
In Gooijers Erf
Van 18 mei t/m 11 aug is op donder-
dag en vrijdag van 10.00-17.00 uur de 
theetuin aan de Schapendrift 1b weer 
geopend. 

Er wordt koffi e en thee met taartjes en 
broodjes geserveerd, voor een uitge-
breide lunch graag even vooraf reser-
veren. De theetuin is ook open tijdens 
het ‘groei en Bloei open tuinen week-
end’ op 17 en 18 juni. Reserveringen: 
06-25326949. 

Word zelf fi losoof 

Filosoof Jan Bransen op 18 mei 19.30-
21.30 uur in Blaercom. 
Wapen je tegen het hedendaagse menin-
gencircuit en word zelf fi losoof. Reser-
veren/info: www.bibliotheekhlb.nl.

Gooische Hond 
Gooische Hond verhuist deze maand 
naar de polder in Eemnes.

Nieuwe locatie, nieuwe plannen: naast 
pups ook plek voor volwassen honden, 
groot aanbod trainingen en workshops, 
een mooie trimsalon en verkoop van 
private label hondenvoer. www.gooi-
schehond.nl: puppy-creche, hondenuit-
laatservice, hondenschool, trimsalon en 
hondencoach.” 

Jaarvergadering 
hei & wei 2017
Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad 
Blaricum (hei & wei) de inwoners van 
Blaricum uit voor de jaarvergadering 
op 29 mei om 21.00 uur in Blaercom. U 
bent van harte welkom. 
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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.nlGeef vrijheid door maar moeten 

we vrijheid ook begrenzen? 
Delen uit 4 mei rede van Paul Nobelen – 4 mei 2017 
Het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ‘Geef vrijheid door’. 
Een optimistisch thema, omdat het een vooruitgangsgeloof en continuïteit uit-
draagt. Zo hebben we de waarborging van vrijheid van organisatie, godsdienst, 
onderwijs, vergadering en meningsuiting volgens het comité allemaal zelf in de 
hand. We kunnen er dus iets aan doen. En dat is een uitdagende opdracht want 
vrijheid is geenszins vanzelfsprekend, vergt onderhoud en is lastig om te geven 
en te hebben. 

Vrijheid hebben betekent tegelijkertijd 
vrijheid geven aan anderen en zal der-
halve ergens worden begrensd. Vrijheid 
hebben is niet alleen een recht, maar te-
gelijkertijd een plicht: rekening houden 
met een ander. 

Het doorgeven van vrijheid is geen vrij-
blijvende keuze. Het koesteren en on-
derhouden van vrijheid is noodzakelijk. 
Zonder vrijheid ontstaat immers onder-
drukking en zeker geen gelijkheid en 
broederschap, zo leert ons de geschiede-
nis. Daarom is het thema ‘Geef vrijheid 
door’ heel goed gekozen en actueel. Er 
is een groot gevoel van onzekerheid ont-
staan. Voor het eerst in de geschiedenis 

lijkt het dat de kinderen van onze genera-
ties het materieel niet beter gaan krijgen 
dan wij. Het vooruitgangsgeloof is weg. 
Stagnatie van inkomens gaat gepaard 
met negatieve opvattingen over vrijhan-
del en immigratie. Zie hier de kiemen 
van populisme, nationalisme en into-
lerantie. De nuance lijkt meer dan ooit 
verdwenen. We zijn boos, willen overal 
recht op hebben en wel onmiddellijk. 

Het is een dunne lijn tussen enerzijds 
het soms tornen aan vrijheden en het 
waarborgen van onze democratische 
rechtsstaat. Dat houdt eveneens in dat 
we voorbeeldgedrag tonen door bijvoor-

Het vinden 
van de juiste 

werknemer is 
nog nooit zo 

simpel geweest

#1 Vacaturesite van Nederland

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

Eemnesserweg 39, 1261 HH  Blaricum
mobiel 0031 6 516 117 18
  www.unadonna.world

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

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

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

035-820 03 20
uwgemaksdiensten.nl
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Monument Burgemeester Klaarenbeekpark: het in 1948 onthulde beeld werd ge-
maakt door ontwerper ir. H.F. Sijmons en beeldhouwer John Rädecker. De tekst op 
het gedenkteken luidt: AAN HEN DIE VIELEN 1940-1945
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door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Scheiden doet lijden

Acht jaar was ik. Mijn groot-
moeder werd tachtig. Aan elk 
van haar kleinkinderen gaf ze 
honderd gulden. Een kapitaal. 
Ik dacht dat het haar erfenis 
was en bedankte haar daar 
uitbundig voor. Rode konen bij 
mijn ouders. Mijn sluwe, oude-
re broertje zag een profi jtelijke 
mogelijkheid: ‘Mijn geld, met 
dat van jou erbij, daarmee kun-
nen we samen een elektrische 
trein kopen.’ Dat ‘samen’ bleek 
een lege dop. Zodra de trein 
stond opgesteld was dat ‘samen’ 
voorbij. Ik mocht nergens meer 
aankomen en er alleen huisjes 
bij zetten. Geniepig gescheiden 
van mijn kapitaal. Verborgen 
leed. Jarenlang.
Nu naar het heden. In Blari-
cum: nieuwe afvalcontainers. 
Er moet nóg méér gescheiden 
worden. Alsof het doodlopen 
van één op de drie huwelijken 
nog niet genoeg is. Buiten heb 
ik nu vijf containers staan. Een 
bonte rij. Eén ouwe blauwe, één 
nieuwe grijze met oranje klep, 
één nieuwe helemaal grijze, en 
twee ouwe, groene containers. 
In totaal nemen die vijf bakken 
twee en een halve strekken-
de meter aan muurruimte in 
beslag. Oeps. Met stijgende 
verbazing blijf ik ernaar staren. 
Het kleurrijke vijftal doet me 
ergens aan de Trump-familie 
denken, maar ik weet nog niet 
waarom. Binnen in de keuken 
staan er nu, tegenover het for-
nuis, drie witte trap-emmertjes, 
als een mini-drumstel, wach-
tend op een popconcertje. Kan 
m’n kont er niet meer keren. 
Met viltstift heb ik erop ge-
schreven wat er precies in móét 
en ook wat er niet in mág. De 
supercorrecte aanloop naar de 
grotere scheiding, buiten. Het-
zelfde geschreven op de vijf bui-
tencontainers. Drie van de vijf 
buitencontainers staan naast de 
voordeur. Meer plaats is daar 
niet. De blauwe container staat 
in de weg in de fi etsenschuur en 
de tweede groene zwerft ergens 
in de tuin op zoek naar een 
vaste woon- of verblijfplaats. 
En allemaal worden ze op een 
andere dag geleegd! Kortom, 
een logistieke nachtmerrie. Ik 
huiver: scheiden doet lijden.

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  
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beeld niet via social media feitenvrij te 
schelden of zogenoemde alternatieve 
feiten te verzinnen en anderen de maat 
nemen. Het is mooi dat we allemaal ge-
makkelijk ons ei kwijt kunnen, maar eni-
ge terughoudendheid en nuance zouden 
het debat helpen. 

Voor vrijheid is burgerschaps- en ge-
meenschapszin nodig. De burger moet 
weer zekerheid en vertrouwen ervaren. 
Of in Jip en Janneke taal: het touw-
tje moet door de brievenbus kunnen en 
blijven hangen. Het betekent overigens 
ook dat overheden vertrouwen in burgers 
mogen en dienen te hebben: beleidsbe-
palers moeten het lef hebben niet alles 
hufterbestendig te maken en dicht te re-
gelen. 

Vrijheid moeten we doorgeven – er 
is geen keuze – en we kunnen dat met 
mondige en weerbare burgers, die kun-
nen relativeren en over historisch besef 
beschikken. Burgers die empathie tonen, 
zelfbeheersing hebben, niet alles zeker 
denken te weten en niet hun absolute 
waarheden en werkelijkheden in maxi-
maal 140 tekens de wereld in twitteren. 
Twijfel is voor mij de brandstof voor het 
verkrijgen van inzicht. En ik geniet van 
de vrijheid om te mogen twijfelen! Maar 
waaraan ik niet twijfel is het belang van 
de vrijheid als bron voor welzijn en wel-
vaart op individueel en collectief niveau. 
Laten we daar elke dag voor blijven 
vechten, evenals velen voor ons hebben 
gedaan en daar hun leven voor hebben 
moeten laten. 

Verhuisplannen?

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

 

Blaricumsche avond met asperges
door Marjolijn Schat
Het aspergediner aan de rand van het aspergeveld behoeft geen introductie 
meer. Dit jaar is het alweer voor de achtste maal dat in de stijlvolle tent genoten 
kan worden van een aspergediner. Een van de hoogtepunten is de Blaricumsche 
avond, dit jaar op 5 juni. 

De Blaricumsche avond is een idee uit 
de koker van Maarten Beuningh van 
zMaakt! samen met de eind vorig jaar 

overleden Mariëlle Bakker. Deze avond 
zal zeker stilgestaan worden bij Mariëlle, 
alles in overleg met haar naasten. ‘Ma-
riëlle’, zo vertelt Maarten ‘wilde graag 
ook een “eenvoudige” avond binnen de 
reeks asperge-avonden op haar land en 
zo kwam de Blaricumsche avond tot 
stand.’ Een aspergediner voor Blaricum, 
met een ijsje van De Hoop, aan tafel met 
je buren, lopend, te paard of op de fi ets… 
dat is de Blaricumsche avond. Frans 

Ruijter zal dit jaar verhalen over de ge-
schiedenis van de asperges in Blaricum, 
over de drie generaties asperge-telende 
Bakkers.’ Als eerbetoon zal de bediening 
de rode boerenzakdoek met zeven ken-
merken uit Blaricum, ontworpen door 
Mariëlle, dragen. Herinneringen? ‘Tij-
dens de diners scheurde Mariëlle vaak 
langs in haar rode Volvo om na een dag 
hard op het land gezwoegd te hebben, 
weer aan het werk te gaan.’ 

De twee meest gestelde vragen aan 
Maarten
Wat als het gaat regenen? ‘Simpel ant-
woord, we zitten droog en warm in de 
tent.’ Komen de asperges hier van het 
land? ‘Wij nemen altijd een deel van de 
oogst af maar een groot deel niet, want 
Mariëlle wilde via haar Boereblij asper-
ges aan heel Blaricum blijven verkopen.’

Asperges in de Akker - zMaakt! 2 t/m 15 juni 
06-47240810 / www.zmaakt.nl

Een Blaricumsche avond met Piet 
Paulusma op bezoek, ‘oant moarn’

Boereblij weer open
Familie en vrienden o.l.v. 

Sasha Knoop zetten Boereblij voort. 
Angerechtsweg 11 www.boereblij.nl

FO
TO

 P
E

TE
R

 V
A

N
 R

IE
TS

C
H

O
TE

N

Hei&wei_nr492.indd   2 02-05-17   12:22



Historische Kring Blaricum 35 jaar jong
door Gerda Jellema
De mens beschouwt en leert van het verleden, leeft in het heden om iets na te laten voor de toekomst. Daar hebben wij 
onder andere de Historische Kring Blaricum voor en dat al 35 jaar lang. Enthousiast vertellen de huidige voorzitter 
Joep Vos en oud-voorzitter Wim Visser over hun Kring.

De Historische Kring Blaricum is mede 
opgericht door de eerste voorzitter  
A. van Keulen op 14 mei 1982. De Kring 
staat op eigen benen, draait zonder sub-
sidie en is een gezonde vereniging. Vele 
vrijwilligers hebben door de jaren heen 
spullen verzameld en gearchiveerd. 
Dit alles is te vinden in een mooi pand 
aan de Brinklaan 4A. De Kring heeft 
diverse boeken uitgegeven, er worden 
lezingen en filmavonden gehouden en 
dorpswandelingen en tentoonstellin-
gen georganiseerd. Periodiek verschijnt  
het blad ‘Deelgenoot’ waarin onder an-
dere opgenomen: de activiteiten, de 
nieuwe ingebrachte aanwinsten met 
vermelding door wie het is ingebracht, 
wetenswaardigheden over geschiedkun-
dige gebeurtenissen in het dorp en por-
tretten over beroemde oud-bewoners van  
Blaricum.

Beeldbank
Wim Visser 
trots: ‘De 
Kring heeft 
een beeld-
bank gelan-
ceerd. Deze 
b e e l d b a n k 
is in samen-
werking met 
S t i c h t i n g 
P r o m o t i e 
Blaricum tot 
stand geko-
men.’ Vrij-

willigers van de Kring zijn dagen bezig 
geweest en nog, om foto’s te scannen en 
te plaatsen. Een reden voor de week-
krant ‘BELnieuws’ om de ‘Blaricummer 
van het jaar 2016-award’ aan de Kring 
toe te kennen. Iedereen 
kan beeldmateriaal met 
betrekking tot Blaricum 
aanleveren en iedereen 
heeft toegang tot deze 
beeldbank.

Heden en verleden
Joep Vos: ‘Voor een His-
torische Kring is het zoe-
ken naar een goede ba-
lans tussen het heden en 
het verleden. Kijken waar 

mensen van nu mee bezig zijn en hoe 
kunnen wij daar op inspringen met wat 
wij te bieden hebben, met ons erfgoed.’ 
Zo stelt de Kring haar deuren open voor 
de Atelierroute, de wijnproeverij en an-
der Blaricumse activiteiten om bewoners 
van nu kennis te laten maken met ‘toen’. 
De tentoonstelling van Eppo Doeve 
(‘duivelskunstenaar’ die onder meer tot 
1978 de bankbiljetten ontwierp), die 
een tijd in Blaricum verbleef, laat zien 
dat met de huidige middelen een bijna 
professionele tentoonstelling door vrij-
willigers gerealiseerd kan worden. Werk 
van Doeve, door de Kring zelf op canvas 
afgedrukt, met daarnaast in een vitrine 
diverse modellen oude strijkijzers. In-
terieur- en kunsttijdschriften zouden dit 
omschrijven als ‘antique meets modern’.

Blaricums Meibock
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan 
heeft de Kring een Blaricums biertje 
laten brouwen en wel ‘Blaricums Mei-
bock’. Gerst, ingezaaid op de eng, werd 

door R. Zwanikken beschikbaar gesteld, 
bij R. Borsen werd de honing ingekocht, 
de Boekweitclub leverde korrels en het 
Gooisch Biergilde liet het bier brouwen 
bij de Sallandseland Brouwerij. Dit le-
verde 2600 flesjes blond bier met, naar 
zeggen ‘een verrukkelijke afdronk’. En 
‘geschikt om zo te drinken maar past ook 
uitstekend bij vleesgerechten’. 14 mei 
2017 is de Historische Kring Blaricum 
jarig. 

Vrijwillig en of lid
Joep en Wim: ‘Het zou mooi zijn als ook 
jonge mensen zich aanmelden als vrij-
willigers. Zoals voor veel verenigingen 
en stichtingen geldt, is ook  hier het vrij-
willigersbestand opgebouwd uit meestal 
ouderen. Een samenwerking tussen jong 
en oud zou voor de Kring tot verrassen-
de resultaten kunnen leiden.’ Natuurlijk 
is (daarnaast) lid worden ook een prima 
hulp om het doel van de Kring, het vast-
leggen en beheren van het erfgoed van 
Blaricum, te verwezenlijken. 

Tussen Vecht en Eem en HKB
Op 8 mei zal onze burgemeester het speciale themanummer van Tussen Vecht 
en Eem in ontvangst nemen van de gelijknamige stichting. 

Deze special komt uit ter gelegenheid 
van, de samen met de HKB georganiseer-
de Open Dag op zaterdag 13 mei met als 
thema ‘Kunst in Blaricum, kunstenaars 
en architecten in de 20e eeuw’. Aanlei-
ding is het 7e lustrum van de HKB. Te-
vens is 2017 het herdenkingsjaar van de 
kunstbeweging De Stijl, die mede door 
Blaricumse ingezetenen Piet Mondriaan 
en Theo van Doesburg 100 jaar geleden 
werd opgericht. Het themanummer bevat 
artikelen over schilders en schrijvers als: 
Lou Louber, Fritzi ten Harmsen van der 
Beek en Eppo Doeve. Ook komt de rela-
tie tussen de Singers en De Stijl aan bod.

Programma Open Dag in Vitusgebouw
Ochtendprogramma met twee lezingen: 

Van schrijfster Lien Heyting over Bla-
ricumse Kunstenaars en De Stijl en de 
lezing ‘Van Hynckes tot Ten Hoope’ van 
kunsthistorica Diana Kostman. Pianist 
Jacob Bogaart brengt drie delen uit ‘7 
Proeven van Stijlkunst’ van Jakob van 
Domselaer ten gehore. ‘s Middags keuze 
uit: dorpswandeling langs kunstenaars-
woningen en ateliers van de Dooyewaard 
Stichting, huifkartocht kunstenaars en 
architectuur of wandeling langs Blari-
cumse architectuur (alles o.l.v. een gids). 

Aanmelden: www.tussenvechteneem.nl/
open-dag/. Kosten (incl. lunch en twee 
consumptiebonnen) € 35,-  voor dona-
teurs TVE en leden HKB, voor overige 
geïnteresseerden € 45,-.

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Centrum voor Cardiologie - Kloosterhof 4 - Blaricum 

Atelier Mondriaan, 
Dooyewaard Stichting

HKB
U bent welkom op zaterdag-

middag tussen 14.00-16.00 uur en 
op de donderdagavond van 20.00-
22.00 uur. De tentoonstelling van 

Eppo Doeve loopt tot 
23 september. 

Feestdag: 13 mei. Info: 
www.historischekringblaricum.nl  

en www.beeldbankblaricum.nl.

Voorzitter JJoep Vos (l) en oud-voorzitter Wim Visser tussen het werk van Eppo  
Doeve, huidige tentoonstelling
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Een ingenieursbeslissing 

door Jan Greven
Het is nog licht als de Burgemeester de vergadering van de Gemeenteraad 
opent. De Democratie vergadert in het licht. De zon schijnt door de ramen naar 
binnen, zij het een ondergaande zon.  

Er staat niets op de agenda, waarvan je 
je een half jaar later nog iets zou her-
inneren. De Raad is er in anderhalf uur 
klaar mee. Om half tien zit ik al weer op 
de fi ets naar huis. Gelukkig was er die 
motie. Een motie VADO. Dat is jargon 
en staat voor Vreemd aan de orde van de 
Dag. Er zo maar, buiten de orde om, tus-
sendoor gekomen dus. In de motie ver-
zoeken D66, VVD en het Alternatief van 
Rob Bruintjes, het college van 
B&W om ‘objectieve en feite-
lijke Publieksinformatie over 
een (mogelijke) herindeling in 
het Gooi’ met als doel die in-
formatie ‘voor het zomerreces 
aan de bewoners te doen toeko-
men’.

Ik zou zeggen: ‘Je hebt wei-
nig aan Informatie die feitelijk 
noch objectief is.’ Waarom moet 
je dat extra onderstrepen? Het 
heeft iets van een bezwering. 
Wat is trouwens objectieve informatie 
als het gaat over dit onderwerp? ‘Her-
indeling in het Gooi’ staat immers voor 
‘opheffen van Blaricum als zelfstandige 
gemeente’. Ik moest aan de klok den-
ken. Een grote, houten klok. Hij hangt 
op de kamer van de Burgemeester. Een 
geschenk van de gemeente Baarn aan de 
gemeente Blaricum. Uit dankbaarheid. 
Blaricum had in de meidagen van 1940 
vierduizend burgers van Baarn opge-
vangen, die uit hun dorp hadden moeten 
evacueren. Die klok staat voor gastvrij-
heid, openheid, zorg. Wat zou er met die 
klok gebeuren als Blaricum wordt opge-
heven? En ik moest denken aan het Ma-

riabeeld bij de Vituskerk. Een ontroerend 
monument van dankbaarheid. Na de oor-
log daar neergezet omdat het dorp voor 
een wel verwachte verwoesting gespaard 
was gebleven. Hoewel ik nog niet zo lang 
in Blaricum woon, nog maar 25 jaar, zor-
gen klok en beeld voor de gedachte dat 
ik wel wil horen bij een gemeenschap 
met zo’n verleden. Zo schep ik voor mij-
zelf het gevoel dat ik ergens bij hoor. Als 

het gaat over opheffen van de 
gemeente Blaricum, zoals nu 
in de plannen van de Provincie 
voor herindeling in het Gooi, 
gaat het om dat gevoel.

Geen publieksinformatie, hoe 
dubbel of driedubbel geborgd 
als objectief en feitelijk, ver-
zoent me met het idee dat me 
iets wordt afgenomen als het 
dorp niet meer bestaat als 
politieke en bestuurlijke een-
heid. De wereld is dan, op-

nieuw, weer een beetje onpersoonlijker 
en afstandelijker geworden. Zo’n herin-
deling lijkt een ingenieurskwestie: zet 
alle voors en tegens objectief en feitelijk 
(daar heb je die woorden weer) op een 
rij en neem een beslissing op rationele 
gronden. Maar het is niet wat het lijkt 
en daardoor is het dubbelzinnig. Zelfs al 
zou je op rationele gronden kunnen le-
ven met het opgaan van Blaricum in een 
groter geheel, emotioneel kun je toch het 
gevoel hebben dat je iets verliest dat je 
dierbaar was. Ouderwets, romantisch. 
Ongetwijfeld. Maar de werkelijkheid zit 
nu eenmaal anders in elkaar dan de inge-
nieurs ons willen doen geloven.

Diaken in de Dorpskerk
Annette Horsman liet haar carrière achter zich en volgde haar hart. Het had zo simpel kunnen zijn als je in de zestig 
bent om je carrière af te maken en daarna van je pensioen te gaan genieten. Niets was minder waar. 

Annette (64) kwam twee jaar geleden 
voor die keuze te staan, niet geheel 
vrijwillig, maar koos voor een lang ge-
koesterde wens. Zij startte haar eigen 
coaching-, training- en consultancyprak-
tijk en ging een opleiding tot ritueel uit-
vaartbegeleider volgen. ‘Dat laatste was 
iets dat ik al lang wilde, maar er was ge-
woon geen gelegenheid voor. Als ritueel 
uitvaartbegeleider werk je samen met de 

uitvaartverzorger, stel je in overleg met 
de familie de plechtigheid samen, spreek 
je desgewenst het levensverhaal uit en 
zorg je voor een afscheid passend bij de 
overledene.’ 
Inmiddels werkt ze samen met diverse 
uitvaartverzorgers. Tevens rondde zij de 
leergang rouw- en verlieskunde af en be-
handelt zij mensen die daar problemen 
mee hebben. 

Rouw en trouw
Als diaken trad zij toe tot de Kerkenraad 
van de Dorpskerk. Vanuit ‘haar’ Dorps-
kerk faciliteert zij als assistent-koster 
uitvaarten en trouwerijen. De locatie van 
de prachtige kerk leent zich perfect voor 
rouw en trouw en ze is dankbaar, dat zij 
hieraan kan bijdragen. ‘Het past goed zo-
als ik in het leven sta: met een open hart, 
oog en oor voor de mens.’

Team hei & wei bij het Larens 
Lente Dictee 
door Anneke Martens-van der Vlugt en Marjolijn Schat
Vorige maand vond voor de vierde maal het Larens Lente Dictee plaats. Een 
viertal redactieleden van hei & wei trokken de stoute schoenen aan om, teza-
men met zo’n 60 andere deelnemers het dictee, geschreven door de Larense 
kinderboekenschrijfster en illustratrice Gitte Spee, foutloos neer te pennen. 

Dat bleek al snel onbegonnen werk; 
moeilijke woorden, Franse leenwoorden, 
vele ‘instinkers’ en dat alles onder druk 
en met het blocnote op schoot! Woor-
den als embonpoint, dignitaris, feeëriek, 
pittoresk, trawant, hermandad en geca-
pitonneerd. 
Wel of geen dubbele letters in kolossaal 
en paperassen, en hoe werkt het meer-
voud bij appelcarré, is het seksueel of 
sexueel en schrijf je chardonnay met 
hoofd- of kleine letter? En dan hebben 
we het nog niet over werkwoordspelling, 
samengestelde woorden los, aan elkaar 
of met een streepje ertussen en het ge-

bruik van leestekens. Gelukkig bleven 
we onder het gemiddelde van 19 fouten 
en hebben we de deelname als heel leuk 
ervaren. Volgend jaar gaan we zeker voor 
een herkansing! 

Blaricums Dictee 
Daarnaast zou het een mooi idee zijn als 
er ook een Blaricums Dictee gaat komen. 
Wat bijvoorbeeld te denken van een dic-
tee geschreven door Paul de Leeuw en 
voorgelezen door onze burgemeester? 
En zo zijn er natuurlijk meerdere com-
binaties mogelijk. Suggesties zijn van 
harte welkom! 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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herman van der heiden
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 locatie  Randweg 4, 1272LZ Huizen
035 - 525 74 53 / 538 36 20

info@puinrecyclinghuizen.nl
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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
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Vier het voorjaar 
bij Health Center 
FIT
door Anne Hildebrand
Health Center FIT is met de fysiothe-
rapeuten en eigenaren Paul Knip en 
Erwin Hildebrand een nieuwe weg 
ingeslagen. Naast een modern, veel-
zijdig fitnesscentrum in Gezondheids-
centrum de Lloods, is FIT uitgegroeid 
tot een volwaardig lifestyle centrum. 
Verantwoord bewegen, een gezonde 
levensstijl en goed voor jezelf zorgen 

zijn zeker zo belangrijk. Balans vin-
den tussen inspanning en ontspanning 
op een manier die bij je past. Het ver-
nieuwde aanbod van lessen en activi-
teiten bij FIT sluit hierbij aan. 

Yoga een hype? Welnee. Het bestaat al 
5000 jaar. Zweverig? Integendeel! Je 
komt juist met  beide benen op de grond 
te staan. Door je bewust te worden van 
jezelf en leren ‘loslaten’, krijg je meer 
rust, aldus de veel geprezen yogadocente 
Nanda Lofvers. Daar is behoefte aan in 
deze hectische tijd! Binnen FIT kun je 
veel yogastijlen volgen; van authentieke 
Hatha yoga tot Yin, Flow, HOT en Stra-
la. Je hoeft niet lenig te zijn, er is les op 
elk niveau. Kids en tieners zijn welkom 
in een speciale Kids- Teensyogales. Op 
een avontuurlijke manier maken ze ken-
nis met yoga. Yoga in de openlucht. Ook 
dat kan. Bij mooi weer worden bepaalde 
lessen buiten gegeven: een belevenis op 
zich. 

Outdoor-programma: 
bootcamp en Yoga-Chi-running
In mei  start een nieuw outdoor-program-
ma voor leden en niet-leden. Houd je van 
buiten sporten? Doe dan mee met de 
Bootcamplessen waarvoor de Blaricum-
se bossen en hei  zich bij uitstek lenen. 
In de workshop Yoga Chi-running leer 
je een nieuwe  hardlooptechniek aan de 
hand van bewegingsprincipes uit de T’ai 
Chi. Door eigen kracht en zwaartekracht 
te laten samenwerken leer je om langer 
en méér ontspannen te kunnen hardlo-
pen. Bijkomend voordeel: minder spier-
pijn en minder kans op blessures. 

Gratis proefweek in mei
Laat je inspireren en motiveren op een 
manier die bij je past en kom in mei 
langs voor een kennismakingsweek. 
Probeer alle lessen en fitnessactiviteiten 
en beweeg jezelf in een fit en happy lijf. 
www.healthcenterfit.nl

Inge
De latere jaren
In de vorige hei & wei kon u lezen over de beginjaren van Inge Oostenrijk met 
Pieter Paul Koster. Inge overleed, volkomen onverwacht, na een kort ziekbed, op 
47-jarige leeftijd. Dertig jaar lang reisden ze de wereld rond, fotograferend en 
schrijvend over de natuur en over bijzondere mensen en plekken. Hier volgt de 
beschrijving van hun latere jaren samen, door Pieter Paul. Het verhaal van een 
bijzondere relatie.  

We werkten inmiddels 100% samen. 
Inge hanteerde de camera en maakte 
weergaloze opnamen. Ik ging steeds 
minder fotograferen en meer schrijven. 
Op een dag liet Inge mij een artikel lezen 
waaraan ik begonnen was en dat zij vol-
tooid had. Het sloot naadloos aan.
Onze samenwerking werd steeds nauwer. 
Kunst en natuur hadden onze grote inte-
resse. Inge was zeer geboeid door vogels. 
Ze maakte er prachtige schetsen van, die 
ze later vertaalde naar textiele vogelim-
pressies. Grote ingelijste werken, waar 
ze in binnen- en buitenland succesvolle 
tentoonstellingen mee hield. De laatste 
tentoonstelling in Zweden trok drie en 
een half duizend bezoekers in één week-
end. Tussen alle reizen die we maakten 
vond ze nog tijd aan haar exposities te 
werken. Ze was zeer creatief en talent-
vol en genoot intens van al het mooie om 
zich heen.

Ze hield van de rustige landen waar we 
doorheen reisden. Schotland met zijn 
Highlands en Hebriden. De Orkney- en 
de Shetland archipel waar we gedurende 
vier jaar het midwinter Viking-Vuurfeest 
Up Hellyaa meemaakten en het in de 
nacht verbranden van een groot Viking-
schip vastlegden. Ook maakten we een 
reportage over de otters die daar leven. 
We lagen vijf uur in de koude om deze 
dieren goed te fotograferen. Inge klaag-
de onder geen enkele omstandigheid. Ze 
bleef opgewekt en humoristisch. Ze was 
in alle opzichten uniek.

We reisden door noord Noorwegen en 
werden door een landrover midden in 
de besneeuwde wildernis gedropt. Het 
vroor acht en twintig graden. Hier zou-
den de rendierherders voorbijkomen, 
en zouden wij verder met ze reizen. We 
wachtten meer dan vier uur in de ijzige 
koude. Inge gaf geen kik. Toen de kud-
de van honderden dieren voorbij stoof, 
sprong ze met zwierig elan achter op een 

sneeuwscooter en trokken we verder de 
bergen in.

We maakten vijf lange reizen naar de Lo-
foten. Die verstilde archipel hoog boven 
de poolcirkel. Daar gingen we met een 
kleine vissersboot naar de gronden waar 
de potvissen voorkomen. Een er van, 
twee en twintig meter lang, dook vlak 
naast ons op. Inge was er diep van on-
der de indruk. Ze maakte er zeer goede 
foto’s van, zonder ergens steun te zoeken 
of zich aan vast te houden. Ze stond mid-
den op het dek.
    
De reizen gingen zich steeds sneller 
opvolgen. We togen naar Canada waar 
we leefden tussen de ‘first natives’, eer-
der indianen genoemd. Daar hadden 
we ontmoetingen met wolven, beren 
en zeearenden. Inge genoot intens van 
al dat leven om zich heen. We trokken 
verder naar Alaska, een onmetelijk land 
vol wouden, rivieren en meren. Daar-
na wendden wij de steven naar het zui-
den en verkenden het zeer gevarieerde 
Nieuw-Zeeland. Egypte volgde, een gro-
te wens van Inge. Ze laafde zich aan de 
cultuur van dat land. Ze kon opgetogen 
vertellen over onze tochten langs de Nijl, 
door de woestijnen en over de bezoeken 
aan dorpen, duizenden jaren oud.

Terug in Europa hielden de reizen niet 
op. Italië en de Griekse eilanden kwa-
men aan de beurt. Denemarken, het won-
derschone eiland Rügen, waarover Inge 
een prachtig verhaal schreef. 
Het leek allemaal niet op te kunnen hou-
den.

Na een prachtige tijd in Zuid-Engeland 
sloeg het noodlot plotseling toe… Inge 
kreeg hoofdpijn. Ze bleek ongeneeslijk 
ziek. Ze leefde nog een maand.
Inge was als een wonderschone ster… 
die kort maar intens schitterde.
Inge verrijkte 31 jaar mijn leven.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

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

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

Voor al uw cursussen
EHBO - BHV - reanimatie
contact: 035-5250277
www.ehboblaricum.nl
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

De Bijvanck veertig jaar
door Sybert Blijdenstein
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaam-
heden in de Bijvanck. De eerste woningen werden in 1974 opgeleverd. Dat is
een goede veertig jaar geleden. Reden voor hei & wei om aan de boeiende
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.   

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

door Adrie van Zon
Bestuurskracht 
Burgemeester, het ligt voor de hand dat 
hei & wei deze keer met u wil praten 
over het starten van de versnelde ge-
meentelijke herindelingsprocedure op 
7 februari jl. door de provincie om het 
aantal gemeenten in de Gooi en Vecht-
streek van zeven terug te brengen tot 
maximaal drie, ondanks de gunstige 
bestuurskrachtonderzoeken in Blari-
cum, Laren, Hilversum en Huizen. Niet 
iedereen is overigens overtuigd van de 
bestuurskracht van onze gemeente. Er 
is kritiek en er zijn incidenteel klachten 
over trage behandeling van verzoeken 
en over de betrokkenheid van medewer-
kers van de BEL-organisatie.
Sinds ik hier negen jaar geleden als bur-
gemeester binnenkwam is er veel ver-
anderd en vernieuwd op het terrein van 
het openbaar bestuur. De bezuinigingen 
en delegatie van taken naar gemeenten 
sindsdien hebben een veel grotere druk 
gelegd op het plaatselijk bestuur en op 
de gemeentelijke organisatie. Een posi-
tief kritische blik vanuit de gemeenschap 
is welkom, maar het is goed te weten dat 
onze medewerkers zeer betrokken zijn 
en hard werken om aan alle wensen en 
voorwaarden te voldoen. Aan kritiek en 
individuele klachten valt niet altijd te 
ontkomen, maar om hieruit af te leiden 
dat onze bestuurskracht niet goed zou 
zijn klopt niet.

Regionale herindeling
Bij brief van 27 juni 2013 aan de col-
leges van Gedeputeerde Staten en aan 
de colleges van Burgemeester en Wet-
houders kondigde Minister Plaskerk 
een wijziging aan van het Beleidskader 
Gemeentelijke Herindelingen. Hierin 
wordt de rol van de provincie versterkt 
om in goede samenspraak met gemeen-
te zo nodig zelf tot voorstellen voor her-
indeling te komen als gemeenten na 
jarenlange discussies zelf niet tot een 
herindelingsvoorstel komen, terwijl 
versterking van de gemeentelijke be-
stuurskracht wel nodig is. Dit laatste is 
hier niet het geval. De bestuurskracht 
van de gemeenten is goed te noemen. 
Bovendien is het niet zo dat de gemeen-
ten in de Gooi en Vechtstreek al jaren 
bakkeleien over een concreet herinde-
lingsvoorstel of om tot zo’n gezamenlijk 
voorstel te komen.
Dat is niet helemaal juist. Blaricum 
had in 2005 een onvoldoende bestuurs-
krachtmeting. Toen ik in 2008 kwam liep 
er ook al een Arhi-procedure voor de Re-

gio. In dat kader was er o.a. ruimte om 
de BEL-samenwerking te starten. Toen 
na 3 jaar bleek dat dit (de BEL samen-
werking) voldoende bestuurskracht ople-
verde, werden we vrijgesteld van herin-
deling en werd de Arhi-procedure op dat 
punt gestopt. Wel is er toen een nieuwe 
procedure gestart voor Gooische Meren. 
In eerste instantie was er in de toenmali-
ge AHRI procedure ook een optie voor 
Huizen om aan te sluiten bij de BEL. 
Daar was zelfs ruimte voor gereserveerd 
bij de bouw van het BEL kantoor

Het mag toch niet zo zijn dat gezon-
de gemeenten worden opgeheven ten 
dienste van de regio. De provincie heeft 
meer oog voor de bestuurskracht van 
de regio dan die van de gemeenten, 
terwijl de regio niet behoort tot de drie 
bestuurslagen in ons land. De primaire 
zorg van de provincie is die van bewa-
ker van voldoende bestuurskracht van 
de gemeenten.
De provincies kunnen volgens het nieu-
we beleidskader vanuit hun algemene  
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van het lokaal bestuur in de discussie 
over de bestuurskracht van gemeen-
ten deze ook in regionaal verband zien. 
Wat ik hier overigens als burgemeester 
van vindt doet niet zo heel veel ter zake. 
Waar het uiteindelijk om gaat is dat onze 
volksvertegenwoordiging, de gemeente-
raad, in gesprek gaat met de provincie 
en onze inwoners. De neuzen in de raad 
staan niet allemaal één kant op, maar de 
meerderheid is voor het behoud van de 
zelfstandigheid van Blaricum. De over-
legfase met de gemeenten is gestart op 
7 februari en eindigt 7 augustus. De Ge-
deputeerde, de heer Jack van der Hoek, 
gaat langs bij de colleges en raden in 
de regio, ook Eemnes heeft dat aanbod 
gehad, om te kijken of er nog alterna-
tieve voorstellen zijn. Of bijvoorbeeld 
een BEL-fusie mogelijk is als alternatief 
hangt o.a. af van de wens van Eemnes 
om die nieuwe gemeente onder de Pro-
vincie Utrecht te laten vallen en garan-
ties voor de voorwaarde van Eemnes om 
ook in de toekomst niet samen te gaan 
met Huizen. Als de Provincie na de fase 
van open overleg toch zou besluiten tot 
een herindeling hebben de gemeenten 
vervolgens twee maanden de tijd om de 
inwoners te raadplegen en aansluitend 
heeft de gemeenteraad nog een maand 
de tijd om te reageren. Die periode loopt 
van 7 november tot uiterlijk 7 februari 
2018 . De provincie heeft dan nog de tijd 

tot juni 2018 om het advies aan de minis-
ter op te stellen. De minister neemt dan 
in het najaar van 2018 zijn beslissing, 
waarna hij, als hij het daarmee eens is, 
het herindelingsontwerp doorstuurt naar 
de Tweede Kamer en vervolgens naar de 
Eerste Kamer. Of het onderwerp echt 
leeft bij de inwoners zal natuurlijk blij-
ken uit de aanstaande raadpleging van de 
bevolking. Uit de dialogen met inwoners 
over de cultuur en de identiteit van onze 
gemeente blijkt in ieder geval dat con-
tact met de plaatselijke bestuurders en 
laagdrempelige toegankelijkheid met de 
gemeente essentieel worden bevonden.

Leuke zaken
U hebt een druk en gevarieerd bestaan. 
Wat zijn de dingen die u plezier en ge-
noegen geven als burgemeester.
De gezonde financiële positie van de 
gemeente doet me, na jarenlange bezui-
nigingen, goed. We hebben weer ruimte 
om dingen te doen waar onze gemeen-
schap behoefte aan heeft. Ook de ont-
wikkeling van de Blaricummermeent, 
waar we nu gaan beginnen aan de uitgifte 
van het laatste grote deelplan, is positief. 
We zijn blij dat we, ondanks de aanvan-
kelijk slechte vooruitzichten, hebben 
vastgehouden aan de beeldkwaliteit, 
inmiddels zijn we daarmee een voor-
beeld voor andere nieuwbouwlocaties. 
Het wordt echt een mooie wijk waar ik 
met plezier kom. Het uitreiken van Ko-
ninklijke Onderscheidingen is elke keer 

weer een feest, evenals de Oranjeborrel 
met de gedecoreerden op Koningsdag. 
En tijdens ‘Veterandendag’ en 4-5 mei 
spreek je met oud-militairen uit Cana-
da, Australië, Amerika die ondanks hun 
hoge leeftijd nog steeds ieder jaar naar 
Nederland komen, de oudste dit jaar is 
102! De dialoog die we hadden en heb-
ben met onze inwoners over de toekomst 
van ons dorp, ook die betrokkenheid 
doet me als bestuurder goed. En de vrij-
willigersbijeenkomsten, de kunstenaars 
die veel organiseren en natuurlijk de 
huwelijksjubilea en 100 jarigen. Kortom 
te veel om op te noemen! Burgemeester 
zijn is een mooi vak.

Joan de Zwart-Bloch: ‘Burgemeester 
zijn is een mooi vak.’

Johnny’s – nieuw in de Bijvanck 
Begin maart openden Mimo Awad en zijn vrouw Soheir ‘Johnny’s Pizzeria & 
Steakhouse’ op Winkelcentrum Bijvanck. 

De naam Johnny’s is geïnspireerd op de 
naam van hun zoon, Giovanni. Het echt-
paar is zeer ervaren in de horeca; Mimo 
begon na zijn koksopleiding in 1985 bij 
‘Sabbia D’oro’ bij de Zomerkade. Hij 
nam het restaurant na twee jaar over, 
waarna ‘de Mazzel’ om de hoek al snel 
volgde. Beide restaurants werden onge-
veer twee jaar geleden verkocht. Het plan 
was het rustig aan te gaan doen, maar het 
horecabloed begon weer te kriebelen met 
Johnny’s als resultaat. Johnny’s is zes 
dagen per week (niet op maandag) van 
16.00-22.00 uur geopend en heeft ook 
een gezellig terras. Maaltijden worden 
ook in heel Blaricum thuisbezorgd.

V.l.n.r. Michael, Thom, Soheir en Mimo 
- de vaste bemanning van Johnny’s  
Pizzeria & Steakhouse
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Park bij de NH-Kerk in de vijftigerjaren van de vorige eeuw
Zo werd het park in die tijd genoemd, of gewoon ’Het Plantsoen’. Het is net 
na de Tweede Wereldoorlog aangelegd. Sinds 5 mei 2015 heet het offi cieel 

het Burgemeester Klaarenbeekpark. De kastanjeboom rechts op de foto met 
een eenvoudig bankje er omheen is een kastanje die geen vruchten draagt. Hij 
heeft de mooie Latijnse naam: Aesculus hippocastanum Baumannii. Deze is 
door Tinus Zeegers en mijn vader Gijs Ruijter gepland in 1948. Er was voor 
deze soort gekozen om te voorkomen dat de jeugd, in haar jacht op kastan-
jes, schade aan de jonge aangeplante bomen zou kunnen aanrichten. Links, 
maar niet op de foto zichtbaar, stond er nog een. Helaas zijn ze een paar jaar 

geleden ten prooi gevallen aan de zeer besmettelijke bloedingsziekte. Er werd 
in die tijd in het park nog volop zomergoed en in het najaar violen en bloem-

bollen aangeplant. Helaas behoort dit door bezuinigingen tot het verleden. 
Rond het monument voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog, dat er 
sinds 4 mei 1948 staat, werden vroeger oranje tulpen geplant met de mooie 
naam ‘Generaal de Wet’. Er werd van alles aan gedaan om er voor te zorgen 
dat deze tijdens de jaarlijkse dodenherdenking in bloei stonden. Tussen deze 

oranje tulpen waren ‘Vergeet mij nieten’ (Myosotis sylvatica) geplant. 
Een zeer mooie en toepasselijke combinatie. 

Aangeleverd door Frans Ruijter.

GooisNatuurreservaat@mooigooi  
Lentefeest Goois Natuurreservaat 
in de Schaapskooi Blaricum trekt 
>1.000 bezoekers!

Carin Francken@CarinFrancken  
Burgemeester Blaricum feliciteert 
Dorpshuis Blaercom met 40 jarig 
bestaan!

BelNieuws@Bel_Nieuws
Kunstwerk Blaricum voortaan 
veilig in het water

Even voorstellen… Patrick IJtsma

door Gerda Jellema
‘Als nieuwe bewoner in de Blaricummermeent is het leuk om op de hoogte te 
blijven wat er allemaal te doen is en te weten hoe de wijk steeds aantrekkelijker 
wordt. Daarom dit initiatief … een plaats voor de wijk van en voor de bewoners 
van Blaricummermeent.’ Hiermee startte Patrick IJtsma de Facebookpagina 
voor Blaricummermeent ditjes en datjes.

Als manager projectmanagement & ad-
visering bij CBB te Arnhem is hij werk-
zaam door het hele land. Zijn organisatie 
houdt zich o.a. bezig met de begeleiding 
van de bouw van het nieuwe Singerthe-
ater. De liefde bracht hem van Arnhem, 
waar hij 50 jaar woonde, naar Blaricum, 
in juni 2016 betrok hij een woning in de 
wijk in opkomst; Blaricummermeent. 
‘Mede door mijn werk ben ik overtuigd 
van het idee “samen sterk”, je komt veel 
verder door met elkaar ergens voor te 
gaan en om samen te zorgen voor een 
mooie en veilige wijk. Vandaar Blari-
cummermeent ditjes en datjes.’

Presentatie
Zijn werk is ook zijn hobby, omgaan met mensen staat hierbij voorop. Maar ook 
hoe kan ik iemand helpen vanuit mijn kennis en kunde. Marketing, hoe zet ik iets 
in de markt en vormgeving zijn aspecten van zijn werk die hij ook graag deelt 
met anderen. De sociale media zijn hiervoor hulpmiddelen om je doelstellingen 
te bereiken. Facebook is voor groepen een snelle manier om elkaar van informa-
tie te voorzien en jezelf onder de aandacht te brengen. Zo heeft Patrick voor de 
Stichting Kunst in Laren tijdens het kunstcafé een presentatie gehouden over hoe 
je als kunstenaar Facebook kan inzetten (dagelijks 6,8 miljoen gebruikers): hoe 
promoot ik mezelf en ga ik werken aan mijn onderscheidende vermogen. Wat 
resulteerde in het geven van workshops over dit item.

Facebook
Facebookpagina Blaricummermeent ditjes en datjes kent inmiddels ruim 400 
leden en groeit gestaag. Informatie over bijvoorbeeld het veel besproken trap-
veldje, de lokale inbraken in auto’s en woningen of plaatsing van een AED in de 
wijk komen aanbod. Ook persoonlijke vragen kunnen gepost worden. Patrick: 
‘Door omstandigheden zocht ik iemand die onze twee hondjes wilde uitlaten, 
hierop reageerde een buurmeisje die 100 meter verderop woont.’ Naast deze en 
zijn eigen Facebookpagina heeft hij ook de Facebookpagina Het Gooische Koop 
& Verkoophoekje: hier kun je je overgebleven of nieuwe spulletjes of diensten te 
koop aanbieden. 

WhatsApp buurtpreventie 
Dat Patrick deel uit maakt van de buurtpreventie WhatsApp WABP 
Blaricummermeent moge duidelijk zijn. Dankzij deze groep is er een ‘heter-
daadje’ geweest, zodat het streven van Patrick en de bewoners van de Blaricum-
mermeent om sámen te zorgen voor een 
mooie en veilige wijk niet alleen bij 
woorden blijft maar ook in daden wordt 
omgezet. 

Facebookadressen 
Blaricummermeent Ditjes en Datjes
www.facebook.com/gruops/
blaricummermeent
Het Gooische Koop en Verkoophoekje
www.facebook.com/groups/
koopenverkoophoekje Het veelbesproken trapveldje
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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

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Dialoog levert initiatieven en tips op  

Meer dan vijftig Blaricummers kwamen naar de Dialoogbijeenkomst op zaterdag-
ochtend 8 april 2017 in dorpshuis Blaercom. Hun gesprekken leverden veel goede 
ideeën en tips op. Een aantal deelnemers heeft ook aangegeven verder te gaan met 
het uitwerken van zijn initiatieven. Het gemeentebestuur neemt de tips ter harte en 
bekijkt hoe de Dialoog verder vormgegeven kan worden. 

Onderwerpen uit de B100
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
opende de ochtend. Vervolgens bege-
leidden raadsleden de gesprekken van 
de deelnemers. Zij bespraken zo’n twee 
uur in groepen de onderwerpen die uit 
de B100 van vorig jaar naar voren kwa-
men. Het gemeentebestuur was bijna 
voltallig aanwezig. Zij hoorde direct de 
tips, de aanvullingen op het beleid en de 
mooie initiatieven van de deelnemers.
 
‘Verbinding’ is de rode draad
De rode draad in de meeste gesprekken 
bleek ‘verbinding’. Tussen de dorps-
delen en tussen inwoners onderling. 
Verbinding door samen dingen op te 
pakken. Zoals veiliger verkeer door 
samenwerking tussen scholen met 

ouders en kinderen, een informatie-
punt en theehuis aan de Burgemeester 
Le Coultredreef tussen de Bijvanck en 
het Oude Dorp, betere bewegwijzering 
en goede fiets- en voetpaden om de 
verschillende dorpsdelen op elkaar aan 
te laten sluiten. En ook: een zichtbaar 
gemeentebestuur en heldere communi-
catie als verbindend element tussen het 
gemeentebestuur en het dorp.

Alle onderwerpen die aan de orde 
kwamen, worden geïnventariseerd en 
gebundeld om te bezien hoe er optimaal 
gebruikgemaakt van kan worden. De 
komende weken wordt nagedacht hoe 
de Dialoog tussen gemeente en inwo-
ners, en inwoners onderling, kan worden 
voortgezet.

Donderdag 27 april 2017 
organiseerde de gemeente
Blaricum voor de zesde 
keer een ‘Oranjetoost’. 

Alle Blaricummers die in 
het verleden een Konin-
klijke onderscheiding 
hebben gekregen, waren 
uitgenodigd om samen 
met het gemeentebestuur 
en de Oranjevereniging het 
glas te heffen ter gelegen-
heid van Koningsdag.

ORANJETOOST

Foto: Studio Kastermans

Trekt u weleens ‘even snel’ de deur achter u dicht? Bijvoorbeeld als u een bood-
schap gaat doen of even naar de buren loopt? Een inbreker heeft maar ‘heel even’ 
nodig om binnen te komen. Gelukkig zijn er een paar simpele handelingen waar-
mee u een inbraak helpt voorkomen!

Maak het ze niet te makkelijk!
Blokje om?
Ook dan de 
deur op slot.
Sluit je deuren en ramen. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzeniett emakkelijk.nl
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Doe altijd de ramen dicht, draai de deur 
op slot en zorg dat uw huis een bewoonde 
indruk maakt. Monteer daarnaast stevig 
hang- en sluitwerk en laat geen sleutels aan 
de binnenkant van de deur zitten.

Behoefte aan meer informatie en tips om 
woninginbraak te voorkomen? Kijk dan op: 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
 
Wist u dat?
•  De meeste inbraken overdag gepleegd 

worden?
•  Inbrekers de raarste dingen meenemen, 

zoals paraplu’s, rollators en strijkijzers?
•  De wijkagent op de hoogte is van de 

inbraakrisico’s in uw wijk?
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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 aangevraagde en verleende (omgevings)-
vergunningen 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 
rondetafelgesprekkenEvenement 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, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Villagebieden, Bloemlandseweg-Kooltjespad’ 
door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgesteld op 28 maart 2017. 

Het plangebied ligt aan de Bloemlandse-
weg 6 en 8 en aan het Kooltjespad 13.

Door verandering van eigendom van 
(delen) van percelen, zijn de in het vige-
rende bestemmingsplan ‘Villagebieden’ 
opgenomen bouwgrenzen niet correct 
weergegeven. Dit bestemmingsplan corri-
geert dat. De percelen hebben en houden 
een woonbestemming en er worden 
ook niet meer bouwmogelijkheden 
gecreëerd door de aanpassing van de 
bouwgrenzen. 

Procedure
U kunt het bestemmingsplan vanaf 
21 april 2017 inzien via www. ruimtelijke
plannen.nl (NL.IMRO.0376.BPherzBloem
lndsweg-Va01). Het bestemmingsplan ligt 
ook vanaf 21 april 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.

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 be-
stemmingsplan treedt in werking op de 
dag na afloop van de beroepstermijn. Als 
binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening bij de voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak is 
ingediend, wordt de inwerkingtreding van 
het besluit opgeschort tot het moment 
waarop op het verzoek is beslist. 

Bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Villagebieden, 
Bloemlandseweg-Kooltjespad’ vastgesteld

Op dinsdag 9 mei 2017 brengt gedeputeerde de heer J. Chr. van der Hoek een be-
zoek aan de gemeenteraad van Blaricum. 

Op 8 februari jongstleden hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland 
besloten een herindelingsprocedure te starten in de Gooi en Vechtstreek. Deze herin-
deling maakt onderdeel uit van een plan waarin GS er naar streven om te komen tot 
maximaal drie gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. 

Een herindelingsprocedure kent een aantal fasen. Gestart wordt met een zogeheten 
‘open overleg’. Dit betekent dat GS in gesprek gaan met alle gemeenten in de regio 
om over haar plannen te praten.  Op 9 mei 2017 voert de gedeputeerde het open 
overleg met de raad van Blaricum over dit onderwerp. Het overleg start om 20.00 
uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Blaricum. U bent van harte uitgenodigd 
daarbij aanwezig te zijn. 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.blaricum.nl onder de button 
‘Toekomst Blaricum’ op de startpagina.

Gedeputeerde Van der Hoek gaat in 
gesprek met raad over herindeling
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of per telefoon: 14 035
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Dialoog levert initiatieven en tips op  

Meer dan vijftig Blaricummers kwamen naar de Dialoogbijeenkomst op zaterdag-
ochtend 8 april 2017 in dorpshuis Blaercom. Hun gesprekken leverden veel goede 
ideeën en tips op. Een aantal deelnemers heeft ook aangegeven verder te gaan met 
het uitwerken van zijn initiatieven. Het gemeentebestuur neemt de tips ter harte en 
bekijkt hoe de Dialoog verder vormgegeven kan worden. 

Onderwerpen uit de B100
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
opende de ochtend. Vervolgens bege-
leidden raadsleden de gesprekken van 
de deelnemers. Zij bespraken zo’n twee 
uur in groepen de onderwerpen die uit 
de B100 van vorig jaar naar voren kwa-
men. Het gemeentebestuur was bijna 
voltallig aanwezig. Zij hoorde direct de 
tips, de aanvullingen op het beleid en de 
mooie initiatieven van de deelnemers.
 
‘Verbinding’ is de rode draad
De rode draad in de meeste gesprekken 
bleek ‘verbinding’. Tussen de dorps-
delen en tussen inwoners onderling. 
Verbinding door samen dingen op te 
pakken. Zoals veiliger verkeer door 
samenwerking tussen scholen met 

ouders en kinderen, een informatie-
punt en theehuis aan de Burgemeester 
Le Coultredreef tussen de Bijvanck en 
het Oude Dorp, betere bewegwijzering 
en goede fiets- en voetpaden om de 
verschillende dorpsdelen op elkaar aan 
te laten sluiten. En ook: een zichtbaar 
gemeentebestuur en heldere communi-
catie als verbindend element tussen het 
gemeentebestuur en het dorp.

Alle onderwerpen die aan de orde 
kwamen, worden geïnventariseerd en 
gebundeld om te bezien hoe er optimaal 
gebruikgemaakt van kan worden. De 
komende weken wordt nagedacht hoe 
de Dialoog tussen gemeente en inwo-
ners, en inwoners onderling, kan worden 
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Donderdag 27 april 2017 
organiseerde de gemeente
Blaricum voor de zesde 
keer een ‘Oranjetoost’. 

Alle Blaricummers die in 
het verleden een Konin-
klijke onderscheiding 
hebben gekregen, waren 
uitgenodigd om samen 
met het gemeentebestuur 
en de Oranjevereniging het 
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Trekt u weleens ‘even snel’ de deur achter u dicht? Bijvoorbeeld als u een bood-
schap gaat doen of even naar de buren loopt? Een inbreker heeft maar ‘heel even’ 
nodig om binnen te komen. Gelukkig zijn er een paar simpele handelingen waar-
mee u een inbraak helpt voorkomen!

Maak het ze niet te makkelijk!
Blokje om?
Ook dan de 
deur op slot.
Sluit je deuren en ramen. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzeniett emakkelijk.nl
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Doe altijd de ramen dicht, draai de deur 
op slot en zorg dat uw huis een bewoonde 
indruk maakt. Monteer daarnaast stevig 
hang- en sluitwerk en laat geen sleutels aan 
de binnenkant van de deur zitten.

Behoefte aan meer informatie en tips om 
woninginbraak te voorkomen? Kijk dan op: 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
 
Wist u dat?
•  De meeste inbraken overdag gepleegd 

worden?
•  Inbrekers de raarste dingen meenemen, 

zoals paraplu’s, rollators en strijkijzers?
•  De wijkagent op de hoogte is van de 

inbraakrisico’s in uw wijk?
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Villagebieden, Bloemlandseweg-Kooltjespad’ 
door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgesteld op 28 maart 2017. 

Het plangebied ligt aan de Bloemlandse-
weg 6 en 8 en aan het Kooltjespad 13.

Door verandering van eigendom van 
(delen) van percelen, zijn de in het vige-
rende bestemmingsplan ‘Villagebieden’ 
opgenomen bouwgrenzen niet correct 
weergegeven. Dit bestemmingsplan corri-
geert dat. De percelen hebben en houden 
een woonbestemming en er worden 
ook niet meer bouwmogelijkheden 
gecreëerd door de aanpassing van de 
bouwgrenzen. 

Procedure
U kunt het bestemmingsplan vanaf 
21 april 2017 inzien via www. ruimtelijke
plannen.nl (NL.IMRO.0376.BPherzBloem
lndsweg-Va01). Het bestemmingsplan ligt 
ook vanaf 21 april 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.

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 be-
stemmingsplan treedt in werking op de 
dag na afloop van de beroepstermijn. Als 
binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening bij de voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak is 
ingediend, wordt de inwerkingtreding van 
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Bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Villagebieden, 
Bloemlandseweg-Kooltjespad’ vastgesteld

Op dinsdag 9 mei 2017 brengt gedeputeerde de heer J. Chr. van der Hoek een be-
zoek aan de gemeenteraad van Blaricum. 

Op 8 februari jongstleden hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland 
besloten een herindelingsprocedure te starten in de Gooi en Vechtstreek. Deze herin-
deling maakt onderdeel uit van een plan waarin GS er naar streven om te komen tot 
maximaal drie gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. 

Een herindelingsprocedure kent een aantal fasen. Gestart wordt met een zogeheten 
‘open overleg’. Dit betekent dat GS in gesprek gaan met alle gemeenten in de regio 
om over haar plannen te praten.  Op 9 mei 2017 voert de gedeputeerde het open 
overleg met de raad van Blaricum over dit onderwerp. Het overleg start om 20.00 
uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Blaricum. U bent van harte uitgenodigd 
daarbij aanwezig te zijn. 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.blaricum.nl onder de button 
‘Toekomst Blaricum’ op de startpagina.

Gedeputeerde Van der Hoek gaat in 
gesprek met raad over herindeling
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Vrijdagochtend 7 april 2017 gaf wethouder Liesbeth Boersen-de Jong het officiële 
startschot voor het praktisch verkeersexamen bij KBS Bernardus en de Openbare 
Basisschool Blaricum. Zij wenste de leerlingen veel succes. Tijdens het jaarlijkse 
verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen hun verkeerskennis goed kunnen 
toepassen in het echte verkeer.

Liesbeth Boersen-de Jong: ‘Goede verkeerseducatie helpt om de verkeersveiligheid 
voor kinderen te vergroten. Verkeer is vooral praktijk, je leert het zeker niet alleen 
uit een boekje. Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Daarom hebben we vanuit de 
gemeente extra aandacht voor verkeersveiligheid rondom de scholen in Blaricum. 
Samen met scholen en ouders kijken we hoe we deze nog verder kunnen verbeteren.’

Wethouder Boersen geeft 
startschot verkeersexamen

De gemeente Blaricum laat momenteel een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren 
naar een fiets- en voetgangersverbinding over de Randweg Oost. Het doel van de 
studie is de haalbaarheid van een dergelijke verbinding tussen het Oude Dorp en 
de Bijvanck in de vorm van een brug of tunnel (onder of over de Randweg Oost) te 
onderzoeken. 

De Burgemeester Le Coultredreef is een 
belangrijke verbindingsweg tussen de 
Bijvanck en het Oude Dorp. Veel fietsers 
maken ter hoogte van de dreef gebruik 
van de oversteek van de Randweg. 

Bijeenkomsten met bewoners 
en belanghebbenden
In het onderzoek wordt een breed 
scala aan aspecten meegenomen, zoals 
functionaliteit, sociale veiligheid, inpas-
baarheid in het landschap en financiën. 
Voldoende draagvlak is daarbij een be-
langrijk uitgangspunt. Bewoners van de 
Bijvanck, scholieren en belangengroepen 

worden daarom nadrukkelijk bij het on-
derzoek betrokken. Tijdens verschillende 
bijeenkomsten, eind mei en begin juni 
2017, kunnen zij hun wensen en ideeën 
inbrengen. 

Het onderzoek leidt tot een rapportage 
met een aantal voorkeursvarianten. Deze 
wordt naar verwachting eind juni met 
de raad en bewoners besproken. Na de 
zomer volgt een nadere uitwerking. De 
eindrapportage vormt de basis voor ver-
dere besluitvorming over een voorkeurs-
variant en het mogelijke vervolgtraject. 

Haalbaarheidsonderzoek fiets-
verbinding Oude Dorp en Bijvanck

Foto: Studio Kastermans

Het Stichtse Park in de Bijvanck heeft een opknapbeurt gekregen. De gemeente 
Blaricum wil met deze kwaliteitsimpuls het park aantrekkelijker maken en de be-
kendheid van het park vergroten. 

De beplanting in het Stichtse Park, ge-
legen tussen de Buizerd en de Stichtse-
weg, is aangepakt. Er zijn onder andere 
groenblijvende heesters langs de paden 
geplant. Binnenkort wordt het park 
voorzien van een bankje, prullenbak en 
hondenpoepbak. 

Naamgeving 
Bij de ingangen komen bordjes met de 
naam van het park te staan. Het college 
van B&W heeft de naam van het park 

onlangs formeel vastgesteld. De naam 
‘Stichtse Park’ is gekozen, omdat het 
park aan de Stichtse kant van Blaricum 
ligt. Eemnes, Baarn en Bunschoten lig-
gen in het gebied dat het Sticht heet.

Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong is 
blij met de opknapbeurt: ‘Het park heeft 
hierdoor meer uitstraling gekregen. Fijn 
dat hier nu weer in een fraaie omgeving 
gewandeld kan worden, het is hier voor 
jong en oud goed toeven.’

Stichtse Park opgeknapt

Foto: Studio Kastermans

Het gemeentehuis, het BEL-kantoor en de gemeentewerf zijn in mei op de 
onderstaande dagen gesloten. 

• 5 mei: Bevrijdingsdag
• 25 mei: Hemelvaartsdag
• 26 mei: Brugdag (vakantiedag)

Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. Op overige dagen zijn wij 
geopend op de gebruikelijke tijden.
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Vraag van de maand

‘Hoe hou ik gezin en werk in balans?’
Het combineren van je werk en je gezin is niet altijd een gemakkelijke opgave. Voordat je kinderen geboren zijn, hebben jullie het misschien al prima uitgedacht, maar 
in de praktijk loopt het vaak anders. Denk aan de hectische ochtendspits, een ziek kind, op tijd bij de kinderopvang zijn en daarnaast ook je huishouden nog een beetje 
bijhouden. Als werkende ouder moet je alle ballen in de lucht houden en is het de kunst een balans te vinden tussen je gezin en je baan.

Werk kan stressvol zijn, dat kan invloed 
hebben op je gezin. Aan de andere kant 
kan de stress van thuis ook van invloed 
zijn op je werk. Hier een paar tips om de 
druk wat te verminderen:
•  Leg de lat niet te hoog. Accepteer dat 

je nu eenmaal een druk bestaan hebt. 
Probeer niet op alle fronten het hoogst 
haalbare te bereiken. Soms is een 
zeven goed genoeg! Niet alles hoeft 
een tien te zijn.

•  Een goede basisregel is om te zorgen 
dat wanneer je thuis bent, je aandacht 
ook echt bij je gezin is. Bijvoorbeeld 
zet je werktelefoon op stil aan tafel. En 

andersom: dat wanneer je op je werk 
bent, je hierop gefocust blijft.

•  Stel vaste regels in. Kinderen vinden 
het fijn en gedragen zich doorgaans 
beter als ze elke dag heldere en vaste 
regels kunnen volgen.

•  Leer je kind om dingen zelf te doen. 
Hoe beter je kind voor zichzelf kan zor-
gen, hoe meer tijd je ’s morgens hebt 
om andere dingen te regelen. Geef je 
kind een compliment als hij/zij zelf kan 
aankleden, brood smeren of tas in kan 
pakken.

•  Let op de samenwerking met je part-
ner. Soms heeft één van de twee de 

neiging om meer (huishoudelijke) klus-
sen naar zich toe te trekken. Verdeel 
de taken eerlijk en steun elkaar zowel 
praktisch als emotioneel.

•  Zorg voor een goed netwerk. Vraag in 
je omgeving om steun en praktische 
hulp, zoals oppas. Zeker als je in je 
eentje voor je gezin zorgt.

•  Je voelt je beter als je weet dat er goed 
voor je kind gezorgd wordt terwijl jij 
werkt. Kies voor een professionele 
kinderopvang of een gastouder.

•  Maak keuzes. Wat wil je écht? Welke 
ballen wil je in de lucht houden? Heel 
veel tegelijkertijd is onmogelijk.

•  Maak waar mogelijk tijd voor jezelf. 
Doe dingen die je leuk vindt en waar je 
energie van krijgt.

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

Bij de gemeente kwamen dit jaar meer reacties binnen over de fluctuaties van de 
WOZ-waarde ten opzichte van vorig jaar, dan in voorgaande jaren het geval was. In 
dit artikel wordt het nader toegelicht.

Vergelijkingsmethode
Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt een vergelijkingsmethode gebruikt. De 
vergelijkingsmethode is een modelmatig automatisch waarderingsproces. Hierbij 
wordt de waarde van een woning afgeleid van woningen die enigszins vergelijkbaar 
zijn en die verkocht zijn rond de waardepeildatum (01-01-2016). Er is sprake van een 
vergelijkbare woning als de objecttypering (zoals: ‘vrijstaande woning’) hetzelfde is, 
het bouwjaar in een bepaalde bouwjaarklasse valt en de inhoud (m3) binnen een 
bepaalde marge afwijkt.

Nieuw taxatiemodel
Vanaf dit belastingjaar hebben wij een nieuw taxatiemodel in gebruik genomen. 
Omdat er op een aantal details andere afwegingen zijn gemaakt, heeft dit onder 
andere geleid in nieuwe en consistente WOZ-waardes. Maar ook heeft dit in individu-
ele gevallen geleid tot schommelingen in de WOZ-waarde. In de controlefase van de 
herwaardering hebben wij hier extra aandacht aan besteed.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen dan kunt u contact opnemen met het 
team Heffen en Waarderen van de BEL Combinatie door te bellen naar 14 035.

Fluctuaties WOZ-waardes

In juni, de maand voor de amateurkunst, doet Blaricum samen met andere 
gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek mee aan ‘iktoon’. Een maand lang 
biedt dit culturele evenement een podium aan alle amateurkunstenaars. 
Veel Blaricummers beoefenen actief een kunstvorm. Voor hun plezier of om 
zich verder te ontwikkelen. Het landelijke festival iktoon is een mooie gelegen-
heid voor zowel inwoners als publiek om op een laagdrempelige manier kennis 
te maken met de diversiteit aan amateurkunst. 

Bent u amateurkunstenaar en wilt u meedoen aan iktoon?
Als u wilt laten zien wat voor kunst u maakt of als u een evenement in juni 
organiseert, deel dit dan via de website www.iktoon.nl Na het invullen van de 
gegevens bent u direct zichtbaar in de festivalagenda. U krijgt een eigen profiel-
pagina waarop u te allen tijde de gegevens kunt aanpassen. 

BEL Art expositie: doet u mee?
De BEL Art Kunstcommissie organiseert in het kader van iktoon een hieraan 
gekoppelde BEL Art expositie van 1 t/m 27 juni 2017 in het BEL-kantoor aan 
de Zuidersingel 5 in Eemnes. Bent u beeldend amateurkunstenaar, woont u in 
Blaricum, Eemnes of Laren en wilt u met een schilderij of beeld exposeren in 
het BEL-kantoor? Meld u dan uiterlijk 19 mei 2017 aan bij de heer Kees Kerkhof, 
via kees.kerkhof@belcombinatie.nl Vermeld hierbij uw contactgegevens en een 
korte beschrijving van het kunstwerk waarmee u wilt exposeren.

IKTOON 
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worden daarom nadrukkelijk bij het on-
derzoek betrokken. Tijdens verschillende 
bijeenkomsten, eind mei en begin juni 
2017, kunnen zij hun wensen en ideeën 
inbrengen. 

Het onderzoek leidt tot een rapportage 
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ligt. Eemnes, Baarn en Bunschoten lig-
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•  Leg de lat niet te hoog. Accepteer dat 

je nu eenmaal een druk bestaan hebt. 
Probeer niet op alle fronten het hoogst 
haalbare te bereiken. Soms is een 
zeven goed genoeg! Niet alles hoeft 
een tien te zijn.
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dat wanneer je thuis bent, je aandacht 
ook echt bij je gezin is. Bijvoorbeeld 
zet je werktelefoon op stil aan tafel. En 

andersom: dat wanneer je op je werk 
bent, je hierop gefocust blijft.

•  Stel vaste regels in. Kinderen vinden 
het fijn en gedragen zich doorgaans 
beter als ze elke dag heldere en vaste 
regels kunnen volgen.

•  Leer je kind om dingen zelf te doen. 
Hoe beter je kind voor zichzelf kan zor-
gen, hoe meer tijd je ’s morgens hebt 
om andere dingen te regelen. Geef je 
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•  Let op de samenwerking met je part-
ner. Soms heeft één van de twee de 

neiging om meer (huishoudelijke) klus-
sen naar zich toe te trekken. Verdeel 
de taken eerlijk en steun elkaar zowel 
praktisch als emotioneel.

•  Zorg voor een goed netwerk. Vraag in 
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hulp, zoals oppas. Zeker als je in je 
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energie van krijgt.
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WOZ-waarde ten opzichte van vorig jaar, dan in voorgaande jaren het geval was. In 
dit artikel wordt het nader toegelicht.

Vergelijkingsmethode
Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt een vergelijkingsmethode gebruikt. De 
vergelijkingsmethode is een modelmatig automatisch waarderingsproces. Hierbij 
wordt de waarde van een woning afgeleid van woningen die enigszins vergelijkbaar 
zijn en die verkocht zijn rond de waardepeildatum (01-01-2016). Er is sprake van een 
vergelijkbare woning als de objecttypering (zoals: ‘vrijstaande woning’) hetzelfde is, 
het bouwjaar in een bepaalde bouwjaarklasse valt en de inhoud (m3) binnen een 
bepaalde marge afwijkt.
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Vanaf dit belastingjaar hebben wij een nieuw taxatiemodel in gebruik genomen. 
Omdat er op een aantal details andere afwegingen zijn gemaakt, heeft dit onder 
andere geleid in nieuwe en consistente WOZ-waardes. Maar ook heeft dit in individu-
ele gevallen geleid tot schommelingen in de WOZ-waarde. In de controlefase van de 
herwaardering hebben wij hier extra aandacht aan besteed.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen dan kunt u contact opnemen met het 
team Heffen en Waarderen van de BEL Combinatie door te bellen naar 14 035.

Fluctuaties WOZ-waardes

In juni, de maand voor de amateurkunst, doet Blaricum samen met andere 
gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek mee aan ‘iktoon’. Een maand lang 
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heid voor zowel inwoners als publiek om op een laagdrempelige manier kennis 
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Bent u amateurkunstenaar en wilt u meedoen aan iktoon?
Als u wilt laten zien wat voor kunst u maakt of als u een evenement in juni 
organiseert, deel dit dan via de website www.iktoon.nl Na het invullen van de 
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Straatnamen verklaard… 
Pastoor de Saeyerweg
door Frans Ruijter
Deze weg loopt van de Vliegweg naar de Melkweg. Hij is vernoemd naar de 
eerste pastoor in Blaricum na de reformatie; Tijmen de Saeyer. Tijmen is in 
Blaricum geboren in 1603 uit een echt Blaricums Erfgooiersgeslacht. In zijn 
jeugd werd al snel duidelijk dat hij priester wilde worden. Hij studeerde onder 
andere in Keulen en werd daar in 1628 tot priester gewijd. 

In de zomer van 1628 kwam hij, als 
landloper vermomd, aan in zijn ouderlijk 
huis; de boerderij op de Eemnesserweg 
2. Aanvankelijk herkende men hem niet 
en werd de ‘landloper’ het gevraagde 
onderdak geweigerd. Bij het licht van 
de lamp werd hij tenslotte herkend met 
de blijde uitroep: ‘Het is Tijm, moeder, 
onze Tijm!’. In zijn reiszak had hij de be-
nodigdheden voor het lezen der Heilige 
Mis en de toediening der Sacramenten 
meegenomen. De daarop volgende dag 
was in heel Blaricum de blijde terug-
komst bekend als ook zijn zending. Zo 
verkreeg zijn ouderlijk huis en geheel 
Blaricum in hem de zolang gewenste 
priester. Hij werkte hier met veel vrucht 
aan het heil der zielen, totdat hij op last 
der geestelijke overheid in 1635 als pas-
toor naar Laren ging. In 1642 werd hij 
pastoor in Hilversum met bediening in 
Eemnes.

Amsterdam
In 1653 werd zijn vertrouwen in zijn me-
demensen geschaad. Hij was volkomen 
ten onrechte in een kwaad daglicht ge-

steld. Hij was tot het diepst in zijn ziel 
gekwetst   waar hij zichtbaar onder leed. 
Dit deed hem besluiten naar Amsterdam 
te vertrekken. In de hoofdstad werd hij 
met alle eer ontvangen. Op 27 juli 1658 
stierf Tijmen de Saeyer te Amsterdam, 
zijn lichaam en geest waren geknakt. 
Door alle weldenkende parochianen 
werd dit diep betreurd. Hij werd op 30 
juli 1658 begraven in de Oude Kerk te 
Amsterdam, nadat ter ere van hem de 
grote klok drie uren had geluid. 

Niet alleen deze weg herinnert aan deze 
bijzondere geestelijke, maar ook de 
scouting in Blaricum draagt de naam van 
Tijmen de Saeyer. Deze familienaam is 
dan wel uitgestorven in ons dorp, maar 
er zijn verschillende families in Blari-
cum die afstammen van de familie De 
Saeyer. Op deze wijze leeft hij toch nog 
voort in ons dorp. 

Bronvermelding: 
‘De kerk van Sint Vitus te Blaricum’
Geschiedenis van de kerk en haar pa-
troon
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Familieberichten
Geboren
12-03-2017 Ruben Sebastiaan Sauer
12-03-2017 Omar Almohammad
13-03-2017 Jelle van der Linden
19-03-2017 Mex Luka Molenaar
23-03-2017 Max Levi Turel
23-03-2017 Fabian Govert Munts
02-04-2017 Ilias Saddik
03-04-2017 Tess Te Nuijl
08-04-2017  Eva Anne Louise   

Groothoff
10-04-2017  Philippe Jilles Lelo 
 Lipman
16-04-2017 Jasmijn Annelie Rebel

Overleden
31-03-2017  Levinus (Levien) Dekker, 

geboren 31-10-1932

Dorpsagenda
EXPOSITIES
HKB t/m 17 sept werk van Eppo Doeve. 
www.historischekringblaricum.nl.  
BEL ART t/m 23 mei in BEL-gemeen-
tehuis foto-expositie Gooise Vogels. 

WELZIJN/CULTUUR
Happy Spirit Days een kleinschalig 
festival in Blaricum op het gebied van 
yoga, meditatie en happiness met diver-
se sprekers, workshops en optredens. 
16,17 en 18 juni van 10.00-18.00 uur. 
Zie ook hei & wei 491. Informatie/ 
tickets www.happyspiritdays.nl. 
Sportbank Blaricum de Sportbank-
hardloopgroep; wil jij ook een keer 
mee? Elke woe-avond 19.00 uur en 
zat-ochtend 09.00 uur. Informatie tel. 
8873583. www.sportbank.nu.
Fietstocht langs ‘verborgen akkers’ in 
Laren 30 mei met uw gids. Start 18.45 
uur  Brinkhuis. Aanmelden: 
www.volksuniversiteithetgooi.nl.
Rouwcafé Gooi en Eemland 28 mei 

13.30-16.00 uur; over autobiografisch 
schrijven en het positieve/therapeuti-
sche effect hiervan. Wijkcentrum De 
Bongerd, Jhr. C. Roelllaan 17 Eemnes. 
Informatie: www.humanitas.nl/afdeling/
eemland/activiteiten/rouwcafe.
Fietsgilde ’t Gooi in mei t/m sept weke-
lijks fietstochten met gids die verhaalt over 
de geschiedenis, cultuur en natuur van 
het gebied. Dag- en middagtochten, resp.  
35 en 17 km, € 3,-. www.fietsgilde.nl. 
St. Vituskerk 20 mei 20.15 uur concert 
van het Philharmonisch Orkest Mozart 
uit Amsterdam. Toegangsprijs € 15,- 
(tot 12 jaar gratis), kaarten aan de zaal. 
www.mozartorkest.nl.
Torenhof 17 mei 14.45 uur concert 
Orzán Trio (klarinettrio) Entree € 5,-. 
www.vivium.nl/torenhof-agenda.
Papageno Huis 13 mei 16.00-17.00 Se-
bastiaan van Bavel op piano en Matthias 
van den Brande saxofoon. 
Repair Café 13 mei 10.00-13.00 uur 
Blaercom. 

Nieuw 
in Blaricum
Klaas Heek en zijn dochter Angelique 
staan iedere woensdag van 16.15-18.30 
uur en zaterdag van 09.30-14.00 uur bij 
Winkelcentrum Bijvanck. 

BLTC geeft uitleg
De tennisvereniging wil een tiental populieren op het terrein kappen. Omvang-
rijke bomen, een kapvergunning is aangevraagd.

Naast het kappen moet er ook flink ge-
snoeid worden. Voorzitter van de Park-
commissie Gerard Ploeger, legt ‘het 
waarom’ van deze grote actie graag uit, 
en niet alleen aan haar leden en omwo-
nenden, ook wandelaars en andere be-
zoekers van de Goyergracht genieten 

immers van het groen: ‘De bomen en 
struiken rond de tennisbanen zijn de af-
gelopen 44 jaar flink doorgeschoten. De 
tennisbanen krijgen nu veel te weinig 
zon waardoor er na een flinke regenbui 
uren speelgenot verloren gaat omdat de 
banen te lang te nat blijven.’

Collectes
De collecte voor de Hersenstichting in 
Blaricum/Eemnes heeft € 1884,- opge-
leverd. Een viertal collectanten uit ons 
dorp zijn door de Hersenstichting in het 
zonnetje gezet, omdat zij al meer dan 
tien jaar collecteren. 

Voor het Reumafonds is ook dit jaar weer 
in het oude dorp gecollecteerd. Er is daar 
€1951,03 opgehaald. 

45 collectanten hebben voor Amnesty 
BEL in de BEL-dorpen € 4705,41 (Bla-
ricum €1609,56) opgehaald. 
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