
Feestprogramma 
Koningsdag 

27 april 
Oranje Vereniging Blaricum 

i.s.m. Blaercom

Blaricummerie 
10.00-16.00 uur - marktkramen met 

kunststraat, boeken- en rommelmarkt.
Activiteiten in Blaercom 

09.00-16.00 uur - kopje koffi e/thee 
met oranje soes en o.a. kijken naar de 
koninklijke familie op tv (11.00 uur) 
en vanaf 12.00 uur een wijnproeverij, 
voor € 5,- genieten van drie bijzonde-

re wijnen.
Life muziek bij de muziektent

12.00-17.00 uur met the Docters, the 
Wize Gize en the Bears.

Kindervrijmarkt 
08.30-13.00 uur, locatie 

Brinklaan-Kruiskuil-Fransepad tot 
Dorpsstraat.

Aanrijden spullen vanaf Eemnes-
serweg. I.v.m. de veiligheid van uw 

kinderen, opbouw niet vóór 06.30 uur. 
Zie spelregels kindervrijmarkt op onze 

website.
Poppentheater Stromboli 

van 10.30-11.30 uur in de muziektent.
Kinderstraatje 

en Koninklijke Kinder Knutsel 
van 10.30-14.30 uur voor klein en 

groot. 
Locatie: begin Meentweg tot Burg. 
Heerschopweg. Met o.a. behendig-

heidsspelletjes, schminken, klimwand, 
kinderrodeostier en springkussen met 
tussen 15.00-17.00 uur een ballonnen-

artiest en gratis glittertattoos. 

Op zaterdag 22 april van 10.00-15.00 
uur: voorverkoop voor boeken- en 
rommelmarkt aan de Eemnesser-
weg 4. De opbrengst is bestemd ter 

ondersteuning van de activiteiten van 
de Oranje Vereniging. 

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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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

Wantrouwen is de moeder van 
de bureaucratie
door Jan Greven
Hoe beschermt de gemeente Blaricum de privacy van haar inwoners? De vraag 
is extra belangrijk geworden doordat de Gemeente er allerlei taken in jeugdzorg 
en maatschappelijke ondersteuning heeft bijgekregen. Daardoor moet ze samen-
werken met hulpinstanties. 

Welke persoonlijke gegevens mag ze de-
len met de hulpverleners? Zijn die gege-
vens dan in goede handen? Hoe contro-
leert de Gemeente dat? 
De Rekenkamer van de BEL-gemeentes, 
een onafhankelijk onderzoeksinstituut, 
verplicht voor iedere gemeente, heeft al 
die vragen onderzocht. Haar eindrapport 
Privacy in het sociaal domein werd dins-
dag 21 maart jl. in de Raad besproken. 
Om maar met het goede nieuws te begin-
nen. Er is een Privacy Protocol Sociaal 
Domein HBEL. Er is een Handboek In-
formatie Beveiliging. En als extra zeke-
ring is er de ambtseed, waarin de ambte-
naar zweert ‘… zaken die hem uit hoofde 
van zijn functie vertrouwelijk ter kennis 
komen … geheim te houden voor ande-
ren dan de personen die zij ambtshalve 
op de hoogte moet stellen.’ Toezicht en 
bewaking van de privacyregels heeft de 
BEL overgedragen aan Huizen (zie de H 
in HBEL).

Ik denk eigenlijk dat Protocol, Hand-
boek, Ambtseed en Toezicht vijfentwin-
tig jaar geleden genoeg zouden zijn ge-
weest. Iedereen weet waar hij of zij aan 
toe is. Bovendien, als extra zekering, 
staat iedereen onder ede en is er een com-
petente toezichthouder in verband met 
risico’s en bewaking. Die tijd ligt achter 
ons. Zou er nog iemand zijn die durft te 
zeggen: we hebben de zaken overgedra-
gen aan de gemeente Huizen; de mensen 
daar zijn competent; bovendien zijn onze 
ambtenaren gebonden aan hun eed; via 
Huizen letten we scherp op risico’s en 
ontwikkelingen en als er op dat punt iets 
te melden is, horen we het wel? Iemand, 
kortom, die uitgaat van vertrouwen? 
Goede kans dat zo iemand als zorgeloos 
en incompetent wordt weggezet.  

Deze tijd begint met argwaan, stelt vra-
gen als: Heeft Huizen als verantwoorde-

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

GRATIS 
ENTREE

KINGSnight

26 april 2017

Woensdag (de avond voor Koningsdag)26 april 2017
21.00-01.30 uur
21.00-01.30 uur

Het Vitus Kerklaan 10 - Blaricum

party

Het Vitus presenteert

King of Swing
DJ

Vervolg op pagina 2

De opbrengst van het Midwintervuur bedroeg € 18.000,- waarvan € 7.000,- door
Rotaryclub Blaricum-Centareau overhandigd is aan Turnvereniging Vlugheid en 
Kracht en € 11.000,- aan Stichting Het Vergeten Kind.
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Zorg...

Het boeiende boek ‘Het innerlijke 
leven van dieren’ begint met zorg. 
De schrijver ziet op zijn grasveld 
iets roestbruins op zich af hippen. 
Het is een eekhoorntje. Verte-
dering maakt snel plaats voor 
bezorgdheid. Het diertje valt na 
elke paar stappen om. Ziek? Ze 
heeft een dik gezwel aan haar nek. 
Maar het blijkt een jong te zijn! 
Dat heeft zich als een bontkraag 
om haar hals geslagen. Amper kan 
ze nog ademhalen. Ze is uitgeput. 
Weer zo’n moederdier, dat zich 
volledig wegcijfert voor haar jong. 
Wij mensen kennen dat ook...
 
Inmiddels is de knellende bont-
kraag van de verkiezingen van ons 
afgevallen. Een zorg minder. Som-
mige partijen zijn gegroeid, andere 
afgevallen of er nieuw bijgekomen. 
Het internationale mediacircus is 
vertrokken. Druk wordt er nu ge-
timmerd aan een nieuw, duurzaam 
kabinet. Houtsoorten genoeg. 
Maar lastig die in elkaar te passen. 

In onze oren galmen de idiote 
beschuldigingen nog na over Ne-
derlands nazigedrag en fascisme, 
uitgeschreeuwd door een Turkse 
president, op weg naar absolute 
macht. Of hij die triomferend 
bereikt weten we over een week. 
Het zijn tijden van hooggeplaatst 
schofferen. Zoals ook Trump, die 
de uitgestoken hand van zijn gast 
Angela Merkel opzettelijk negeert. 
Twee minne mannen, machts-
belust, vol zelfoverschatting en 
mediahaat. 

Dan maar liever ons eigenzinni-
ge dorp. Waar het Post.nl-busje 
spontaan stopt om mijn brief mee 
te nemen. Maar ook het dorp waar 
ik tweemaal achtereen vergeefs 
onze groene containers aan de 
straat zet. Met steeds dezelfde, 
verder rottende inhoud. De eerste 
keer blijkt alles vastgevroren. De 
tweede keer komt de GAD niet in 
de middag maar onverwachts in 
de ochtend. Toen, bij het horen van 
de vuilniswagen, meteen opge-
staan. Ren de straat op. Gehuld in 
badjas. Op blote voeten. Sleep de 
zware containers naar de volgen-
de zijstraat: daar worden ze niet 
omgetrokken. Hijgend aangeko-
men zie ik nog net de vuilniswagen 
verdwijnen. Daar sta je dan. Een 
nieuwe poging? Zal mij even een 
zorg zijn...

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  
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lijke voor de uitvoering een risicoanalyse 
uitgevoerd? Heeft Blaricum erop aange-
drongen dat zo’n risicoanalyse er kwam? 
Heeft Blaricum, toen de gemeente het 
toezicht op naleving van de regels aan 
Huizen overdroeg, afspraken gemaakt 
over de wij-
ze waarop 
Huizen dat 
t o e z i c h t 
u i t v o e r t ? 
R a p p o r -
teert Huizen 
daar gere-
geld over 
en krijgt 
B l a r i c u m 
op regelma-
tige basis 
een signa-
lering over 
de diverse risico’s? Anders gezegd: je 
kunt toezicht zo maar niet aan een toe-
zichthouder overlaten. Je moet zorgen 
voor toezicht op de toezichthouder. De 
Rekenkamer is daar heel helder over: de 
toezichthouder moet rapporteren, zich 
verantwoorden, analyses maken, waar-
schuwen en jij, gemeente Blaricum, 

moet daar als opdrachtgever op toezien 
en eisen dat dat gebeurt! Dieprood is de 
kleur in het Rapport als het daar over 
gaat: Niet goed! Aandacht!  

Trek minimaal maar één extra ambte-
naar uit om 
dat alarme-
rende rood te 
veranderen in 
geruststellend 
groen. Dat is 
dan weer een 
a m b t e n a a r 
om andere 
amb tena ren 
te controleren 
en rapporten 
te schrijven. 
Weer een 
vergader ing 

omdat het nu eenmaal weer tijd is voor 
een rapportage en de Gemeente anders 
verdacht zou kunnen worden van non-
chalance bij zo’n gevoelig onderwerp als 
privacy. 

Wantrouwen is de moeder van de bu-
reaucratie. 

Verhuisplannen?

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl

 

Het perfecte plaatje van Blaricum 

door de eindredactie
In het RTL-programma Het Perfecte Plaatje toonden bekende Nederlanders 
hun kunsten achter de camera. Hun foto’s werden beoordeeld door professi-
onals uit het vak. Dorpsgenoten Marco Borsato, Winston Gerschtanowitz en 
Paulien Huizinga namen deel aan dit programma.

In hei & wei 489 toonde Paulien Huizin-
ga ons haar ‘perfecte plaatje’ van Blari-
cum. Ook Marco vroegen wij een foto te 
maken van ‘zijn’ Blaricum.

Marco aan het woord
‘Blaricum heeft een dorps karakter, 
compleet met Gooise brink. Hoewel de 
inwoners veelal met hun tijd mee gaan, 
zijn er een aantal bewoners die zorgen 
dat het authentieke karakter van Blari-
cum bewaard blijft, bewoners voor wie 
de tijd even lijkt te hebben stil gestaan. 

Boer Budje de Gooijer is zo’n inwoner 
die onlosmakelijk met Blaricum ver-
bonden is. Hij ploegt zijn land nog op 
de traditionele manier. Zittend op zijn 
paard ploegt hij de grond vlak voor mijn 
huis. Uur na uur trekken boer en paard in 
alle rust over de akker, diepe voren ach-
terlatend. Het is zwaar werk dat de no-
dige rust en controle van man en paard 
vereist. Ik vind het een prachtig gezicht. 
De ploeg in de sneeuw is een stille ge-
tuige van het harde werk dat hier werd 
verricht.’
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Inge    

Op 8 december 2016 overleed op 47-
jarige leeftijd, volkomen onverwacht, 
na een kortstondig ziekbed, onze innig 
geliefde dorpsgenote Inge Oostenrijk. 
Een niet te bevatten verlies. Inge was, 
net als haar levensgezel Pieter Paul 
Koster, internationaal bekend als foto-
graaf, schrijver en wereldreiziger. Ook 
was zij een subliem modeontwerpster 
en beeldend kunstenares. Eén van 
haar laatste reisverhalen staat in het 
tijdschrift ‘Seasons’ van maart 2017: 
‘Wilde tulpen op het Griekse eiland 
Chios’. Tijdens de afscheidsdienst in 
de bomvolle Dorpskerk vertelde Pie-
ter Paul over hun unieke leven samen. 
Hei & wei publiceert dit ontroerende 
verhaal onverkort, in twee delen, in 
dit nummer en in het volgende. Een 
uitzondering, die volledig op zijn 
plaats is. Pieter Paul, een begenadigd 
schrijver over de eerste jaren met 
Inge, de grootste liefde van zijn leven:  

Toen Inge en ik elkaar voor het eerst 
ontmoetten, hadden we nooit kunnen 
vermoeden dat dit het begin zou zijn van 
een avontuur dat 31 jaar zou gaan duren. 
Inge was toen 17 en ik 41, een leeftijds-
verschil van 24 jaar. Ik werkte aan een 
fototentoonstelling die gehouden zou 
worden in Frankrijk. In de plaats ‘La 
Gacely’ waar indertijd de cosmeticafa-
brikant Yves Rocher burgemeester was. 
Hij zou de tentoonstelling openen. Het 
thema van de expositie was ‘De vrouw 
door de eeuwen heen’. Te beginnen in 
oerbossen waarin nimfen leefden, won-
derschone wezens, rank slank en zuiver, 
totaal één met de natuur. Eindigend in de 
moderne tijd, te midden van fraaie archi-
tectuur. Toen ik Inge zag wist ik onmid-
dellijk: zij is de ultieme nimf. 

Ik vroeg haar voor de tentoonstelling te 
exposeren. Ze zei direct ja. Nabij Voge-
lenzang had ik een zeer oud, mysterieus 
bos ontdekt. Bestaande uit grillige eiken, 
begroeid met ranke kamperfoelie. Over-
al groeiden manshoge varens. Het was er 
stil en wonderschoon. Een tot leven ge-
komen tekening van Gustave Doré. Dit 
was het decor waarin wij onze samen-
werking begonnen. Inge als model en ik 
als fotograaf. Het klikte meteen tussen 

ons. We hadden iets zeer vertrouwds 
naar elkaar toe. Het leek alsof wij elkaar 
al jarenlang kenden.

De opnamen werden door Inge’s perfecte 
poseren exact zoals ik ze in mijn hoofd 
had, wat niet vaak gebeurde omdat de 
meeste modellen de sfeer die ik wilde 
creëren niet aanvoelden.
We werkten vele maanden aan die ten-

toonstelling, niet alleen in het varenbos 
maar ook in hotel ‘Des Indes’ in Den 
Haag met zijn stijlvolle kamers, zalen, 
hoge ramen, spiegels en kroonluchters. 
Een voorname Franse sfeer waarin Inge 
zich totaal thuis voelde.
We maakten opnamen in de nabijheid 
van fraaie buitens. In oude parken, door 
beslagen ramen. Tegen grillige oude bo-
men of bij stille duinmeren. 

Inge zat toen op het Jordan Lyceum in 
Zeist. Kort daarop ging ze naar de ‘Ecole 
de Couture’ in Arnhem. Waar ze uiterst 
bijzondere kleding ontwierp en vervaar-
digde. Het was pure kunst. Schitteren-
de gewaadachtige jurken van fluweel, 
satijn en zijde. Inge zou in de rest van 
haar bestaan met deze materialen blijven 
werken. Van deze stoffen maakte ze de 
meest wonderbaarlijke hoeden, bestaan-
de uit grote vlakken met prachtige op 
elkaar afgestemde kleuren. Tijdens een 
uitwisseling van ‘Ecoles’ showde Inge 
haar creaties op het Rode Plein in Mos-
kou. De televisie zond de beelden we-
reldwijd uit. 

Toen alle foto’s gemaakt waren vertrok-
ken we naar Bretagne en richtten de ex-
positie in. 
Yves Rocher was diep onder de indruk 
van Inge’s poseren en grote uitstraling. 
Hij wilde persé een foto van haar kopen: 
ze zat in een oude met fluweel beklede 
stoel in ‘Des Indes’ en droeg een ragdun-
ne perzikkleurige zijden blouse. Ze keek 
uit over het Voorhout. Inge zat in haar 
stille, eigen wereld, gehuld in een aura 
van schoonheid.

Tijdens ons verblijf in Bretagne kreeg zij 
van de ‘Association d ‘Arthur’, een ge-
zelschap dat zich met de historie van ko-
ning Arthur bezighoudt, het verzoek het 
gewaad van de bostovenares Vivian te 
maken. Inge werkte er vele maanden aan. 
Het gewaad, bestaande uit haar favoriete 
materialen satijn, fluweel en zijde staat 
al jaren permanent tentoongesteld in het 
‘Chateau de Compère’. Nadat wij haar 
creatie naar het kasteel gebracht hadden 
reisden wij nog een tijd door Bretagne, 
de westpunt van Frankrijk met zijn slui-
merende, praktisch verlaten dorpen.

Veel warmte en gezelligheid vonden we 
later aan de andere kant van het Kanaal 
in Zuid Engeland, met zijn intieme cot-
tages, die zich nestelen tussen de immer 
voortrollende heuvels en waar zich ook 
steden en dorpen bevinden, rijk aan an-

tieke gebouwen. Kortom, de wereld van 
Charles Dickens. Hierin voelden wij ons 
bijzonder thuis. Inge en ik hielden van 
dezelfde soort architectuur, van dezelfde 
componisten, schrijvers, beeldhouwers 
en schilders. We dachten in dezelfde 
trant, we hoorden door dezelfde oren en 
we keken door dezelfde ogen.
Zuid Engeland werd ons favoriete ge-
bied waar we in de loop der jaren meer 
dan 120 keer zouden terugkeren. We 
ontdekten er de schitterende graafschap-
pen Dorset en Devon waar we voor tijd-
schriften ontelbare reportages maakten.

(het tweede deel, Inge de latere jaren, 
kunt u lezen in hei & wei 492 van mei 
2017) 

Eppo Doeve 
(1907-1981)
Een veelzijdige kunstenaar; tekenen, 
boetseren, houtsnijden, beeldhouwen, 
illustreren, reclametekenen, ontwer-
pen van bankbiljetten en postzegels, 
het maken van spotprenten voor di-
verse bladen en tv-werk.  

Vanaf de Kerklaan in ons dorp schilder-
de hij in de oorlogsjaren een mooi por-
tret van buurman Gerrit Rigter en later 
van diens zoon Kees. Als dank voor het 
krijgen van voedsel schilderde hij de vol-
tallige Blaricumse familie De Jong bij 
kaarslicht. Tentoonstelling van zijn wer-
ken van 28 maart tot 17 september bij de 
HKB, www.historischekringblaricum.nl. 

Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl
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Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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De nieuwe gemeentesecretaris van 
Blaricum
door Adrie van Zon
Meryem Kilic-Karaasslaan (45) werkt sinds 1 september jl. met veel plezier 
als gemeentesecretaris van Blaricum. Ze vindt ons dorp prachtig. Ze is er trots 
op dat ze secretaris is van Blaricum, een gemeente met een positief en krachtig 
imago en de mensen in het dorp zijn vriendelijk en beschaafd. 

Meryem heeft een economisch-bedrijfs-
kundige achtergrond en zij heeft 14 jaar 
bij het organisatieadviesbureau Twijnstra 
Gudde gewerkt als managementconsul-
tant. Ook heeft zij als bestuursadviseur 
gewerkt bij de gemeente Amsterdam. De 
gemeentesecretarisrol in Blaricum sluit 
hier mooi op aan. Zij ziet het als haar 
taak om bestuurders en gemeenteraad te 
steunen in hoe zij Blaricum willen bedie-
nen.

Lid directieraad
Behalve gemeentesecretaris is zij lid van 
de directieraad van de BEL-organisatie. 
Zij geeft samen met de gemeentesecreta-
rissen van Eemnes en Laren leiding aan 
de organisatie waarbij de directieleden 
elk hun eigen portefeuilles hebben. Mede 

hierdoor is de afstand tussen het bestuur 
en de ambtelijke organisatie kleiner ge-
worden, wat voelt als een verbetering in 
vergelijking met de situatie toen één on-
afhankelijk directeur de leiding had. Het 
werken voor een organisatie die drie ge-
meenten bedient, is voor haar een mooie 
uitdaging. De BEL-gemeenten hebben 
in 2008 besloten om hun ambtelijke or-
ganisaties samen te voegen als één van 
de maatregelen om de zelfstandigheid 
en bestuurskracht te behouden. Dat was 
destijds uniek in bestuurlijk Nederland. 
Het BEL-model was hiermee een feit. 
Het BEL-model is in 2011 geëvalueerd 
en toen bleek dat het model had gewerkt 
voor de gemeenten. 

‘De BEL-organisatie is uniek’ 
Maar in de tussentijd is de wereld weer 
behoorlijk veranderd. De gemeenten 
hebben drastisch moeten bezuinigingen 
en keuzes moeten maken over wat zij wel 
en niet meer kunnen doen. Dat was een 
lastige tijd voor de gemeenten en voor 
de ambtelijke organisatie. Ook omdat in 
de tijd van bezuinigingen gemeenten er 
veel nieuwe taken bij kregen op het so-
ciale vlak. ‘Deze ontwikkelingen, maar 
ook bijvoorbeeld allerlei ontwikkelingen 
op het gebied van digitalisering, maak-
ten dat onze organisatie op onderdelen 
kwetsbaar is geworden. Onze gemeen-
teraden hebben dit gezien als een on-
wenselijke situatie en hebben besloten te 
investeren in de ambtelijke organisatie. 
Daardoor kunnen wij met onze organisa-
tie onze gemeenten weer goed bedienen.’ 
En vervolgt ze: ‘De BEL-organisatie is 
uniek, het werken voor drie heren is niet 
altijd makkelijk. Onze medewerkers zijn 
in het model gegroeid. Zij vinden het in-
teressant en uitdagend om te werken in 
een dergelijke organisatie. Ook ik heb 
daarom gekozen voor deze functie.’ 

Het dorp leren kennen en de mensen 
ontmoeten
Een veel gehoord negatief geluid over het 
BEL-model is dat er veel overleg is. Die 
overleggen zijn nodig om bestuurlijk wel-
overwegen keuzes te maken over wat de 
organisatie moet doen om de drie dorpen 
goed te kunnen faciliteren en de inwoners 
te bedienen. Momenteel staat de bestuur-
lijke toekomst van het Gooi en daarmee 
ook die van Blaricum hoog op de agenda 
van de provincie. Meryem verwacht in 
dat proces dat de dagelijkse bestuurders 
en de gemeenteraden in open dialoog met 
de samenleving keuzes maken die goed 
zijn voor het dorp en waar de inwoners 
blij mee zijn. Meryem wil haar bestuur-
ders daarbij ondersteunen en ook wil zij 
er een bijdrage aan leveren dat de organi-
satie gezonder wordt en dat de medewer-
kers met veel plezier en betrokkenheid de 
juiste dingen doen voor de dorpen. De 
afgelopen maanden heeft Meryem zich 
ingewerkt in haar nieuwe rol. Hierna gaat 
zij tijd maken om het dorp beter te leren 
kennen en de mensen ontmoeten. Daar 
verheugt ze zich enorm op.

Carla zet Blaricum op de kaart 
deze zomer
door Marjolijn Schat
Carla Begeer zet Blaricum deze zomer op de kaart met Happy Spirit Days; een 
festival op het gebied van yoga, meditatie en happiness. Een kleinschalig festival 
maar vol grote namen. Een festival met sprekers, workshops en diverse optre-
dens. Alles rondom een prachtige boerderij midden in het oude dorp. 

Carla, gecertifi ceerd kinderyoga-docent 
en eigenaresse van Yoga Garden House 
waar ze yoga geeft aan kinderen in de 

leeftijd van elf tot veertien jaar, typeert 
het festival als charmant, exclusief en vol 
diepgang.  

Happy Spirit Days
Happy Spirit Days vindt plaats op 16, 
17 en 18 juni van 10.00-18.00 uur. Om 
het kleinschalige karakter te waarborgen 
zijn er per dag niet meer dan 200 kaar-
ten beschikbaar. Elk ticket is inclusief 
drie workshops op die dag naar keuze. Je 
kunt kiezen uit het programma-aanbod 
van wel meer dan 30 personen en zeker 
niet de minste namen. Zo zal mindful-
ness-expert Marnix van Rossum zijn 
opwachting maken en de boeddhistische 
monnik Olande Ananda komt hiervoor 
speciaal naar Nederland. En more happi-
ness: wat dacht u van een workshop Feng 
Shui tips voor een heerlijk huis, of laat 
u aan de hand nemen door de klassieke 
yogateksten, of een ligconcert met een 

harpiste,… ‘Keus te over en alles met 
inspiratie voor hart en hoofd, maar altijd 
met beide voeten in het boerderijgras’, 
zegt een enthousiaste Carla. 

More happiness
Tussen de bedrijven door is er op het 
festivalterrein meer te beleven. De Hap-
py Garden is de plek om te genieten van 
bijzondere hapjes. Ook kun je hier je 
handen of tenen laten lezen, een bezoek-
je brengen aan een gerenommeerd medi-
um of tarotkaarten laten leggen. Op de 
Happy Bazaar vind je mooie producten 
en kun je je met henna laten versieren en 
de zaterdag is speciaal met een Bourgon-
dischVegan Diner waarvoor je apart kan 
inschrijven. Saskia Roeda van het boek 
Vegan vertelt op zaterdag ook over bour-
gondisch detoxen.

Op de vraag hoe Carla tot het organise-
ren van dit event is gekomen antwoordt 
ze: ‘Ik werd al jaren geraakt door de vele 
mooie mensen en activiteiten die op mijn 
pad kwamen en dit wilde ik graag delen. 
En dat is Happy Spirit Days geworden. 
Een boetiekfestival waar ik de bezoe-
kers momenten van genieten wil bezor-
gen! Eerst ben je nog een roepende in de 
woestijn, maar het bewustzijn is groeien-
de. Yoga, meditatie en mindfulness zijn 
een wereldwijd fenomeen geworden. 
En nu ook in Blaricum! De afgelopen 
maanden waren hectisch; sprekers bin-
nenhalen, de tuin opknappen, de nodige 
vergunningen regelen, de gemeente was 
snel enthousiast, en uiteraard alles goed 
gecommuniceerd met de buren.’ 

Zie voor meer informatie & tickets: 
www.happyspiritdays.nl

Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653
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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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Welkom terug in 
Blaricum 
Anne-Claire

door Greet Volkers
Ziet u deze reclame ook wanneer u 
het dorp binnenrijdt? Het maakte 
mij nieuwsgierig en afgelopen zondag 
heb ik met de eigenaresse gesproken. 
Bij haar thuis, het mooiste, magische 
plekje van Blaricum. 

Het is Anne-Claire Winkelhagen, een 
Goois meisje blijkt. Geboren in Blaricum 
en vervolgens via Jeddah (Saudi Arabia) 
naar Eemnes, Laren, Amsterdam en 
mede om haar kleine kindje, sinds twee 
jaar terug naar Blaricum. Werd verliefd 
op het plekje met het huis en wil nooit 
meer ergens anders wonen. Ze groeide 
op met ouders die eeuwig markten en 
winkels afzochten naar antiek. Gewoon 
als hobby, dus ‘de paplepel’ was haar niet 
vreemd. 

Clairz Interior Design 
Toch ging ze eerst communicatieweten-
schappen studeren, kreeg een baan, maar 
haar interesse voor interieur en design 
bleef ze houden. Op een gegeven mo-
ment hakte ze de knoop door, sprong in 
het diepe en zie hier; bouw- en interieu-
rontwerp, realisatie en inrichting voor 
zowel particulier als bedrijf. Ze heeft 
o.a. de nieuwe studio van RTL-boule-
vard ontworpen en ingericht. Heeft op 
heel wat Gooise villa’s haar stempel 
gedrukt en in Amsterdam is ze bepaald 
niet onbekend. Woontijdschriften weten 
haar te vinden, en o.a. het boek ‘Stijl-
vol Wonen’ en binnenkort een ‘Living 
in Style in Amsterdam’ boek geven haar 
ook aandacht. In september staat ze voor 
de tweede keer op de Salon Residence in 
Laren. Al met al, een bezige bij. 

Welkom Anne-Claire, terug in ons mooie 
dorp, waar je naar eigen zeggen nooit 
meer weg wilt.

Malbak 2.0  - 
ontmoeten en verbinden
door Michiel Meijer
Het ‘nieuwe Malbak-team’ is bijna een jaar aan de slag. Tijd voor een gesprek 
met beheerder Sabine Kuperus en sociaal werkster Susan Bakker. 

‘De drempel van ons wijkcentrum wordt 
steeds lager. Je kunt ook zeggen: het 
wordt steeds drukker. Dat is leuk en een 
bewijs dat we op de goede weg zijn. We 
hebben een aantal nieuwe initiatieven ge-
lanceerd, maar vooral een aantal oude ac-
tiviteiten nieuw leven 
ingeblazen. We zijn 
niet zo van het veran-
deren-om-het-veran-
deren’, aldus Sabine 
Kuperus. ‘Daarbij 
hebben we een fan-
tastisch team van 
vrijwilligers dat zélf 
veel activiteiten ini-
tieert en compleet 
zelfstandig runt. Het 
Taalcafé is daar een 
goed voorbeeld van, 
maar ook de maande-
lijkse Eetclub die vanuit de vrijwilligers 
is ontstaan.’ 

‘Nieuwe vrijwilligers kunnen we altijd 
gebruiken’
Die toenemende drukte blijkt ook uit 
een succesvolle High Tea-middag waar 
meer dan 40 inwoners op afkwamen. Zo-
wel uit de Bijvanck als uit de Blaricum-
mermeent. ‘Steeds meer mensen uit het 
nieuwste deel van het dorp weten ons al 
te vinden’, aldus Sabine. ‘Op korte ter-
mijn gaan we ook actief de Meent in om 
de Malbak te promoten. Wie weet vin-
den we nieuwe vrijwilligers; die kunnen 
we altijd gebruiken. We zijn nu vooral 

op zoek naar handige types die het leuk 
vinden kleine klusjes te doen’, besluit de 
beheerder met een grote knipoog.

De Malbak brengt nieuwe contacten 
en verbindingen tot stand

Susan Bakker vertelt: 
‘We merken dat het-
geen we hier doen de 
bewoners aanspreekt. 
Van alle nationalitei-
ten en ook van alle 
leeftijden. Kort ge-
leden organiseerden 
we de Multi Tasti wat 
een kleurrijk gebeu-
ren was met smaken 
uit alle windstreken. 
Op 8 april zijn zowel 
de PC HelpDesk als 
het Repair Café van 

10.00 tot 13.00 aanwezig om ouderen 
met computer- en smartphoneproblemen 
te helpen. En, op 25 april organiseren we 
samen met Humanitas een kindervakan-
tieactiviteit. Ook een kinderkleding- en 
speelgoedbeurs komt er op korte termijn 
weer aan.’ De data staan in de dorpsa-
genda en op de facebookpagina van de 
Malbak. ‘Sociaal werkster Susan besluit: 
‘Ik ben nu bijna een jaar werkzaam in 
de Malbak en het voelt als een warme, 
veilige thuishaven voor iedereen. Het is 
een ontmoetingsplaats die nieuwe con-
tacten en verbindingen tot stand brengt. 
Het geeft veel voldoening als je dat ziet 
ontstaan.’

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 w oninginrichter

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

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

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

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

CLAIRZ INTERIOR DESIGN 
info@clairz.nl
www.clairz.nl  

www.ijssalondehoop.nl

Susan (l) en Sabine, de Malbak

De Vlierhove maakt een nieuwe start
De woonboerderij waarin galerie de Vlierhove sinds 1986 vele exposities hield is 
dit jaar in twee delen juridisch gesplitst. Het voorste deel aan de zijde van het 
Fransepad heeft een nieuwe bewoner. In het achterste gedeelte van de boerderij 
aan de Dorpsstraat 17 woont nu Carien Bölger. 

Het is haar bedoeling om op andere wij-
ze dan tot nu toe vanuit de Vlierhove aan-
dacht te blijven geven aan de vele kun-
stenaars waarmee goede banden bestaan. 
Maar dan niet meer met grote exposities 
maar via digitale nieuwsbrieven en een 
uitgebreide website. In het bijgebouw 
achteraan de oprit van boerderij Dorps-
straat 17 is een ruimte waar wisselend 
werk te zien is. Hiervoor is via glazen 
opendeuren een soort ‘etalage’ gemaakt. 
Daarachter bevindt zich een Kunstka-
mer. Maandelijks wordt een ‘schilderij 
of beeld van de maand’ benoemd. Via de 
nieuwsbrieven wordt aandacht besteed 
aan de makers ervan. 

Informatie
Om dit nieuwe concept bekend te ma-
ken zal Carien Bölger de komende 
maanden iedere zondag tussen 14.00 en 

15.00 uur aanwezig zijn om bezoekers 
te ontvangen. Via de etalageramen naar 
binnen kijken is op andere dagen mo-
gelijk. Op de website staan vele foto’s 
over werk van de kunstenaars waarmee 
goede contacten zijn opgebouwd gedu-
rende 30 jaar exposities. Men kan zich  
aanmelden voor het ontvangen van de 
maandelijks nieuwsbrieven via de web-
site  www.vlierhove.nl. U wordt van har-
te uitgenodigd dat te doen.
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Hier komt
EHBO Vereniging 

Blaricum
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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. 

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 7

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 

De comeback van The Red Sun

door Marjolijn Schat
In 2005 startte de van origine Chinese Wimmy Hu met The Red Sun in Blari-
cum, een lang gekoesterde wens en in korte tijd een groot succes. In 2013, na 
acht jaar 100-urige werkweken gedraaid te hebben, verkocht ze The Red Sun 
en nam een sabbatical. En deze sabbatical bracht haar weer terug naar het 
begin. 

De afgelopen drie jaren waren heel spe-
ciaal voor Wimmy; ze heeft tijd voor 
zichzelf genomen, is getrouwd met de 
liefde van haar leven, heeft heel veel 
aandacht aan stichting Free a girl gege-
ven, en ze heeft de meest mooie reizen 
gemaakt, met haar gezin maar ook al-
leen. Alle grote steden van Amerika en 

Azië heeft ze zo ongeveer bezocht. En 
daar waar een ander zich onderdompelt 
in de architectuur, musea of de historie 
van een stad, bezocht Wimmy vele res-
taurants; de grote namen en de meest 
bijzondere restaurants. Toen haar, bij 
terugkeer in Blaricum, de mogelijkheid 
geboden werd om The Red Sun terug 
te kopen, twijfelde ze geen seconde en 
sloot ‘haar kind’ weer in haar armen en 
ging aan de slag met alle opgedane inspi-
ratie tijdens het reizen.  

The Red Sun 2.0
Nu draait ze weer 100-urige werkweken, 
want medio april moet The Red Sun 2.0 
open. Met een ongekende passie vertelt 
ze over haar plannen, we zitten in het 
inmiddels compleet gestripte restaurant 
waar grondig ver- en opgebouwd wordt. 
Alles verzint ze zelf; de indeling, het in-
terieur,  maar ook de cuisine, noem maar 
op. Geïnspireerd door de vele bezochte 

restaurants maar niets overgenomen, 
overal heeft ze haar eigen twist aangege-
ven. En het wordt prachtig: een sushi-eet-
bar van wel negen meter lang waarachter 
straks koks dagverse sushi’s maken, een 
saké-coctailbar waaraan ook een hapje 
gegeten kan worden, een prachtige Ja-
panse tuin, een andere en ruimere tafel- 

opstelling dan wat we gewend waren en 
er wordt gewerkt aan een Japanse fine 
dining experience. ‘Ik wil na twaalf jaar 
Nederland opnieuw opschudden!’

Het ondernemersbloed blijft stromen
Het ondernemersbloed blijft maar stro-
men; terug naar The Red Sun maar ook 
naar een nieuwbouw horecaconcept in 
Laren. Op de Naarderstraat in Laren 
bouwt Wimmy daar een nieuw pand in 
de stijl van het bekende restaurant Oud 
Laren wat daar jaren gezeten heeft. Het 
wordt uiteraard een Aziatisch restaurant. 
‘Beetje vreemd als ik een Italiaan zou 
beginnen’, lacht Wimmy. ‘Het wordt een 
zeer toegankelijk restaurant, voor over-
dag en in de avonduren. In september 
hopen we daar open te gaan.’ 

Maar eerst The Red Sun: ‘The sun will 
rise again soon’, ik verheug me er al  
op!

Even voorstellen… Annette Duburg

door Gerda Jellema
Iemand die rustig haar gang gaat, zich vol inzet voor haar kunst, meewerkt 
om ook in Blaricum kunst in het daglicht te plaatsen en gestaag werkt aan 
een mooi kunstoeuvre… even voorstellen: Annette Duburg. Annette Duburg 
woont nu alweer 27 jaar in Blaricum en geniet hier nog steeds van. Het mooiste 
aan Blaricum vindt zij toch wel:  ‘Dat het zo’n gezellig en vriendelijk dorp is, 
waar je op straat en bij AH altijd wel iemand tegenkomt waar je even iets mee 
uitwisselt.’

Annette volgde de opleiding monu-
mentale kunst en is afgestudeerd op 
keramiek- en gobelintechniek aan de 
academie voor beeldende kunsten in Rot-
terdam en ging hierna aan het werk op de 
keramische afdeling van de ‘Porceleyne 

Fles’. Een eigen pottenbakkerij annex 
galerie eveneens in Rotterdam, was een 
volgende stap. Haar belangstelling voor 
nieuwe uitdagingen leidde vervolgens 
tot werken voor film en televisie, Annet-
te ontwierp decors en monteerde films.

Moulage
Annette zocht nieuwe uitdagingen en 
ging naar het leven in Parijs. Hier be-
kwaamde zij zich in modetekenen en 
moulagetechnieken. Terug in Neder-
land werd zij hierin docente aan di-
verse opleidingen in Amsterdam, Arn-
hem en Rotterdam. Annette schreef in 
samenwerking met R. van der Tol, in 
2008 het boek ‘Moulage’. Dit boek 
behandelt de geschiedenis van mou-
lage, het gebruik ervan door heden-
daagse modeontwerpers, alle aspecten 
van de moulagetechniek en toepassing 
door couturiers vanaf 1900 tot heden. 
Moulage is kort samengevat, de tech-
niek om door middel van het vormen 
met stof op een paspop of op het men-
selijk lichaam tot een kledingvorm of 
nieuw ontwerp te komen. Het boek is 
bedoeld voor gevorderde studenten 
modevormgeving en vakmensen uit de 
praktijk die hun kennis willen verrui-
men en is in vele talen verschenen en 
wordt nu in het Chinees vertaald, niet 
door Annette maar door vertalers.

Sieraden van polymeerklei
Op een reis in Amerika zag Annette 
Duburg voor het eerst hoe sieraden 
van polymeerklei gemaakt werden. In 
Amerika werd deze kunstvorm al veel 
toegepast. Annette was zeer geïnte-
resseerd en ging er thuis mee aan de 
slag. De met deze klei vervaardigde 
sieraden worden gebakken in de oven 
op een temperatuur van 130 graden. 
Soms wordt een creatie meermalen 
gebakken, maar na voltooiing van het 
bakproces is het kunstwerk onbreek-
baar. Annette zou Annette niet zijn 
als zij zich niet verder zou verdiepen 
in de mogelijkheden van het bakken. 
Zo is zij nu bezig met glas versmelten 
en vormen in de oven oftewel gefused 

glas, zij maakt onder andere schalen 
en glasobjecten.

Kunst in Blaricum
Annette Duburg is sinds de oprichting 
betrokken bij de Stichting kunst en 
cultuur Blaricum, waar zij momenteel 
voorzitter van het bestuur is. Onder 
auspiciën van deze stichting wordt ie-
der jaar de Atelierroute Blaricum ge-
organiseerd, dit jaar op 30 september 
en 1 oktober. Bezoekers, zowel Bla-
ricummers als van daarbuiten en van 
verre, kunnen dan zien wat Blaricum 
te bieden heeft aan kunst door profes-
sionals en de gevorderde amateurs.

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

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

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

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

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

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

geboren. Over haar gezin zei ze ooit:
‘Zelf heb ik nog nooit een klavertje vier
gevonden in de tuin, maar wel in huis en
dat zijn onze zoon en drie dochters, zij
zorgen voor zonneschijn in ons huis.’ De
laatste jaren woont ze naar alle tevreden-
heid in Johannes Hove in Laren. Tijdens
haar verjaardag was ze wat grieperig,
daardoor werd een officieel feest uitge-
steld. Maar ze wil nog van geen opgeven
weten: een zuster van haar is 96 jaar en
ze zegt nog strijdbaar: ‘Ik wil nog mee-
maken dat mijn zus ook 100 jaar wordt.’
Wij van hei & wei gunnen haar dat van
harte. 
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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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Vliegweg 1947
Deze foto is 70 jaar geleden genomen vanaf de Verbindingsweg. Het huis op 

de achtergrond staat er nog steeds, zij het iets verbouwd en niet meer zichtbaar 
vanaf deze positie. Wat opvalt zijn de volle korenschoven; de zomer van 1947 
was ook een bijzonder mooie zomer. Het koren werd, nadat het goed gedroogd 
was, naar de boerderij gehaald. Afhankelijk van de ruimte werd het boven op 

het hooi in de berg bewaard, of op de slieten boven de deel. Later werd het 
dan op de deel met dorsvlegels gedorst. De vloer van de deel was van leem 

wat op de hei werd geput. Hierdoor zijn de bekende ‘leemgaten’ ontstaan, die 
nu beschermd zijn. Leem is van nature een zacht blijvend materiaal, zo werd 
er voorkomen dat de pitten die uit de korenaren werden geslagen niet geplet 

werden en zo onbeschadigd geschikt bleven voor de broodbereiding. Rechts op 
de foto werd in 1973 de kleuterschool de Vlieghoek gebouwd. Nadat de wet op 
het basisonderwijs (1985) werd ingevoerd, moesten de kleuterscholen met de 

lagere scholen samen de basisschool gaan vormen en onder één dak gehuisvest 
worden. Dat gebeurde een paar jaar later in Blaricum en het terrein kwam weer 
ter beschikking Na lang wikken en wegen werd daar het appartementengebouw 

de Vlinderdans gerealiseerd wat in 2000 in gebruik genomen werd. 
Aangeleverd door Frans Ruijter

BelNieuws@Bel_Nieuws
Frans Ruyter krijgt eerste 
brochure Voorma en Walch

Onderwijs Blaricum@
Blaricum_NOG 
Blaricum Scholieren pitchen op 
Grondwetdag

BelNieuws@Bel_Nieuws
Peter Smit: ‘Grijze kliko graag 
inruilen voor een pmd-container’

Touwtrekvereniging 
‘Touwtje’ jubileert
door Frans Ruijter
Hei & wei is het blad van, voor en door Blaricummers, maar deze keer trek ik 
toch de stoute schoenen aan en sla de vleugels uit naar twee van onze buurdor-
pen, te weten Laren en Eemnes. Touwtrekvereniging ‘Touwtje’ is dan wel een 
Larense Vereniging, maar kent ook leden uit Eemnes en Blaricum. Hieronder 
een stukje geschiedenis over het ontstaan van deze unieke vereniging en hoe zij 
in BEL-verband aan hun jubileum aandacht gaan besteden.

Aanstaande 30 april is het precies 40 jaar 
geleden dat T.T.V. ‘Touwtje’ in Laren 
werd opgericht. Bij een jubileum hoort 
altijd een stukje historie. Opgericht door 
Piet Vos en  Marc van Wingerden uit 
Laren, zo begonnen de eerste trainingen 
op het voormalige LFC terrein aan de 
Smeekweg in Laren. In het begin werd 
er alleen meegedaan als recreanten aan 
verschillende toernooien in Noord-Hol-
land. In 1993 werd besloten zich aan 
te sluiten bij de Nederlandse Touwtrek 
Bond. Dit opende de weg om op lande-
lijk niveau mee te doen aan wedstrijden. 
Eerst alleen nog in het gewest West, 

maar later ook in het gewest Oost. De 
twee Larense voetbalverenigingen LVV 
en LFC-Laren gingen fuseren en het ter-
rein van  LFC-Laren werd voor woning-
bouw bestemd. Gelukkig kon ‘Touwtje’ 
tot hun grote tevredenheid met hun trai-
ningsaccommodatie meeverhuizen naar 

het sportpark aan het Schuilkerkpad in 
Laren.

Kampioenschappen
‘Touwtje’ drong door tot de nationale 
top. Zo deden en doen ze nog steeds mee 
aan de Nederlandse Kampioenschappen 
en zijn zij meerdere malen in de uitsla-
gen bij de eerste drie terug te vinden. 
De hoogtepunten zijn toch zeker de in-
ternationale wedstrijden waaraan werd 
meegedaan. Zo werd er in 2005 tijdens 
de Europese Kampioenschappen in Italië 
een derde plaats behaald in 720 kg klas-
se. Op de Europese Kampioenschappen 

in 2011, die in Engeland 
werden gehouden, werd 
zelfs een zilveren plak ge-
wonnen in de mix klasse 
600 kg. (een team bestaat 
uit 4 dames en 4 heren). 
Kortom resultaten om 
trots op te zijn.

Recreantentoernooi 
‘Touwtje’ zal ‘Touwtje’ 
niet zijn als men dit ju-
bileum niet  ongemerkt 
voorbij zal laten gaan.  
Dat gaat ook zeker niet 
gebeuren. Op zondag 30 
april, precies 40 jaar na 
de oprichting, organiseren 
zij vanaf 13.00 uur, in sa-
menwerking met handbal-
vereniging SDS’99, een 
beachtouwtrektoernooi 
aan de Schapendrift 1c in 
Blaricum. Dit alles wordt 
muzikaal omlijst door 
Stefan Keijer, de brand-
weerman met een swin-
gende discotheek. Aan 
dit recreantentoernooi 
(ongetraind) kunnen zo-
wel dames- als herenploe-

gen meedoen, bestaande uit 6 personen. 
Heeft u nu al een ploeg bij elkaar en lijkt 
het u leuk om mee te doen? Houd de Fa-
cebook pagina in de gaten Ttv Touwtje. 
Doet u niet mee? Kom dan gewoon ge-
zellig kijken en de deelnemers aanmoe-
digen tot grote prestaties. 

Beach
Touw trek toernooi

30 april 13:00
Blaricum-schapendrift 1c

Terrein: handbal vereniging

ttvtouwtje@hotmail.com

TTV Touwtje

Aanmelden via:

40 jarig jubil eum
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

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

ociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Wat gebeurt er de komende periode rond de plannen 
van de provincie?
Ongetwijfeld heeft u in de media meegekregen dat de provincie plannen heeft om de bestuurskracht in de regio Gooi en Vecht-
streek (G&V) te versterken. Termen als herindeling en fusie worden gebruikt, maar niets is daarover nog besloten. Om haar 
plannen vorm te geven, zijn Gedeputeerde taten (G ) op 7 februari 2017 een zogeheten arhi-procedure (Wet algemene regels 
herindeling) gestart. Maar wat houdt dat nou in? Hoe ziet zo’n proces eruit? Hoe kunt u het volgen en welke invloed kunt u uit-
oefenen? n dit artikel geven wij daar antwoord op. U leest daarin ook een tijdsindicatie. Dit is echter slechts een indicatie op 
basis van de wettelijke termijnen. n werkelijkheid kan het tijdspad afwijken.

Wat houden de plannen in?
De belangrijkste conclusie is dat G  van 
Noord-Holland kiezen voor herindeling. 
Blaricum, Laren en Huizen zouden in 
de opva ng van G  per 1 januari 2020, 
2021, 2022 of 2023 één nieuwe gemeen-
te moeten vormen. Deze herindeling 
maakt onderdeel uit van een plan waarin 
GS er naar streven dat er op die datum 
ma imaal drie gemeenten zijn in de 
G&V. Dat aantal is voor GS het maximum 
voor de regio.

Wat gebeurt er de komende 
tijd? 
Een provinciale arhi-procedure kent een 
aantal fases. Gestart wordt met een 
zogeheten ‘open overleg’. Dit betekent 
dat G  het komende half jaar in gesprek 
gaan met alle gemeenten in de regio 
om over haar plannen te praten. Hierin 
kunnen ook nieuwe inzichten aan de 
orde komen. Wanneer die leiden tot 

gemeenschappelijke opva ngen over de 
toekomstige indeling dan zijn G  bereidt 
daarin te bewegen. Maar wel binnen 
de randvoorwaarde dat het maximum 
aantal gemeenten drie is. Dit proces 
mag ma imaal zes maanden duren. n de 
BEL-gemeenten vinden deze gesprekken 
in april plaats. Ook hebben GS ervoor 
gekozen met de gemeenteraden te pra-
ten. Dit gebeurt in mei. Dit zijn openbare 
vergaderingen dus als u daarbij aanwezig 
wilt zijn dan kan dat uiteraard. 

Uiterlijk drie maanden na afloop van het 
overleg (augustus – november 2017) 
stellen GS een herindelingsontwerp vast 
en sturen dit naar de gemeenteraden en 
de minister van Binnenlandse Zaken. Dit 
ontwerp wordt dan binnen twee weken 
voor een periode van acht weken ter 
inzage gelegd (november 2017  februari 
2018). Inwoners kunnen in die periode 
reageren op het ontwerp. Gemeente-

raden uiteraard ook, maar die krijgen 
daarvoor drie maanden de tijd. egen 
de tijd dat het zover is, leest u over de 
terinzagelegging en hoe u kunt reageren 
op onze gemeentepagina, website, 
witter en acebook. 

Na de periode waarin ieder zijn haar 
zienswijze heeft kunnen indienen, moe-
ten GS binnen vier maanden een advies 
zenden (februari  juni 201 ) aan de 
minister van Binnenlandse Zaken over de 
wijziging van de gemeentelijke indeling. 
De minister neemt vervolgens binnen 
vier maanden daarna een besluit (juni 
– oktober 2018), waarna ook de Eerste 
en Tweede Kamer nog over het voorstel 
moeten beslissen. 

Wilt u dit proces volgen? Houdt u dan 
onze digitale kanalen in de gaten en de 
berichten op de gemeentepagina. 

Het kunstwerk dat tot 2012 op de rotonde van de tichtseweg stond, heeft een 
nieuwe plek in de Bijvancksingel gekregen. ‘ uture of the Atomic World’ van 
kunstenaar Han Hulsbergen (1 01-1 ) werd herhaaldelijk geteisterd door van-
dalisme. Daarom is besloten om het er weg te halen. Inmiddels is het kunstwerk 
gerestaureerd en heeft het college besloten om het te herplaatsen in de Bijvanck-
singel nabij het alingpad. Een mooie en bijzondere locatie in het water, waar 
Waternet een vergunning voor gegeven heeft. 

posi e
De herplaatsing wordt gevierd op 
woensdag 12 april 2017 om 15.00 
uur in het park vlakbij het alingpad. 
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
‘heronthult’ het kunstwerk samen met 
Diana van Marle, de dochter van de 

inmiddels overleden kunstenaar. Na de 
plechtigheid is er een kunstwandeling 
onder leiding van een gids en staat er 
een hapje en een drankje klaar in 
De Malbak, waar een e positie van de 
kunstenaar gehouden wordt. U bent 
van harte welkom! 

12 A R L: EE  B  HER LAA NG KUN WERK N B VANCK
KOMT U OOK?
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GEMEENTENIEUWS

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 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 
rondetafelgesprekken

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp 2016’ gewijzigd is vastgesteld. 

De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent is momenteel vastgelegd in het 
bestemmingsplan ‘Blaricummermeent 
Werkdorp’. Met de actualisatie van 
dit bestemmingsplan wordt het plan 
bijgesteld naar aanleiding van onder an-
dere gewijzigde marktomstandigheden, 
gewijzigde inzichten, geconstateerde 
onvolkomenheden of gewijzigde wet- en 
regelgeving. Ook is ervoor gekozen het 
bedrijvenpark buiten het plangebied te 
laten, in afwachting van een behoefte-
onderzoek.

Procedure
Het bestemmingsplan ligt vanaf woens-
dag 22 maart gedurende zes weken ter 
inzage bij de balie Vergunningen in het 
kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt 
uitsluitend op afspraak, tel 14 035. Ook 
kunt u het bestemmingsplan bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0376.BPBmeentWD2016-Va01). 

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

Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met het indienen van een 
beroepschrift, kan voor spoedeisende 

zaken een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de voorzit-
ter van voornoemde afdeling. Ook voor 
een dergelijk verzoek is een griffierecht 
verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan treedt in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Als binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voor-
lopige voorziening bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak is inge-
diend, wordt de inwerkingtreding van 
het besluit opgeschort tot het moment 
waarop op het verzoek is beslist. 

Bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp 2016’ gewijzigd vastgesteld

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

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

ociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Wat gebeurt er de komende periode rond de plannen 
van de provincie?
Ongetwijfeld heeft u in de media meegekregen dat de provincie plannen heeft om de bestuurskracht in de regio Gooi en Vecht-
streek (G&V) te versterken. Termen als herindeling en fusie worden gebruikt, maar niets is daarover nog besloten. Om haar 
plannen vorm te geven, zijn Gedeputeerde taten (G ) op 7 februari 2017 een zogeheten arhi-procedure (Wet algemene regels 
herindeling) gestart. Maar wat houdt dat nou in? Hoe ziet zo’n proces eruit? Hoe kunt u het volgen en welke invloed kunt u uit-
oefenen? n dit artikel geven wij daar antwoord op. U leest daarin ook een tijdsindicatie. Dit is echter slechts een indicatie op 
basis van de wettelijke termijnen. n werkelijkheid kan het tijdspad afwijken.

Wat houden de plannen in?
De belangrijkste conclusie is dat G  van 
Noord-Holland kiezen voor herindeling. 
Blaricum, Laren en Huizen zouden in 
de opva ng van G  per 1 januari 2020, 
2021, 2022 of 2023 één nieuwe gemeen-
te moeten vormen. Deze herindeling 
maakt onderdeel uit van een plan waarin 
GS er naar streven dat er op die datum 
ma imaal drie gemeenten zijn in de 
G&V. Dat aantal is voor GS het maximum 
voor de regio.

Wat gebeurt er de komende 
tijd? 
Een provinciale arhi-procedure kent een 
aantal fases. Gestart wordt met een 
zogeheten ‘open overleg’. Dit betekent 
dat G  het komende half jaar in gesprek 
gaan met alle gemeenten in de regio 
om over haar plannen te praten. Hierin 
kunnen ook nieuwe inzichten aan de 
orde komen. Wanneer die leiden tot 

gemeenschappelijke opva ngen over de 
toekomstige indeling dan zijn G  bereidt 
daarin te bewegen. Maar wel binnen 
de randvoorwaarde dat het maximum 
aantal gemeenten drie is. Dit proces 
mag ma imaal zes maanden duren. n de 
BEL-gemeenten vinden deze gesprekken 
in april plaats. Ook hebben GS ervoor 
gekozen met de gemeenteraden te pra-
ten. Dit gebeurt in mei. Dit zijn openbare 
vergaderingen dus als u daarbij aanwezig 
wilt zijn dan kan dat uiteraard. 

Uiterlijk drie maanden na afloop van het 
overleg (augustus – november 2017) 
stellen GS een herindelingsontwerp vast 
en sturen dit naar de gemeenteraden en 
de minister van Binnenlandse Zaken. Dit 
ontwerp wordt dan binnen twee weken 
voor een periode van acht weken ter 
inzage gelegd (november 2017  februari 
2018). Inwoners kunnen in die periode 
reageren op het ontwerp. Gemeente-

raden uiteraard ook, maar die krijgen 
daarvoor drie maanden de tijd. egen 
de tijd dat het zover is, leest u over de 
terinzagelegging en hoe u kunt reageren 
op onze gemeentepagina, website, 
witter en acebook. 

Na de periode waarin ieder zijn haar 
zienswijze heeft kunnen indienen, moe-
ten GS binnen vier maanden een advies 
zenden (februari  juni 201 ) aan de 
minister van Binnenlandse Zaken over de 
wijziging van de gemeentelijke indeling. 
De minister neemt vervolgens binnen 
vier maanden daarna een besluit (juni 
– oktober 2018), waarna ook de Eerste 
en Tweede Kamer nog over het voorstel 
moeten beslissen. 

Wilt u dit proces volgen? Houdt u dan 
onze digitale kanalen in de gaten en de 
berichten op de gemeentepagina. 

Het kunstwerk dat tot 2012 op de rotonde van de tichtseweg stond, heeft een 
nieuwe plek in de Bijvancksingel gekregen. ‘ uture of the Atomic World’ van 
kunstenaar Han Hulsbergen (1 01-1 ) werd herhaaldelijk geteisterd door van-
dalisme. Daarom is besloten om het er weg te halen. Inmiddels is het kunstwerk 
gerestaureerd en heeft het college besloten om het te herplaatsen in de Bijvanck-
singel nabij het alingpad. Een mooie en bijzondere locatie in het water, waar 
Waternet een vergunning voor gegeven heeft. 

posi e
De herplaatsing wordt gevierd op 
woensdag 12 april 2017 om 15.00 
uur in het park vlakbij het alingpad. 
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
‘heronthult’ het kunstwerk samen met 
Diana van Marle, de dochter van de 

inmiddels overleden kunstenaar. Na de 
plechtigheid is er een kunstwandeling 
onder leiding van een gids en staat er 
een hapje en een drankje klaar in 
De Malbak, waar een e positie van de 
kunstenaar gehouden wordt. U bent 
van harte welkom! 

12 A R L: EE  B  HER LAA NG KUN WERK N B VANCK
KOMT U OOK?
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BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor meer informatie over de agenda op: www.mooisticht.nl 

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

Wilt u de bekendmakingen per post ontvangen? 
Meld u zich dan aan bij het bestuurssecretariaat op: 035 - 751 32 25. Of 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 
rondetafelgesprekken

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp 2016’ gewijzigd is vastgesteld. 

De ontwikkeling van De Blaricummer-
meent is momenteel vastgelegd in het 
bestemmingsplan ‘Blaricummermeent 
Werkdorp’. Met de actualisatie van 
dit bestemmingsplan wordt het plan 
bijgesteld naar aanleiding van onder an-
dere gewijzigde marktomstandigheden, 
gewijzigde inzichten, geconstateerde 
onvolkomenheden of gewijzigde wet- en 
regelgeving. Ook is ervoor gekozen het 
bedrijvenpark buiten het plangebied te 
laten, in afwachting van een behoefte-
onderzoek.

Procedure
Het bestemmingsplan ligt vanaf woens-
dag 22 maart gedurende zes weken ter 
inzage bij de balie Vergunningen in het 
kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt 
uitsluitend op afspraak, tel 14 035. Ook 
kunt u het bestemmingsplan bekijken 
op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0376.BPBmeentWD2016-Va01). 

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

Voorlopige voorziening
Gelijktijdig met het indienen van een 
beroepschrift, kan voor spoedeisende 

zaken een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de voorzit-
ter van voornoemde afdeling. Ook voor 
een dergelijk verzoek is een griffierecht 
verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan treedt in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Als binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voor-
lopige voorziening bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak is inge-
diend, wordt de inwerkingtreding van 
het besluit opgeschort tot het moment 
waarop op het verzoek is beslist. 

Bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp 2016’ gewijzigd vastgesteld

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035
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Fietsparkeerplaats bij carpool 
opgeknapt

e etsparkeerplaats bij de carpool 
aan de chtseweg is opgeknapt en 
hee  een inke upgrade gekregen. lle 

etsparkeerplekken zijn verhard en de 
capaciteit van de stalling is vergroot. 

Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong is 
tevreden over het resultaat: ‘ k ben blij 
dat etsers hun ets nu niet meer in het 
hoge, natte gras hoeven te stallen ’

oortaan kunnen inwoners van Blaricum ook buiten de dorpskern oplaadpalen voor 
elektrische auto’s aanvragen. et plaatsen van deze oplaadpalen gebeurt op kosten 
van de gemeente.

De gemeente Blaricum wil hiermee het elektrisch rijden stimuleren. Voorwaarde is wel 
dat het verzoek a omstig is van (toekomstige) eigenaren van elektrische auto’s die in 
Blaricum wonen of gevestigd zijn. Heeft u interesse voor een oplaadpaal in Blaricum? 
Dien dan een verzoek in via MRA-Elektrisch (www.laadpaal.mrae.nl) 

Oplaadpalen voor elektrische 
auto’s 

Op  mei 2017 is de Nationale Herdenking bij het monument voor de gevallenen in 
het Burgemeester van Klarenbeekpark. De herdenking wordt voorafgegaan door een 
stille tocht vanaf de int Vituskerk. U bent van harte welkom om aan deze tocht deel 
te nemen. U kunt op elk gewenst moment en plaats bij de route aansluiten.

Programma:

1 .00 uur Verzamelen bij de int Vituskerk aan de Kerklaan
1 .15 uur   tille tocht, voorafgegaan door een trommelaar van Drum-  

Showband MCC  
Route: int Vituskerk aan de Kerklaan, linksaf ransepad, rechtsaf 
Dorpsstraat, rechtdoor Huizerweg, linksaf Achterom 

Ca. 19.45 uur Aankomst monument in het Burgemeester van Klarenbeekpark
  Muzikaal intermezzo door koperensemble
  Opening/welkom door burgemeester Joan de Zwart-Bloch
  Muzikaal intermezzo door koperensemble
  Toespraak door Paul Nobelen
  Muzikaal intermezzo door koperensemble
  Signaal Taptoe door Rembrandt Zeegers
20.00 uur wee minuten stilte
  Wilhelmus
  Kranslegging door gemeentebestuur en veteranen
   Bloemenhulde door aanwezigen 

Koffie en thee 
21.00 uur Einde 

Donderdag 4 mei 
Nationale Herdenking
‘Geef vrijheid door’

4 mei – Nationale Herdenking
Vanaf ‘s avonds 1 .00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) hangen in Nederland de 
vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De vlag die gebruikt 
wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

5 mei - Bevrijdingsdag
Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en 
hangt tussen zonsopgang (0 .00 uur) en zons-
ondergang (21.12 uur). Ook dan wordt de oranje 
wimpel niet gebruikt. 

Meer richtlijnen voor het uithangen van de vlag 
vindt u op www.4en5mei.nl

Vlagprotocol 4 en 5 mei

Blaricum

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

Volg ons dan op witter: @Gem Blaricum en op 
acebook: www.facebook.com gemeente.Blaricum

GEMEENTE BLARICUM 
O  W ER EN ACEBOOK

GEMEENTENIEUWS

04 | 7 april 2017 | week 14 | Gemeentenieuws

Vraag van de maand

‘Waarom is buitenspelen goed voor mijn kind?’

Apps, games, televisie, cool speelgoed: kinderen hoeven zich geen moment te ver-
velen. och gaat er niets boven heerlijk buiten ravotten en avonturen beleven. Weet 
je dat buitenspelen niet alleen gezond is voor kinderen, ze bewegen, krijgen frisse 
lucht en het is goed voor de motorische ontwikkeling, maar dat ze er ook veel van 
opsteken?

Van buitenspelen leren kinderen allerlei 
belangrijke vaardigheden, zoals:

 creatief denken
 winnen en verliezen

•  de kunst van het vallen en weer 
opstaan
 zelfstandig problemen oplossen

• samenwerken
• uithoudingsvermogen

 risico’s begrijpen en inschatten

Hoe krijg je je kind naar 
buiten?
Op de stoep, op het schoolplein of in 
een speeltuintje in de buurt weten de 
meeste kinderen zich prima te verma-
ken. Veel kinderen vinden het ook leuk 

om te helpen met klusjes buiten: tuinie-
ren, gras maaien of auto wassen.
n de Gooi en Vechtstreek zijn we 

omringd door prachtige natuur. Bossen, 
heide, natuurgebieden, strandjes en 
water. Heerlijke plekken om op een mid-
dag of in het weekend een wandeling te 
maken of lekker uit te waaien met het 
hele gezin.
n het bezoekerscentrum van Natuur-

monumenten in ‘s Graveland is een 
prachtige peelnatuur, een avontuurlijke 
speelplaats voor kinderen van nul tot 
vier en vier tot twaalf jaar. Kinderen kun-
nen hier heerlijk spelen met zand, water, 
takken en in een boomhut. Vies worden 
is haast een vereiste!

Natuurmonumenten in Engeland heeft 
een leuke lijst gemaakt van ‘dertig 
dingen die je gedaan ‘moet’ hebben’ 
voor je twaalfde. Een inspiratielijst om 
kinderen te laten genieten van buiten 
zijn en avonturen beleven. e kunt de 
lijst printen en met je kinderen afvinken

Afspraken maken
Vanaf de leeftijd van vier  vijf jaar kun 
je met de meeste kinderen goed afspra-
ken maken over buitenspelen. Bijvoor-
beeld dat ze op de stoep moeten blijven 
of dat ze naar een bepaalde speeltuin 
om de hoek mogen. Hoe concreter de 
afspraken hoe beter.
Naarmate je kind ouder wordt, kun je 
meer afspraken maken. Bijvoorbeeld 
over hoe laat ze thuis moeten zijn. e 
kunt ook afspreken dat je kind zich om 
de zoveel tijd thuis even meldt.
Een belangrijke basisregel die je met 
kinderen van alle leeftijden kunt afspre-

ken, is dat ze nooit zonder toestemming 
van jou met iemand anders mee mogen 
gaan.

Kinderen moeten geleidelijk aan leren 
om goed met afspraken om te gaan. 
Ouders moeten op hun beurt geleidelijk 
aan leren om hun kind wat los te laten. 
Geef ze een beetje verantwoordelijkheid 
en vertrouwen. Vaak zul je je verbazen 
dat ze er aan tegemoet kunnen komen.

Wil je meer informatie of advies over 
buiten spelen of afspraken maken met 
je kind? e bent van harte welkom in 
het Centrum voor eugd en Gezin. Wij 
denken graag met je mee

anwege de eestdagen wordt uw huishoudelijk a val op andere dagen 
ingezameld dan u gewend bent. 

De inzameling op maandag 17 april 
(Tweede Paasdag) verplaatst naar 
dinsdag 18 april. En in plaats van 
op donderdag 27 april (Koningsdag) 
wordt uw afval een dag eerder, op 
woensdag 26 april, opgehaald. 

Omdat een aantal wagens in meer-
dere wijken inzamelen, is het mogelijk 
dat uw afval op een ander moment 
van de dag dan gewoonlijk wordt 
ingezameld. Dit kan uitlopen tot 21.00 
uur. Zorgt u er in ieder geval voor 
dat uw afvalcontainer, huisvuilzak 

of MD-zak op de ochtend van de 
ophaaldag om 07.30 uur aan de weg 
staat? 

Op vrijdag 1  april (Goede Vrijdag) 
wordt het huishoudelijk afval gewoon 
opgehaald.

Openingstijden 
scheidingsstations
De scheidingsstations zijn op Goede 
Vrijdag op de reguliere openingstij-
den open. Op Tweede Paasdag en 
Koningsdag zijn ze gesloten.

Afvalinzameling rond feestdagen
Het gemeentehuis, het BEL-kantoor en de gemeentewerf zijn op de 
onderstaande dagen gesloten. 

 1  april: Goede Vrijdag
• 17 april: Tweede Paasdag
• 27 april: Koningsdag
• 28 april: Brugdag

 5 mei: Bevrijdingsdag

Ook is telefoonnummer 1  035 niet bereikbaar. Op overige dagen zijn 
wij geopend op de gebruikelijke tijden.

Maandag 2  april zijn er geen Wmo-consulenten op het gemeentehuis 
aanwezig.

SLUITING GEMEENTEDIENSTEN 
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opgeknapt

e etsparkeerplaats bij de carpool 
aan de chtseweg is opgeknapt en 
hee  een inke upgrade gekregen. lle 

etsparkeerplekken zijn verhard en de 
capaciteit van de stalling is vergroot. 

Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong is 
tevreden over het resultaat: ‘ k ben blij 
dat etsers hun ets nu niet meer in het 
hoge, natte gras hoeven te stallen ’

oortaan kunnen inwoners van Blaricum ook buiten de dorpskern oplaadpalen voor 
elektrische auto’s aanvragen. et plaatsen van deze oplaadpalen gebeurt op kosten 
van de gemeente.

De gemeente Blaricum wil hiermee het elektrisch rijden stimuleren. Voorwaarde is wel 
dat het verzoek a omstig is van (toekomstige) eigenaren van elektrische auto’s die in 
Blaricum wonen of gevestigd zijn. Heeft u interesse voor een oplaadpaal in Blaricum? 
Dien dan een verzoek in via MRA-Elektrisch (www.laadpaal.mrae.nl) 

Oplaadpalen voor elektrische 
auto’s 

Op  mei 2017 is de Nationale Herdenking bij het monument voor de gevallenen in 
het Burgemeester van Klarenbeekpark. De herdenking wordt voorafgegaan door een 
stille tocht vanaf de int Vituskerk. U bent van harte welkom om aan deze tocht deel 
te nemen. U kunt op elk gewenst moment en plaats bij de route aansluiten.

Programma:

1 .00 uur Verzamelen bij de int Vituskerk aan de Kerklaan
1 .15 uur   tille tocht, voorafgegaan door een trommelaar van Drum-  

Showband MCC  
Route: int Vituskerk aan de Kerklaan, linksaf ransepad, rechtsaf 
Dorpsstraat, rechtdoor Huizerweg, linksaf Achterom 

Ca. 19.45 uur Aankomst monument in het Burgemeester van Klarenbeekpark
  Muzikaal intermezzo door koperensemble
  Opening/welkom door burgemeester Joan de Zwart-Bloch
  Muzikaal intermezzo door koperensemble
  Toespraak door Paul Nobelen
  Muzikaal intermezzo door koperensemble
  Signaal Taptoe door Rembrandt Zeegers
20.00 uur wee minuten stilte
  Wilhelmus
  Kranslegging door gemeentebestuur en veteranen
   Bloemenhulde door aanwezigen 

Koffie en thee 
21.00 uur Einde 

Donderdag 4 mei 
Nationale Herdenking
‘Geef vrijheid door’

4 mei – Nationale Herdenking
Vanaf ‘s avonds 1 .00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) hangen in Nederland de 
vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De vlag die gebruikt 
wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

5 mei - Bevrijdingsdag
Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en 
hangt tussen zonsopgang (0 .00 uur) en zons-
ondergang (21.12 uur). Ook dan wordt de oranje 
wimpel niet gebruikt. 

Meer richtlijnen voor het uithangen van de vlag 
vindt u op www.4en5mei.nl

Vlagprotocol 4 en 5 mei

Blaricum

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

‘Waarom is buitenspelen goed voor mijn kind?’

Apps, games, televisie, cool speelgoed: kinderen hoeven zich geen moment te ver-
velen. och gaat er niets boven heerlijk buiten ravotten en avonturen beleven. Weet 
je dat buitenspelen niet alleen gezond is voor kinderen, ze bewegen, krijgen frisse 
lucht en het is goed voor de motorische ontwikkeling, maar dat ze er ook veel van 
opsteken?

Van buitenspelen leren kinderen allerlei 
belangrijke vaardigheden, zoals:

 creatief denken
 winnen en verliezen

•  de kunst van het vallen en weer 
opstaan
 zelfstandig problemen oplossen

• samenwerken
• uithoudingsvermogen

 risico’s begrijpen en inschatten

Hoe krijg je je kind naar 
buiten?
Op de stoep, op het schoolplein of in 
een speeltuintje in de buurt weten de 
meeste kinderen zich prima te verma-
ken. Veel kinderen vinden het ook leuk 

om te helpen met klusjes buiten: tuinie-
ren, gras maaien of auto wassen.
n de Gooi en Vechtstreek zijn we 

omringd door prachtige natuur. Bossen, 
heide, natuurgebieden, strandjes en 
water. Heerlijke plekken om op een mid-
dag of in het weekend een wandeling te 
maken of lekker uit te waaien met het 
hele gezin.
n het bezoekerscentrum van Natuur-

monumenten in ‘s Graveland is een 
prachtige peelnatuur, een avontuurlijke 
speelplaats voor kinderen van nul tot 
vier en vier tot twaalf jaar. Kinderen kun-
nen hier heerlijk spelen met zand, water, 
takken en in een boomhut. Vies worden 
is haast een vereiste!

Natuurmonumenten in Engeland heeft 
een leuke lijst gemaakt van ‘dertig 
dingen die je gedaan ‘moet’ hebben’ 
voor je twaalfde. Een inspiratielijst om 
kinderen te laten genieten van buiten 
zijn en avonturen beleven. e kunt de 
lijst printen en met je kinderen afvinken

Afspraken maken
Vanaf de leeftijd van vier  vijf jaar kun 
je met de meeste kinderen goed afspra-
ken maken over buitenspelen. Bijvoor-
beeld dat ze op de stoep moeten blijven 
of dat ze naar een bepaalde speeltuin 
om de hoek mogen. Hoe concreter de 
afspraken hoe beter.
Naarmate je kind ouder wordt, kun je 
meer afspraken maken. Bijvoorbeeld 
over hoe laat ze thuis moeten zijn. e 
kunt ook afspreken dat je kind zich om 
de zoveel tijd thuis even meldt.
Een belangrijke basisregel die je met 
kinderen van alle leeftijden kunt afspre-

ken, is dat ze nooit zonder toestemming 
van jou met iemand anders mee mogen 
gaan.

Kinderen moeten geleidelijk aan leren 
om goed met afspraken om te gaan. 
Ouders moeten op hun beurt geleidelijk 
aan leren om hun kind wat los te laten. 
Geef ze een beetje verantwoordelijkheid 
en vertrouwen. Vaak zul je je verbazen 
dat ze er aan tegemoet kunnen komen.

Wil je meer informatie of advies over 
buiten spelen of afspraken maken met 
je kind? e bent van harte welkom in 
het Centrum voor eugd en Gezin. Wij 
denken graag met je mee

anwege de eestdagen wordt uw huishoudelijk a val op andere dagen 
ingezameld dan u gewend bent. 

De inzameling op maandag 17 april 
(Tweede Paasdag) verplaatst naar 
dinsdag 18 april. En in plaats van 
op donderdag 27 april (Koningsdag) 
wordt uw afval een dag eerder, op 
woensdag 26 april, opgehaald. 

Omdat een aantal wagens in meer-
dere wijken inzamelen, is het mogelijk 
dat uw afval op een ander moment 
van de dag dan gewoonlijk wordt 
ingezameld. Dit kan uitlopen tot 21.00 
uur. Zorgt u er in ieder geval voor 
dat uw afvalcontainer, huisvuilzak 

of MD-zak op de ochtend van de 
ophaaldag om 07.30 uur aan de weg 
staat? 

Op vrijdag 1  april (Goede Vrijdag) 
wordt het huishoudelijk afval gewoon 
opgehaald.

Openingstijden 
scheidingsstations
De scheidingsstations zijn op Goede 
Vrijdag op de reguliere openingstij-
den open. Op Tweede Paasdag en 
Koningsdag zijn ze gesloten.

Afvalinzameling rond feestdagen
Het gemeentehuis, het BEL-kantoor en de gemeentewerf zijn op de 
onderstaande dagen gesloten. 

 1  april: Goede Vrijdag
• 17 april: Tweede Paasdag
• 27 april: Koningsdag
• 28 april: Brugdag

 5 mei: Bevrijdingsdag

Ook is telefoonnummer 1  035 niet bereikbaar. Op overige dagen zijn 
wij geopend op de gebruikelijke tijden.

Maandag 2  april zijn er geen Wmo-consulenten op het gemeentehuis 
aanwezig.
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VoorleesExpress
Dit is een project voor kinderen (2-8 
jaar) die moeite hebben met taal en 
lezen en hierbij thuis extra ondersteu-
ning kunnen gebruiken. 

Voorleesvrijwilligers helpen deze kinde-
ren door ze twintig weken voor te lezen. 
Voor Laren en Blaricum zoeken ze vrij-
willigers. 

Lijkt dit je leuk of ken je een gezin die 
deze hulp goed kan gebruiken: 
voorleesexpress@bibliotheekgooienmeer.nl of www.voorleesexpress.nl. 

Uw Gemakshuis 
gaat open
Uw Gemakshuis, onze nieuwe adver-
teerder, is een particuliere organisatie 
die ondersteuning biedt om u het wo-
nen en leven gemakkelijker en plezie-
riger te maken. 

Voor senioren, maar ook jonge gezin-
nen of andere hulpbehoevenden; van 
gezelschap tot meegaan naar de arts, 
van tuinonderhoud tot maaltijdservice 
en organisatie van uw huishouden. Uw 
Gemakshuis is een locatie, niet alleen 
om Uw Gemaksdiensten, maar ook om 
elkaar te ontmoeten. Vcura en Com-
fortAdvies zijn betrokken om zaken 
op het gebied van wonen, veiligheid en 
welzijn te regelen. De Rabobank houdt 
op dinsdagmiddag zitting om bankzaken 
met u te bespreken. GreenSpeed koeriers 
vervoeren vanuit het Gemakshuis medi-
cijnen, wasgoed of andere bestellingen. 
De komende maanden exposeert Marja 
Ormeling er met haar schilderijen. In het 
Gemakshuis zijn tevens mooie woonac-
cessoires te vinden.

Uw Gemaksdiensten
Koninginnenlaan 6, Soest

www.uwgemaksdiensten.nl

Day spa Mooi! 
Day spa Mooi! in de LLoods is sinds 
november 2016 overgenomen door 
Fanny Kok. Samen met haar team 
zorgt ze voor optimale kwaliteit en 
wordt u bij alle behandelingen volle-
dig in de watten gelegd. 

Day spa Mooi beschikt over een geva-
rieerd aanbod, o.a.: manicure, pedicure, 
laserontharing, een body-wrap, diverse 
gezichtsbehandelingen, spray-tan, per-
manente make-up. 
Speciaal zijn ook de duo-behandelingen 
en in februari is kapsalon Blush Hair ge-
opend. 
Met een bezoek aan Day spa Mooi! 
steunt u ook het goede doel, de salon 
steunt o.a. Pink Ribon en Stichting Op-
kikker. 

Day spa Mooi
Meentweg 37-0  

035-8884233
www.dayspamooi.nl
info@dayspamooi.nl

Straatnamen verklaren
door Frans Ruijter
Straatnamen in Blaricum zijn pas echt goed ingevoerd eind jaren twintig van 
de vorige eeuw. De doorgaande wegen werden wel benoemd, zoals de Toren-
laan. De Huizerweg werd toen nog Huizerstraatweg genoemd, de Eemnesser-
weg heette toen Eemnesserstraatweg en het Fransepad heette de Melkstraat. 

In de rest van het dorp hadden de wonin-
gen gewoon een nummer. Een voorbeeld, 
Dorpsstraat 15 had vroeger het nummer 
Blaricum 107A. Dit had natuurlijk ook 
te maken met het feit dat het dorp niet zo 
groot was en eenieder elkaar kende. 

Burgemeester Klaarenbeek
In 1922 was wederom een poging tot 
samenvoeging met Laren succesvol af-
geslagen en werd Jan Klaarenbeek be-
noemd tot burgemeester van Blaricum. 
Deze nam de straatnaamgeving en huis-
nummering (de mooie oranje bordjes met 
zwarte letter deden hun intrede) voortva-
rend ter hand. In de raadsvergadering van 
23 augustus 1927 worden maar liefst 26 
straatnamen voorgesteld om benoemd 
te worden. In deze rubriek gaan we er 
maandelijks één of meer ‘verklaren’.

Nieuwe straatnaam
De gemeente Blaricum heeft een straat-
namencommissie, zij stelt straatnamen 
voor. Het college van B&W beslist uit-
eindelijk over dit voorstel. De laatste 
jaren zijn er vooral straatnamen bedacht 
voor de Blaricummermeent. Maar zo nu 
en dan ook voor het oude dorp. Op vrij-
dag 17 maart 2017 is de Blaricummer-
straat, in de volksmond jammer genoeg 
ook wel de ‘Landingsbaan’ genoemd, 

omgedoopt in Burgemeester Le Coultre-
dreef. Van 16 maart 1973 tot 1 decem-
ber 1992 was zij burgemeester van ons 
dorp. Zij was een groot voorvechtster 
om de Bijvanck bij Blaricum te houden 
en ook om tussen beide dorpsdelen een 
verbindingsweg te houden. Wat is er 
mooier dan deze weg, gelegen tussen de 
landerijen van de door haar opgerichte 
Agrarische Stichting, al is het postuum, 
naar haar te vernoemen. Op 12 november 
2015 is zij overleden op 87 jarig leeftijd. 
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Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl 
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Familieberichten
Geboren
03-02-2017  Nathan Baris Silvan van 

der Veen
03-02-2017 Maud Loenen
06-02-2017 Stijn van der Lugt
10-02-2017 Julia Nova Hartong
12-02-2017  Ylse Amélie van der 

Knaap
17-02-2017 Fenna van Ginneke
17-02-2017 Hein Eppo Henselijn

Huwelijken/Partnerschap
03-03-2017  August Johan Abraham 

van Norren en Jolanda 
Denslagen

06-03-2017  Richardus Johannes 
Toetenel en Jacoba van 
Doorn 

Overleden
02-03-2017  Wilhelmina Josefina 

Maria (Wil) Rigter-Goris, 
geboren 27-02-1925

03-03-2017  Guus Verstraete jr.,  
geboren 26-04-1947

14-03-2017  Jan Hendrik Timmerman, 
geboren 09-11-1934

15-03-2017  Thom Adee,  
geboren 25-09-1959

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer Laren t/m 14 mei tentoonstelling van fotografe Desiree Dolron. Te-
vens de tentoonstelling Gestel en Sluijters: de vrouwen. Een keuze van Desiree 
Dolron. Openingstijden: di t/m zon van 11.00-17.00 uur. www.singerlaren.nl. 
 
WELZIJN/CULTUUR
Repair Café Malbak 10.00-13.00 uur. Reparaties gratis, de te vervangen on-
derdelen zelf meebrengen, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
2e hands kinderkleding- en speelgoedbeurs 25 maart in de Malbak van 
10.00-12.00 uur.  kledingbeursmalbak@gmail.com.
Goylants Kamerkoor Goede Vrijdagviering op 14 april 19.15 uur in de St Vi-
tuskerk. O.l.v. Bas Halsema, celebrant pastor Maciej Sendecki, organist Joost 
Brugman. www.goylantskamerkoor.nl.
Cabaret Kitts Café met hun zelf samengestelde cabaretprogramma, voor 
jong en oud, op 8 en 9 april 15.00 uur in het Vitus, € 15,-. Reserveren: www.
cabaretcats.nl / 06-24664520. 
Lentemarkt Zorgboederij ’t Werkpaert 8 en 9 april van 12.00-17.00 uur aan 
de Gebroeders Dooyewaardweg 3. www.werkpaert.nl.
Kledingbank voor mensen ingeschreven bij sociale zaken, voedselbank en 
vluchtelingenwerk. Uw hulp is hard nodig; u kunt schone kleding inleveren 
op 7 april 09.00-12.00 uur in de Malbak. 8 april delen we deze kleding uit, u 
kunt als vrijwilliger meehelpen, aanmelden bij Bea Kukupessy 06-22261998.
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