
The Outdoor 
Academy
Een nieuwe sportclub in Blaricum 
voor iedereen die ontspannen, sportief 
en een tikje avontuurlijk bezig wil zijn 
in natuur en buitenlucht. 

Zowel beginners als gevorderden kunnen 
diverse sporten beoefenen: hardlopen, 
trail force, bootcamp, openwaterzwem-
men, MTB, buitenyoga en hardlopen met 
je hond. Voor meer informatie kunt u 
terecht op: info@theoutdooracademy.nl.

Dorpswandeling 
Op 1 april van 14.00-16.00 uur laat de 
gids van de Historische Kring Blari-
cum u het ‘echte’ Blaricum zien, zodat 
u het dorp van een andere kant leert 
kennen. 

Kosten niet leden € 3,00, leden HKB 
gratis. Aanmelden is noodzakelijk: 
info@hkblaricum.nl of 06-53168006

Uitdaging voor 
Blaricum
Op 30 maart 19.30 uur zal in het 
Brinkhuis de vierde editie van het La-
rens Lente Dictee plaatsvinden. 

Wij zijn op zoek naar teamcaptains die 
een team willen samenstellen, minimaal 
drie en maximaal acht personen, en ho-
pen dat Blaricum de uitdaging aan wil 
gaan! Stel je eigen team samen en meld 
je aan via de website. Het dictee wordt 
geschreven door de Larense schrijfster 
Gitte Spee. 

Informatie en aanmelden: www.volks-
universiteithetgooi.nl of Karin Schneider 
tel. 5312939.
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt.

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum     Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

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

Moeke Spijkstra Wielerclub
door Marjolijn Schat
Nederland is van oudsher een fi etsland, maar we zijn met 355 clubs inmiddels 
ook een wielerland; door het hele land zijn BMX-, wieler-, mountainbike- en 
kunstwielrijverenigingen actief. Ook Blaricum kent haar eigen wielerclub: Moe-
ke Spijkstra Wielerclub. 

Moeke Spijkstra Wielerclub is, zoals ze 
zichzelf omschrijven, ‘een sportieve toe-
ristische wielervereniging met als hoofd-
doel: zorgen voor onze gezondheid door 
beweging.’ En ‘we doen er alles aan om 
het sociale aspect, het verenigingsleven, 
goed aan bod te laten komen.’ Ze zijn in-
middels niet meer 
uit het straatbeeld 
weg te denken: de 
180 wielrenners 
gekleed in het het 
exclusieve club-
tenue - zwart/wit 
met sponsorlogo’s.  

Voor elk wat wils
Het idee voor een 
wielerclub in Bla-
ricum komt van 
Eduard Schaep-
man en Eric 
Heijkoop, bedacht 
tijdens het gezamenlijk fi etsen van de 
Amstel Gold Race. Vijf jaar geleden 
werd de wielerclub een feit en omdat een 
club een clubhuis nodig heeft, haakte 
Patrick Lommers van Moeke Spijkstra 
aan. Het bestuur werd naast Eduard en 

Eric uitgebreid met Micha Willemse als 
penningmeester. Het is een publiekelij-
ke club, voor € 60,- per jaar en eenma-
lig € 150,- kan iedereen lid worden en 
krijg je iedere twee jaar een zomer- en 
wintertenue. Leden zijn van alle leeftij-
den, 80% BEL-bewoners waarvan zowel 

oud- als nieuw-Bla-
ricummers. ‘Allen 
zijn sportieve en 
gezellige mensen 
die het leuk vinden 
om samen sportief 
bezig te zijn en ook 
om af en toe met 
elkaar aan de bar te 
zitten. ‘Een no-non-
sense-club waar 
sport verbroedert. 
Wielrenners wor-
den vaak MAMILs 
genoemd, Middle 
Aged Men In Lycra. 

We zijn beslist meer dan dat; al fi etsend 
bespreken en bedenken we van alles, ge-
nieten we van de natuur en we zijn een 
hecht team.’ De wielerclub kent verschil-
lende fi etsgroepen. Van maandag t/m 

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
  www.unadonna.world

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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Nog een rondje  

Moeke Spijkstra Wielerclub Fandag 2016 

FO
TO

 P
E

TE
R

 V
A

N
 R

IE
TS

C
H

O
TE

N

Hei&wei_nr490.indd   1 07-03-17   12:00



De stamtafelgasten
door Greet Volkers
Eens in de zoveel maanden spreek ik af met een vriendin. Om bij te praten. Deze 
keer is het in Moeke. Om 17.00 kom ik binnen, op een doordeweekse dag.  Het is 
niet gewoon vol maar bomvol. Ik kan niet weggaan, ‘heb geen telefoon bij me’. 

Ik word neergezet aan de stamtafel met 
de boodschap ‘niks aan te doen, nergens 
plek’. Daar zit ik dan, terwijl de ene na 
de andere stamtafelgast binnendruppelt. 
Tegen de tijd dat mijn vriendin komt, kan 
ze nog net naast me zitten. Van bijpraten 
komt niet veel. Wel komen we in gesprek 
met enkele stamtafelgasten en ik moet 
zeggen ‘echt erg gezellig’. Enfi n, na een 
kroket en een glas wijn, afrekenen, we 
gaan. Thuisgekomen kijk ik, omdat ik 
altijd bang ben mijn handel kwijt te ra-

ken, waar mijn bankpas is. En ja hoor, 
weg. Noch in de knip, noch in jas. Er 
zit niets anders op, terug naar de kroeg. 
Bij de stamtafel leg ik alles uit en voor 
ik het weet, zitten alle stamgasten niet 
aan maar onder de tafel. Niets gevonden. 
Onverrichterzake keer ik terug naar huis. 
Blokkeer de boel en vind dan, na nog 
een keer goed zoeken, de bankpas onder 
mijn bureau. 
Maar jammer jammer… zonder de stam-
tafelgasten. 

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Stormen en praatpalen

Eind februari. Een zware storm 
raast over ons dorp. Weinigen 
wagen zich op straat. Advies: 
binnenblijven. Wacht tot de storm 
gaat liggen. Zoals we ook wachten 
totdat die ‘andere’ stormen in de 
wereld weer gaan liggen. Door 
de overdaad aan negatief nieuws 
hangt er iets onheilspellends in de 
lucht. Mensen geloven niet meer 
dat verandering ten goede nog 
mogelijk is. Velen geven toe aan 
de neiging het nieuws, met name 
over Trump, te mijden. Deson-
danks blijven de meesten dat 
toch volgen. Betrokken. Vanwege 
onze eigen verkiezingen. Op de 
bres voor onze democratische 
waarden. Bedreigd door een 
opkomend nationalisme. Populair, 
maar intolerant en bekrompen. 
Zonder programma. Marcherend 
onder het vaandel met: ‘Leer van 
Trump!’ Alsof er van die man nog 
iets positiefs te leren valt! 
Gelukkig is in ons land – vol-
gens het SCP – een meerderheid 
tevreden over onze samenleving en 
over onze economie, en steunt zij 
het lidmaatschap van de EU: de 
‘tevredenlanders’. In tegenstelling 
tot de ontevreden nationalisten.
Door Trumps slechte functione-
ren weten veel kiezers inmiddels 
donders goed wat ze niet en wat ze 
wel willen. Weloverwogen naden-
kend. Bewustwording door inzicht. 
Een aantal kiezers zweeft nog. Als 
een vlucht verdwaalde ganzen. 
Zoekend naar beter weer. Achter-
volgd door zichzelf aanprijzende 
kandidaten. Misschien lopen de 
verkiezingen zo toch nog goed af. 
De wonderen zijn de wereld nog 
niet uit...
Ook niet op de autosnelweg. Waar 
gebeurd. Een patrouillerende 
wegenwacht ziet in de berm op de 
andere weghelft achter een gele 
praatpaal een man staan. Plassend 
tegen de paal! Doorrijdend meldt 
de wegenwacht dit voorval snel 
aan de centrale. Die maakt meteen 
contact met de besprenkelde paal. 
Luid klinkt het opeens uit de 
speaker: ‘Meneer, wilt u meteen 
met uw geplas ophouden! Ik ben 
een praatpaal. Geen pispaal!’ De 
wildplasser kijkt geschrokken om 
zich heen. Niemand te zien. Alleen 
maar voorbijsuizende auto’s. De 
wonderen zijn de wereld nog niet 
uit ...
 

    


         


   

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

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  
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donderdag fi etsen groepen in de avond 
en op vrijdag en zondag in de ochtend. 
Alle groepen hebben een eigen niveau 
en dus is er voor elk wat wils. Daarnaast 
zijn er drie mountainbike-groepen, een 
aparte damesafdeling Pink ladies, er is 
een spinningteam en nieuw is Moeke 
Kids, vaders die met hun kroost fi etsen. 

Gentleman racer
‘Veiligheid staat hoog in het vaandel. 
Iedere groep heeft zogenoemde wegcap-
tains die een training hiervoor gevolgd 
hebben bij de NFTU, de overkoepelende 
wielerbond. Deze wegcaptains 
zijn verantwoordelijk voor 
veilig en verantwoord gedrag 
bij hun groep. Zo wordt er 
bijvoorbeeld op de weg alleen 
twee-aan-twee gefi etst, bestaan 
mountainbike-groepen uit niet 
meer dan acht personen en 
wordt er alleen op de offi ciële 
mountainbikepaden gefi etst.’ Daarnaast 
tonen de leden uiteraard respect voor alle 
medeweggebruikers (mensen/paarden/ 
honden e.d.) en de natuur. ‘Geen king 
of the road, maar gentlemen racer.’ De 
wielerclub fi etst natuurlijk ook bekende 
wielerwedstrijden: de Egmond-pier-Eg-
mond, de Dam tot Dam fi etsclassic en de 
klassieker de Amstel Gold Race waarbij 
de dag vóór de profs duizenden toerfi et-
sers over de hellingen in Zuid-Limburg 
fi etsen. ‘Omdat deze race ten grondslag 

ligt aan de oprichting van onze club ben 
je eigenlijk pas “offi cieel” lid als je deze 
klassieker gefi etst hebt’, lacht Eduard. 

Het sociale aspect
Voor de hele familie is er de Moeke 
Spijkstra Wielerclub Fandag, op z’n Bel-
gisch uitgesproken in plaats van in het 
Engels, met een knipoog naar hun zus-
terteam Knokke waar Eduard voorheen 
lid van was. Kunstenares en fanatiek 
wielrenster Judith Wiersema heeft een 
prachtig beeldje ontworpen wat op deze 
dag uitgereikt wordt aan iemand die het 

afgelopen jaar veel heeft gedaan 
voor de club. Er zijn meer prij-
zen, zoals: de roze trui voor de-
gene die het minst gefi etst heeft, 
de groene trui voor de snelste 
fi etser en de gele voor degene 
die de meeste kilometers op zijn 
naam heeft staan. Het sociale 
aspect van de vereniging blijkt 

ook uit de jaarlijkse Memorial Bike 
Ride, die ingesteld is ter nagedachtenis 
van fi etsmaatje Martin Klinkert, die tij-
dens een toertocht overleden is. 

Moeke Spijkstra Wielerclub, een mooie 
club die vele Blaricummers bij elkaar 
gebracht heeft. Eduard tot slot: ‘We no-
digen iedereen van harte uit om bij inte-
resse een keer mee te fi etsen.’

www.moekespijkstrawielerclub.nl

zijn verantwoordelijk voor 

bij hun groep. Zo wordt er 
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De Tafelberg wordt door het Goois 
Natuur Reservaat (GNR) opgeknapt
door Frans Ruijter
Het hoogste ‘natuurlijke’ punt van het Gooi is de Tafelberg: 36,4 meter boven 
NAP. Deze kunstmatige heuvel was in de 17e eeuw al een toeristische trekpleis-
ter en is dat altijd gebleven. Er werden vroeger takkenbossen op verbrand om 
zodoende als baken te dienen voor de schepen die met slecht weer dan toch de 
haven van Huizen veilig konden bereiken. Daar komen ook de namen ‘Zwarte 
berg’ en ‘Kooltjesberg’ vandaan. 

In 1921 werd er een 
drinkwaterreservoir 
in geplaatst voor de 
levering van drinkwater 
in Blaricum en Huizen. 
Onder architectuur van 
de bekende Larense ar-
chitect Wouter Hamdorff 
werd er in 1934 een 
houten uitkijktoren op 
gebouwd. De grens tus-
sen Huizen en Blaricum, 
waarschijnlijk vastge-
steld in 1824, loopt mid-
den over de Tafelberg. 
De Tafelberg is door velen beschreven, maar op de website van de bekende Naarder 
Frans de Gooijer vond ik in één van zijn weblogs dit onderstaande verhaal, wat ik u 
niet wilde onthouden. 

Het uitzichtplatform op den Tafelberg
Een benauwde klim en daalpartij.
Het uitzichtplatform op den Tafelberg, 
door de goede zorgen van het gemeen-
tebestuur en met medewerking van het 
Provinciaal Waterleidingsbedrijf ge-
bouwd volgens ontwerp van architect 
Wouter Hamdorff is voltooid en door 
het publiek in gebruik genomen. Zon-
dagmiddag, een ideale najaarsdag, wat 
temperatuur en weersgesteldheid betreft, 
waren in de omgeving van den Tafelberg 
honderden wandelaars op de been. En al-
len waren er op uitgegaan om het pano-
rama van het hoge platform te genieten. 
Inwoners van Blaricum, Laren en Hui-
zen vooral maakten er queue (betekent: 
een lange rij van wachtende mensen) op 
den berg. Het viel echter niet mee op het 

platform te komen langs de smalle wen-
teltrap. Alle leiding of toezicht ontbrak, 
ieder probeerde, zich wringend langs 
de tegelijk neerdalende sliert menschen 
, op eigen houtje naar boven te komen, 
over de éénmanstrap. Wie boven was had 
minder oog voor het schitterend uitzicht, 
dan wel voor de schrikgedachte, dat hij 
straks langs den kurkentrekker door de 
zich omhoogdraaiende menigte naar 
den begane grond terug moeten zien te 
komen. En dat was jammer, want het 
vergezicht was Zondagmiddag met den 
helderen horizon buitengewoon mooi. Er 
waren menschen, die de zichtbare torens 
telden, of het er veertig of meer waren 
weten wij niet, omdat onze aandacht te 
zeer bepaald was van het vraagstuk hoe 
de misschien honderd of meer menschen 
daarboven weer veilig en wel naar be-
neden konden komen. Wij hebben den 
omhoog dringenden stroom een poosje 

stop kunnen zetten en daardoor bereikt, 
dat misschien een vijftig menschen zich 
naar beneden hebben kunnen laten zak-
ken, zodat het daarboven wat minder be-
nauwd vol werd. We geven echter gaar-
ne het gemeentebestuur van Blaricum 
in overweging op de Zondagmiddagen 
met mooi weer en zolang het nieuwtje 
er nog niet af is, een politieman op den 
Tafelberg te posteeren. Als deze er voor 
zorgt, dat tekens als weer tien kijkers de 
trap zijn afgedaald er tien langs de wen-
teltrap naar boven mogen, zodat het bo-
ven niet al te vol en er een éénrichting 
stroom langs de trap gehandhaafd wordt, 
al elke bezoeker van het hooge platform, 
dat zulk een schitterend uitzicht biedt, 
nog meer waardering kunnen opbrengen 
voor het mooie panorama
(Overgenomen van Het Handelsblad d.d. 
20-11-1934)

Opknapbeurt
De kans is niet denkbeeldig dat dergelij-
ke taferelen zich weer gaan afspelen na 
de komende opknapbeurt van de Tafel-
berg. Het GNR wil het voortvarend en 
weloverwogen ter hand nemen. Zowel 
de gemeenten Huizen en Blaricum als 
de Historische Kringen van deze beide 
plaatsen zijn van het begin af aan bij deze 
plannen betrokken. Geld om het plan uit 
te voeren werd onder andere door spon-
soren bij elkaar gebracht. De belangrijk-
ste verandering zal de verplaatsing van 
de trap zijn. Deze verhuist van de oost-
zijde naar de westzijde (de heidezijde). 
Als alles volgens plan verloopt, wordt er 
na de zomervakantie begonnen met de 
werkzaamheden, en zullen deze voor de 
winter zijn afgerond. De Tafelberg is dan 
weer een hoogstaand historisch cultu-
reel punt op onze mooie Tafelbergheide. 
Het GNR, opgericht in 1932, is de enige 
echte erfgenaam van Stad en Lande van 
Gooiland (Erfgooiers). Bij de oprichting 
werd afgesproken dat zij geheel overeen-
komstig het erfgoed van de Erfgooiers 
zouden bewaken: ‘Zullen zij de heiden 
en bossen ten eeuwigen dage te behou-
den’. Dat maken ze op deze manier weer 
helemaal waar. Omdat de grens tussen 
Huizen en Blaricum recht over de Tafel-
berg loopt zal er nabij de trap een gren-
spaal worden geplaatst, die ooit tussen 
het grondgebied van beide gemeenten op 
de meent stond.

Lentemarkt 
Zorgboederij 
’t Werkpaert
In het weekend van 8 en 9 april is de 
lentemarkt op Zorgboerderij ’t Wer-
ckpaert, Gebroeders Dooyewaardweg 
3. U bent van harte welkom van 12.00-
17.00 uur. 

U kunt er terecht voor kransen, slingers 
en andere paasdecoraties gemaakt door 
de hulpboeren en vrijwilligers. De kin-
deren kunnen lammetjes knuffelen, een 
paasdecoratie knutselen, een boterlam-
metje maken voor op de paastafel en 
een tocht met de huifkar door het dorp 
maken. 
Ook aan de inwendige mens is gedacht; 
een frietkraam met huisgemaakte boe-
renfrieten, in de veldoven worden bro-
den en paasstolletjes gebakken en er zijn 
heerlijke verse wafels. 
Informatie zie: www.werckpaert.nl.

‘Tijd en 
aandacht beste-
den aan jezelf 
zal zich vertalen 
in een gezonde, 
mooie uitstraling’
door Anneke Martens-van der Vlugt
Dit is het motto van Franca van Kaste-
ren. Ongeveer een jaar geleden is zij in 
Blaricum komen wonen en sinds enige 
tijd runt zij een praktijk als schoon-
heidsspecialiste aan huis.

Zij behandelt o.a. huidproblemen zoals 
acne en rosacea. Met haar verschillende 
behandelingen laat zij de cliënten ont-
spannen, waardoor men de beslommerin-
gen van alle dag even vergeet. Zij werkt 
daarbij met de van heilzame planten en 
natuurlijke ingrediënten vervaardigde 
producten van Dr. Hauschka en de zui-
vere ‘eetbare’ producten van Dr. Alkaitis. 

(‘if you can’t eat it, don’t put it on your 
skin!’) Mensen die kampen met overge-
wicht of zij die op een gezondere wijze 
met voeding willen omgaan, kunnen ook 
bij de praktijk van Franca terecht. Voor 
meer informatie of voor het maken van 
een afspraak, schoonheidsspecialis-
te Franca van Kasteren, Dotterbeemd 
11, tel. 06-20570305 www.francavan 
kasteren.nl.

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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Kunstkamer Kleinhoven
door Gerda Jellema
Op de ene foto staat: ‘Al is een huisje nog zoo klein’ en op de andere foto staat: 
‘Toch kan men gelukkig zijn’. Deze twee foto’s aan een muur verscholen achter 
kasten zijn Hans Kleinhoven het meest dierbaar. Een moeilijke keuze want 
Hans Kleinhoven heeft een huis vol dierbare foto’s, schilderijen en andere 
artikelen.

Hans Kleinhoven heeft waarschijnlijk de 
grootste verzameling van prenten, kunst, 
voorwerpen en wat je ook maar beden-
ken kunt, met betrekking tot het Gooi. 
Hij heeft zijn huis zélf, hij is timmerman 

geweest, zo aangepast dat de verzame-
ling goed tot zijn recht komt, alles wordt 
goed onderhouden, zodat je van ieder 
item kan genieten, je komt ogen te kort. 
Zijn verzamelgebied is dus het Gooi, 
maar zo af en toe gaat hij over de grens 
heen, omdat hij wat bijzonders gevonden 
heeft. Zo laat hij de ingebonden rappor-
ten zien van leerlingen van een lagere 
school uit Franeker uit 1886. Van onder 
tot boven staat en hangt zijn huis vol. En 
bij elk item heeft Hans Kleinhoven een 
verhaal.

Schilderijen en veel meer
Hans Kleinhoven is geboren en getogen 
in Laren, hij woont in zijn ouderlijk huis 
en is verknocht aan deze omgeving. Hij 
begon zo’n 40 jaar geleden met verza-
melen. Bijvoorbeeld schilderijen van 
schilders waar Laren straten naar heeft 
vernoemd. Dit was snel uitgeput, zoveel 
van die straten zijn er nu ook weer niet. 
Hans Kleinhoven stapte over op schilde-
rijen van H.C. Kranenburg die ook een 
tijdje in Laren verbleef (jaren 50). Maar 

sinds 20 jaar is Hans Bob ten Hoopes aan 
het verzamelen, zij kenden elkaar goed. 
Mooi is te horen dat Bob ten Hoope wat 
nonchalant met zijn tekeningen/etsen 
omging, op sommige staat zijn schoen-
afdruk. Ook verzamelt Hans serviezen, 
porseleinwerk van de niet meer bestaan-
de firma Driehoek uit Huizen. Daarnaast 
heeft hij prachtige maquettes van Laren-
se gebouwen. Deze zijn gemaakt door 
Jaap Zoon.

Blaricum hei & wei
Ook Blaricum is goed vertegenwoor-
digd. Zo spaart Hans ansichtkaarten van 
Blaricum, bijvoorbeeld van camping de 
Woensberg, sinds kort opgeheven, dus 

deze kaarten zijn ook van historische 
waarde. En andere memorabilia zoals 
een dummy van bonbons van de vroege-
re patisserie Franken. Hans Kleinhoven 
krijgt niet voor niets een plekje in hei & 
wei ook al woont hij bij de buren, want 
hij verzamelt ook hei & wei! Niet alleen 
heeft Hans ze allemaal, maar ze worden 
fraai ingebonden en zorgvuldig bewaard. 
Van een bezoek aan Hans Kleinhoven 
word je enthousiast en gaat het Gooi 
nog meer voor je leven. Onder de naam 
Kunstkamer Kleinhoven heeft Hans ook 
meegedaan aan de Larense atelierroute 
en tijdens een Monumentendag. Voor 
verdere informatie kunt u hem mailen: 
kkklaren@ziggo.nl. 

Melancholie bij een arhi-procedure

door Jan Greven
Nooit geweten wat een arhi-procedure is. Maar nu wel. Arhi staat voor Algemene regels Herindeling en regelt de procedure bij gemeentelijke 
herindelingen. De Provincie Noord-Holland is zo’n procedure gestart omdat zij in de Gooi en Vechtstreek van zeven naar drie gemeentes wil.

Welke drie wil de Provincie niet zeg-
gen, maar die terughoudendheid lijkt me 
eerder ingegeven door politieke calcula-
tie dan door onzekerheid, want de brief 
waarin de Provincie de Arhi aankondigt, 
ademt een geest van vastberaden besluit-
vaardigheid. Er moet gefuseerd. Basta.

Ik heb in mijn arbeidzame leven bij het 
dagblad Trouw en het krantenconcern 
PCM een paar fusies meegemaakt. Uit 
die ervaring weet ik dat het besluit over 
een fusie niet het zwaarste karwei is. Veel 
zwaarder is wat er na de fusie komt. Als 
twee organisaties met ieder een eigen 
cultuur die alles tot in de kleinste details, 
van het aanbod in de kantine tot de wijze 
van personeelsbeoordeling, doortrokken 
heeft, met elkaar vervlochten moeten 
worden. Dan begint het pas.

Nog twintig jaar na de fusie van het 
dagblad Trouw met de zogenaamde 
Rotterdammer Bladen wist iedereen op 
de redactie nog precies wie ‘uit Rotter-
dam’ kwam en wie van het Amsterdamse 
Trouw. Later maakte ik de fusie tussen 
het Rotterdamse NDU, uitgever van Al-
gemeen Dagblad en NRC Handelsblad 
en de Amsterdamse Perscombinatie met 
Trouw en De Volkskrant mee. Ondanks 
alle inspanning heeft het fusiebedrijf 
PCM niet gebracht wat de directies voor 
ogen stond toen ze tot de fusie besloten. 
PCM bestaat niet meer.

Niets, helemaal niets van deze zorgen 
over de praktijk van het fuseren vind ik 
in de brief van de Provincie. Cultuurver-
schillen tussen het protestantse vissers-
dorp Huizen en de katholieke, agrarische 

gemeentes Blaricum en Laren? Verschil 
tussen Blaricum met hei & wei en La-
ren met Laarder Courant de Bel? Niets 
dat er op wijst dat daar een seconde over 
nagedacht is. Zo’n brief van de Provin-
cie laat zich lezen als een oekaze van het 
voormalig keizerlijke Chinese Hof: een 
product van hoogwaardige bureaucratie.

Zou de overgang van zeven naar drie ge-
meentes de burger dichterbij of verderaf 
van de plaatselijke politiek brengen? Ik 
denk het laatste. Maar de burger moest 
toch juist dichter bij de politiek gebracht 
worden? 

Of maak ik me zorgen om niks? Kan 
het hedendaagse burgers, zolang zij pas-
poort en rijbewijs maar vlak om de deur 
kunnen halen, niet meer schelen waar het 

gemeentehuis staat? Leeft het op handen 
staande opheffen van de gemeente Blari-
cum bij de inwoners? Ik merk er weinig 
van. Ik merk niets van actiebereidheid. 
Ik denk eigenlijk dat de gemeente, net 
als de kerk, al lang uit de belevingswe-
reld van de Blaricummers is verdwenen. 
Alleen bij ruzie flakkert de interesse 
even op.

Het zal dus allemaal wel doorgaan. Goe-
de kans op Huizen, Laren en Blaricum in 
één gemeente. Bestuur op afstand en een 
bureaucratie die stuurt. Adequaat, doel-
gericht. Niemand wordt gehoord, nie-
mand voelt zich gehoord. Soms halen we 
onze schouders op. Het zal onze tijd wel 
duren. Soms worden we ineens kwaad: 
we worden niet gehoord!! Soms word ik 
daar melancholiek van.

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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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
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Hans Kleinhoven met ‘Bob tussen de Bobjes’ in 2009

hei & wei
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Uw voeten in 
goede handen
door Marjolijn Schat
Voeten. Als de fysieke basis van ons 
bestaan moeten we ze koesteren. Via 
de voeten maken we contact met de 
aarde. Zij dragen ons lichaam, zorgen 
voor balans en maken vlot voortbewe-
gen mogelijk.  

‘Voeten verdienen de broodnodige aan-
dacht. Ik vind het mooi dat ik mensen 
kan helpen met hun voetproblemen of 
gewoon kan verwennen met een goede 
voetbehandeling met of zonder (color)
lak.’ Aan het woord is pedicure Sharon 
Kuipers. 

Pedicuresalon Sharon
Sharon woont met haar man en kinderen 
zes jaar in ons dorp. In de Bouwvenen. 
‘Een heerlijke plek om kinderen op te la-
ten groeien en een buurt waar de buren 
voor elkaar zorgen.’ Ze is dan ook heel 
blij om in deze buurt aan huis, na een 
prachtige verbouwing door haar handi-

ge echtgenoot, afgelopen oktober haar 
eigen pedicuresalon geopend te hebben. 
Deze maand is ze gestart met de oplei-
ding tot medisch pedicure. Binnenkort 
kunnen ook o.a. diabetici en reumapa-
tiënten bij haar terecht voor een voetbe-
handeling op maat. In de korte openings-
tijd van de salon heeft ze al een vaste en 
zeer tevreden klantenkring opgebouwd. 
Sharon geniet van het contact met haar 
klanten, de band die ze met ze opbouwt. 
‘Of we leuke gesprekken voeren, men 
telefoontjes wil afhandelen of even rus-
tig de ogen dicht doen, alles kan tijdens 
mijn behandelingen.’ U kunt bij Sharon 
terecht van woensdag t/m zaterdag. En 
heel handig, op de woensdag en donder-
dag ook in de avonduren. Op verzoek 
geeft ze naast alle pedicurebehandelin-
gen ook een verwenmanicure. Sharon 
biedt nu ter kennismaking  € 5,- korting 
op de eerste behandeling. ‘Uw voeten 
zijn bij mij in goede handen.’ 

Even voorstellen…  
Michèl van Klooster
door Gerda Jellema
‘Jíj kunt zelf voor je eten zorgen, dat kunnen beesten niet.’ Een zin uitgespro-
ken door Michèl van Klooster’s Opa Smit, en veel gebruikt door zijn vader. 
Maar het is een zin die uitgevonden zou kunnen zijn door Michèl zelf. Ook 
hij is er voor zijn beesten en natuurlijk ook wel voor zijn vriendin Anne. Even 
voorstellen…Michèl van Klooster.

Michèl heeft een opleiding in 
Maartensdijk gevolgd binnen 
de land- en tuinbouw: planten-
kennis, techniek en dierhouderij 
en uiteindelijk koos hij voor het 
hoveniersvak. Inmiddels heeft 
hij alweer tien jaar een eigen 
bedrijf. Binnen dit vak pakt hij 
alles aan, behalve het ontwerpen 
van tuinen. Michèl: ‘Ik ben een 
buitenmens en heb geen geduld 
om achter een bureau te ontwer-
pen. Ik heb wel ideeën en die 
vertel ik, en anderen kunnen dit, 
beter dan ik, op papier zetten.’ 
Hij werkt samen met een tuin-
ontwerpster en zzp’ers.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

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

www.kliniekdemedici.nl

Waarom woont Michèl van Klooster 
in Blaricum? 
Opa en oma Smit van Michèl bestier-
den een boerderij in Laren, op het H. 
Valkenburglaantje. Daarnaast woonde 
Michel met zijn zus en ouders in een 
woonhuis. Om de boerderij voort te 
zetten, hadden ze ruimte nodig wat 
in Laren in het centrum niet mogelijk 
was, zij bouwden daarom een boerde-
rij aan de Schapendrift in Blaricum en 
in 1997 verhuisden ze. Michèl mocht 
kiezen: of de voetbalclub in Blaricum, 
ipv LVV. Michèl koos voor de Blari-
cumse voetbalclub, en daar heeft hij 
zijn vriendenkring opgebouwd. On-
danks dat Michèl absoluut niet ver-
huizen wilde - hij had helaas niet veel 
in te brengen, hij was toen tien jaar - 
heeft hij toch zijn draai gevonden en 
zou nu niet meer terug willen, Michèl: 
‘Ik ben helemaal gek op Blaricum.’ 
Michèl heeft, samen met zijn vader en 
moeder en Anne, een deel van de boer-
derij volgens eigen plannen verbouwd 
en nu bewonen Anne en hij een deel 
van de deel.  

Wat doet Michèl in zijn vrije tijd?
‘Zaalvoetbal, ik zit bij de brandweer 
en zondagochtend om half 11 drinken 
we met de vriendengroep uit het dorp 
een bakje koffie bij d’Ouwe Tak. En 
natuurlijk de kermisweek.’ Ook moet 
er voor zijn bedrijf nog wel eens wat in 
de avonduurtjes gedaan worden. Maar 
zoals gezegd de beesten gaan voor 
alles, als Michèl van zijn werk komt, 
worden eerst de beesten gevoerd. Er 
zijn twee geiten en drie mooie koeien, 
die staan in de wei achter het huis, de 
oudste koe Lammertje, is vernoemd 
naar Michèl’s oma. Als Michèl er aan 
komt, huppelen de dames naar hem 

toe. Dit zijn geen vlees- of melkkoei-
en, dit zijn, tja… gewoon koeien. Mi-
chèl kan genieten van het kijken naar 
zijn beesten, gewoon observeren wat 
ze doen en je gedachten laten gaan 
over hun  en je eigen leven.

Met wie zou Michèl een borrel willen 
drinken?
‘Het allerliefst met mijn vader, Jos…. 
Goh wat mis ik hem.’

Twitteren, Facebook?
‘Geen twitter, Facebook een beetje. Bij 
veel mensen is het wel een gewoonte 
geworden om steeds naar Facebook te 
kijken en er wat op te zetten. Maar ik 
vind dat je niet alles hoeft te delen met 
de wereld.’ 

Vakantie: zomer of winter?
Lachend: ‘Het liefst ga ik nooit op va-
kantie. Dit heeft natuurlijk te maken 
met het feit dat je beesten hebt. En ik 
voel me happy als ik thuis ben.’ Anne 
heeft het voor elkaar gekregen dat ze 
samen zo af en toe een paar dagen er 
tussenuit gaan, bijvoorbeeld een week-
endje Barcelona. Michèl: ‘Ik heb wel 
in mijn hoofd om een keer naar Lap-
land te gaan, dat zou ik wel willen.’ 

Wat is een echte Michèl van Klooster 
eigenschap?
Michèl is een beesten- en buitenmens. 
Ook houdt hij graag de regie in eigen 
hand. En: ‘Als je wat doet, moet je 
het goed doen. Afmaken waar je aan 
begonnen bent.’ Ook dit heeft hij van 
zijn vader mee gekregen. Zijn vader, 
die vorig jaar overleed, heeft een boek 
bij gehouden van alle gebeurtenissen 
op en om de boerderij en Michèl zal 
dit voortzetten. Zo vader, zo zoon.

Pedicure salon Sharon
Elbertsveen 37 tel. 06-42969616

www.pedicuresalonsharon.nl
Openingstijden: 

woensdag 18.00-21.00 uur
donderdag 09.00-21.00 uur

vrijdag 13.00-17.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur
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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. 
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Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Gezonde gemeenten opheffen 
ten gerieve van de regio?
door Adrie van Zon
Bij brief van 7 februari 2017 kondigt de provincie aan te starten met de ver-
snelde procedure tot gemeentelijke herindeling om het aantal gemeenten in 
de Gooi en Vechtstreek van zeven terug te brengen tot maximaal drie ondanks 
de gunstige bestuurskrachtonderzoeken* in Blaricum en Laren, in Hilversum 
en Huizen. Deze uitkomsten voor de gemeenten mochten echter geen genade 
vinden in de ogen van de provincie.  

Onze provinciale bestuurders hebben een 
andere agenda. Zij hebben meer oog voor 
regioproblemen. De provincie ziet onvol-
doende draagkracht voor versterking van 
de ‘regionale bestuurskracht’ in de Gooi 
en Vechtstreek. Maar wat is regionale be-
stuurskracht eigenlijk, hoe valt dat te me-
ten en  wat is de feitelijke begrenzing van 
een regio (Openbare Orde en Veiligheid 
behoort b.v. tot de ‘regio’ Midden-Ne-
derland). Bovendien is ‘de regio’ geen 
zelfstandige entiteit en behoort niet tot 
de drie overheidslagen in ons land.

Beleid gemeentelijke indelingen
Bij brief van 28 mei 2013 introduceerde 
Minister Plaskerk het nieuwe ‘Beleids-
kader gemeentelijke her-
indeling’. In deze nieuwe 
richtlijnen gaat het primair 
over versterking van de 
gemeentelijke bestuurs-
kracht. In het hele stuk van 
de Minister komt het begrip ‘regionale 
bestuurskracht’ niet voor. De provincies 
hebben wel een bovenlokale verantwoor-
delijkheid gekregen om het initiatief te 
nemen als gemeenten na jarenlang bak-
keleien zelf niet tot een herindelings-
voorstel komen, terwijl dit voor de ge-
meentelijke bestuurskracht wel nodig is. 
Dat laatste is hier niet het geval en het is 
ook niet zo dat de gemeenten in de Gooi 
en Vechtstreek al jarenlang bakkeleien 
over herindeling. De regering wil geen 
herindelingen van bovenaf opleggen. 
Herindelingen moeten volgens rijksbe-
leid van onderop tot stand komen. Het 
idee voor een gemeentelijke herindeling 
ligt bij de gemeente zelf. In bijzondere 
gevallen kan de provincie de eerste stap 
zetten. Bijvoorbeeld als de bestuurs-
kracht van een gemeente zodanig is ver-
zwakt dat lokale taken blijven liggen. 
Daarvan is in Blaricum en Laren geen 
sprake. In tegendeel; onze inwoners zijn 
tevreden over hun eigen bestuur en wil-
len dat hun gemeente zelfstandig blijft. 

De gemeenten voeren hun wettelijke ta-
ken goed uit.              
                
De provincie heeft er geen vertrouwen 
in 
De provincie heeft er geen vertrouwen in 
dat de gemeenten onderling tot overeen-
stemming komen en begint een (eigen) 
ARHI-procedure in afwijking van het 
advies van Deloitte* om de gemeenten 
tot medio 2019 in de gelegenheid te stel-
len om eigen keuzes en voorbeelden te 
formuleren in overleg met hun eigen be-
volking. De provincie vindt dat allemaal 
te lang duren en acht dat niet vruchtbaar. 
Het is zeer de vraag of de regionale pro-
blemen die de provincie noemt (HOV, 

Shared Service Center, 
spoorwegdoorsnijdingen, 
Regionale Woonvisie, Re-
gionaal Uitvoeringagenda, 
R.S.A., Mirt-programma) 
in de praktijk wel zo groot 

en urgent zijn dat de drastische plannen 
van de provincie gerechtvaardigd zijn. 
‘Het Gooi is vol.’                                                                                                       

Onnodig en niet verantwoord 
De herindelingsplannen van Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland hebben 
meer nadelen dan voordelen. Ze bedrei-
gen de gemeentelijke zelfstandigheid en 
autonomie en veroorzaken veel bestuur-
lijk en ambtelijk overleg, onrust en ver-
lies van kennis bij de BEL-organisatie. 
Het risico is bovendien dat Blaricum, 
Laren en Eemnes uit elkaar worden ge-
speeld en dat wat zij in de loop der jaren 
hebben geïnvesteerd in het kantoorge-
bouw in Eemnes en in de BEL-combi-
natie, zo maar verdwijnt met verlies van 
werk.

De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek 
kunnen gezamenlijk in goed overleg hun 
samenwerking behartigen. Dat is hun 
goed recht en behoort tot hun eigen com-
petentie. 

Koningsdag 2017 

De Oranje Vereniging Blaricum is al weer druk bezig met het samenstellen van 
het programma voor Koningsdag 2017 op 27 april a.s.. Het belooft weer een 
gezellige dag te worden voor groot en klein met de Blaricummerie, kinder-
straatje, live-muziek en kindervrijmarkt.

De kindervrijmarkt is bestemd voor kinderen die hun spullen op kleedjes verkopen. 
Bijgaand alvast de spelregels:
-  in verband met de veiligheid, opbouw niet voor 06.30 uur;
-  alleen in de aangewezen straten; deze worden met een oranje lijn op de grond ge-

markeerd;
-  de kindervrijmarkt is van 08.30-13.00 uur;
-  na 13.00 uur mag er niet verhuisd worden naar de Blaricummerie;
-  grondplek: maximaal 2 meter breed;
-  geen gebruikmaken van kledingrekken, kramen of schragen;
-  na afloop onverkochte spullen mee naar huis nemen.

Kraam huren op de Blaricummerie?
Wilt u uw kunstwerken, vereniging of 
goed doel onder de aandacht brengen of 
verkoopt u antiek, kleding, snoep, etc. 
dan kunt u een kraam of grondplek huren 
op de Blaricummerie. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.oranjeverenigingblaricum.nl

Voorverkoop 
Op 22 april vindt er aan de Eemnesser-
weg 4 tussen 10.00-15.00 uur een voor-
verkoop plaats van ingebrachte spullen 
en boeken. Tot deze datum kunt u klei-
ne materialen (geen groot meubilair) en 
boeken inbrengen op hetzelfde adres. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan 
de activiteiten van de Oranje Vereniging 
Blaricum.
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* Deloitte heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de ge-
meenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren vorige zomer onder-
zoek gedaan naar de bestuurskracht van de gemeenten in de regio Gooi en Vecht-
streek.
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Letty Terpstra-van As
In memoriam 21 mei 1933 - 21 januari 2017

De moeder en het hart van de LR Stad en Lande Ruiters, zo werd 
Letty genoemd. Gegrepen door het paardenvirus van haar dochters, 

die ca. 40 jaar geleden lid werden van de rijvereniging, 
wilde zij ook graag haar steentje bijdragen.

Zij nam in het bestuur de taak van se-
cretaresse op zich, met hart en ziel. Haar 
inzet was enorm. Daarnaast organiseerde 
zij ook wedstrijden. Die altijd op rolle-

tjes liepen. Ook verzorgde zij ponykam-
pen, die voor zowel de kinderen als de 
begeleiders een waar feest waren. Ook 
de door haar geregelde jubilea waren 
heel mooi. Niet voor niets is zij erelid 
geworden van de vereniging en werd zij 
genomineerd voor vrijwilliger van het 
jaar. Haar laatste wens, de realisatie van 
een binnenaccomodatie waarvoor zij en 
de vereniging al jaren hard hebben ge-
streden, maakt zij helaas niet meer mee.

Rust zacht Letty. Je bent voor altijd in het 
hart van degenen die jou hebben gekend, 
zeker in die van Stad en Lande Ruiters. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Het Singerweitje 1962
Een mooie ’grasplak’ zo midden in het oude dorp. In 1951 aanvaardde de 

gemeente Blaricum deze ‘grasplak’, wat we nu het ‘Singerweitje’ noemen, als 
geschenk van mevrouw Singer, de weduwe van William Singer. Zij had dit aan 

de gemeente geschonken om haar bevriende familie Dooijewaard, die in de 
‘Zeven Linden’ woonde, een blijvend vrij uitzicht te verschaffen. Als voorwaar-
den had zij gesteld dat er geen sportveld mocht komen, het niet gebruikt mocht 

worden als muziekterrein en dat het 25 jaar onbebouwd moest blijven. Het 
mocht hoogstens bouwland, brink of hertenkamp worden, maar haar voorkeur 
ging er naar uit dat het weide bleef. Als dank voor deze schenking besloot de 

gemeenteraad in haar vergadering van 13 april 1951 de Slingerweg om te dopen 
tot ‘William Singerweg’. In de jaren negentig van de vorige eeuw is het stuk 
William Singerweg, tussen Angerechtsweg en het Fransepad, omgedoopt tot 

Gebroeders Dooijewaardweg. Dit om de kunstschilders Dooijewaard blijvend 
aan dit stukje Blaricum te verbinden. In de 55 jaar na het nemen van deze foto 

is er niet zoveel veranderd. Het huis in het midden op de foto is vervangen door 
een moderne villa, en helemaal rechts op de foto zijn ze nu bezig de boerderij 

aan het Fransepad 17 te renoveren. Zelfs in Blaricum blijft niets hetzelfde. 
Aangeleverd door Frans Ruijter. 

Carin Francken@CarinFrancken
Boereblij!
Er komen weer kippen(30!) en de moestuin gaat weer in ere 
hersteld worden! Verse eitjes op de Angerechtsweg!

BelNieuws@Bel_Nieuws
Blaricumse kettingzaagartiest is 
hit op Facebook.

Radio 6FM@radio6fm
Opbrengst Midwintervuur Blaricum 
18.000 euro

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

Petrus Gerardus Heerschop (Piet) 
In memoriam 1 juli 1929 - 18 januari 2017

door Frans Ruijter 
In ons dorp wonen gelukkig nog veel mensen die niet zo opvallen, 
maar wel degelijk onmisbaar zijn in een gemeenschap als de onze. 
Eén van hen was Piet Heerschop. In Blaricum en omstreken beter 

bekend als: Piet van Giel. 

Piet zijn voorvaderen wonen al vanaf 
1700 in Blaricum. Piet nam samen met 
zijn broer Henk het hoveniersbedrijf van 
hun vader Giel, gevestigd op de Melk-
weg 9, over. Hard werken was hun met 
de paplepel ingegeven. Piet trouwde 
met Tini Wouters uit Eemnes en zij gin-
gen wonen op Melkweg 7. Dit was van 
oorsprong het boerderijtje van Piet zijn 
grootouders; Jaap Heerschop en Griet-
je Majoor. Het was niet meer dan een 
bouwval en door achterstallig onder-
houd onbewoonbaar geworden. Piet en 
Tini verbouwden het gaandeweg tot een 
warm thuis voor hun drie kinderen, die 
daar geboren zijn. Piet had ook zitting 
in het bestuur van de RABO-bank, voor 
die werkzaamheden is hij ook koninklijk 
onderscheiden. Jarenlang trok hij mee in 
de touwtrekploeg van Jacob Vos, onder 
andere met zijn broer Henk, Rieg Bor-
sen en Jan en Bertus van den Bergh. Vele 
malen waren zij de winnaars. Jarenlang 
nam hij samen met Tini deel aan het 
ringsteken met versierde aanspanningen. 

Door zijn vak als hovenier werd de sjees 
met de mooiste zelf gekweekte bloemen 
opgestoken. In de buurt waar Piet en Tini 
woonden, kwamen steeds meer ‘vermo-
gende mensen’ te wonen. Wat Piet ooit 
tot de uitspraak bracht: ‘Wij zijn de huis-
mussen onder de goudfazanten’. Piet en 
Tini bleven zichzelf en dat maakte hen 
nu juist zo bijzonder. Wij van hei & wei 
wensen Tini, de kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen, alle sterkte toe 
om dit gemis een plaats te geven. 
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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 ombinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 8.00 – 15.30 uur

Za. van 09.00 – 12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Uw post van de gemeente voortaan digitaal ontvangen

ost van de gemeente Blaricum kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke 
Berichtenbox van MijnOverheid. De gemeente Blaricum is hier sinds kort op aange-
sloten. 

Wat is de Berichtenbox?
De Berichtenbox is uw persoonlijke 
brievenbus waarin u post van overheids-
organisaties als de Belastingdienst, RDW, 
SVB en UWV digitaal kunt ontvangen. 
Denk dan aan berichten over uw toe-
slagen, uw kinderbijslag of het verlopen 
van uw rijbewijs of A K. De Belasting-
dienst stuurt sommige berichten alleen 
nog maar digitaal via de Berichten-
box. Steeds meer overheidsinstanties, 
waaronder nu dus ook de gemeente 
Blaricum, sluiten zich bij de Berichtenbox 
aan. 

Voordelen Berichtenbox
Waar u ook bent, met de Berichtenbox 
hee  u post van de overheid altijd bij de 
hand. En als u wilt, ontvangt u automa-
tisch een e-mail als er post voor u is. De 
Berichtenbox is overzichtelijk, veilig en 
altijd beschikbaar. U logt gemakkelijk in 
met uw DigiD.

Berichtenbox activeren
U activeert uw account met uw DigiD 
op MijnOverheid.nl Hee  u geen DigiD? 
Vraag dan eerst een DigiD aan via 
digid.nl/aanvragen 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op 
www.blaricum.nl (Inwoners > rojecten 
> Berichtenbox MijnOverheid). 

U kunt voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart 017 stemmen bij zes stembureaus in Blaricum:

Stembureau 1: Gemeentehuis, Kerklaan 16, 1261 JB 
Stembureau 2: Dorpshuis Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV 
Stembureau 3: Torenhof, Torenlaan 22, 1261 GD 
Stembureau 4: OBS Bijvanck, Levensboom 4, 1 61 M
Stembureau 5: Wijkcentrum De Malbak, Wetering 1 , 1 61 NK 
Stembureau 6: Het Meenthuis, Deltazijde 3, 1 61 M 

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden en zijn geopend van 07.30 uur tot 1.00 uur.

WAAR KUNT U STEMMEN?

Vrijwillige jobmaatjes inzetten die werkzoekenden met een bijstandsuitkering helpen bij het vinden van (nieuw) werk. 
Dat is het doel van het jobmaatjesproject waarvoor de wethouders articipatie van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren 
(de HBEL-gemeenten) en Stichting ReconnAct maandag 0 februari 017 het startsein hebben gegeven.

Wat doet een jobmaatje?
Jobmaatjes zijn gewone’ mensen die als 
vrijwilliger gemotiveerd zijn om anderen 
te helpen. e zijn dus geen ps choloog, 
professioneel coach of maatschappelijk 
werker. Jobmaatjes bieden n op n 
persoonlijke aandacht. Dit doen zij door 
hun eigen talenten en netwerk in te zet-
ten. De begeleiding kan bestaan uit het 
voeren van gesprekken, het samenstel-
len van een e ectief cv, het instellen van 
een goed LinkedIn-pro el of het oefenen 
van sollicitatiegesprekken.

Wat kunt u doen?
Wilt u uw talenten en netwerk inzetten 
om een mede-inwoner naar werk te hel-
pen? Hee  u een openstaande vacature 
of werkervaringsplek of kent u iemand 
die dat hee ? Wilt u een bijdrage leve-
ren aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO)? Wilt u een ruimte 
ter beschikking stellen voor trainingen 
en individuele gesprekken? Of hee  u 
andere goede ideeën? Kom dan naar 

n van de informatiebijeenkomsten 
Jobmaatjes en werkgevers gezocht’ op 

16 en 3 maart 017. Meer informatie 
en de mogelijkheid om aan te melden 
vindt u op de website 
stichtingreconnact.nl hbel 

Stichting ReconnAct
Stichting ReconnAct is een landelijk ope-
rerende organisatie voor het initiëren 
en ondersteunen van lokale jobmaatjes-
projecten. In deze projecten geven 
jobmaatjes begeleiding aan mensen die 
werk of opdrachten zoeken. De missie 
van ReconnAct is om zoveel mogelijk 

mensen in Nederland aan werk te 
helpen door maatjesprojecten op lokaal 
niveau te initiëren, te ondersteunen en 
te faciliteren.

HBEL-gemeenten starten samenwerking met ReconnAct
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GEMEENTENIEUWS

Het gemeentehuis, het BEL-kantoor en de gemeentewerf zijn op de onderstaan-
de dagen gesloten. 

• 14 april: Goede Vrijdag
• 17 april: Tweede Paasdag
• 27 april: Koningsdag
• 28 april: Brugdag
• 5 mei: Bevrijdingsdag

Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. Op overige dagen zijn wij ge-
opend op de gebruikelijke tijden.

SLUITING GEMEENTEDIENSTEN 

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: 
bestuurssecretariaat@blaricum.nl Het gaat om de besluiten zoals gepubliceerd 
in het elektronisch gemeenteblad op www.overheid.nl Aan deze toegezonden 
bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

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

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekkenEvenement bij 

mij om de hoek?

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

Wilt u de vlag van de gemeente Blari-
cum? Dat kan! Hij is verkrijgbaar bij Fa-
ber Vlaggen, via www.faberwebshop.nl, 
en is er in verschillende afmetingen en 
prijzen:
•  70 x 100 cm: € 39,69 (inclusief btw)
• 100 x 150 cm: € 66,07 (inclusief btw)

De gemeentevlag mag uit bij officiële 
gelegenheden en feestelijkheden.

Gemeentevlag kopen?

Vlag gehesen voor start bouwplan 
Unieck Blaricum
Dinsdag 14 februari 2017 hees de eerste 
koper de vlag van de gemeente Blari-
cum. Ook directeur Martin Companje 
van aannemersbedrijf Roosdom Tijhuis 
bracht zijn vlaggen hoog in de vlag-
genmasten op de bouwlocatie van plan 
Unieck Blaricum. Op deze manier werd 
de start gevierd van de bouw van 
36 twee-onder-een-kapwoningen en 
rijwoningen in de Blaricummermeent.
 
Alle kopers kregen namens Voorma en 
Walch makelaars uit handen van Henk 
Honing een vlaggenmast met houder 
en een vlag en wimpel voor hun nieuwe 
woningen.
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Identiteit 
Hoe kunnen we het dorpse karakter van Blaricum behouden?
Een cht dorp is Blaricum, met een eigen karakter. Waar je Budje met zijn paarden 
tegenkomt, waar een gemoedelijke sfeer hangt en je elkaar gedag zegt op straat. Doel 
is de identiteit van Blaricum in de toekomst te behouden. Dat zit hem in de aanblik 
van het dorp en de bebouwing, maar bijvoorbeeld ook in het gevoel van veiligheid en 
de manier van leven. 

Omgeving 
Hoe zorgen we voor een groene en schone buurt?
Bermen met bloemen, bomen en struiken in de wijk  een groene aanblik is pret-
tig. Op sommige plekken is meer begroeiing gewenst, en op andere plekken moeten 
weleens bomen worden gekapt. En groen vraagt ook doorlopend onderhoud. Net 
zoals schone en net uitziende straten. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen, 
waarbij het altijd helpt als iemand het voortouw neemt. 

Verbinding 
Hoe zorgen we voor meer verbinding van het oude dorp, 
de Bijvanck en de Blaricummermeent?
Alle drie de buurten horen bij Blaricum, maar horen ze ook bij elkaar? Dat gaat ener-
zijds om f sieke verbindingen, zoals de landingsbaan’ tussen het oude dorp en de 
Bijvanck. Tegelijk is het voorstelbaar dat als je ergens makkelijk en snel komt, mensen 
elkaar ook makkelijker opzoeken. En activiteiten meer grens’overschrijdend worden. 
Dat kan zorgen voor n Blaricum, dat tegelijk divers en levendig is.

Veilig verkeer 
Wat kan zorgen voor veilig (gedrag in het) verkeer?
Gerust de kinderen op de ets naar school laten gaan, veilig de Randweg oversteken  
In het verkeer is het altijd opletten, maar het zijn alle verkeersdeelnemers s men die 
zorgen voor veiligheid. Dat begint bij goed kijken, communiceren, en soms gewoon 
ho elijk zijn. Misschien weet u zelf ook situaties waarbij dat net wat beter kan? 

Cultuur 
Wat kunnen we doen om Blaricum te laten bruisen?
Naast de rust en het dorpse karakter van Blaricum, is er van alles dat uitnodigt om 
iets leuks te doen. Denk aan mooie ets- en wandelroutes in en door het dorp, de 
Blaricumse kermis, of plekken waar inwoners zelf iets op cultureel gebied kunnen on-
dernemen. Het mooist is het als Blaricum iedereen iets te bieden hee . Werkenden, 
ouderen, jongeren, maar ook mensen van buiten.

Bereikbaarheid 
Welke plekken kunnen we beter bereikbaar maken, en hoe?
Iedereen reist op zijn eigen manier: met de ets, de auto, of met het openbaar ver-
voer. Blaricum ligt gunstig, maar toch zijn niet alle plekken even makkelijk te bereiken, 
waardoor mensen geconfronteerd kunnen worden met langere reistijden. Of het 
nu gaat om een rit naar Amsterdam, of naar het ziekenhuis. ijn er ook alternatieve 
oplossingen zoals autodelen mogelijk?

Stem van het dorp 
Hoe brengen we ideeën en meningen van het dorp bij de raad en 
het bestuur?
De meningen en ideeën van inwoners en ondernemers in het dorp zijn belangrijk. 
Dan is het goed als die  gedeelde  meningen en ideeën bij de gemeente of het 
bestuur terechtkomen, zodat er geluisterd en mogelijk gehandeld kan worden. o kan 
het een idee zijn om een burgerraad’ samen te stellen, zodat de gemeente nog beter 
weet wat er speelt. 

De gemeente voert allerlei taken uit: 
van vergunningen verlenen en pas-
poorten uitgeven tot het onderhoud in 
de openbare ruimte. Sommige taken 
willen we samen met de inwoners en 
ondernemers van het dorp uitvoeren, 
omdat er in het dorp of de buurt vaak 
heel goede idee n en plannen zijn. 

We kijken daarom graag mee of en hoe 
we u bij het uitwerken van die plannen 
van dienst kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
door concreet mee te denken, een 
budget ter beschikking te stellen, of de 
juiste partijen met elkaar te verbinden. 
D t is de Dialoog met  en voor  
Blaricum.

WIE DOET WAT? 

Vervolg van de Dialoog Blaricum – aan de slag op 8 april 
Doet u mee?

De Dialoog is op zaterdag 8 april 2017 van 10.00 tot 13.00 uur in de Blaercom 
(Schoolstraat 3). Om aan te melden: stuur een e-mail naar dialoog@blaricum.nl, 
liefst v r  maart . eef hierbij uw naam en telefoonnummer door  
plus de onderwerpen die voor u belangrijk zijn. 

Kijk ook op 
•  www.blaricum.nl (Inwoners >  

rojecten > Dialoog Blaricum)
•  facebook.com/gemeente.Blaricum  

voor updates

e stem van de inwoners is belangrijk  en daarom is Blaricum in dialoog . Blaricum-
mers hebben vorig jaar aan de gemeente laten weten wat zij belangrijk vinden voor 
de toekomst van het dorp. u kan iedereen daar  gezamenlijk  mee aan de slag. 

oe  d t komt aan bod op de aankomende bijeenkomst op  april. e onderwerpen 
aan de rechterkant van deze pagina staan daarbij centraal. 

Will  Meijer-ten Haaf was bij de B100 en is enthousiast over de Dialoog. 
‘Ik vind het belangrijk dat de gemeente naar haar burgers wil luisteren, om 
dan samen plannen te ontwikkelen en tot stand te brengen. Samen sta je sterk! 
Daarom wil ik anderen ook aansporen om mee te doen. We krijgen nu de kans 
om mee te denken en te praten met onze gemeente over onze leefomgeving. 
Neem deze kans en denk positief mee!’

BLARI UMMER AAN HET WOORD

‘Doet u ook mee op 8 april? Samen 
met Blaricummers uit het oude dorp, 
de Blaricummermeent en de Bijvanck 
aan de slag om de wensen en ideeën 
in het dorp concreet te maken. Ik kijk 
ernaar uit!’

Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste gemeentelijke nieuws? 

Volg ons dan op Facebook: 
www.facebook.com/gemeente.
Blaricum en op Twitter: 
@Gem_Blaricum

GEMEENTE 
BLARICUM OP 
FA EBOOK EN 
TWITTER

Losse stoeptegel, overhangend groen 
of straatverlichting stuk  ls u het 
meldt dan herstellen wij het.  kunt 
uw melding doen via www.blaricum.nl 
(Inwoners > Wegen en groen > Melding 
openbare ruimte). 

Gee  u hierbij aan wat er aan de hand 
is, de exacte locatie en indien van 
toepassing het nummer van de lantaarn-
paal. Hee  u deze gegevens niet, meld 
het dan telefonisch via 14 035. Het 
meldpunt is bereikbaar op maandag tot 
en met donderdag van 08.30 tot 17.00 
uur en vrijdag van 0 .30 tot 13.00 uur.
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Vraag van de maand

‘Vlinders in de buik - is mijn kind echt verliefd?’

Van 20 t/m 24 maart is de week van de 
lentekriebels. Op veel scholen wordt 
dan aandacht besteed aan verliefdheid, 
relaties en seksualiteit.

Wie kent het gevoel niet? Kriebels in je 
buik en alleen maar bij die ander’ wil-
len zijn. ucht..., verliefd! Ook kinderen 
kunnen verliefd zijn. En dat is voor 
ouders soms best vreemd. Moet je deze 
gevoelens wel of niet serieus nemen? 
Hier wat tips en informatie over hoe je 
verliefdheid bij je kind herkent en hoe je 
ermee kunt omgaan.

Waaraan kun je merken dat je kind 
verliefd is? Je kind is waarschijnlijk he-
lemaal gefocust op die ander. Praat veel 
over hem of haar en wil er veel tijd mee 
doorbrengen. Verliefde kinderen zijn 
vaak drukker dan normaal en glimlachen 
vaker. Ook kunnen ze moeite hebben 
met eten en met concentreren.

Wat gebeurt er in je lijf als je 
verliefd bent?
Als je verliefd bent, maken je hersenen 

bepaalde sto es (hormonen) aan: dopa-
mine en adrenaline. Deze zorgen ervoor 
dat je meer geluk en plezier ervaart. Een 
verliefd persoon wil vaak en veel bij de 
ander zijn, omdat er dan weer nieuwe 
sto es worden aangemaakt. Want geluk 
is verslavend. Na een of twee jaar maakt 
je lichaam deze sto en niet meer aan en 
neemt vaak ook de verliefdheid af.

Kleuterliefde
Vanaf hun vijfde of zesde jaar kunnen 
kleuters voor het eerst verliefd worden. 
Jongens en meisjes krijgen meer oog 
voor elkaar en voor sociale contacten. 
Op deze lee ijd spelen de hormonen 
nog geen rol. Soms worden ze verliefd 
op iemand van hun eigen geslacht of op 
de juf, hun vader of moeder. Gewoon, 
omdat ze die ander de liefste van de 
wereld vinden. Dit zegt niets over hun 
seksuele geaardheid. Als ze bij de ander 
in de buurt zijn, voelen ze zich blij. e 
kunnen er ook wat nerveus of onzeker 
van worden. Kinderen hebben soms 
geen behoe e aan kusjes geven of 
elkaars hand vasthouden. Doen ze dit 

wel dan is het vaak aangemoedigd door 
de omgeving.

Tips voor kleuterliefde
•  Gebruik eventueel boekjes die passen 

bij de lee ijd van jouw kind om over 
dit onderwerp te praten. Bijvoorbeeld 
Kikker is verliefd’ (Max Velthuijs), Ik 

vind jou lief’ (Sanderijn van de Doef) of 
Mag ik van jou een kusje?’ (Marianne 

Busser).
•  Geef het goede voorbeeld aan je kind. 

Laat zien dat papa en mama het leuk 
hebben samen. Geef elkaar af en toe 
een knu el waar iedereen bij zit.

Eerste verkering
Kinderen van acht  negen jaar worden 
al vaker verliefd op kinderen van het 
andere geslacht. Op deze lee ijd spelen 
jongens vooral met jongens en meisjes 
met meisjes. Dit maakt het andere ge-
slacht spannend en zo raken ze verliefd 
en krijgen ze hun eerste verkering. Dit 
houdt meestal niet meer in dan samen 
spelen en zeggen dat ze verkering heb-
ben.

Puberliefde
In de puberteit zijn kinderen extra 
gevoelig voor hormonen als dopamine 
en adrenaline. Dit komt door de ont-
wikkeling van de geslachtshormonen. 
Verliefde gevoelens kunnen een stuk 
he iger zijn. Ook het verdriet is groter 
als de gevoelens niet worden beant-
woord. Verkering hebben krijgt een 
andere betekenis en er is vaker sprake 
van intimiteit. De behoe e aan zoenen 
en seksualiteit ontstaat vanaf een jaar of 
13. Het is belangrijk om je kind seksuele 
voorlichting te geven.

Tips voor puberliefde
•  Neem de verliefde gevoelens serieus. 

e zijn echt en kunnen heel he ig zijn.
•  raat met je kind over zijn of haar 

gevoelens en over relaties en seksua-
liteit.

Bron: CJG Breda
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Identiteit 
Hoe kunnen we het dorpse karakter van Blaricum behouden?
Een cht dorp is Blaricum, met een eigen karakter. Waar je Budje met zijn paarden 
tegenkomt, waar een gemoedelijke sfeer hangt en je elkaar gedag zegt op straat. Doel 
is de identiteit van Blaricum in de toekomst te behouden. Dat zit hem in de aanblik 
van het dorp en de bebouwing, maar bijvoorbeeld ook in het gevoel van veiligheid en 
de manier van leven. 

Omgeving 
Hoe zorgen we voor een groene en schone buurt?
Bermen met bloemen, bomen en struiken in de wijk  een groene aanblik is pret-
tig. Op sommige plekken is meer begroeiing gewenst, en op andere plekken moeten 
weleens bomen worden gekapt. En groen vraagt ook doorlopend onderhoud. Net 
zoals schone en net uitziende straten. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen, 
waarbij het altijd helpt als iemand het voortouw neemt. 

Verbinding 
Hoe zorgen we voor meer verbinding van het oude dorp, 
de Bijvanck en de Blaricummermeent?
Alle drie de buurten horen bij Blaricum, maar horen ze ook bij elkaar? Dat gaat ener-
zijds om f sieke verbindingen, zoals de landingsbaan’ tussen het oude dorp en de 
Bijvanck. Tegelijk is het voorstelbaar dat als je ergens makkelijk en snel komt, mensen 
elkaar ook makkelijker opzoeken. En activiteiten meer grens’overschrijdend worden. 
Dat kan zorgen voor n Blaricum, dat tegelijk divers en levendig is.

Veilig verkeer 
Wat kan zorgen voor veilig (gedrag in het) verkeer?
Gerust de kinderen op de ets naar school laten gaan, veilig de Randweg oversteken  
In het verkeer is het altijd opletten, maar het zijn alle verkeersdeelnemers s men die 
zorgen voor veiligheid. Dat begint bij goed kijken, communiceren, en soms gewoon 
ho elijk zijn. Misschien weet u zelf ook situaties waarbij dat net wat beter kan? 

Cultuur 
Wat kunnen we doen om Blaricum te laten bruisen?
Naast de rust en het dorpse karakter van Blaricum, is er van alles dat uitnodigt om 
iets leuks te doen. Denk aan mooie ets- en wandelroutes in en door het dorp, de 
Blaricumse kermis, of plekken waar inwoners zelf iets op cultureel gebied kunnen on-
dernemen. Het mooist is het als Blaricum iedereen iets te bieden hee . Werkenden, 
ouderen, jongeren, maar ook mensen van buiten.

Bereikbaarheid 
Welke plekken kunnen we beter bereikbaar maken, en hoe?
Iedereen reist op zijn eigen manier: met de ets, de auto, of met het openbaar ver-
voer. Blaricum ligt gunstig, maar toch zijn niet alle plekken even makkelijk te bereiken, 
waardoor mensen geconfronteerd kunnen worden met langere reistijden. Of het 
nu gaat om een rit naar Amsterdam, of naar het ziekenhuis. ijn er ook alternatieve 
oplossingen zoals autodelen mogelijk?

Stem van het dorp 
Hoe brengen we ideeën en meningen van het dorp bij de raad en 
het bestuur?
De meningen en ideeën van inwoners en ondernemers in het dorp zijn belangrijk. 
Dan is het goed als die  gedeelde  meningen en ideeën bij de gemeente of het 
bestuur terechtkomen, zodat er geluisterd en mogelijk gehandeld kan worden. o kan 
het een idee zijn om een burgerraad’ samen te stellen, zodat de gemeente nog beter 
weet wat er speelt. 

De gemeente voert allerlei taken uit: 
van vergunningen verlenen en pas-
poorten uitgeven tot het onderhoud in 
de openbare ruimte. Sommige taken 
willen we samen met de inwoners en 
ondernemers van het dorp uitvoeren, 
omdat er in het dorp of de buurt vaak 
heel goede idee n en plannen zijn. 

We kijken daarom graag mee of en hoe 
we u bij het uitwerken van die plannen 
van dienst kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
door concreet mee te denken, een 
budget ter beschikking te stellen, of de 
juiste partijen met elkaar te verbinden. 
D t is de Dialoog met  en voor  
Blaricum.

WIE DOET WAT? 

Vervolg van de Dialoog Blaricum – aan de slag op 8 april 
Doet u mee?

De Dialoog is op zaterdag 8 april 2017 van 10.00 tot 13.00 uur in de Blaercom 
(Schoolstraat 3). Om aan te melden: stuur een e-mail naar dialoog@blaricum.nl, 
liefst v r  maart . eef hierbij uw naam en telefoonnummer door  
plus de onderwerpen die voor u belangrijk zijn. 

Kijk ook op 
•  www.blaricum.nl (Inwoners >  

rojecten > Dialoog Blaricum)
•  facebook.com/gemeente.Blaricum  

voor updates

e stem van de inwoners is belangrijk  en daarom is Blaricum in dialoog . Blaricum-
mers hebben vorig jaar aan de gemeente laten weten wat zij belangrijk vinden voor 
de toekomst van het dorp. u kan iedereen daar  gezamenlijk  mee aan de slag. 

oe  d t komt aan bod op de aankomende bijeenkomst op  april. e onderwerpen 
aan de rechterkant van deze pagina staan daarbij centraal. 

Will  Meijer-ten Haaf was bij de B100 en is enthousiast over de Dialoog. 
‘Ik vind het belangrijk dat de gemeente naar haar burgers wil luisteren, om 
dan samen plannen te ontwikkelen en tot stand te brengen. Samen sta je sterk! 
Daarom wil ik anderen ook aansporen om mee te doen. We krijgen nu de kans 
om mee te denken en te praten met onze gemeente over onze leefomgeving. 
Neem deze kans en denk positief mee!’

BLARI UMMER AAN HET WOORD

‘Doet u ook mee op 8 april? Samen 
met Blaricummers uit het oude dorp, 
de Blaricummermeent en de Bijvanck 
aan de slag om de wensen en ideeën 
in het dorp concreet te maken. Ik kijk 
ernaar uit!’

Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste gemeentelijke nieuws? 

Volg ons dan op Facebook: 
www.facebook.com/gemeente.
Blaricum en op Twitter: 
@Gem_Blaricum
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Losse stoeptegel, overhangend groen 
of straatverlichting stuk  ls u het 
meldt dan herstellen wij het.  kunt 
uw melding doen via www.blaricum.nl 
(Inwoners > Wegen en groen > Melding 
openbare ruimte). 

Gee  u hierbij aan wat er aan de hand 
is, de exacte locatie en indien van 
toepassing het nummer van de lantaarn-
paal. Hee  u deze gegevens niet, meld 
het dan telefonisch via 14 035. Het 
meldpunt is bereikbaar op maandag tot 
en met donderdag van 08.30 tot 17.00 
uur en vrijdag van 0 .30 tot 13.00 uur.
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Vraag van de maand

‘Vlinders in de buik - is mijn kind echt verliefd?’

Van 20 t/m 24 maart is de week van de 
lentekriebels. Op veel scholen wordt 
dan aandacht besteed aan verliefdheid, 
relaties en seksualiteit.

Wie kent het gevoel niet? Kriebels in je 
buik en alleen maar bij die ander’ wil-
len zijn. ucht..., verliefd! Ook kinderen 
kunnen verliefd zijn. En dat is voor 
ouders soms best vreemd. Moet je deze 
gevoelens wel of niet serieus nemen? 
Hier wat tips en informatie over hoe je 
verliefdheid bij je kind herkent en hoe je 
ermee kunt omgaan.

Waaraan kun je merken dat je kind 
verliefd is? Je kind is waarschijnlijk he-
lemaal gefocust op die ander. Praat veel 
over hem of haar en wil er veel tijd mee 
doorbrengen. Verliefde kinderen zijn 
vaak drukker dan normaal en glimlachen 
vaker. Ook kunnen ze moeite hebben 
met eten en met concentreren.

Wat gebeurt er in je lijf als je 
verliefd bent?
Als je verliefd bent, maken je hersenen 

bepaalde sto es (hormonen) aan: dopa-
mine en adrenaline. Deze zorgen ervoor 
dat je meer geluk en plezier ervaart. Een 
verliefd persoon wil vaak en veel bij de 
ander zijn, omdat er dan weer nieuwe 
sto es worden aangemaakt. Want geluk 
is verslavend. Na een of twee jaar maakt 
je lichaam deze sto en niet meer aan en 
neemt vaak ook de verliefdheid af.

Kleuterliefde
Vanaf hun vijfde of zesde jaar kunnen 
kleuters voor het eerst verliefd worden. 
Jongens en meisjes krijgen meer oog 
voor elkaar en voor sociale contacten. 
Op deze lee ijd spelen de hormonen 
nog geen rol. Soms worden ze verliefd 
op iemand van hun eigen geslacht of op 
de juf, hun vader of moeder. Gewoon, 
omdat ze die ander de liefste van de 
wereld vinden. Dit zegt niets over hun 
seksuele geaardheid. Als ze bij de ander 
in de buurt zijn, voelen ze zich blij. e 
kunnen er ook wat nerveus of onzeker 
van worden. Kinderen hebben soms 
geen behoe e aan kusjes geven of 
elkaars hand vasthouden. Doen ze dit 

wel dan is het vaak aangemoedigd door 
de omgeving.

Tips voor kleuterliefde
•  Gebruik eventueel boekjes die passen 

bij de lee ijd van jouw kind om over 
dit onderwerp te praten. Bijvoorbeeld 
Kikker is verliefd’ (Max Velthuijs), Ik 

vind jou lief’ (Sanderijn van de Doef) of 
Mag ik van jou een kusje?’ (Marianne 

Busser).
•  Geef het goede voorbeeld aan je kind. 

Laat zien dat papa en mama het leuk 
hebben samen. Geef elkaar af en toe 
een knu el waar iedereen bij zit.

Eerste verkering
Kinderen van acht  negen jaar worden 
al vaker verliefd op kinderen van het 
andere geslacht. Op deze lee ijd spelen 
jongens vooral met jongens en meisjes 
met meisjes. Dit maakt het andere ge-
slacht spannend en zo raken ze verliefd 
en krijgen ze hun eerste verkering. Dit 
houdt meestal niet meer in dan samen 
spelen en zeggen dat ze verkering heb-
ben.

Puberliefde
In de puberteit zijn kinderen extra 
gevoelig voor hormonen als dopamine 
en adrenaline. Dit komt door de ont-
wikkeling van de geslachtshormonen. 
Verliefde gevoelens kunnen een stuk 
he iger zijn. Ook het verdriet is groter 
als de gevoelens niet worden beant-
woord. Verkering hebben krijgt een 
andere betekenis en er is vaker sprake 
van intimiteit. De behoe e aan zoenen 
en seksualiteit ontstaat vanaf een jaar of 
13. Het is belangrijk om je kind seksuele 
voorlichting te geven.

Tips voor puberliefde
•  Neem de verliefde gevoelens serieus. 

e zijn echt en kunnen heel he ig zijn.
•  raat met je kind over zijn of haar 

gevoelens en over relaties en seksua-
liteit.

Bron: CJG Breda
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Alcedo atthis 
Deze ijsvogel (Alcedo atthis) is een water-
minnende vogel uit de familie ijsvogels.

Het is een opvallende verschijning door zijn 
afstekende blauwe en oranje kleuren. Deze 
schuwe ijsvogelsoort is de enige die tot in 
noordelijk Europa voorkomt. Gefotografeerd 
door Albert van der Linde bij de Gooiergracht. 

Lentebal Kruiskuilers 2017
Op zaterdag 1 april kunt u weer met vol gas de lente in met de Kruiskuilers.
Vanaf 20.30 uur zal het Vitusgebouw opbloeien door uw aanwezigheid.

De voorstelling zal dit keer 
zeker tot de verbeelding 
spreken, de muzikale om-
lijsting is in handen van de 
Warme Sound. Kaarten à € 

12,50 zijn te bestellen bij: 
Nico de Jong, 06-54954136, 
Klaas Vos 5313471, Stef van 
den Bergh 06-53271637 of 
aan de deur. De opbrengst 
van de avond gaat naar de 
Vastenaktie. 

Blaricums dialect

Op 25 maart staat het dialect uit Noord-Holland en Eemland centraal. Bijna uitge-
storven ‘talen’ kunt u dan live aanhoren. Op het programma staan o.a. bijdragen 
uit Laren, Huizen, Marken en Volendam. En ook uit Blaricum; Joke Vos, Stef van 
den Bergh en Linda Eggenkamp zullen het Blaricums dialect ten gehore brengen.

Op 25 maart in de Zenderkerk in Huizen, 
inloop 12.30 uur en aanvang 13.00 uur. 
Voor informatie en aanmelden: Klaas 
Schipper, tel. 5260066 of Gerrit Jonger-
den, tel. 5256979. Kosten € 7,50.

Een voorproefje van Linda
Blarrikums wurt haast gin meer espreu-
ken. Zellufs ouwe minsen en kerels doon 
‘t haast gin meer. Da’s zund want ‘t is 
aagenluk ‘n taol dee ze overal verstaen. 
Ienemeut, de zus van m’n vaoder, had in 
de jaoren tachetug van de veurige eeuw 
een huis in Amerika. Grootje is daer op 
an egaen. Grootje, Aal Eggenkamp-de 
Graaf, sprak Blarrikums en Hollands.  
‘t Mins kon dear bar redeneren met  

Peggy en Bill, de Amerikaanse buren. 
En ik doch: “Hoe kan het dat die buiten-
landse minsen grootje verstaen?” Gro-
tje het ‘t uiteleid: ‘Gewoon Blarrikums 
praoten keind, dan verstaen ze je overall.’ 

Dus beste minsen, nijt meuilijk doon met 
Engels en Spaans en al dat andere malle 
gedoo, gewoon Blarrikums gaen prao-
ten. Dus alle komme op 25 maort naer 
de Zenderkark in Huizen, daer ken je nog 
wat leren! Joke Vos en Linda Eggenkamp 
doon een paor praotjes over echte Mal-
bakkers en nijwbakken Malbakkers, Stef 
van den Bergh doot een Blarikkums lied. 
Je ken d’r trouwens ok nog een paor aore 
taoltjes anhoren! 
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Familieberichten
Geboren
04-01-2017  Mika Delgio Julius  

Frederik Smit
11-01-2017 Theijmen van der Heijden
15-01-2017  Mila Noortje Dina van 

der Akker
16-01-2017 Mees Jan Cornelis Visser
19-01-2017 Tygo Schumacher
23-01-2017 Line Bente Ehlert
28-01-2017 Julius Pieter Haaijman
28-01-2017 Jasmijn Deen
28-01-2017  Vayenn Sienna Fé van 

Gulden

Overleden
27-01-2017  Jacob (Jaap) Raven,  

geboren 14-02-1931
29-01-2017  Mara Gerarda Charlotte 

(Riet) Brouwer-Praal, 
geboren 08-04-1923

03-02-2017  Aletta Hendrika van der 
Graaf-Speksnijder,  
geboren 06-04-1935

09-02-2017  Johannes Gijsbertus 
Adrianus (Jan) Koppen, 
geboren 21-06-1931

12-02-2017  Petronella Maria  
Josephine (Nel) Com de 
Cerff-de Jong,  
geboren 08-06-1930

14-02-2017  Wilhelmus Nicolaas 
(Wim) van der Veer,  
geboren 02-01-1948 

15-02-2017  Gerard J.M. Bon,  
geboren 06-05-1936

16-02-2017  Petra Steggerda,  
geboren 30-03-1958

21-02-2017  Gerhardina Margaretha 
Sophia (Gerda) van 
Eijden-Borssen,  
geboren 15-09-1935

23-02-2017  Johannes Gerardus An-
thonius (Jos) Castelein, 
geboren 03-07-1953

26-02-2017  Johannes Deodatus (Joop) 
van der Borgh,  
geboren 02-07-1922

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer Laren t/m 14 mei tentoonstel-
ling van fotografe Desiree Dolron. Te-
vens de tentoonstelling Gestel en Sluij-
ters: de vrouwen. Een keuze van Desiree 
Dolron. Openingstijden: di t/m zon van 
11.00-17.00 uur. www.singerlaren.nl.
BEL-kantoor t/m 21 maart Expositie 
BEL-Art: op ontdekkingsreis naar de 
binnenwereld. Met werken van Xandra 
Richters, Babette van Helsdingen en 
Margreet Rost van Tonningen. Ope-
ningstijden: ma t/m don 08.30-17.00 
uur, vrij 08.30-13.00 uur. 
Kunstroute Trappenberg t/m 12 april 
verkoopexpositie George Calis (schil-
derijen) en Ben Koning (beelden). Ope-
ningstijden: ma t/m vrij 09.00-18.00 uur 
en zon 17.00-20.00 uur. Vanaf dit jaar 
zal het revalidatiecentrum gefaseerd 
verhuizen naar Hilversum. Hiermee 
komt na deze expositie ook een einde 
aan bijna drie decennia tentoonstellin-

gen door beeldende kunstenaars in de 
‘Kunstroute Louette Fontein’. Sinds 
1988 heeft de Kunstcommissie Trap-
penberg 170 verkoopexposities geor-
ganiseerd van meer dan 250 beeldende 
kunstenaars. 
 
WELZIJN/CULTUUR
Het Theosofisch Genootschap lezing 
21 maart en 18 april. Studiebijeenkom-
sten 4 april. Blaercom, 20.00 uur. Infor-
matie www.theosofie.net.
Rommelmarkt Koningsdag Goederen 
voor de rommelmarkt op de Blaricum-
merie op Koningsdag kunt u brengen bij 
Rie Rigter, Eemnesserweg 4. 
Asperges in de Akker Blaricum van 2 
t/m 15 juni. Als je de Aspergetent wilt 
afhuren voor een relatie-evenement 
of netwerkbijeenkomst, een unieke 
trouwlocatie zoekt of een bijzondere 
verjaardag wilt vieren, dan kun je nu 
reserveren: maarten@zmaakt.nl of 06-

47240810. 
Dorpskerk op 12 maart geven de sop-
raan Alice van de Geest en pianist Pe-
ter den Ouden een liedrecital. Aanvang 
16.00 uur, toegang vrij, collecte na 
afloop. Het programma bestaat uit be-
kende en onbekende liederen van Franz 
Schubert, Claude Debussy en Gabriel 
Fauré. Als intermezzo’s pianocomposi-
ties van Robert Schumann, Claude De-
bussy en Maurice Ravel.
PC Helpdesk BEL op 20 maart van 
14.00-16.00 uur in Brinkhuis presen-
tatie In de cloud, wat kun je ermee 
voor inwoners 50+. Aanmelden via  
themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl, 
kosten € 6,-. 
Repair Café 11 maart in Blaercom, van 
10.00-13.00 uur kunt u terecht met huis-
houdelijke apparatuur, kleding e.d.. Re-
paraties zijn gratis, vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. 
Versa Welzijn hulp bij invullen be-

lastingaangifte 2016 voor mensen die 
zorgtoeslag ontvangen. De kosten per 
enkele aangifte € 17,50 en voor een 
echtpaar € 25,-. Voor het maken van 
een afspraak tel. 6250000 op ma t/m vrij 
van 10.00-13.00 uur. 

JAARVERGADERING ORANJE 
VERENIGING BLARICUM 
22 maart voor leden en belangstellen-
den in het Vitus, zaal is open om 19.30 
uur, start vergadering 20.00 uur. Voor 
aanvang van de vergadering liggen de 
jaarstukken ter inzage. Na de pauze is 
er gelegenheid uw ideeën in te bren-
gen met betrekking tot onze activitei-
ten met Koningsdag, de kermisweek 
en het sinterklaasfeest. En had u altijd 
al vrijwilliger willen worden van onze 
vereniging, grijp dan deze kans aan 
om kennis te maken met de aanwezi-
ge vrijwilligers en bestuursleden. Info:  
www.oranjeverenigingblaricum.nl.

Kopij
Heeft u iets te melden over uw vereni-
ging, evenement of iets anders in Blari-
cum? Laat het ons weten via redactie@ 
heienwei.nl. Kopij voor het aprilnummer 
inleveren uiterlijk 23 maart  2017.
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De Kruiskuilers, jaartal onbekend
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