s) wordt hiermee vergroot. 
et bij zo’n verdachte situatie goed op 

het signalement van de verdachte, maar 
ook op bijzondere kledingkenmerken 
en eventueel het vervoermiddel (kleur, 
merk, t pe, kenteken). Deze informatie 
kan de politie helpen bij de opsporing 
van de dader(s).

p zaterdag 21 januari 2017 vindt van 10.00 tot 13.00 uur een vervolgbijeenkomst op 
de B100 plaats in de Blaercom. Alle inwoners van Blaricum zijn van harte welkom om 
mee te praten over de bijdrage die zij willen leveren aan het vervolg op de dialoog, 
het behoud van de identiteit van het dorp en het versterken van de samenlevings-
kracht. Het is vooral de gemeenschap die daaraan kan bijdragen. Wij vinden uw 
mening en bijdrage daarom erg belangrijk en zien u graag de 21e.

Eerste ronde dialoog Blaricum
Vorig najaar zijn we vanuit de Dialoog 
Blaricum met u in gesprek gegaan. Er 
is een en u te onder een ink aantal 
inwoners gehouden, er is met onderne-
mers en maatschappelijke organisaties 
gesproken en bijna honderd inwoners 
hebben op 24 september 2016 tijdens 
de bijeenkomst B100 aangegeven wat er 
goed gaat in het dorp, wat beter kan en 
hoe de toekomst van het dorp er wat hen 
betreft uit moet zien. Hieruit zijn negen 
onderwerpen gekomen die we graag op 
21 januari 2017 verder met u uitwerken. 

Wat gaan we doen?
De volgende onderwerpen uit de 
eerste ronde worden in groepen verder 
uitgewerkt, zodat duidelijk wordt wat 
inwoners kunnen en willen doen en hoe 
wij daarin kunnen faciliteren:
1. Behoud dorpskarakter en identiteit

2. Blaricum Groen en Schoon
3.  Geluidshinder (A27/Stichtseweg) 

terugbrengen
4.  opend en op de fiets van kern tot kern
5. Veilig Verkeer Blaricum
6. Bruisend Blaricum
7. Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer

.  Blaricum authentiek, sterk en vitaal: 
het begint bij wonen

. Burgerre ectie  Burgerraad

Wij hebben daar zelf nog het onderwerp 
communicatie’ aan toegevoegd, omdat 
we hebben ervaren dat inwoners dit 
door alle onderwerpen heen een belang-
rijk thema vonden waar wat hen betreft 
nog verbetering in mogelijk is. Uiteraard 
bent u van harte welkom om een ander 
idee aan te dragen.
10.  ommunicatie tussen gemeente en 

inwoners
11. Spontane idee n

Deelnemers kiezen een onderwerp en 
gaan die in twee ronden verder uitwer-
ken. Hierna presenteert iedere groep zijn 
idee aan de rest van de aanwezigen. 

Vervolg 
Na de bijeenkomst van 21 januari is 
iedere groep gekoppeld aan een raadslid 
die hen de komende tijd begeleidt in de 
uitwerking van het onderwerp. Over drie 
maanden wordt weer een bijeenkomst 
gepland, waarin alle groepen de resul-
taten presenteren en de vervolgacties 
worden besproken.

Aanmelden
iefst v r 1  januari aanmelden bij 

Marjolein van der Marel, via marjolein.
van.der.marel belcombinatie.nl

Informatie
Meer informatie over het traject Dialoog 
Blaricum vindt u op onze website. ok 
op de Facebookpagina van de gemeente 
vindt u informatie in de vorm van foto’s 
en film. Heeft u vragen over de vervolg-
bijeenkomst? Neemt u dan contact op 
met Marjolein van der Marel, via marjo-
lein.van.der.marel belcombinatie.nl

Uitnodiging: komt u naar het vervolg op de Dialoog 
en de B100?
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BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zui-
dersingel 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 (gemeentelijke regels en wetten) 
bekendgemaakt. Wilt u bericht ontvangen van de bekendma-
kingen via e-mail of app? Via www.overuwbuurt.overheid.nl 
kunt u zich hiervoor aanmelden.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

De agenda’s van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken 
worden niet meer in dit blad gepubliceerd. 
U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken - zodra deze bekend zijn 
- bekijken via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsverga-
deringen) en bij de balie in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad 
en rondetafelgesprekken

Stemmen met een kiezerspas
De burgemeester van Blaricum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toege-
staan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1.  Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de 

verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend 

bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is 
geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een 
kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.

3.  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 
januari 2017 als kiezer zijn geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5.  Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te 

nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS
1.  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machti-

gen om voor hem/haar te stemmen.
2.  De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de 

kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3.  De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de 

gemachtigde over.
4.  Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meege-

ven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5.  Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met 

de dag van de stemming.
6.  Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uit-

brengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk 
met de eigen stem te worden uitgebracht. 

De burgemeester van Blaricum maakt bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 
woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te 
brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de 
volgende bepalingen:

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1.  Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren 

verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau 
aan de stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moe-
ten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend 
bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag  
30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd. 

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toege-
staan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelne-
men.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. 

B. MONDELINGE AANVRAAG
1.  De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk 

op dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur, de stempas over te leggen bij 
Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 
30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.

2.  Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toege-
staan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelne-
men.

3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervan-
gen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig 
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet 
stemmen.

Stemmen bij volmacht

Voor informatie over stemmen per brief en stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen kijkt u op www.blaricum.nl (Bestuur > Verkiezingen).
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes.

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app
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Namens het gemeentebestuur van Blaricum wens ik u allen een heel mooi en gezond  toe. Voor de tweede 
keer op rij hee  het gemeentebestuur van Blaricum er voor gekozen dit jaar geen traditionele nieuwjaarsrecep-
tie in het gemeentehuis te houden  maar aan te sluiten bij het idwintervuur op t arde  als mooi initiatief 
voor en door Blaricummers. 

Bij de goede wensen voor het nieuwe jaar hoort ook 
een terugblik op het oude jaar. Er is weer genoeg ge-
beurd in ons dorp het afgelopen jaar:

Als belangrijkste verbindend element in onze gemeen-
schap zijn daar natuurlijk de jaarlijks terugkerende 
evenementen die met dank aan onze vele vrijwilligers 
kunnen worden georganiseerd. Nieuw het afgelopen 
jaar, of liever gezegd terug van weggeweest, was de 
schilderwedstrijd plein air Art(ist) en ood georga-
niseerd door de stichting Blaricum romotie op een 
prachtige warme dag in juli. Afgelopen jaar werd ook 
de Dag van het Werkpaard weer georganiseerd na een 
jaartje pauze, ditmaal geheel op de Eng aan de Noolse-
weg, wat een groot succes bleek te zijn: de belangstel-
ling was enorm! 

In 2016 was Blaricum namens de BEL-gemeenten ook 
gastgever voor de jaarlijkse BE -Veteranendag. p 
5 mei (Hemelvaartsdag) werden de BEL-veteranen 
ontvangen op een zonovergoten ranjeweitje waar de 
traditionele blauwe hap’ werd geserveerd. Vervolgens 
werd onder grote belangstelling van de BEL-inwoners 
in de originele oude legerwagens van Het Gooi Bevrijd 
een rondtocht gemaakt door de drie BE -dorpen. Bij te-
rugkomst was er muziek van drumband M  uit aren 
en zang van Natasha Harper en haar band. 

BEL-veteranen met oude legerwagens van Het Gooi 
Bevrijd. Foto: Fotoyvon

In 2016 gingen we als gemeentebestuur ook in dialoog 
met onze inwoners over hun beeld van Blaricum en 
met name hoe Blaricum er in de toekomst in uw ogen 
uit zou moeten zien. Dat heeft een mooie oogst opge-
bracht van onderwerpen waar we vanaf begin 2017 
met veel plezier verder met u over in gesprek gaan. 

Een belangrijk onderwerp voor u als inwoner was 
veiligheid. We hebben daar e tra op ingezet in 2016. 
Met name het actuele onderwerp woninginbraken 
heeft veel e tra aandacht gehad van alle betrokkenen: 
politie, B A’s en gemeente, maar ook uw eigen inzet en 
betrokkenheid was en is daarbij van groot belang. Dat 
geldt voor de beveiliging van uw eigendommen, maar 
ook bij het in de gaten houden van wat er in uw buurt 
gebeurt. Buurt reventie Verenigingen en WhatsApp-
groepen kunnen daarbij zeer behulpzaam zijn en die 
laatsten zijn bovendien ook erg handig voor het onder-
houden van contacten met uw directe omgeving over 
allerlei praktische zaken. ok voor 2017 staat veiligheid 
weer hoog op de gemeentelijke agenda. 

Wijkagenten Frank van Zanten en Peter Knap. 
oto  oli e Blaricum emnes aren

Ook een mooi moment was de opening van het nieuwe 
winkelcentrum in de Bijvanck op 14 juni. De winkels, 
woningen en buurthuis De Malbak geven het hart van 
de Bijvanck een mooi aanzicht. Er is nog ruimte voor 
ondernemers om zich in de winkelruimtes te vestigen 
en de gemeenteraad heeft zich hard gemaakt voor een 
extra investering in de aankleding van het gebied. 

ethouder nne- arie ennis o ent het win elcen-
trum in de Bijvanc . oto  oto von

n september mochten we tijdens een e positie van 
de kunstenaarsvereniging Laren/Blaricum voor de 
allerlaatste keer vrij rondlopen in Nederheem, ons 
prachtige voormalige gemeentehuis waar velen mooie 
herinneringen aan bewaren. De bouw van de woonap-
partementen die erin komen is inmiddels gestart. 

Vrij rondlopen in Nederheem. Foto: Fotoyvon

Beste inwoners van Blaricum, 

Vervolg volgende pagina

Blaricummers den en mee over de toe omst van hun dor
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Post van de 
overheid digitaal 
ontvangen?

Wilt u uw post van de overheid liever digitaal ontvangen? 

Dat kan met de Berichtenbox van MijnOverheid. 

In uw persoonlijke Berichtenbox ontvangt u berichten 

over uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties 

van uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. 

Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u 

automatisch een e-mail. 

Ervaar zelf ook het gemak van MijnOverheid en log in 

met uw DigiD op mijn.overheid.nl.

Ervaar het gemak
van MijnOverheid

Overzichtelijk  •  Veilig  •  Altijd beschikbaar  |  mijn.overheid.nl

•  Post van de overheid in 

uw digitale Berichtenbox

  •  Zien welke gegevens de over- 

heid over u hee� vastgelegd

•    De status van uw vergunning- 

aanvraag volgen 

Post van de overheid in

uw digitale Berichtenbox

Zien welke gegevens de over-

heid over u hee� vastgelegd

De status van uw vergunning-

n november werden we helaas opgeschrikt door het plotselinge overlijden van 
Mari lle Bakker. Haar wegvallen is niet alleen voor haar dochters, vader, familie en 
dierbaren een groot verlies  het dorp heeft  dat ook zo ervaren. p de vrijwilligers-
avond, een dag na haar overlijden, hebben we daar ook bij sti lgestaan. 

Vanwege onze grote waardering voor de vele vrijwilligers die de drijvende kracht zijn 
achter Blaricum, hebben we besloten de vrijwilligersavond 2016 toch door te laten 
gaan. Mevrouw Traute van der Veer- eters won dit jaar de vrijwilligersprijs voor vijf-
ti en jaar inzet voor onder andere Tafeltje Dekje en het Repair af . eroen ost won 
de aanmoedigingsprijs voor jongeren onder de vijfentwinti g jaar, vanwege zijn inzet 
voor Stad en Lande Ruiters. 

Wethouder Ben Lüken met prijswinnaars mevrouw Traute van der Veer-Peters en 
Jeroen Post. Foto: Fotoyvon

We mochten dit jaar ook aan ti en inwoners uit ons dorp een Koninklijke onderschei-
ding uitreiken vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving  we gingen 
op bezoek bij 50, 60, 65 en 70 jaar getrouwde echtparen en was er zelfs een zeer 
vieve 100-jarige die we mochten feliciteren  

Aan het einde van vorig jaar ontving de Historische Kring met BeeldBankBlaricum 
de award voor de Blaricummer van het Jaar 2016 van BELNieuws, voor al het goede 
werk dat deze vrijwilligers leveren aan met name het bewaren van de geschiedenis 
van Blaricum. 

aten we hopen dat 2017 ons vooral weer veel mooie dingen zal brengen en dat we 
daar als alle inwoners van Blaricum gezamenlijk een bijdrage aan mogen leveren

Namens het gemeentebestuur, 
Joan de Zwart-Bloch, 
burgemeester

p www.blaricum.nl (Bestuur > Nieuws en Bekendmakingen > Nieuwsberichten) 
vindt u een uitgebreidere versie van deze nieuwjaarswens met links naar onder 
andere fi lmpjes en foto’s.

Vervolg vorige pagina

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch met de 100-jarige mevrouw J.C. Hollema. 
Foto: Studio Kastermans

p 10 en 11 maart 2017 steken veel maatschappelijk betrokken Nederlanders 
de handen uit de mouwen ti jdens N doet. Dit is de grootste vrijwilligersacti e 
van Nederland, georganiseerd door het ranje onds. 

amen aan de slag
veral in het land zijn leuke vrij-

willigersacti viteiten te doen: het 
opknappen van een clubhuis, een 
dierenverblijf of een speeltuin of een 
paar uur erop uit met ouderen of 
gehandicapten. Tussen al deze klus-
sen vindt u vast een mooie acti viteit 
die u samen met uw collega’s, familie 
of sportt eam kunt doen. Bent u 
maatschappelijk betrokken en heeft  
u zin om een dag(deel) de handen uit 
de mouwen te steken? Meld u aan 
op www.nldoet.nl Er komen dagelijks 
nieuwe acti viteiten bij

lus of acti viteit aanmelden
Heeft  u of kent u een maatschappelij-
ke organisati e waar vrijwilligers nodig 
zijn voor een leuke klus of acti viteit? 
Meld deze dan aan op www.nldoet.nl 
Als u dit v r 31 januari doet dan kan 
het ranje onds een bijdrage
geven van maximaal € 400,-.
 

eer informati e
Voor aanmelding, e tra informati e, 
het laatste nieuws en ti ps en inspira-
ti e voor een N doet acti viteit kunt u 
terecht op www.nldoet.nl

NLDOET 2017: DOET U OOK MEE?
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nieuwe acti viteiten bij

lus of acti viteit aanmelden
Heeft  u of kent u een maatschappelij-
ke organisati e waar vrijwilligers nodig 
zijn voor een leuke klus of acti viteit? 
Meld deze dan aan op www.nldoet.nl 
Als u dit v r 31 januari doet dan kan 
het ranje onds een bijdrage
geven van maximaal € 400,-.
 

eer informati e
Voor aanmelding, e tra informati e, 
het laatste nieuws en ti ps en inspira-
ti e voor een N doet acti viteit kunt u 
terecht op www.nldoet.nl

NLDOET 2017: DOET U OOK MEE?
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Nationaal MS fonds
De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit jaar een groot succes. In Blaricum is een mooi 
bedrag van € 790,03 opgehaald. Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten en collec-
te-coördinatoren voor hun inzet.

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl,
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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

Dorpsagenda

EXPOSITIES
Singer Laren van 18 jan t/m 14 mei 
tentoonstelling van een van de meest 
succesvolle hedendaagse fotografen uit 
Nederland: Desiree Dolron. Tevens de 
tentoonstelling Gestel en Sluijters: de 
vrouwen. Een keuze van Desiree Dol-
ron. Openingstijden: di t/m zon van 
11.00-17.00 uur. www.singerlaren.nl.
Rosa Spier Huis t/m 29 jan expositie 
Henk Lassche, schilderijen en Nynke 
Schepers, beelden. Openingstijden: da-
gelijks tussen 10.00-16.00 uur. 
www.rosaspierhuis.nl.
HKB t/m 11 maart expositie penteke-
ningen Tom Bezemer. Openingstijden: 
zat. 14.00-16.00 uur en don 20.00-22.00 
uur. www.hkbblaricum.nl. 
Tandheelkunde kliniek Blaricum t/m 
21 april Kleurrijk leven, verkoopexpo-
sitie van Monique de Meyere; schilde-
rijen op doek en houten kistjes. De ten-

toonstelling is te bezichtigen van ma t/m 
vrij van 09.00-17.00 uur. 
Tergooi ziekenhuis Blaricum in jan/
feb expositie van de kleurrijke schilde-
rijen van Arie Koning (bekend van zijn 
expositie op de Miljonair Fair). In zie-
kenhuizen wordt steeds meer aandacht 
besteed aan de factoren die kunnen bij-
dragen aan een helende omgeving, zoals 
kleuren en kunst. 

‘Van Hynckes tot Ten Hoope, de veel-
zijdige Blaricumse kunst’
Wat hebben Raoul Hynckes en Bob 
ten Hoope met elkaar gemeen? Ogen-
schijnlijk niet veel. Hynckes schilderde 
op magisch realistische wijze stille-
vens vol symboliek terwijl Ten Hoope 
vooral bekend staat om zijn naakten en 
caféscènes. Toch werden beide kunste-
naars aangetrokken tot het kunstenaars-
dorp Blaricum. In de laat 19e en vroeg 

20e eeuw waren Blaricum en Laren 
toevluchtsoorden geworden voor kun-
stenaars en ‘andersdenkenden’. Door 
elkaar in het Gooi op te zoeken, al dan 
niet in de kolonie, ontstond een inspi-
rerende omgeving. Dit trok een veel-
zijdige stoet kunstenaars naar het Gooi 
aan zoals; Piet Mondriaan, Bart van der 
Leck, Leo Gestel,  Herman Kruyder, 
Lou Loeber  en Herman Heijenbrock. 
Tijdens een lezing door Diana Kost-
man, georganiseerd door de Historische 
Kring Blaricum, zal worden ingegaan 
op het leven en werk van onder meer 
deze kunstenaars.  
21 februari in het Vitusgebouw, aanvang 
20.00 uur. 
Informatie: www.hkbblaricum.nl. 
 
WELZIJN/CULTUUR
Historische Kring Blaricum 18 jan 
Film 200 Jaar Blaricum. Reservering 

noodzakelijk via info@hkblaricum.nl of 
tel. 06 53168006. Entree € 3,- niet le-
den en voor leden HKB gratis. Locatie: 
Brinklaan 4a. Aanvang 20.00 uur.
Repair Café 14 jan in Blaercom, 10.00-
13.00 uur. De reparaties worden gratis 
uitgevoerd, wel wordt een vrijwillige 
donatie op prijs gesteld. Eventueel te 
vervangen onderdelen dient u zelf mee 
te brengen.
Het Theosofisch Genootschap lezingen 
op 21 feb, 21 maart, 18 april en 16 mei. 
Studiebijeenkomsten op 7 feb, 7 maart, 
4 april, 2 mei, 13 juni. Blaercom, 20.00 
uur. 
Informatie www.theosofie.net.
Rommelmarkt Koningsdag Goederen 
voor de rommelmarkt op de Blaricum-
merie op Koningsdag kunt u brengen 
bij Rie Rigter, Eemnesserweg 4. Geen 
groot meubilair. 

Galerie Cézanne
door Gerda Jellema
Op een mooie locatie, midden in het oude dorp, heeft Blaricum een nieuwe ga-
lerie gekregen: Galerie Cézanne. In 2016 besloot pottenbakster Renée Franken 
om vanuit de kop van Noord-Holland naar Blaricum te verhuizen waarbij zij 
koos voor een galerie aan huis.

Op haar site vertelt Renée: ‘40 Jaar gele-
den organiseerde ik mijn eerste tentoon-
stelling in een bouwvallige boerderij 
in Julianadorp. Daarvoor woonde ik in 
Engeland, waar ik mijn vak als potten-
bakker leerde. De eerste jaren gaf ik les 
in mijn pottenbakkerij en later ook als 
gastdocente op de middelbare school. In 
1987 nodigde mijn vakgroep mij uit om 
zitting te nemen in een commissie bij het 
voormalige Ministerie van WVC.  De 
commissie werd in het leven geroepen 
om aansluitend kunstbeleid te maken 
na het wegvallen van de zogenoemde 
BKR-regeling.’

Tentoonstellingen en model 
De Noord-Hollandse omgeving met het 
unieke licht en de rust bleken ook andere 
kunstenaars aan te trekken. Renée orga-
niseerde ieder jaar tentoonstellingen. De 
eerste tentoonstelling in 1976 gaf aanlei-
ding tot diverse publicaties, omdat het 
de eerste tentoonstelling was waar een 
podium werd geschapen voor amateurs 

die zich met verschillende takken van 
kunst bezig hielden. Renée heeft zich 
zoveel mogelijk gericht op bijzondere 
tentoonstellingen of bijzondere thema’s. 
Met als hoogtepunt de tentoonstelling 
die zij voor de gemeente Den Helder or-
ganiseerde; een tentoonstelling met wer-
ken van Paul Citroen en Carel Willink. 
Renée was 15 jaar lang model van Paul 
Citroen, in de documentaire Paul Citroen 
van de AVRO vertelt zij hier over.

Cézanne in Blaricum
Sinds augustus 2016 heeft Renée Fran-
ken een kleine galerie aan huis in het 
oude dorp: Galerie Cézanne. Renée: 
‘Mijn grote galerie en werkplaats heb ik 
ingeruild voor ruimtes met aanmerkelijk 
minder oppervlak. Hierdoor kan ik o.a., 
in tegenstelling tot in mijn vorige gale-
rie, geen grote schilderijen ophangen. 
De naam Cézanne heb ik gekozen omdat 
Cézanne één van mijn lievelingsschil-
ders is en tevens ter nagedachtenis aan 
mijn overleden kooikerhond Cézanne.’

Expositie
Vanaf eind 2016 is er een doorlopende 
expositie te zien van verschillende kun-
stenaars in vier verschillende stijlen. 
Onder anderen van de Blaricumse Ellen 
van Hemert. Ellen, voormalig actrice, 
heeft zo’n sterke binding met het thea-
ter, dat haar schilderijen een afspiege-
ling daarvan zijn. Elk schilderij vertelt 
een verhaal, ooit gespeeld of verteld. 
Of van een verhaal dat nog verteld moet 
worden. Andere kunstenaars zijn: Marie 
José Jansen, Wilma Selie en Irma van de 
Zande. Ook keramisch werk van Renée 
Franken zal te bezichtigen zijn.

Galerie Cézanne 
William Singerweg 7 

Openingstijden: do-vr-za: 
14.00 tot 16.00, 

tel.: +31 35 888 96 79
www.galeriecezanne.nl

Renée FrankenWerk van Ellen van Hemert
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