
Penningmeester 
gezocht
Het bestuur van hei & wei bestaat uit 
een voorzitter (Jacqueline Gesink-Blick-
man), secretaris (Tom van Meeuwen) en 
penningmeester (Rist Brouwer). Zij zijn 
verantwoordelijk voor de  advertenties 
en sponsoren, de contacten met de ge-
meente en het fi nanciële beleid van de 
stichting. Rist Brouwer wil, na een ja-
renlange bijdrage aan ons dorpsblad, het 
stokje overdragen. Wie wil ons komen 
versterken? 
Bij interesse of vragen: Rist Brouwer 
06-53937221. 

Amnesty Interna-
tional Collecte
Van 5 t/m 11 maart gaan weer duizen-
den vrijwilligers geld inzamelen voor 
de strijd tegen de mensenrechten-
schendingen in de wereld. 

Anita Witzier steunt ook dit jaar deze 
collecte van harte. Door uw bijdrage kan 
Amnesty International dit belangrijke 
werk voortzetten! Helpt u ons? 

Plastic doppen
Trees van Paassen uit de Bijvanck is de 
trotse oma van Casper. Casper spaart 
plastic doppen voor  KNGF Geleide-
honden. 
Wilt u ook doppen sparen om mensen 
met een handicap te helpen aan een ge-
leidehond? Per kilo ontvangt KNGF Ge-
leidehonden een vergoeding die geheel 
ten goede komt aan de opleiding van de 
geleidehonden. 
Zie www.geleidehond.nl/doppen.
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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

Het Blaricums Midwintervuur 2017
door Elisabeth Loudon
Op zondagmiddag 8 januari jl. heeft alweer voor de 5e keer het Blaricums 
Midwintervuur plaatsgevonden aan de Meentzoom. In groten getale kwam men 
er op af om elkaar de hand te schudden voor een nieuwjaarswens, onder het 
genot van warme drankjes en hapjes. Het evenement werd georganiseerd door 
Rotary Club Blaricum Centaurea.

Nieuw was het gezellige hoekje onder 
de bedoeïentent waar heerlijke stamp-
potten en rookworsten werden verkocht. 
Muzikaal gezien is dit jaar een waar 
hoogtepunt bereikt, met de soulzang van 
Ivanildo Kembel en de melancholische 
‘Hollandse liede-
ren’ van Michel 
Bak, afgewisseld 
met de swingende 
nummers die wer-
den gedraaid door 
DJRo. Jong en oud 
liet zich meeslepen 
door de muziek en 
daarmee was het 
feest een feit.

De loterij
Het inmiddels tra-
ditionele ‘Rad van 
Fortuin’ werd weer 
gedraaid om de hoofdprijzen van de lo-
terij aan te wijzen, die met verve werden 
verkondigd door oud-Blaricummer van 
het jaar Frans Ruijter. Myriam Ernst, de 
huidige voorzitter van de Rotary Club, 
memoreerde in haar speech met dank-

baarheid de geweldige steun die vanuit 
de winkeliers in het dorp is geboden aan 
de loterij doordat zij prijzen beschikbaar 
hebben gesteld, en doordat de Rotary-le-
den vele malen met een tafel en een Ro-
tary vlag voor hun winkel mochten staan 

voor de verkoop van 
de loten: ‘Geweldig 
dat dit zo gegroeid 
is, dat wij als dorp 
zo met elkaar en 
deze happening ver-
groeid zijn.’

Mariëlle Bakker
Natuurlijk werd het 
gemis van Mariëlle 
Bakker veelvuldig 
benoemd. Myriam 
Ernst zei hierover in 
haar speech: ‘Zoals 
alle jaren, hebben 

ook deze keer alle vrouwen van onze 
club zich op alle fronten ingezet om er 
een onverdeeld, geweldig succes van te 
maken. Althans gezorgd voor de ingre-
diënten om er een geweldig feest van 

Het vinden 
van de juiste 

werknemer is 
nog nooit zo 

simpel geweest

#1 Vacaturesite van Nederland

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
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‘Chef Vuur’ Anneke van Engeland
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Het perfecte plaatje van Blaricum 
door de eindredactie
In het RTL-programma 
Het Perfecte Plaatje gin-
gen bekende Nederlan-
ders met een passie voor 
fotografi e de strijd met 
elkaar aan. 

Normaal gesproken zien 
we Humberto Tan, Kim 
Feenstra, Ruud Feltkamp, 
Heleen van Royen en onze 
dorpsgenoten Marco Bor-
sato, Winston Gerschtano-
witz en Paulien Huizinga 
voornamelijk vóór de ca-
mera. In Het Perfecte Pla-
tje toonden ze hun kunsten 
áchter de camera. Hun 
foto’s werden beoordeeld 
door professionals uit 
het vak en Humberto Tan 
kwam als winnaar uit de 
bus en won daarmee een 
fotoreportage in National 
Geographic.

Paulien Huizinga
Wij vroegen aan Paulien 
Huizinga, alweer negen 
jaar wonend in het oude dorp, haar ‘per-
fecte plaatje’ van Blaricum met ons te 
delen.  Paulien: ‘Ik heb deze foto geko-
zen omdat ik deze koeien iedere dag te-
gen kom als ik mijn honden uitlaat. Maar 
ook omdat ze inmiddels zo typerend 
zijn voor onze omgeving.’ Paulien heeft 
deze shoot met ontzettend veel plezier 
gemaakt. ‘Ik heb een halve dag bij ze in 

de wei gezeten. De kleine was vreselijk 
nieuwsgierig en wilde steeds kijken wat 
ik kwam doen. Moeders vertrouwde het 
niet zo en kwam steeds tussen ons in-
staan. Het vertederde mij. Alles bij el-
kaar maakt dit het perfecte plaatje van 
Blaricum voor mij.’ 

Paulienhuizingaphotography.com

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Duisternis met lichtpuntjes

Wijzend naar zijn oudste dochter 
zegt de ‘grote man’ voor de verzamel-
de pers: ‘If she was not my daughter, 
I would date her.’ Uh? Aan het woord 
de radicaalste president van de VS 
ooit. Een charismatische, dictatoriale 
narcist. Gevoelloos. Hard. Onbe-
heerst. Kortzichtig. Inconsequent. 
Gaat fl itsend van start. Decreet 
na decreet. Staatshoofden schoffe-
rend. Regeert met oneliners. Be-
leid: economisch onverantwoord. 
Persconferenties: pure poppenkast. 
Onrust. Tegendemonstraties overal. 
Enkele ministers volgen al hun eigen 
koers. Of worden ontslagen. Twijfel 
groeit. Ook bij de republikeinen. Het 
‘voordeel van de twijfel’ verdampt. 
De beurzen zijn onzeker. Hoe lang 
nog? In Las Vegas wordt al gewed op 
zijn regeringsduur: vijf, zes, zeven 
maanden? 
De hele wereld is bezorgd en terug-
houdend. Behalve de populistische 
partijen, die onzeker gloriëren. 
Eerste lichtpuntje: de toenemende 
negatieve uitstraling van hun ‘grote 
voorbeeld’ op de zwevende kiezers. 

We leven in duistere dagen. Ver-
moeid, onrustig en onzeker. We 
razen als in een wilde achtbaan door 
een griezelig spookhuis. Ongenood 
beheerst de ‘grote man’ onze dage-
lijkse gesprekken. Wat gaat er verder 
gebeuren? Duizenden Amerikaanse 
psychiaters tekenden al een petitie 
waarin hij als psychologisch incapa-
bel beoordeeld wordt voor zijn presi-
dentiële taken en verplichtingen. Een 
reden voor afzetting. En wat kunnen 
wij doen? Demonstreer. Maak 
grappen over hem. Zoals Lubach en 
collega’s. En denk goed na als je gaat 
stemmen in maart.  
Deze duistere dagen zijn voorlopig 
nog niet voorbij, ook al is er elders 
best nog wel iets goeds te constateren. 
We zitten vast in een soort collectieve 
depressie. Zo erg zelfs dat er op tv 
een gala aan gewijd is...

Laatste lichtpuntje: de zeldzaam 
mooie dagen met zonovergoten 
schaatsgenot! Fraaie, diepdonkere 
ijsvlakten. Schitterende natuur. De 
eerste schaatsmarathon. Oud-Hol-
landse beelden. Als stoute kinderen 
gaan we allemaal glunderend het ijs 
op. Zwierend achter elkaar in lange 
linten over vervaarlijk krakende 
vlakten. Langs wuivende rietkragen 
en statig draaiende windmolens. 
Prachtige vergezichten. Even ieder-
een helemaal blij. Eindelijk schaat-
sen we!

    


         


   

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
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‘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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te maken. De kar die andere jaren ook 
vooral getrokken werd door onze stoe-
re, sterke Mariëlle, moest ook deze keer 
weer goed gevuld haar diensten bewij-
zen. Wel willen wij even stil staan bij het 
vreselijke verlies van onze vriendin en 
mede Rotarian, Mariëlle, die op zo on-
verwachte wijze van ons is weggegaan. 
Wij willen vanaf deze plek vandaag 
familie en vrienden hier aanwezig nog-
maals laten weten dat Mariëlle in onze 
harten voort zal blijven leven en wij deze 
happening ook uit haar naam wederom 
neergezet hebben.’

Goede doelen: de opbrengst 
Inmiddels is bekend dat de opbrengst 
van het Blaricums Midwintervuur ruim 
18.000 euro bedraagt! Deze zal ten 
goede komen aan twee goede doelen, 
namelijk de lokale Sport- en Gym-
nastiekvereniging Vlugheid en Kracht 
(V&K) en de landelijke Stichting Het 
Vergeten Kind. Over de laatste zei My-
riam Ernst: ‘….wist u dat Nederland 
48.000 van deze kinderen telt, die in 
opvangvoorzieningen wonen? Dat zijn 
er veel te veel en dan is het erg nodig 
om hier in bij te dragen.’ En over V&K: 
‘Super gaaf om een doel zo dicht bij huis 
van steun te kunnen voorzien. Sport en 
spel zijn ongelofelijk belangrijk voor 

kinderen en dat moeten we blijven sti-
muleren.’ Deze enthousiaste woorden 
werden nog bekrachtigd door een spran-
kelend dansje dat werd opgevoerd door 
een tiental turnsters van de sportvereni-
ging, onder leiding van Linda Eggen-
kamp.

Het vuur
Met vereende krachten was het wederom 
gelukt om een enorme stapel kerstbomen 
te bouwen. De Rotary Club had ‘Chef 
Vuur’ Anneke van Engeland aangewezen 
om dit jaar het vuur aan te steken; een 
emotionele maar heel dankbare taak, na-
dat Mariëlle Bakker haar vorig jaar was 
voorgegaan…  Zodoende werd om 17.30 
uur opnieuw een gigantisch vuur ontsto-
ken. Een warme rode gloed verlichtte het 
weiland en de gezichten van de omstan-
ders; men stond er vol bewondering naar 
te kijken. Ieder jaar weer een onverge-
telijk moment dat door honderden Bla-
ricummers wordt gedeeld. Een moment 
van ‘Samenlevingskracht’, zoals eerder 
in hei & wei benoemd door burgemees-
ter Joan de Zwart. Myriam Ernst memo-
reert hierover in haar speech: ‘Dat zegt 
alles waar we hier met elkaar voor staan 
en dat is ook precies wat ik vandaag als 
ik hier rondkijk, beleef.’
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Schoonheids-
specialisten
verwennen
vrouwen met
kanker
‘Goede verzorging van jezelf maakt 
dat je je beter voelt.’ Dit geldt ook als 
je ziek bent. Daarom organiseert stich-
ting Look Good Feel Better in samen-
werking met schoonheidsspecialisten 
voor de 2e keer de landelijke actie 
‘Geef een glimlach cadeau’.

RL Total Cosmetics geeft net als alle 
deelnemende schoonheidsspecialisten 
verwenmomenten cadeau, op 17 en 24 
februari. Vrouwen met kanker melden 
zich via de actiewebsite direct aan bij 
een schoonheidsspecialist bij hen in de 
buurt. Je vindt RL Total Cosmetics/Mary
Faber en de andere deelnemende schoon-
heidsspecialisten op de actiewebsite 
www.geefeenglimlachcadeau.nl.

Alle schoonheidsspecialisten werken 
volgens een protocol of zijn opgeleid tot 
het verzorgen van mensen met kanker.

Van Hynckes tot Ten Hoope, 
de veelzijdige Blaricumse kunst
Wat hebben Raoul Hynckes en Bob ten Hoope met elkaar gemeen? Ogen-
schijnlijk niet veel. De van oorsprong Belgische Hynckes schilderde op magisch 
realistische wijze stillevens vol symboliek terwijl Ten Hoope vooral bekend 
staat om zijn naakten en caféscènes. 

Toch werden beide kun-
stenaars aangetrokken 
tot kunstenaarsdorp Bla-
ricum. In de laat 19e en 
vroeg 20e eeuw waren 
Blaricum en Laren toe-
vluchtsoorden geworden 
voor kunstenaars en ‘an-
dersdenkenden’. Door 
elkaar in het Gooi op te 
zoeken, al dan niet in de 
kolonie, ontstond een in-
spirerende omgeving. Dit 
trok een veelzijdige stoet 
kunstenaars naar het Gooi, 
onder wie Piet Mondriaan 
en Bart van der Leck maar 
ook Leo Gestel,  Herman 
Kruyder, Lou Loeber  en 
Herman Heijenbrock. Tij-
dens een lezing door Di-
ana Kostman zal worden 
ingegaan op het leven en 
werk van ondermeer deze 
kunstenaars. Plaats van 
handeling Vitusgebouw, 
21 februari 20.00 uur, or-
ganisatie HKB. 

Broodje Eline & 
Broodje Dylano
Twee leerlingen van theehuis De T-Berg 
hebben meegedaan aan de wedstrijd 
‘Lekker Anders’ van de Horecava, de 
vakbeurs voor horecaprofessionals. 
Ze hebben weken geoefend op ‘hun’ 
broodje en vielen in de prijzen.

Eline Postma heeft de 3e prijs met 
Broodje Eline gewonnen en Dylano Pe-
letier een sponsorprijs met zijn Broodje 
Dylano. Ze waren de jongste deelnemers 
aan de wedstrijd!

Theehuis De T-Berg is een leer- en werk-
plek voor leerlingen van Mytylschool De 
Trappenberg. Dit bijzondere en klein-
schalige leerproject is bedoeld om de 
overgang van school naar de maatschap-
pij vorm te geven. De T-Berg is voor een 
kopje koffie en voor een lunch open van 
ma t/m don van 10.00-15.30 uur en vrij-
dag van 11.30-15.30 uur, Crailoseweg 
116A, www.t-berg.nl. Uiteraard staan de 
winnende broodjes op de menukaart.

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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Schilderij van Bob ten Hoope

Eline en Dylano vielen in de prijzen op 
de Horecava

Red de krant!?

door Jan Greven 
Het gaat niet goed met de Gooi en Eemlander. Advertenties lopen terug, lezers 
zeggen op. En nu moet een kwart van de journalisten weg. Schokkend nieuws 
voor wie de regionale krant een warm hart toe draagt. 

Bij de Blaricumse Raad is daar geen 
misverstand over. Als hart onder de riem 
nam de Raad op 24 januari jl. een motie 
‘Behoud Regionale Pers’ aan met daarin 
de opdracht aan zichzelf  ‘noodzaak en 
belang van een regionaal onafhankelijk 
dagblad te onderstrepen en uit te dragen.’

De verslaggever van de Gooi en Eemlan-
der was de hele vergadering aanwezig. 
Knap moeilijk om zo’n vergadering in 
een handzaam twee kolommetje te ver-
slaan, dacht ik toen ik hem daar zo achter 
zijn tafeltje zag. Ik had me geen zorgen 
hoeven maken. De verslaggever beperkte 
zijn raadsverslag tot de motie over zijn 
krant. Verstandig. Veel meer nieuws zat 
er verder niet in. Ook al omdat de ruzie 
over de aanbesteding van de kunstgras-
velden van BVV’31, waarover de ge-
moederen de vorige keer zo hoog waren 
opgelopen, op voor een buitenstaander 
onnavolgbare wijze gesust bleek. 

Saai dus, die vergadering? Nee, hele-
maal niet. Er werd hard gewerkt en soms 
ook nog venijnig gedebatteerd. Maar 
nieuws? Aan de orde was het Bestem-
mingsplan Dorp. De vorige dateerde van 
tien jaar terug. Er moest een nieuwe ko-
men. Van wie dat moest? Van de Provin-
cie natuurlijk. De Raad is meer en meer 
uitvoerder geworden van de bureaucrati-
sche wensen van Rijk en Provincie. 

Zo’n bestemmingsplan wordt zorgvul-
dig aangepakt. Op tafel lag een Nota van 
Uitgangspunten. Dat moet leiden tot een 
Voorontwerp. Dat weer tot een Ontwerp 
Bestemmingsplan en dan pas is er een 

Bestemmingsplan. Intussen had er al 
een Centrumvisie ter tafel gelegen. We 
maakten dus stap 2 van in totaal 5 stap-
pen mee. Op de publieke tribune zaten 
tien man. 

In feite kampt de Raad met hetzelfde 
probleem als De Gooi en Eemlander. 
Beide komen uit een vroegere periode. 
Uit een tijd dat de Raad het dorp be-
stuurde en de krant daarover berichtte. 
Kleinschalig, dicht bij huis, herkenbaar. 
Die tijd is voorbij. De Raad bestuurt het 
dorp niet meer. Dat doet een anonieme 
bureaucratie in Den Haag en Haarlem. 
De lezer van vroeger, de lezer die zich 
betrokken voelde bij zijn regio, die over 
Weesp even graag las als over Hilver-
sum, ook al woonde hij in Blaricum, die 
lezer is goeddeels weg. 

Ik ga niet romantisch doen, maar con-
stateer wel dat er in die tijd een gevoel 
was van gemeenschap. Een idee van bij 
elkaar horen. Een idee dat als een wolk 
boven ons leek te zweven en dat ons met 
elkaar verbond. Als lezers van de Gooi 
en Eemlander.  De hoofdredacteur van 
de Gooi en Eemlander, Guus Pikkemaat, 
wás iemand in Het Gooi. Als Blaricum-
mers. Als inwoners van het Gooi.  

Die wolk is weg. En niets, zelfs de beste 
bedoeling niet, krijgt haar terug. 

Toch is er nog een Raad. Toch is er nog 
een krant. Beide staan voor iets dat je 
niet zou willen missen. Maar meer dan 
een motie zit er niet in. 

Hei&wei_nr489.indd   3 07-02-17   11:35



Overzichtstentoonstelling 
Atelierroute Blaricum in nieuwe 
Theater Enzlin
door Anneke Martens-van der Vlugt en Marjolijn Schat
Sinds 2005 wordt door de Stichting Kunst en Cultuur Blaricum elk jaar een Ate-
lierroute georganiseerd. Inmiddels weten jaarlijks een kleine duizend bezoekers 
de ateliers van de Blaricumse kunstenaars te vinden. Bezoekers komen zowel uit 
Blaricum als uit de regio en uit verschillende delen van het land.

Ook in 2017 zal op 
23 en 24 september 
weer een Atelier-
route plaatsvinden. 
U kent waarschijn-
lijk het logo wel: 
kobaltblauwe ach-
tergrond met kleu-
rencirkel. Ze staan 
op de billboards 
in het dorp en op de vlaggen die bij de 
deelnemende ateliers hangen. Ook is er 
tijdens de Atelierroute een overzichts-
tentoonstelling, zodat de bezoekers ken-
nis kunnen nemen van werk van alle 
deelnemende kunstenaars. Deze was tot 
vorig jaar in het gemeentehuis aan de 
Kerklaan.

Overzichtstentoonstelling in Enzlin 
Theater
Recent heeft de organisatie van de Ate-
lierroute te horen gekregen dat zij niet 
meer welkom is in het gemeentehuis. Di-
rect hebben ze hun netwerk in het dorp 
benut om een nieuwe locatie te vinden... 
en dat is gelukt! Bij de nieuwe eigenaren, 
Deirdre van der Wolk en Peter Blanken-
stein, van Theater Enzlin (naast Hotel 
Bellevue) blijken zij van harte welkom te 
zijn. De Atelierroute commissie is daar 
heel erg blij mee want het voormalige 
theater is zeer geschikt om het werk van 
de ca. 30 deelnemers van de Atelierroute 
te tonen. Bovendien is het een creatie-
ve plek. Ook al staat het nu grotendeels 
leeg; de creatieve ’vibe’ is er nog steeds! 
Want als de muren konden spreken! In 
de voormalige opnamestudio’s van Bol-
land en Bolland hebben heel wat beken-
de namen rondgelopen: Golden Earring, 
André Hazes, Shocking Blue, maar ook 
de Rolling Stones, Ian Gillan van Deep 
Purple, Falco en niet te vergeten Herman 
Brood. De nieuwe eigenaren hebben hart 

voor de historie van het pand en willen 
het zoveel mogelijk renoveren met be-
houd van eigenheid. Het is de bedoeling 
dat op de eerste verdieping kantoorruim-
te en een appartement worden gemaakt 
en op de begane grond culturele activi-
teiten plaats gaan vinden. De Atelierrou-
te commissie denkt dat het een unieke 
plek is om de kunstenaars van Blaricum 
in de spotlights te zetten en tegelijk het 
toekomstige Enzlin theater (‘nu nog in 
de oorspronkelijke staat’) alvast aan het 
publiek te tonen.

Verenigen van de Blaricumse 
kunstenaars
De Stichting organiseert naast de jaarlijk-
se Atelierroute ook bijeenkomsten waar 
Blaricumse kunstenaars elkaar kunnen 
ontmoeten en ervaringen en informatie 
kunnen uitwisselen. Er nemen momen-
teel 67 kunstenaars deel (van amateurs 
tot professionals). Ook de kunstenaars 
die gebruik maken van de ateliers en 
woonruimten in Blaricum van de Dooye-
waard Stichting participeren en nemen 
deel aan de Atelierroute. Op de sites ziet 
u de kunstenaars die zijn aangesloten bij 
de beide Stichtingen. Atelierroute Blari-
cum vind u ook op Facebook.

Even voorstellen… Marian 
Post-Bakker
door Gerda Jellema
Haar opa, opa Bakker, stond in maart 
1979 in hei & wei in de rubriek Ons 
kent ons, en ook haar vader stond in 
hei & wei. En bijna 40 jaar na haar 
opa stellen wij even voor: Marian 
Post-Bakker. Marian is een echt ‘Bel-
ler’, geboren in Sint Jans Ziekenhuis 
Laren, opgegroeid in Blaricum, 30 
jaar gewoond in Eemnes - overigens 
met plezier - en weer naar Blaricum. 

Na haar opleiding als bloemiste werkte 
ze enige jaren bij bloemisterij de Deel 
van Smeding. Deze hield er mee op, Ma-
rian maakte een carrière switch en ging 
werken bij poelier Van den Bor. Toen er 
kinderen kwamen ging zij minder wer-
ken en voor de poelier op de markt staan, 
dit doet Marian nog steeds. Ondanks 
dat Marian in Eemnes woonde, hield zij 
stevig contact met Blaricum. Noem een 
evenement en Marian doet met veel ple-
zier als vrijwilliger mee. Bij de Oranje 
Vereniging organiseert zij mede de so-

lex-vossenjacht, helpt bij de Dag van het 
werkpaard, bij de menwedstrijden en met 
de kerstmarkt op de zorgboerderij. Maar 
ook in Eemnes draagt ze haar steentje bij 
en wel bij Pulling Eemnes..

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
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.dooyewaardstichting.nl. 

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

Waarom woont Marian in Blaricum?
Het ouderlijk huis van Marian kwam 
vrij en Marian en haar gezin besloten 
erin te trekken, er werd fl ink verbouwd 
en in 2015 kwam ze terug naar Blari-
cum. Marian: ‘Natuurlijk is Blaricum 
veranderd. En wat ik jammer vind zijn 
die veel (te) hoge hagen wat de oor-
spronkelijke openheid van Blaricum 
teniet doet.’

Wat doet Marian in haar vrije tijd?
Marian: ‘Heerlijk wandelen met de 
hond. Ik besef nu pas echt goed hoe 
Blaricum omringd is door groen. Elke 
dag geniet ik daar van. Daarnaast lees 
ik graag een boek. En natuurlijk met 
vrienden en gezin wat ondernemen.’ 

Met wie zou Marian een borrel willen 
drinken?
Marian: ‘Ik zou nog wel eens met mijn 
overleden vader willen spreken. Het 
er met hem over willen hebben dat 
wij nu in het huis wonen en hoe het 
is geworden. Hij zou het onder andere 
ook prachtig gevonden hebben om te 
zien hoe zijn kleinkinderen, inmiddels 
twintigers, met paarden omgaan. Hij 
was een paardenliefhebber, ik ook en 
mijn dochters ook. Na een ongeluk 
met een aanspanning waarvan de paar-
den op hol sloegen omdat een hond 

plotseling tussen de paarden indook, 
ben ik wel wat banger geworden om 
met de kar mee op pad te gaan, maar 
paarden zijn nog steeds een onderdeel 
van ons gezin.’

Twitteren, Facebook?
‘Niet echt actief. Ik zal er toch een 
keer aan moeten denk ik. We hebben 
voor de zondag van de kermisweek de 
pagina “Vossenjacht Solexen Blari-
cum gemaakt”.  Je bereikt veel mensen 
via Facebook.’

Vakantie: zomer of winter?
‘Ik ben niet echt een mens om op va-
kantie weg te gaan, moet mijn eigen 
kerktoren kunnen zien. Maar een ka-
notochtje op de Loosdrechtse plassen 
vind ik erg leuk. Ik ga voor de zomer-
vakantie.’ Laat ze nu op de wijnproe-
verij de hoofdprijs gewonnen hebben: 
een reischeque! Dit wordt waarschijn-
lijk een uitje met vrienden.

Wat is een echte Marian-eigenschap?
Marian: ‘Moeilijk om iets van jezelf te 
zeggen, maar ik sta graag klaar voor 
anderen en ben altijd druk bezig. Ben 
wel een mensen-mens.’

Aan wie geeft Marian het stokje door?
Michèl van Klooster.
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Nieuw in 
Blaricum 
Betsy is er voor u, voor het aan- en/of 
uittrekken van steunkousen, waar en 
wanneer u maar wilt. 

Betsy houdt u zelfstandig en onafhan-
kelijk. Met Betsy bepaalt u wanneer uw 
steunkousen aan en uit gaan. Betsy werkt 
in wijkteams, dicht bij u in de buurt en 
kan binnen 20 minuten bij u zijn. Alle 
Betsy’s worden getraind op de Betsy 
Academy. Zij leren daar op de juiste, 
uniforme manier therapeutische steun-
kousen aan en uit te trekken en eventue-
le problemen te herkennen. Betsy wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar. Voor 
info zie http://www.mijnbetsy.nl of bel 
088-0069900. Ook als u interesse heeft 
om zich aan te sluiten als Betsy (tegen 
een vergoeding). 

Nieuw in 
Blaricum
Jolanda Lanphen (1968), getogen Bla-
ricumse en afstammeling van een echt 
Erfgooiersgeslacht, is in 2016 haar ei-
gen bedrijf gestart: Lanphen Support.

Ze heeft Lanphen Support opgericht met 
als doel het bieden van persoonlijke, 
deskundige en betrouwbare begeleiding 
bij de administratie van met name parti-
culieren.Vandaag de dag worden steeds 
meer zaken via internet geregeld. Niet 
iedereen is hiertoe in staat. Simpelweg 
omdat men geen computer of internet 
heeft of omdat het te complex is. Wel-
licht dat er hulp nodig is omdat de part-
ner voorheen altijd de zaken regelde, en 
dat men de kinderen niet wilt belasten 
met deze taak.

Hoe werkt Lanphen Support
Lanphen Support neemt u de zorg uit 
handen zodat facturen tijdig worden be-
taald, de klant inzicht krijgt in zijn/haar 
administratie en alle zakelijke post op 
de juiste wijze wordt  afgehandeld. Het 
kan zijn dat er eenmalig ondersteuning 
nodig is voor het op orde brengen van de 
administratie. Maar er kan ook op regel-
matige basis begeleiding gewenst zijn. 
De ondersteuning wordt uitgevoerd bij 
de klant thuis. 
www.lanphensupport.nl 
info@lanphensupport.nl, 06-10355446

Pastores Maciej Sendecki en 
Andrea Geria in de Vituskerk
door Gerda Jellema
In 1970 gaf de Vitusparochie samen met de Hervormde kerk en de gemeente 
Blaricum de eerste ‘tussen HEI en WEI’ uit, wat nu ‘hei & wei’ is. In deze huidige 
hei & wei willen we daarom ook de Blaricummers langs deze weg kennis laten 
maken met de huidige pastores. De meeste parochianen kennen hen al, Pastor 
Maciej Sendecki en pastor Andrea Geria.

Pastores Maciej Sendecki, 35 jaar, de 
eerst aanspreekbare pastor binnen de 
parochie en Andrea Geria, 31 jaar, zijn 
door loting vanuit Ancona, naar Neder-
land gekomen. Dit had ook Afrika of 
een andere omgeving kunnen zijn, het 
werd dus Nederland met uiteindelijk re-
gio Gooi Oost als standplaats, waar zij 
voor 75 % werkzaam zijn in de parochie 
Blaricum-Huizen en 25 % Naarden-Bus-
sum. Beiden volgden de opleiding tot 
priester in het bisdom Haarlem - Amster-
dam in het Groot seminarie De Tiltenberg 
in Vogelenzang. Beiden liepen stage in 
Duitsland, deze stages zijn bedoeld om 
kennis te nemen van de verschillende 
manieren van omgaan met geloof. Ma-
ciej Sendecki werd tot priester gewijd op 

18 juni 2011 en Andrea Geria op 30 mei 
2015. Beiden hebben het motto: eten is 
goed voor het lichaam, geloven is goed 
voor de geest. Beiden spelen gitaar. 

Pastor Maciej Sendecki
komt uit Polen waar hij katholiek opge-
voed werd, maar andere dingen belang-
rijker vond. Hij speelde basketbal, maak-
te muziek en hield van feesten. Maciej 
Sendecki: ‘Ik was gelukkig, maar korte 
momenten. En ik dacht: “Hoe kan ik ge-
lukkig zijn, écht gelukkig zijn.” Ik kreeg 
een bestaanscrisis. Een ziekte. En ben 
ik God gaan zoeken, niet die van mijn 
ouders, maar mijn eigen God. Geloof is 
een weg, naar de ontdekking van God. 
Ook ik twijfel wel eens of word opstan-
dig, omdat je ook ellende ziet. Maar het 
geloof in God, de zekerheid hebben dat 
hij bestaat is een cadeautje. Wij mensen 
hebben de vrijheid om goed te doen of 
om slecht te doen. En God helpt mij om 
die vrijheid te gebruiken.’ In zijn vrije 
tijd luistert hij naar muziek o.a. Mike 
Oldfi eld, Coldplay en Pink Floyd, soms 
hard lopen of kijkt voetbal op t.v.

Pastor Andrea Geria
komt uit Italië. Hij is ook katholiek op-
gevoed. Zijn vader was veel ziek, er wa-
ren problemen en armoede. Als vierde 
in het gezin van zes kinderen droeg hij 

de afdankertjes van zijn oudere broers. 
Op school werd hij gepest. Door deze 
omstandigheden ging hij zich afvragen 
wat de zin van het bestaan was. Andrea 
Geria: ‘Op een gegeven moment was ik 
zo ver dat ik dacht: “Of God bestaat, of 
het leven heeft voor mij geen zin meer.” 
Totdat ik me realiseerde: maar ik ben 
hier, we hebben echte vrienden en we 
hebben te eten. Ik voelde de aanwezig-
heid van God, hij haalde mij uit de put, 
en hij houdt van mij zoals ik ben. En dat 
je dát moet doen wat bij je talenten past. 
Ik besloot toen om priester te worden.’ 
In zijn vrije tijd doet hij een poging tot 
geregeld hard lopen en luistert hij naar 
muziek, o.a. Pavarotti. 
 

Pastores Maciej Sendecki en Andrea 
Geria
Twee jonge buitenlanders in Blaricum 
die de taal goed beheersen, Andrea Geria: 
‘Van persoon tot persoon gaat makkelij-
ker dan bijvoorbeeld in een vergadering.’ 
Wat Andrea Geria opvalt in Nederland: 
bij vergaderingen in Italië wordt gepraat 
en hier worden beslissingen genomen. 
Maciej Sendecki ziet verschil in geloofs-
beleving tussen Polen en Nederland: in 
Polen maakt de kerk meer onderdeel 
uit van de maatschappij, wat mede ver-
klaard kan worden door de historische 
gezamenlijke ‘strijd’ tegen het systeem, 
in Nederland is de afstand van de burger 
tot de priester altijd wat groter geweest. 
Samen runnen ze de pastorie met twee 
keer per maand hulp. Ze koken zelf, en 
verrichten andere huishoudelijke taken. 
Ze vinden het fi jn om te wonen en wer-
ken in deze omgeving. Beiden hebben 
hun familie achter gelaten, maar voe-
len zich hier goed opgenomen, hebben 
als het ware een nieuwe familie terug 
gekregen. Ze willen graag een bijdrage 
leveren in Blaricum, hun deur staat voor 
iedereen open. Pastores Maciej Sendecki 
en Andrea Geria, twee moderne priesters 
die voorgaan, laten zien dat de katholie-
ke kerk toekomst heeft.
Info over kerk aangelegenheden: 
www.vitusblaricum.nl 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

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

��������

������������
��������
�������������

���������������������

uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

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

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.
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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 
of een behandeling?
Tel. 035 260 10 60www.hrinjectables.nl

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

Brillen en contactlenzen …kom en kijk eens bij mij 
Dorpsstraat 6, 035-5316064 of 06-21836350 

Nieuwe inwoners in Blaricum 
krijgen een warm welkom
door Anneke Martens-van der Vlugt en Marjolijn Schat
In 1494 had ons dorp ongeveer 300 inwoners, wonend in 40 haardsteden. Ruim 
500 jaar later, in 2016, hebben we maar liefst 748 nieuwe inwoners mogen ver-
welkomen. Hiermee is de magische grens van 10.000 inwoners gepasseerd. Dit 
betekent onder andere meer opbrengst van gemeentelijke belastingen en vol-
gend jaar een uitbreiding van twee zetels in de gemeenteraad.

Op maandag 16 en donderdag 19 ja-
nuari jl. ontving het college van burge-
meester en wethouders, samen met een 
aantal raadsleden, nieuwe inwoners van 
Blaricum. Ongeveer 70 nieuwe Blari-
cummers, wonend in het oude dorp, de 
Bijvanck en natuurlijk de gestaag groei-
ende Blaricummermeent, kwamen naar 
het gemeentehuis. Niet alleen nieuwe 
inwoners: Ook twee jonge ‘oud’-Blari-
cummers, nazaten van Nico de Jong van 
de Zorgboerderij ’t Werkpaert, keerden 
terug naar hun geboortedorp. 

Frans aan het woord
Na een hartelijke ontvangst door de bur-
gemeester, gaf zij het woord aan Frans 
Ruijter, die aan de hand van fraaie foto’s 
en afbeeldingen, met als thema ‘Blari-
cum de moeite waard’, verhaalde over de 
geschiedenis en bijzonderheden van ons 
dorp. Zo vertelde hij over de Erfgooiers 
en de erfgooiersboom, over voormalige 
gemeentehuizen en burgmeesters, de 
oranje/zwart geëmailleerde huisnum-
merbordjes, de Gooische tram, en over 
de Kolonie van de Internationale Broe-
derschap van Prof. Jacob van Rees, waar 
de mooie koloniehuisjes op diverse plek-
ken nog aan doen herinneren. Ook de 
komst van de kunstschilders zoals Anton 
Mauve en Joseph Israëls werd genoemd. 
En dat Blaricum eigenlijk altijd een 
BN’ers dorp is geweest, dit blijkt wel uit 
de beroemdheden, die in het verleden in 
ons dorp woonden, zoals: dichter Adri-
aan Roland Holst, schrijver A.M. de 
Jongh, cabaretier Tom Manders en vele 
anderen. Tevens vertelde Frans over de 
aanleg van de Bijvanck en de Blaricum-
mermeent en het vernieuwde winkelcen-
trum Bijvanck. Ruim aandacht kregen 
ook twee belangrijke organisaties van 
ons dorp; nl. de Historische Kring Bla-
ricum (HKB) en de Oranje Vereniging 
met hun activiteiten; van de dorpswan-
delingen door de HKB tot de beroemde 
kermisweek in augustus.  Op de tweede 
avond liet de techniek Frans helaas in de 
steek, waardoor e.e.a. zonder begelei-
dende beelden moest worden afgerond. 
De aanwezige inwoners mogen nog een 
keer op herhaling. 

‘Blaricum, de moeite waard’
Als toegift gaf Frans (ook lid van het 
straatnamencomité) de inwoners nog 
op basis van hun adres vele historische 
weetjes over hun huis of woonomgeving 
en vertelde hij over de namen van de 
straten in het dorp, zoals bv. Scheimel, 
Voorbaan en Achterbaan, vernoemd naar 
onderdelen van de boerenwagen. De bur-
gemeester beëindigde de presentatie met 
het voorstellen van de wethouders en de 
aanwezige raadsleden. De avond werd 
afgesloten met een gezellige borrel. Bij 
vertrek ontving iedereen een duurzame 
goodiebag met opdruk van het gemeen-
tewapen, gevuld met informatie, tegoed-
bonnen, kortingskaarten en attenties 
van vele Blaricumse ondernemers maar 
ook van diverse instellingen, scholen en 

verenigingen. De avond, met als doel de 
nieuwe bewoners kennis te laten maken 
met en te betrekken bij het wel en wee 
van ons dorp, was beslist geslaagd: ‘Bla-
ricum, de moeite waard’.
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OBB ontvangt predicaat 
Excellente School

door Marjolijn Schat
Alle reden voor feest op de openbare basisschool in het oude dorp: 23 janua-
ri mocht Maurice Boonstra, directeur van de OBB, het predicaat Excellente 
School in ontvangst nemen. Het predicaat is de ‘Michellenster’ onder de scho-
len; Maurice en zijn voltallige team zijn dan ook heel trots.

Wat zijn excellente scholen precies? 
Naast goed onderwijs hebben deze 
scholen een specifiek excellentieprofiel. 
Dit kan bijvoorbeeld een vernieuwend 
onderwijsaanbod zijn. Of het onder-
wijs sluit goed aan op de situatie in de 
buurt. Het kan ook een onderscheiden-
de aanpak zijn bij leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Scholen 
vragen zelf het predicaat aan en een jury 
beoordeelt de aanvraag op basis van een 
aantal criteria. Dit jaar kregen 54 scholen 
te horen dat ze de komende drie jaar het 
predicaat Excellente School mogen dra-
gen. Het totaal aantal excellente scholen 
is nu 184 (primair-, voortgezet- en spe-
ciaal onderwijs). Niet alle scholen die 
meedoen, behalen ook daadwerkelijk de 
eindstreep: van de 97 aanmeldingen wer-
den er nu 43 afgewezen. 

Meer- en hoogbegaafdheid
Het excellentieprofiel van de OBB is de 
‘meer- en hoogbegaafdheid’. De school 
heeft drie groepen waarin ze onderwijs 
aan de meer- en hoogbegaafden geeft. 
De drie groepen bestaan uit ongeveer 
16% van de totale leerlingen. Naast deze 
drie groepen kent de school zogenoemde 
‘plusgroepen’ met begaafde leerlingen 
die deel uitmaken van de reguliere groe-
pen. In deze plusgroepen zit zo’n 8% van 
de leerlingen en zij krijgen één dagdeel 
in de week een extra aanbod. In de re-
guliere groepen wordt lesgegeven met 
aandacht voor de verschillen tussen leer-

lingen, bijvoorbeeld door verrijkingsmo-
dules. Een trotse Maurice: ‘We kijken 
vooral naar het kind. Welke onderwijs-
behoefte is er en hoe kunnen wij daarin 
voorzien? Veel scholen werken met een 
systeem waar een kind in moet passen. 
Op de OBB passen we als het moet het 
systeem op het kind aan, door middel 
van een sterk gedifferentieerd aanbod 
en zelfs voltijds onderwijs aan de hoog-
begaafde leerling die dat behoeft.’ Maar 
de school kijkt uiteraard ook naar het 
kind dat het minder makkelijk heeft op 
school; ook zij krijgen maatwerk aange-
boden, zo kent de school onder meer een 
uitgebreid leescentrum en biedt sociale 
vaardigheidstrainingen aan. 
Het predicaat werd op feestelijke wijze 
uitgereikt door onderwijswethouder Ben 
Lüken: ‘Het predicaat vormt een be-
kroning op het harde werk van directie, 
onderwijzers, ondersteunend personeel, 
kinderen en hun ouders.’ Uiteraard werd 
er een feestje met de kinderen gevierd en 
geproost met het team, de medezeggen-
schapsraad en Talent Primair, het school-
bestuur waaronder de OBB valt. 

Informatie: www.excellentescholen.nl 
en www.obblaricum.nl

Frans Ruijter verhaalde over de geschie-
denis en bijzonderheden van ons dorp

De avond was beslist geslaagd
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Eens een Blaricumse, altijd een 
Blaricumse
door Frans Ruijter
In een van de vorige nummers (487) van hei & wei heb ik, onder de kop: 
‘Blaricum toen’, uitvoerig over de ambtswoning van Stad en Lande aan het 
Fransepad 29 geschreven. Dit is onder andere het geboortehuis van Corrie van 
Paridon-de Graaf. Zij is daar op 23 december 1931 geboren. Op 23 februari 
1957 trouwde zij met Gerard van Paridon uit Bussum, maar zowel Gerard als 
Corrie hebben in hun harten een heel grote plaats voor hun zo geliefde Blari-
cum ingeruimd. 

Op zondag 18 december jl. werden Ge-
rard en Corrie opgehaald om Corrie haar 
85e verjaardag te vieren met hun zeven 
kinderen en hun partners, kleinkinderen 
en zelfs al achterkleinkinderen. Ze wer-
den naar zorgboerderij ’t Werckpaert van 
Nico de Jong en Margriet van ‘t Klooster 
aan de Gebroeders Dooijewaardweg ge-
bracht. Het hele gezin was daar aanwe-
zig. Nico de Jong had zijn huifkarren in-
gespannen met zijn drie werkpaarden, de 
zogenaamde ‘Belzen’, om de familie van 
Paridon door het mooie dorp te loodsen. 
Als eerste stopten ze bij het geboortehuis 
van Corrie, Fransepad 29. De tekst uit de 
hei & wei werd uitgelegd aan de jonge-
ren in het gezelschap en vooral verteld 
hoe het er vroeger uitzag. Tot hun verras-

sing kwam de bewoner, de heer Samson, 
naar buiten. Wim, de oudste zoon van 
Gerard en Corrie (naar opa Willem de 
Graaf genoemd), vertelde hem dat zijn 
moeder in dit huis geboren was, waarna 
hij hen vriendelijk uitnodigde om even 

binnen te komen en op een later tijdstip 
het hele huis en de vroegere stallen nog 
eens rustig te bekijken. Dat was een extra 
leuke verrassing, eigenlijk een kers op de 
taart, voor de jarige Corrie.  

Neeltje’s Hoeve
De huifkartocht werd voortgezet door 
de Engh, met zijn met winterrogge inge-
zaaide akkers, en langs de begraafplaats 
De Woensberg. Vervolgens het dorp 
door, langs de invalideparkeerplaatsen, 
waarvan Gerard en Corrie ooit een voor-
beeld van een onderbord naar hei & wei 
stuurden om dit ook in Blaricum toe te 
passen. De tekst op dit onderbord luidde: 
Als u mijn plaats in neemt, neem dan ook 
mijn handicap. Dit hadden zij in 2007 
in België gezien en in 2011 plaatste de 
gemeente Blaricum ook deze onderbor-
den. Men ging verder door het dorp heen 
en kwamen voor Gerard en Corrie vele 
bekende plekjes met net zoveel mooie 
herinneringen tegen. Langs het Vitusge-
bouw kwam men op de Venenweg uit. 
Op nummer 2 staat Neeltje’s Hoeve, hier 
is de vader van Corrie, Willem de Graaf  
opgegroeid. Hier moest natuurlijk een 
foto gemaakt worden van Corrie met een 
kleindochter die zeer toepasselijk ook 
Neeltje heet. 

Bussumse echtpaar
De kinderen en kleinkinderen genoten 
met volle teugen, vooral omdat ze zagen 
hoe Gerard en Corrie er veel plezier aan 
beleefden. Terug op de zorgboerderij 
was het nog lang gezellig. Het was de 
jongeren wel opgevallen dat de heggen 
hier zo hoog waren, dit leidde zelfs tot 
deze uitspraak: ‘Wat jammer al die hoge 
heggen, die mensen verstoppen zulke 
mooie oude boerderijen, geen wonder 
dat er zo veel wordt ingebroken’. 

Wij van hei & wei wensen Gerard en 
Corrie nog vele jaren in goede gezond-
heid toe met hun kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen, want dit 
Bussumse echtpaar blijft zich toch altijd 
Blaricummer voelen. 

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Dorpsstraat in de jaren zestig van de vorige eeuw
De schrijfwijze op de kaart is onjuist. Het is Dorpsstraat met twee keer een ‘s’. 
Maar dat laat niet onverlet dat het een foto is die een mooi tijdsbeeld neerzet, 

hoe het dorp er ruim 50 jaar geleden uitzag. Rechts de boekhandel van Jan Vos 
Hzn., nu de Blaricumsche ijzerhandel van Piet v.d. Bergh. Hier werden naast 
boeken en tijdschriften ook speelgoed en rookwaren verkocht en met de jaar-
wisseling vuurwerk. Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen of de winkel 

ging open, zodat er gelegenheid was om nog even snel wat knalwerk aan te 
schaffen voor diegenen die elkaar nieuwjaar gingen wensen bij de muziektent. 
Dat was in die jaren de gewoonte, dat men uit het hele dorp zich verzamelde op 
het met grind geplaveide terrein voor de muziektent om elkaar heil en zegen te 
wensen. Het hek links op de foto stond om het pand Dorpsstraat 8. Als laatste 

zat Blaer in dat pand. Het pand rechts voorbij de boekhandel was de ijzerwinkel 
van Klaas Zeegers; hij verkocht ook huishoudelijke artikelen. Hier is nu het 

Kruidvat gevestigd. Het pand in het midden op de foto was de kapperszaak van 
Van Doornik, nu restaurant Bruno. Links achter op de foto, garage van Mill. Bij 
de grote deuren aan de achterkant was de fi etsenmakerij gevestigd. Nu verkoopt 
en drinkt men er goede wijn en we weten: goede wijn behoeft geen krans. Ons 

mooie dorp ook niet. 
Aangeleverd door Frans Ruijter

AS Media@asmedianl
Alternatieve Nieuwjaarsduik wordt 
zittend uitgevoerd.

Petra Langen@PetraEliza
Lijkt wel een ansichtkaart.

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

De huifkarren van de zorgboerderij

Gerard en Corrie
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Dick Jonkers is benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Locoburgemeester Liesbeth Boersen-de Jong reikte 
woensdag 1 februari 2017 een Koninklijke onderscheiding 
uit aan de heer onkers. Dit gebeurde bij gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van de vogelwerkgroep Het Gooi 
en Omstreken.

Hij ontving deze onderscheiding, omdat hij een beteke-
nisvolle bijdrage heeft geleverd aan natuuronderzoek, 
natuurbeheer en aan de vogel- en natuurbescherming in 
Nederland.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DICK JONKERS

Voor de zesde keer organiseert D ooi en Vechtstreek de succesvolle actie 0 dagen zonder alcohol . a ook de uitdaging 
aan  Doorbreek gewoontegedrag en laat van  tot en met 0 maart alcoholische dranken staan. anmelden kan via ikpas.nl
aanmelden

Voor veel mensen is het drinken van 
alcohol een dagelijkse gewoonte: een 
glas wijn bij het eten, een biertje na het 
sporten. Onderzoek toont aan: door 

0 dagen zonder alcohol’ doorbreek je 
gewoontegedrag. Ook geef je het goede 
voorbeeld aan de jeugd en ga je fris de 
lente in. De actie wordt sinds vorig jaar 
niet alleen in de regio Gooi en Vecht-
streek uitgezet, maar in het hele land 
onder de noemer IkPas.

Beduidend fitter
Vorig jaar deden een paar honderd men-

sen uit de regio Gooi en Vechtstreek mee 
aan 0 dagen zonder alcohol’. En met 
succes  De actie leverde de volgende 
resultaten op:

  De luchtige aanpak stimuleert veel 
mensen om mee te doen: man, vrouw, 
jong, oud, gelegenheidsdrinkers, ge-
woontedrinkers en zware drinkers.

  De meeste deelnemers voelen zich 
door de actie fitter en slapen beter.

  Bijna iedereen lukt het om een maand 
alcoholvrij te zijn.

  a a oop zeggen deelnemers makkelij-
ker nee’ tegen alcohol.

Meer informatie en aanmelden
De GGD sluit dit jaar aan bij de landelijke 
actie IkPas. Iedereen die woont of werkt 
in de regio Gooi en Vechtstreek kan 
zich aanmelden via ikpas.nl/aanmelden 
Op basis van de postcode wordt men 
ingedeeld in de juiste regio. Deelnemers 
uit de Gooi en Vechtstreek ontvangen 
een startpakket en krijgen gedurende de 
actiemaand doorlopend tips en adviezen 
om de uitdaging vol te houden. Meer 
informatie over de actie is te vinden op 
www. 0dagenzonderalcohol.nu 

Pas ook in maart! 
Doe mee aan ‘30 dagen zonder alcohol’ 

Foto: Studio Kastermans

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan D’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
ontwerp van het uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan D  ter inzage ligt. Dit 
op grond van het bepaalde in artikel .  en . a van de et ruimtelijke ordening.

De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent tot een woon- en werkgebied is 
vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Bla-
ricummermeent Werkdorp’. Om gevolg 
te geven aan de ontwikkeling van dat 
gebied, wil de gemeente overgaan tot 
nadere uitwerking van dit bestemmings-
plan. Het uitwerkingsplan ’Blaricum-
mermeent Deelplan D’ is bedoeld om de 
ontwikkeling van een gedeelte van het 
woongebied mogelijk te maken.

In het vigerend bestemmingsplan is 
het plangebied bestemd als ‘Woon-
gebied uit te werken’ (WGuw). De 
basisregels zijn vastgelegd in het door 
de gemeenteraad vastgestelde globale 
bestemmingsplan ‘Blaricummermeent 
Werkdorp’. 
Het uitwerkingsplan is een nadere 
detaillering van het globale bestem-
mingsplan en is gebaseerd op het 
Masterplan De Blaricummermeent 

en specifiek voor het deelplan D opge-
stelde Kwaliteitshandboek Deelplan D’.

Procedure
Het ontwerpuitwerkingsplan, ontwerp-
besluit en de bijbehorende stukken lig-
gen vanaf 1  januari 2017 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen in het kantoor van de BEL Combina-
tie, uidersingel  in Eemnes. De balie 
werkt uitsluitend op afspraak, tel 14 035. 
Ook kunt u het uitwerkingsplan bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
( L.IMRO.0 7 .UWBPmeentD-On01).

U kunt gedurende de termijn van terin-
zagelegging schriftelijk een reactie indie-
nen bij burgemeester en wethouders van 
Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, 
onder vermelding van ‘Uitwerkingsplan 
Blaricummermeent Deelplan D’. 

Ook het indienen van een mondelinge 
reactie is mogelijk. Hiervoor dient u, bin-
nen de termijn van de terinzageligging, 
een afspraak te maken met mevrouw 
K. de Graaf van de BEL Combinatie, tel. 
14 035. Dit kan tot drie werkdagen vóór 
de a oop van de termijn van terinzage-
legging.

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere functie in de samenle-
ving bekleedt? Draag hem of haar dan voor als ontvanger van een 
lintje bij de algemene decoratieverlening in 2018. Let op: de aan-
vraag moet uiterlijk 1 augustus 2017 bij de gemeente zijn ingediend.

Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een an-
der moment worden uitgereikt, bijvoor-
beeld ter gelegenheid van een
jubileum van een gedecoreerde van een 
vereniging. Dit moet u uiterlijk een half 
jaar vóór de datum van uitreiking bij de 
burgemeester aanvragen.

Aanvraagformulier en meer 
informatie
U kunt een plaatsgenoot voordragen via 
een aanvraagformulier dat u naar de ge-
meente stuurt. Het formulier vindt u op 
www.blaricum.nl (Bestuur > College van 
B&W > Koninklijke onderscheidingen) en 
op www.lintjes.nl Voor informatie over 
hoe u iemand kunt voordragen, neemt u 
contact op met het bestuurssecretariaat, 
via tel. 035 - 751 32 25. 

Veel inwoners van Blaricum hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om kansen en knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer aan de gemeente door te 
geven. Circa 550 punten zijn aangegeven op de speciale interactieve kaart. De resultaten van de inventarisatie worden binnenkort met de raad gedeeld. Daarna worden 
bewoners geïnformeerd. Over hoe en wanneer dit gaat gebeuren, volgt te zijner tijd nadere informatie. 

De gemeente Blaricum hecht veel belang 
aan een veilige en prettige leefomge-
ving. Een goed netwerk van verkeer en 
vervoer hoort daarbij. Daarom is de ge-
meente bezig met het opstellen van een 
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 
(GVVP) voor de periode 2017-2021. In 

dit plan moet terugkomen wat bewoners 
belangrijk vinden. Daarom konden zij 
hun inbreng geven via de interactieve 
kaart. Een overzicht van alle aangele-
verde punten is te raadplegen op de 
volgende website: www.geosolutions.nl/
sites/BEL_Combinatie 

Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan
Het GVVP beschrijft de langetermijnvi-
sie van de gemeente op het gebied van 
verkeer en vervoer. Het plan schetst 
onder andere de gewenste infrastructuur 
met aandacht voor verkeersveiligheid, 

bereikbaarheid en leefbaarheid voor 
alle typen verkeer: bussen, vrachtauto’s, 
auto’s, fietsers en ook voetgangers. Ook 
beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke 
maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen 
vormt dit de leidraad voor investeringen 
in de komende jaren. 
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Veel reacties op inventarisatie kansen en knelpunten verkeer en vervoer

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor meer informatie over de agenda op: www.mooisticht.nl 

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

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken - zodra deze bekend zijn - bekijken
via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen) en bij de balie 
in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Voordragen Koninklijke 
onderscheiding in 2018

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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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

Dick Jonkers is benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Locoburgemeester Liesbeth Boersen-de Jong reikte 
woensdag 1 februari 2017 een Koninklijke onderscheiding 
uit aan de heer onkers. Dit gebeurde bij gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van de vogelwerkgroep Het Gooi 
en Omstreken.

Hij ontving deze onderscheiding, omdat hij een beteke-
nisvolle bijdrage heeft geleverd aan natuuronderzoek, 
natuurbeheer en aan de vogel- en natuurbescherming in 
Nederland.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DICK JONKERS

Voor de zesde keer organiseert D ooi en Vechtstreek de succesvolle actie 0 dagen zonder alcohol . a ook de uitdaging 
aan  Doorbreek gewoontegedrag en laat van  tot en met 0 maart alcoholische dranken staan. anmelden kan via ikpas.nl
aanmelden

Voor veel mensen is het drinken van 
alcohol een dagelijkse gewoonte: een 
glas wijn bij het eten, een biertje na het 
sporten. Onderzoek toont aan: door 

0 dagen zonder alcohol’ doorbreek je 
gewoontegedrag. Ook geef je het goede 
voorbeeld aan de jeugd en ga je fris de 
lente in. De actie wordt sinds vorig jaar 
niet alleen in de regio Gooi en Vecht-
streek uitgezet, maar in het hele land 
onder de noemer IkPas.

Beduidend fitter
Vorig jaar deden een paar honderd men-

sen uit de regio Gooi en Vechtstreek mee 
aan 0 dagen zonder alcohol’. En met 
succes  De actie leverde de volgende 
resultaten op:

  De luchtige aanpak stimuleert veel 
mensen om mee te doen: man, vrouw, 
jong, oud, gelegenheidsdrinkers, ge-
woontedrinkers en zware drinkers.

  De meeste deelnemers voelen zich 
door de actie fitter en slapen beter.

  Bijna iedereen lukt het om een maand 
alcoholvrij te zijn.

  a a oop zeggen deelnemers makkelij-
ker nee’ tegen alcohol.

Meer informatie en aanmelden
De GGD sluit dit jaar aan bij de landelijke 
actie IkPas. Iedereen die woont of werkt 
in de regio Gooi en Vechtstreek kan 
zich aanmelden via ikpas.nl/aanmelden 
Op basis van de postcode wordt men 
ingedeeld in de juiste regio. Deelnemers 
uit de Gooi en Vechtstreek ontvangen 
een startpakket en krijgen gedurende de 
actiemaand doorlopend tips en adviezen 
om de uitdaging vol te houden. Meer 
informatie over de actie is te vinden op 
www. 0dagenzonderalcohol.nu 

Pas ook in maart! 
Doe mee aan ‘30 dagen zonder alcohol’ 

Foto: Studio Kastermans

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Blaricummermeent Deelplan D’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
ontwerp van het uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan D  ter inzage ligt. Dit 
op grond van het bepaalde in artikel .  en . a van de et ruimtelijke ordening.

De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent tot een woon- en werkgebied is 
vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Bla-
ricummermeent Werkdorp’. Om gevolg 
te geven aan de ontwikkeling van dat 
gebied, wil de gemeente overgaan tot 
nadere uitwerking van dit bestemmings-
plan. Het uitwerkingsplan ’Blaricum-
mermeent Deelplan D’ is bedoeld om de 
ontwikkeling van een gedeelte van het 
woongebied mogelijk te maken.

In het vigerend bestemmingsplan is 
het plangebied bestemd als ‘Woon-
gebied uit te werken’ (WGuw). De 
basisregels zijn vastgelegd in het door 
de gemeenteraad vastgestelde globale 
bestemmingsplan ‘Blaricummermeent 
Werkdorp’. 
Het uitwerkingsplan is een nadere 
detaillering van het globale bestem-
mingsplan en is gebaseerd op het 
Masterplan De Blaricummermeent 

en specifiek voor het deelplan D opge-
stelde Kwaliteitshandboek Deelplan D’.

Procedure
Het ontwerpuitwerkingsplan, ontwerp-
besluit en de bijbehorende stukken lig-
gen vanaf 1  januari 2017 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen in het kantoor van de BEL Combina-
tie, uidersingel  in Eemnes. De balie 
werkt uitsluitend op afspraak, tel 14 035. 
Ook kunt u het uitwerkingsplan bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
( L.IMRO.0 7 .UWBPmeentD-On01).

U kunt gedurende de termijn van terin-
zagelegging schriftelijk een reactie indie-
nen bij burgemeester en wethouders van 
Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, 
onder vermelding van ‘Uitwerkingsplan 
Blaricummermeent Deelplan D’. 

Ook het indienen van een mondelinge 
reactie is mogelijk. Hiervoor dient u, bin-
nen de termijn van de terinzageligging, 
een afspraak te maken met mevrouw 
K. de Graaf van de BEL Combinatie, tel. 
14 035. Dit kan tot drie werkdagen vóór 
de a oop van de termijn van terinzage-
legging.

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere functie in de samenle-
ving bekleedt? Draag hem of haar dan voor als ontvanger van een 
lintje bij de algemene decoratieverlening in 2018. Let op: de aan-
vraag moet uiterlijk 1 augustus 2017 bij de gemeente zijn ingediend.

Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een an-
der moment worden uitgereikt, bijvoor-
beeld ter gelegenheid van een
jubileum van een gedecoreerde van een 
vereniging. Dit moet u uiterlijk een half 
jaar vóór de datum van uitreiking bij de 
burgemeester aanvragen.

Aanvraagformulier en meer 
informatie
U kunt een plaatsgenoot voordragen via 
een aanvraagformulier dat u naar de ge-
meente stuurt. Het formulier vindt u op 
www.blaricum.nl (Bestuur > College van 
B&W > Koninklijke onderscheidingen) en 
op www.lintjes.nl Voor informatie over 
hoe u iemand kunt voordragen, neemt u 
contact op met het bestuurssecretariaat, 
via tel. 035 - 751 32 25. 

Veel inwoners van Blaricum hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om kansen en knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer aan de gemeente door te 
geven. Circa 550 punten zijn aangegeven op de speciale interactieve kaart. De resultaten van de inventarisatie worden binnenkort met de raad gedeeld. Daarna worden 
bewoners geïnformeerd. Over hoe en wanneer dit gaat gebeuren, volgt te zijner tijd nadere informatie. 

De gemeente Blaricum hecht veel belang 
aan een veilige en prettige leefomge-
ving. Een goed netwerk van verkeer en 
vervoer hoort daarbij. Daarom is de ge-
meente bezig met het opstellen van een 
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 
(GVVP) voor de periode 2017-2021. In 

dit plan moet terugkomen wat bewoners 
belangrijk vinden. Daarom konden zij 
hun inbreng geven via de interactieve 
kaart. Een overzicht van alle aangele-
verde punten is te raadplegen op de 
volgende website: www.geosolutions.nl/
sites/BEL_Combinatie 

Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan
Het GVVP beschrijft de langetermijnvi-
sie van de gemeente op het gebied van 
verkeer en vervoer. Het plan schetst 
onder andere de gewenste infrastructuur 
met aandacht voor verkeersveiligheid, 

bereikbaarheid en leefbaarheid voor 
alle typen verkeer: bussen, vrachtauto’s, 
auto’s, fietsers en ook voetgangers. Ook 
beschrijft het GVVP op hoofdlijnen welke 
maatregelen hiervoor nodig zijn. Samen 
vormt dit de leidraad voor investeringen 
in de komende jaren. 
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Veel reacties op inventarisatie kansen en knelpunten verkeer en vervoer

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor meer informatie over de agenda op: www.mooisticht.nl 

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

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken - zodra deze bekend zijn - bekijken
via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen) en bij de balie 
in het gemeentehuis.

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Voordragen Koninklijke 
onderscheiding in 2018

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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Op een gezellige en ontspannen manier oefenen met de ederlandse taal. Dit kan 
voortaan wekelijks bij het aalcaf  in de Malbak. Daar komen mensen met allerlei 
nationaliteiten bij elkaar om samen met vrijwilligers te oefenen in het spreken van de 
Nederlandse taal.

Sociale functie
Susan Bakker, sociaal werker Versa Wel-
zijn en organisator van het aalcaf , is 
blij met de grote opkomst. Bakker: Het 
is fijn dat er nu al zo enthousiast gerea-
geerd wordt. Er is veel behoefte aan om 
de taal goed te leren spreken.’ Initiatief-
neemster van het aalcaf  Melissa Alfeu, 
van oorsprong Braziliaanse, beaamt dit. 
In een mengeling van Nederlands, Engels 
en met veel vrolijke gebaren vertelt ze 
dat ze hard aan het studeren is, maar 
dat het spreken haar tegenvalt. erwijl ze 
het graag goed onder de knie wil krijgen, 
omdat ze meer wil dan thuiszitten. e 
legt uit dat ze een opleiding en een mooi 
cv heeft, maar niet veel kan, omdat ze 
de taal niet beheerst. Ook vindt ze dat 
het aalcaf  een sociale functie heeft. 
Iedereen is zo gezellig ’

Plezier
Wethouder Ben L ken was aanwezig 
bij de aftrap om alle deelnemers en 
vrijwilligers veel succes te wensen: Het 
is belangrijk dat je plezier hebt in het 
leren. Dat weet ik uit de jaren waarin ik 
onderwijzer ben geweest. Leren gaat het 
best in een omgeving waar je je op je 
gemak voelt. Hier in het aalcaf  hangt 
een fijne sfeer. Een van de deelnemers 
zei al tegen me dat het voelt als een 
tweede thuis. Daar kunnen we met z’n 
allen trots op zijn. Dit hebben jullie nu al 
bereikt en jullie zijn nog maar net begon-
nen. Ik wens jullie samen veel plezier en 
een leerzame tijd. Veel succes ’

aalcaf  Blaricum, in wijkcentrum de 
Malbak (Wetering 122), is iedere woens-
dag van 10.30 tot 12.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom!

Wethouder Lüken 
trots op Taalcafé in Malbak

Burgemeester en wethouders van Blaricum hebben op 0 december 0  het wijzigingsplan emnesserweg elkweg vastgesteld. De wijziging betre  splitsing 
van percelen c. . aanpassing van de perceelsgrens bij elkweg  kadastraal bekend gemeente Blaricum, sectie , nummers 5  en .

Procedure
Het wijzigingsplan ligt vanaf 1  januari 2017 gedurende zes weken ter inzage bij 
de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, uidersingel  in 
Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak, tel 1  0 . Ook kunt u het wijzi-
gingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl 
( L.IMRO.0 7 .WpEemmelk-vs01). 

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in-
stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2001 , 
2 00 EA ’s-Gravenhage, door aan te tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren 
om een zienswijze over het ontwerpplan in te dienen.

WI IGI GSPLA  EEM ESSERWEG-MELKWEG’ 

In verband met onderhoud zijn de volgende digitale diensten niet bereikbaar op 
zaterdag 11 februari en wellicht ook op zondag 12 februari:

 Uittreksel Basisregistratie Personen
 Uittreksel Burgerlijke Stand
 Verhuizing doorgeven

• Melding openbare ruimte
Let op: een afspraak maken en meldingen doen via het Omgevingsloket kan wel.

Digitale diensten tijdelijk niet 
bereikbaar

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

De aanhanger bestaat onder andere uit: 
vegers, scho els, vuilknijpers, snoei-
scharen, afvalzakken, veiligheidsvesten, 
werkhandschoenen, kruiwagen, veilig-
heidspionnen en zelfs een EHBO-ko er. 
Na het schoonmaken kunt u de volle 
afvalzakken zo weer in de aanhangwa-
gen stoppen.

Reserveren
De aanhanger is te reserveren bij de ge-
meentewerf in Eemnes via telefoonnum-
mer 14 035. Er wordt dan meteen een 
afspraak tussen u en de werfbeheerder 
gemaakt; voorafgaand aan de opruim-
actie geeft de werfbeheerder u tips en 
uitleg over de werkzaamheden, bijvoor-
beeld over de manier waarop snoeiafval 
verzameld en afgevoerd wordt, maar 
ook over veiligheid.

Ophalen en terugbrengen
U  kunt de klusaanhanger tijdens 
openingstijden bij de gemeentewerf op-
halen. a a oop van de werkzaamheden 
brengt u hem zelf weer terug.

U bent ervoor verantwoordelijk dat na 
a oop van de werkzaamheden al het 
aanwezige gereedschap weer in de klus-
aanhanger aanwezig is. Hiervoor tekent 
u op de gemeentewerf een leenover-
eenkomst. De gemeentewerf voert het 
verzamelde afval af.

Klusaanhanger Samen Schoon

Wilt u een moestuin aanleggen voor 
de hele straat? Of een huiskamer-
restaurant beginnen voor en door 
buurtbewoners? En kunt u daar een 
financi le bijdrage van de gemeente 
goed bij gebruiken? Dan komt uw ini-
tiatief misschien in aanmerking voor 
de regeling Inwonersinitiatieven’ . 
Het kan van alles zijn, zo lang uw 
buurt of wijk er maar socialer, gezel-
liger of zorgzamer door wordt. Denk 
bijvoorbeeld aan het opzetten van 
een Repair Caf  of een buurtbieb, het 
organiseren van activiteiten voor de 
jeugd of voor de ouderen in de wijk, 
zoals een wijktheatervoorstelling, een 
zeskamp, een straatspeeldag of het 
initi ren van een vrijwillige hulp/
klussendienst. 

Kijk op www.blaricum.nl ( org > 
Subsidies) voor meer informatie en 
het doen van een aanvraag.

* Straat- en buurtfeesten en barbe-
cues zijn van deze regeling uitgeslo-
ten.

EEN GOED IDEE VOOR 
UW WIJK OF BUURT?

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het bestemmingsplan arti le herziening be-
stemmingsplan Blaricum Dorp, chapendri  door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Dit ingevolge artikel .  van de 

et ruimtelijke ordening. 

Het plangebied ligt aan de Schapendrift 
te Blaricum en betreft de locatie van 
het voormalig tuincentrum aldaar. Het 
bestemmingsplan is een uitwerking van 
de op 29 maart 2016 door de gemeen-
teraad vastgestelde visie om de woning-
bouw op deze locatie te realiseren.

Beeldkwaliteitsplan
Ook is het beeldkwaliteitsplan voor deze 
locatie vastgesteld. Dit plan is onderdeel 
van de welstandsnota van Blaricum.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt in totaal 
acht woningen mogelijk. Het gaat om 
vier aaneengesloten woningen, een 
twee-onder-een-kapwoning en twee 
vrijstaande woningen. ua bouwmo-

gelijkheden is aangesloten bij de regels 
van het vigerende bestemmingsplan 
Blaricum Dorp’. 

Wijzigingen
De bestemming verkeer’, met bijbe-
horende regels, wordt toegevoegd ter 
plaatse van het fietspad aan de Eemnes-
serweg dat in het plangebied ligt. De 
bestemming tuin’ schuift daarmee op, 
zodat de nieuw te bouwen woningen 
verder naar achteren liggen.

Periode van terinzagelegging 
Het vastgestelde bestemmingsplan, de 
bijbehorende stukken en het bijbehoren-
de raadsvoorstel en -besluit liggen vanaf 
7 februari 2017 gedurende zes weken ter 
inzage bij het loket Bouwen en Wonen 

in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. Het loket 
werkt uitsluitend op afspraak, tel 14 035. 
Ook kunt u het bestemmingsplan bekij-
ken op www.ruimtelijkeplannen.nl ( L.
IMRO.0 7 .BPherzSchapendrift-Va01).

Beroep 
Degene die een zienswijze bij de raad 
heeft ingediend, kan een beroepschrift 
indienen tegen het vastgestelde bestem-
mingsplan, dan wel tegen de wijzigingen 
die in het plan zijn aangebracht. Het 
beroep moet worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ 
in Den Haag. Voor het indienen van een 
beroepschrift is een gri erecht ver-
schuldigd.

Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met het indienen van een 
beroepschrift, kan voor spoedeisende 
zaken een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de voorzit-
ter van voornoemde afdeling. Ook voor 
een dergelijk verzoek is een gri erecht 
verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan treedt in werking op de 
dag na a oop van de beroepstermijn. Als 
binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening bij de voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
is ingediend, wordt de inwerkingtreding 
van het besluit opgeschort tot het mo-
ment waarop het verzoek is beslist. 
 
NB tegen het beeldkwaliteitsplan staan 
geen rechtsmiddelen open.
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Bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Blaricum Dorp, 
Schapendrift’ en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld

Vraag van de maand

‘Mijn kind wordt snel boos en gefrustreerd, 
hoe ga ik hiermee om?’

eder kind is wel eens boos en gefrustreerd. De een wat vaker dan de ander. an-
kelijk van het temperament van je kind, kan er een groot verschil bestaan in het 
uiten van deze emoties. 

Een fikse driftbui bij peuters, het kapot 
gooien van een legobouwwerk die 
maar niet lukt bij een schoolkind of een 
brutale mond van een tiener. Sommige 
kinderen kunnen overspoeld worden 
door een moment van frustratie of een 
boze bui. Als ouder/opvoeder is het een 
uitdaging om hierop te reageren.

Een aantal tips:
  Probeer rustig te blijven. Stemverhef-
fing of schreeuwen helpt niet. e kunt 
je kind vaak beter even geen aandacht 
geven of alleen laten. Grijp wel me-
teen in als je kind iemand anders pijn 
doet. Geef je kind tijd om af te koelen.
  Wanneer je allebei afgekoeld bent, is 
het belangrijk dat je met je kind over 
de boze bui praat. Vertel op een rus-
tige maar duidelijke toon welk gedrag 
je niet accepteert en waarom niet. 

eg ook dat je begrijpt dat je kind zich 
boos voelt. Je boos voelen mag! Maar 
slaan, schoppen of bijten is nooit een 
goede oplossing is. Dit doet anderen 
pijn. Op deze manier stel je duidelijke 
regels en grenzen, waardoor het kind 
weet waar hij aan toe is.
  Luister naar je kind en toon begrip 
voor zijn gevoelens (bijvoorbeeld iets 
lukt niet’, het is oneerlijk’). Dat haalt 
vaak al wat weerstand weg. De boel 
sussen of een oplossing aandragen, 
kan de boosheid soms alleen maar 
erger maken.
  Help je kind met het onder woorden 
brengen van zijn gevoelens. Bijvoor-
beeld Ik zie dat je boos bent, omdat je 
bal is afgepakt’. Hierdoor voelt je kind 
erkenning van zijn gevoel. Daarna kun 
je samen met je kind bekijken wat hij 
kan doen aan de situatie. Het beste is 

je kind zelf de oplossing te laten be-
denken of je kind hiermee te helpen.

  Staat je kind te stampen en te schreeu-
wen, bijvoorbeeld in een winkel? Pro-
beer dit gedrag te negeren. Doe alsof 
je het niet ziet en hoort en kom er op 
een later moment op terug.

  Geef kinderen nooit hun zin om ze 
rustig te krijgen, dan beloon je ze voor 
hun gedrag en is de kans groot dat ze 
het vaker gaan doen!

  Verwacht je niet te veel van je kind? 
Een peuter kan het bijvoorbeeld nog 
niet volhouden om de hele maaltijd 
aan tafel te blijven zitten. Als je iets 
vraagt van je kind wat het nog niet kan 
dan wordt de kans op een boze bui 
groter.

Wil je meer informatie of advies over 
boos gedrag? Je bent van harte welkom 
in het Centrum voor eugd en Gezin. Wij 
denken graag met je mee
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Op een gezellige en ontspannen manier oefenen met de ederlandse taal. Dit kan 
voortaan wekelijks bij het aalcaf  in de Malbak. Daar komen mensen met allerlei 
nationaliteiten bij elkaar om samen met vrijwilligers te oefenen in het spreken van de 
Nederlandse taal.

Sociale functie
Susan Bakker, sociaal werker Versa Wel-
zijn en organisator van het aalcaf , is 
blij met de grote opkomst. Bakker: Het 
is fijn dat er nu al zo enthousiast gerea-
geerd wordt. Er is veel behoefte aan om 
de taal goed te leren spreken.’ Initiatief-
neemster van het aalcaf  Melissa Alfeu, 
van oorsprong Braziliaanse, beaamt dit. 
In een mengeling van Nederlands, Engels 
en met veel vrolijke gebaren vertelt ze 
dat ze hard aan het studeren is, maar 
dat het spreken haar tegenvalt. erwijl ze 
het graag goed onder de knie wil krijgen, 
omdat ze meer wil dan thuiszitten. e 
legt uit dat ze een opleiding en een mooi 
cv heeft, maar niet veel kan, omdat ze 
de taal niet beheerst. Ook vindt ze dat 
het aalcaf  een sociale functie heeft. 
Iedereen is zo gezellig ’

Plezier
Wethouder Ben L ken was aanwezig 
bij de aftrap om alle deelnemers en 
vrijwilligers veel succes te wensen: Het 
is belangrijk dat je plezier hebt in het 
leren. Dat weet ik uit de jaren waarin ik 
onderwijzer ben geweest. Leren gaat het 
best in een omgeving waar je je op je 
gemak voelt. Hier in het aalcaf  hangt 
een fijne sfeer. Een van de deelnemers 
zei al tegen me dat het voelt als een 
tweede thuis. Daar kunnen we met z’n 
allen trots op zijn. Dit hebben jullie nu al 
bereikt en jullie zijn nog maar net begon-
nen. Ik wens jullie samen veel plezier en 
een leerzame tijd. Veel succes ’

aalcaf  Blaricum, in wijkcentrum de 
Malbak (Wetering 122), is iedere woens-
dag van 10.30 tot 12.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom!

Wethouder Lüken 
trots op Taalcafé in Malbak

Burgemeester en wethouders van Blaricum hebben op 0 december 0  het wijzigingsplan emnesserweg elkweg vastgesteld. De wijziging betre  splitsing 
van percelen c. . aanpassing van de perceelsgrens bij elkweg  kadastraal bekend gemeente Blaricum, sectie , nummers 5  en .

Procedure
Het wijzigingsplan ligt vanaf 1  januari 2017 gedurende zes weken ter inzage bij 
de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, uidersingel  in 
Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak, tel 1  0 . Ook kunt u het wijzi-
gingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl 
( L.IMRO.0 7 .WpEemmelk-vs01). 

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep in-
stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2001 , 
2 00 EA ’s-Gravenhage, door aan te tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren 
om een zienswijze over het ontwerpplan in te dienen.

WI IGI GSPLA  EEM ESSERWEG-MELKWEG’ 

In verband met onderhoud zijn de volgende digitale diensten niet bereikbaar op 
zaterdag 11 februari en wellicht ook op zondag 12 februari:

 Uittreksel Basisregistratie Personen
 Uittreksel Burgerlijke Stand
 Verhuizing doorgeven

• Melding openbare ruimte
Let op: een afspraak maken en meldingen doen via het Omgevingsloket kan wel.

Digitale diensten tijdelijk niet 
bereikbaar

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

De aanhanger bestaat onder andere uit: 
vegers, scho els, vuilknijpers, snoei-
scharen, afvalzakken, veiligheidsvesten, 
werkhandschoenen, kruiwagen, veilig-
heidspionnen en zelfs een EHBO-ko er. 
Na het schoonmaken kunt u de volle 
afvalzakken zo weer in de aanhangwa-
gen stoppen.

Reserveren
De aanhanger is te reserveren bij de ge-
meentewerf in Eemnes via telefoonnum-
mer 14 035. Er wordt dan meteen een 
afspraak tussen u en de werfbeheerder 
gemaakt; voorafgaand aan de opruim-
actie geeft de werfbeheerder u tips en 
uitleg over de werkzaamheden, bijvoor-
beeld over de manier waarop snoeiafval 
verzameld en afgevoerd wordt, maar 
ook over veiligheid.

Ophalen en terugbrengen
U  kunt de klusaanhanger tijdens 
openingstijden bij de gemeentewerf op-
halen. a a oop van de werkzaamheden 
brengt u hem zelf weer terug.

U bent ervoor verantwoordelijk dat na 
a oop van de werkzaamheden al het 
aanwezige gereedschap weer in de klus-
aanhanger aanwezig is. Hiervoor tekent 
u op de gemeentewerf een leenover-
eenkomst. De gemeentewerf voert het 
verzamelde afval af.

Klusaanhanger Samen Schoon

Wilt u een moestuin aanleggen voor 
de hele straat? Of een huiskamer-
restaurant beginnen voor en door 
buurtbewoners? En kunt u daar een 
financi le bijdrage van de gemeente 
goed bij gebruiken? Dan komt uw ini-
tiatief misschien in aanmerking voor 
de regeling Inwonersinitiatieven’ . 
Het kan van alles zijn, zo lang uw 
buurt of wijk er maar socialer, gezel-
liger of zorgzamer door wordt. Denk 
bijvoorbeeld aan het opzetten van 
een Repair Caf  of een buurtbieb, het 
organiseren van activiteiten voor de 
jeugd of voor de ouderen in de wijk, 
zoals een wijktheatervoorstelling, een 
zeskamp, een straatspeeldag of het 
initi ren van een vrijwillige hulp/
klussendienst. 

Kijk op www.blaricum.nl ( org > 
Subsidies) voor meer informatie en 
het doen van een aanvraag.

* Straat- en buurtfeesten en barbe-
cues zijn van deze regeling uitgeslo-
ten.

EEN GOED IDEE VOOR 
UW WIJK OF BUURT?

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het bestemmingsplan arti le herziening be-
stemmingsplan Blaricum Dorp, chapendri  door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Dit ingevolge artikel .  van de 

et ruimtelijke ordening. 

Het plangebied ligt aan de Schapendrift 
te Blaricum en betreft de locatie van 
het voormalig tuincentrum aldaar. Het 
bestemmingsplan is een uitwerking van 
de op 29 maart 2016 door de gemeen-
teraad vastgestelde visie om de woning-
bouw op deze locatie te realiseren.

Beeldkwaliteitsplan
Ook is het beeldkwaliteitsplan voor deze 
locatie vastgesteld. Dit plan is onderdeel 
van de welstandsnota van Blaricum.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt in totaal 
acht woningen mogelijk. Het gaat om 
vier aaneengesloten woningen, een 
twee-onder-een-kapwoning en twee 
vrijstaande woningen. ua bouwmo-

gelijkheden is aangesloten bij de regels 
van het vigerende bestemmingsplan 
Blaricum Dorp’. 

Wijzigingen
De bestemming verkeer’, met bijbe-
horende regels, wordt toegevoegd ter 
plaatse van het fietspad aan de Eemnes-
serweg dat in het plangebied ligt. De 
bestemming tuin’ schuift daarmee op, 
zodat de nieuw te bouwen woningen 
verder naar achteren liggen.

Periode van terinzagelegging 
Het vastgestelde bestemmingsplan, de 
bijbehorende stukken en het bijbehoren-
de raadsvoorstel en -besluit liggen vanaf 
7 februari 2017 gedurende zes weken ter 
inzage bij het loket Bouwen en Wonen 

in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. Het loket 
werkt uitsluitend op afspraak, tel 14 035. 
Ook kunt u het bestemmingsplan bekij-
ken op www.ruimtelijkeplannen.nl ( L.
IMRO.0 7 .BPherzSchapendrift-Va01).

Beroep 
Degene die een zienswijze bij de raad 
heeft ingediend, kan een beroepschrift 
indienen tegen het vastgestelde bestem-
mingsplan, dan wel tegen de wijzigingen 
die in het plan zijn aangebracht. Het 
beroep moet worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ 
in Den Haag. Voor het indienen van een 
beroepschrift is een gri erecht ver-
schuldigd.

Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met het indienen van een 
beroepschrift, kan voor spoedeisende 
zaken een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de voorzit-
ter van voornoemde afdeling. Ook voor 
een dergelijk verzoek is een gri erecht 
verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan treedt in werking op de 
dag na a oop van de beroepstermijn. Als 
binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening bij de voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
is ingediend, wordt de inwerkingtreding 
van het besluit opgeschort tot het mo-
ment waarop het verzoek is beslist. 
 
NB tegen het beeldkwaliteitsplan staan 
geen rechtsmiddelen open.
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Bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Blaricum Dorp, 
Schapendrift’ en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld

Vraag van de maand

‘Mijn kind wordt snel boos en gefrustreerd, 
hoe ga ik hiermee om?’

eder kind is wel eens boos en gefrustreerd. De een wat vaker dan de ander. an-
kelijk van het temperament van je kind, kan er een groot verschil bestaan in het 
uiten van deze emoties. 

Een fikse driftbui bij peuters, het kapot 
gooien van een legobouwwerk die 
maar niet lukt bij een schoolkind of een 
brutale mond van een tiener. Sommige 
kinderen kunnen overspoeld worden 
door een moment van frustratie of een 
boze bui. Als ouder/opvoeder is het een 
uitdaging om hierop te reageren.

Een aantal tips:
  Probeer rustig te blijven. Stemverhef-
fing of schreeuwen helpt niet. e kunt 
je kind vaak beter even geen aandacht 
geven of alleen laten. Grijp wel me-
teen in als je kind iemand anders pijn 
doet. Geef je kind tijd om af te koelen.
  Wanneer je allebei afgekoeld bent, is 
het belangrijk dat je met je kind over 
de boze bui praat. Vertel op een rus-
tige maar duidelijke toon welk gedrag 
je niet accepteert en waarom niet. 

eg ook dat je begrijpt dat je kind zich 
boos voelt. Je boos voelen mag! Maar 
slaan, schoppen of bijten is nooit een 
goede oplossing is. Dit doet anderen 
pijn. Op deze manier stel je duidelijke 
regels en grenzen, waardoor het kind 
weet waar hij aan toe is.

  Luister naar je kind en toon begrip 
voor zijn gevoelens (bijvoorbeeld iets 
lukt niet’, het is oneerlijk’). Dat haalt 
vaak al wat weerstand weg. De boel 
sussen of een oplossing aandragen, 
kan de boosheid soms alleen maar 
erger maken.

  Help je kind met het onder woorden 
brengen van zijn gevoelens. Bijvoor-
beeld Ik zie dat je boos bent, omdat je 
bal is afgepakt’. Hierdoor voelt je kind 
erkenning van zijn gevoel. Daarna kun 
je samen met je kind bekijken wat hij 
kan doen aan de situatie. Het beste is 

je kind zelf de oplossing te laten be-
denken of je kind hiermee te helpen.

  Staat je kind te stampen en te schreeu-
wen, bijvoorbeeld in een winkel? Pro-
beer dit gedrag te negeren. Doe alsof 
je het niet ziet en hoort en kom er op 
een later moment op terug.

  Geef kinderen nooit hun zin om ze 
rustig te krijgen, dan beloon je ze voor 
hun gedrag en is de kans groot dat ze 
het vaker gaan doen!

  Verwacht je niet te veel van je kind? 
Een peuter kan het bijvoorbeeld nog 
niet volhouden om de hele maaltijd 
aan tafel te blijven zitten. Als je iets 
vraagt van je kind wat het nog niet kan 
dan wordt de kans op een boze bui 
groter.

Wil je meer informatie of advies over 
boos gedrag? Je bent van harte welkom 
in het Centrum voor eugd en Gezin. Wij 
denken graag met je mee

Hei&wei_nr489.indd   11 07-02-17   11:35



Winterpret in de BijvanckColofon

Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl,

tel. 06-25098485 

Eindredactie:

Bela Bouma, Marjolijn Schat, 

Anneke Martens - van der Vlugt

Redactie: 

Sybert Blijdenstein, Gerda Jellema, Aty 

Lindeman, Michiel Meijer, Robert Molijn, 

Frans Ruijter, Greet Volkers, Adrie van Zon

Correctie: 

Piet Niks

Foto’s: 

Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude

Medewerkers: 

Linda Eggenkamp, Anton van Klooster, Jan 

Greven, Elisabeth Loudon, Daniëlle Mouissie

Webbeheer:

Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik

Advertentie- en sponsoropdrachten:

Jacqueline Gesink-Blickman

E-mail: jacqueline@gesink.com

Voor tarieven, adverteren en sponsoring 

zie onze website

Uitgever: 

Stichting Dorpsblad Blaricum

Voorzitter: Jacqueline Gesink-Blickman 

Secretariaat: Jacqueline Gesink-Blickman/ 

Tom van Meeuwen

E-mail: jacqueline@gesink.com

Penningmeester en donateursinformatie:

Rist Brouwer

E-mail: ristbrouwer@hotmail.com

Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96

t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum

Druk:

JM2 grafische producties, tel. 5316520

Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

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

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

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 4800

www.heienwei.nl

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

Familieberichten
Geboren
04-12-2016 Val Carlin
07-12-2016 Sil Huub Richard Vedder
08-12-2016 Loran Alzaidi
08-12-2016 Loris Hussein Alzaidi
10-12-2016  Cato Izabel Lilou  

Jelgerhuis Swildens
11-12-2016 Xanne Sophie Verkerk
13-12-2016 Mayk Josh Dan Brommer

Overleden
20-12-2016  Alexandra Sophia 

Elizabeth (Xan) Birnie, 
geboren 11-02-1950

20-12-2016  Beatrix Breiten-
stein-Strengholt,  
geboren 05-07-1927

24-12-2016  Aafje van Dijk- 
van den Born,  
geboren 08-03-1923

24-12-2016  Andreas Johannes  
Carolus (Dre) Thewissen,  
geboren 04-04-1934

30-12-2016  Catharina Wilhelmina 
List-Kreisel,  
geboren 07-09-1927

17-01-2017  Wim Hartong,  
geboren 08-02-1953

18-01-2017  Wilhelmina Johanna 
(Mien) Machielse- 
van den Brink,  
geboren 17-01-1920

18-01-2017  Petrus Gerardus Heer-
schop,  
geboren 01-07-1929

19-01-2017  Sophia Cornelia  
Oosterwijk-van Nes,  
geboren 26-04-1919

19-01-2017  Cornelia Wilhelmina 
Florentina (Corrie)  
Mulders-Ter Weijden, 
geboren 09-08-1930

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer Laren t/m 14 mei tentoonstel-
ling van een van de meest succesvolle 
hedendaagse fotografen uit Nederland: 
Desiree Dolron. Tevens de tentoonstel-
ling Gestel en Sluijters: de vrouwen. 
Een keuze van Desiree Dolron. Ope-
ningstijden: di t/m zon van 11.00-17.00 
uur. www.singerlaren.nl.
Rosa Spier Huis t/m 2 april solo-ex-
positie schilderijen Roos Schuring. 
Openingstijden: dagelijks 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. 
BEL-kantoor t/m 21 maart Expositie 

BEL-Art: op ontdekkingsreis naar de 
binnenwereld. Deze 31ste editie nemen 
Xandra Richters, Babette van Helsdin-
gen en Margreet Rost van Tonningen 
je mee op een ontdekkingsreis naar de 
binnenwereld. Openingstijden: 
ma t/m don 08.30-17.00 uur, vrij 08.30-
13.00 uur. Toegang gratis.

WELZIJN/CULTUUR
Het Theosofisch Genootschap lezing 
op 21 feb en 21 maart. Studiebijeen-
komsten op 7 feb en 7 maart. Blaercom, 
20.00 uur. Informatie www.theosofie.
net.
Rommelmarkt Koningsdag 
Goederen voor de rommelmarkt op de 
Blaricummerie op Koningsdag kunt u 
brengen bij Rie Rigter, Eemnesserweg 
4. Geen groot meubilair. 
Repair Café Weggooien? …. Mooi 
niet! Onder dit motto wordt zaterdag 11 
februari weer Repair Café gehouden dit 
maal in wijkcentrum De Malbak. Hebt 

u defecte apparaten of schade aan kle-
ding, dan kunt u vanaf 10.00 uur terecht 
voor reparatie van uw eigendommen. 
Eventueel te vervangen onderdelen 
dient u zelf mee te brengen. De repara-
ties worden gratis uitgevoerd. Wel wordt 
een vrijwillige donatie op prijs gesteld. 
De sessie sluit om 13.00 uur. Na 12.30 
uur geen aanname meer.
Volksuniversiteit 6 maart 20.00 uur in 
Blaercom lezing De Europese Unie: 
hoe nu verder?. Tijdens deze lezing, die 
ook zeer geschikt is voor scholieren en 
studenten, zal Marco van Nunen onder 
meer de volgende onderwerpen aan bod 
laten komen: de Euro, waarom zijn wij 
daar eigenlijk aan begonnen?, de grote 
uitbreidingen van de EU, waarom zijn 
de Oost-Europese landen zo snel toe-
getreden?, de Oekraïne, waarom is er 
een associatieverdrag gekomen en wat 
zijn de consequenties van de Neder-
lands ‘nee-stem’?, de Brexit, waarom is 
de relatie van de Britten met de EU zo 

moeilijk?, het Euroscepticisme, waarom 
is dat de laatste jaren zo krachtig?, hoe 
gaan we verder met de EU? Meer info 
en aanmelden: www.volksuniversiteit-
hetgooi.nl. 

MAKKELIJK SLAPEN
Ongeveer een derde van de Westerse 
bevolking rapporteert slaapproblemen. 
Een tekort aan slaap – minder dan zeven 
uur per nacht – kan op de lange termijn 
voor gezondheidsproblemen zorgen. 
Deelnemers aan de cursus ‘Makkelijk 
slapen’ ervaren verbeteringen als ge-
makkelijker in slaap komen en een min-
der onderbroken nacht-Rust! De cursus 
biedt plaats aan maximaal zes deelne-
mers met ruimte voor eigen inbreng en 
vragen. Data: vrijdag 17, 24 februari en 
3 maart van 09.30-11.30 uur. De kosten 
bedragen € 60,-. Opgave en informatie: 
Bernard Ligtenberg (NBVH®-hypno-
therapeut en Registertherapeut BCZ®) 
tel. 5316849, http://zielsveel.nl.
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Wereldgebedsdag voor de 
BEL-kerken
De eerste vrijdag in maart is een wereldwijde dag van gebed. Mensen over de 
hele wereld zijn dan verenigd in een keten van gebed. Met elkaar delen we hoop, 
zorgen, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. 

De orde van dienst wordt elk jaar door 
het comité van een ander land samen-
gesteld. Het thema van de viering 2017 
‘Eerlijk!?’ is liturgisch vormgegeven 
door het comité uit de Filippijnen. De 
opbrengst van de collecte, gehouden tij-
dens de viering, gaat naar projecten die 
verbonden zijn met het land waar de orde 
van dienst is gemaakt. 

De viering van deze Wereldgebedsdag 

wordt gehouden op vrijdag 3 maart om 
19.00 uur in de Schoter, Wakkerendijk 
66a in Eemnes. Het gelegenheidskoor 
van de Heilige Nicolaasparochie o.l.v. 
Wim van Geffen verleent muzikale me-
dewerking. Na afloop is er gelegenheid 
voor ontmoeting onder het genot van een 
kopje koffie/thee. Ook de Wereldwinkel 
zal deze avond weer aanwezig zijn met 
producten uit de Derde Wereld.
U bent van harte uitgenodigd.

Taalcafé in Malbak
Op een gezellige en ontspannen ma-
nier oefenen met de Nederlandse taal. 
Dit kan voortaan wekelijks bij het 
Taalcafé. 
Hier komen mensen met allerlei nationa-
liteiten bij elkaar om samen met vrijwil-
ligers te oefenen in het spreken van de 
Nederlandse taal. Taalcafé Blaricum, in 
wijkcentrum De Malbak is iedere woens-
dag van 10.30-12.00 uur. 
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