
Singer Laren
Deze zomer opent Singer Laren een 
nieuw theater en een nieuwe centrale 
entree voor haar museum, theater en 
beeldentuin. 

De Larense kunstenaar Henni Haselaar 
legde de bouw vast in ruim 80 aquarel-
len; van 23 mei t/m 17 sept zijn deze te 
bezichtigen in het museum. De schilde-
rijen zijn ook te koop (€ 275,- incl. lijst) 
en de opbrengst komt ten goede aan de 
nieuwbouw. Zie www.singerlaren.nl.

Engelina
Reddingsboot Engelina van station 
Blaricum in actie tijdens de drukbe-
zochte KNRM Reddingsbootdag in 
mei. 

Blaricum, sinds begin dit jaar samen met 
station Huizen, heeft de meeste uitruk-
kingen van alle stations in Nederland. 
Volg de reddingsbrigade op facebook@
KNRMHuizBla.

Gooise vrouwen
in de Eifel
 
Tijdens het Narzissenfest in de Eifel ver-
tegenwoordigde Monique Vos(r) in tradi-
tionele kledendracht ons dorp. Gerdine 
Klijn (l) in Huizense kledij. 

Nederheem gerenoveerd, vanaf de Torenlaan gezien

 met de offi ciële mededelingen Gemeente Blaricum
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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
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DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

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

Moderne luxe in monumentale 
schoonheid

door Gerda Jellema
Aurelio verwerft monumentaal vastgoed en ontwikkelt deze tot comfortabele wo-
ningen en bedrijfsruimten met behoud van het unieke eigen karakter. De men-
sen van Aurelio zijn verbonden door hun passie voor karakteristieke gebouwen. 
Deze ontwikkelaar is dan ook bijzonder vereerd dat zij Villa Nederheem hebben 
kunnen bemachtigen om vervolgens met respect voor het bestaande, een nieuw 
hoofdstuk toe te voegen aan de rijke geschiedenis van Nederheem: het object 
wordt gerestaureerd en er worden negen luxe appartementen gerealiseerd. Kan-
toor Voorma en Walch is betrokken als makelaar voor dit bijzondere project.

Uit de annalen. Het Amerikaanse echt-
paar Anna en William Singer, hij een 
zeer verdienstelijke landschapsschilder, 
liet Nederheem in 1937 bouwen door de 
bekende architect Hendrik Elzinga, uniek 
in stijl en van on-Nederlandse allure. 
Volgens de Singers zelf was het een ‘re-
presentatief huis’. Mensen kwamen van 
verre om naar het groen geglazuurde dak 
te kijken. De mythe wil dat Picasso Anna 
Singer, tijdens een van haar verblijven in 
Parijs, had gewezen op de schoonheid 
van dit hypnotiserend mooie groen. De 
kleur deed Anna denken aan de Nord-
fjord in Noorwegen waar ze ook een huis 
hadden, en ze raakte er zo op gesteld dat 
ze zelfs haar Packard-limousine in pre-
cies dezelfde kleur als de dakpannen liet 
spuiten. In 1950 droeg Anna haar ‘Eden’ 
over aan de Deli-Batavia Maatschappij.

Geschiedenis
Nederheem heeft een rijke geschiedenis. 
Tijdens het Interbellum gaven vermaarde 
musici er tuinconcerten. Nederlandse en 
Canadese soldaten bivakkeerden tijdens 
de oorlog in het landhuis. Nederlandse 
werknemers van Deli-Batavia tabaks-
maatschappij vierden hier zomervakan-
tie tijdens de wederopbouwjaren. Euro-
pese executives van IBM logeerden in de 
zijvleugels. En nadat Nederheem in de 
jaren zeventig was getransformeerd tot 
gemeentehuis werd er politiek bedreven 
en in de trouwzaal werden talrijke Bla-
ricummers in de echt verbonden. Kunst 
en Nederheem hebben altijd een band 
gehad en Nederheem was de plek waar 
de eerste overzichtstentoonstelling van 
de Blaricumse Atelier Route plaatsvond. 

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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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Migratiemigraine

Twee maanden wachtten wij. Op 
het uitkomen van het ei van het 
nieuw kabinet. Vol hoop vanwege 
de vriendelijke sfeer in het kip-
penhok. Opeens bleek het groene 
ei al gebarsten. Kapot. Defi nitief. 
Dooie dooier. De broedende kip 
leed aan migratiemigraine. Nu 
perst zij, uiterst moeizaam, een 
tweede ei uit. Met een dunnere 
schil. Broos broedsel. 

In Blaricum zitten wij ook op een 
ei. Net als in Laren en Huizen. 
Wij moeten het zoveelste nieuwe 
Haarlemse menu worden. Waar 
ook nu weer niemand op zit te 
wachten. De chef-kok duldt geen 
tegenspraak. Wat het ook kost: hij 
wil en zal een grotere uitsmijter 
bakken. Nu drie in één. De tijd is 
rijp. Het recept is geschreven. De 
pan staat klaar. Twee smakelijke 
kwarteleieren en een groot grof 
ganzenei liggen gereed om ge-
bakken te worden. Maar de drie 
gasten willen weg en liever hun 
eigen ei klaarmaken. Dat kunnen 
ze goed. Hebben ze bewezen. 
Geen hulp bij nodig. 

En de natuur? Eindelijk is het 
voorjaar. Zonnig en warm. De 
zon klimt gestaag hoger en hoger. 
Zachtgroen kleuren gras en 
bladerdek. Bloemen bloeien uit-
bundig. Vogels tsjilpen. Lokken. 
Paren. Nestelen. Leggen eieren. 
Broeden. De tijd vliegt. Zomer? 
Al over drie weken. 
In het gazon graaft een eekhoorn 
weer druk zijn lege gaatjes. Waar-
om? Hij doet maar alsof. Hij fopt 
de andere toekijkende eekhoorns. 
Om daarna, onbespied, zijn noot-
jes veilig onder de bomen te ver-
stoppen. In de zachte bosgrond. 
Zijn wintervoorraad. Dat hij zich 
later die plek altijd herinnert, dat 
is een fabel. Hij is vergeetachtig. 
Bewijs? De overal ontspruitende 
notenboompjes.

Aan de Tollaan snelt een ont-
heemde eekhoornmoeder met een 
jong in de bek de weg over. Zij 
vlucht. Met geweld verdreven uit 
haar woning. De bomen van haar 
bos zijn vernietigd. Voor nieuw-
bouw. Opgejaagd springt vader 
eekhoorn pardoes langs het enige 
nog resterende boompje en ploft 
versuft op de grond. Beiden lijden 
ook aan migratiemigraine...

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  
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Nederheem spreekt nog steeds tot de 
verbeelding en krijgt nu een vervolg van 
aanzien. 

Monumentale duurzaamheid
Met respect voor de monumentale waar-
de en met oog voor modern wooncom-
fort worden negen appartementen gerea-
liseerd. De unieke architectuur wordt in 
ere hersteld, tegelijkertijd wordt aan de 
nieuwste eisen van duurzaamheid vol-
daan. Naast de bestaande villa waar ze-
ven appartementen in komen wordt een 
Nieuw Nederheem gebouwd met twee 
appartementen. Het dak van Nieuw Ne-
derheem bestaat uit leien of leipannen en 
op de zonkant uit leien waarin zonnecel-
len zijn geïntegreerd. Koude-warmteop-
slag wordt toegepast, dit is een metho-
de om energie in de vorm van warmte 
of koude op te slaan in de bodem. De 

techniek wordt gebruikt om de appar-
tementen te verwarmen en/of te koelen. 
De glas-in-lood ramen, die nu nog enkel 
zijn, worden vervangen door speciaal 
voor deze villa ontworpen ramen. In de 
parktuin zullen weer berken verrijzen, 
berken, karakteristiek voor deze omge-
ving. De kwaliteit van leven komt ook 
tot uiting in het ondergrondse wellness-
centrum, compleet met zwembad en sau-
na. Mocht u interesse hebben, er zijn nog 
een paar appartementen te koop. 
Voor vragen over het Nederheem pro-
ject: www.voorma-walch.nl (makelaar) 
en www.nederheem.nl. 

Gedicht
Om in stijl te blijven en weer te geven 
op een bijzondere wijze wat Nederheem 
was en is, hier een gedicht van Renson 
van Tilborg.

Verhuisplannen?

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

 

ANNO 1937

Lichtjaren geleden graasden hier wolharige mammoeten
Het noordse ijs trok zich terug en baarde een heuvelrug

waarop boeren hun norse akkers beschilderden 
Op hun beurt ploegden Israëls en Singer  

landschappen op hun doeken van klei en zand 
Bladerichum werd Blaricum, gletsjerrand werd Gooi

En kijk nu eens: weides waarin wijze paarden staan
Een eekhoorn die een sprintje trekt op de oprijlaan

Een serene 18-holes meandert langs de stuwwal
Een golfer in de rough vloekt op z’n Titleist-bal

In de heemtuin glom ooit Rodin’s gebronsde Denker
Gebleven is de grandeur, de zondagse fl uitconcerten

De dennen, huiverend van genot tijdens een zwoele avond
De oude eiken, houten wachters bij volle maan

Lente na lente zetten 50 tinten groen het uitzicht in scene
Op het terras van Het Atelier geurt het naar olieverf

Weer verderop pianoklanken door openstaande deuren
Op de haardschouw een zwartwitfoto: mannen in smoking

vrouwen in vederlichte avondjurken uit Parijs, Milaan
De butler achter hen onkurkt discreet de Bolinger ‘37

De dag ontwaakt, de zon stijgt, en opeens zijn het soldaten
die de trappen nemen, keukenorders uitdelen, die dromen
dat het overal zo vredig was als hier, voor altijd en eeuwig 
Hou je oor tegen de muur, hoor de witgepleisterde verhalen

over de handel in Batavia, oercomputers en lintjesregen

Een nieuwe zomer staat opgelijnd achter de witte berken 
In de sauna gutst de tijd langs je lichaam, vertraagd

zwem je richting het einde van het weekend
Dan proost je op elkaar en je proeft: een uitstekend jaar

FOTO BEELDBANKBLARICUM.NL 
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Gesprek met René Stokvis

door Sybert Blijdenstein
Op een zondag luister ik naar de auto-
radio: een leuk interview door Govert 
van Brakel en Margreet Reijntjes, in 
‘Gasten op de Perstribune’. Hoor ik 
daar een bekende stem? Waarachtig, 
het is onze overbuurman René Stok-
vis. Die terugkijkt op zijn leven bij de 
televisie. Als regisseur en producent. 
Een bescheiden, prettig mens, grappig 
en geniaal. Krijg een Idee: iets voor hei 
& wei. Wat later bel ik hem op. Is goed. 
Moet wat inkorten: onze ruimte is be-
perkt. Geen probleem. René vertelt. 

In 1965 kwam ik, 23 jaar oud, bij de 
publieke omroep. Stapte over naar de 
TROS, waar ik amusementsproducties 
verzorgde. Werkte vanaf 1972 bij Po-
lygram. In 1978 startte ik met mijn eigen 
tv-productiebedrijf. In 2000 kwam mijn 
neef Jasper Stokvis erbij, als onderne-
mer. Uitbreiding naar andere vakgebie-
den. De activiteiten van mijn holding 
zijn nu zelfs grotendeels niet-media ge-
richt.      
   
‘Hier moet ik zijn, dit is het’ 
Hoe ben ik bij de tv gekomen? Puur toe-
val. Ik tenniste hoog. In de hoofdklasse. 
Ik wachtte in Hilversum op mijn volgen-
de single-partij. Zag een man zijn auto 
wassen. Nam dat vriendelijk van hem 
over. Hij was hoofd filmzaken van de 
NTS, nu de NOS . Na mijn partij vroeg 
ik hem op de man af: ‘Heeft u misschien 
een vacature?’ Antwoord: ‘Ja, maar daar 
ben jij niet geschikt voor.’ Aangedron-
gen. Mocht een dag naar de studio’s. 
Daar was ik helemaal kapot van. Ik wist 
het toen zeker: ‘Hiér moet ik zijn, dit is 
het.’  

Ondertitelen en vertalen 
Ik begon aan de montagetafel van de 
vertaalafdeling. Ondertiteling van te-
kenfilms. Zoals de Flintstones en Mister 
Magoo, daarna ook series als Rawhide 
en Bonanza. Vanuit mijn montageka-
mer keek ik naar beneden in de studio, 
waar dramaproducties werden opgeno-
men. Soms ging ik daar even bij zitten. 
Het sprak me aan. Toen kreeg ik het idee 
zelf een filmpje te maken. Leende een 16 
mm-camera. Tussen twee glasplaten liet 
ik gekleurde inktdruppels uiteen vloei-
en, in prachtige patronen. Muziek erbij 
gezocht. Filmpje duurde drie minuten. 
‘Dat heb jij niet gemaakt!’ riep mijn af-
delingshoofd uit. ‘’t Is wel zo.’ ‘Nou, dan 
wil ik dat wel als pauzefilmpje hebben.’ 
Mijn voorwaarden: ‘Ik wil daar honderd 
gulden voor hebben en mijn naam moet 
erbij.’ Voor de eerste uitzending iedereen 
opgebeld. Trillend als een riet keek ik 
naar mijn eerste tv-productie…   
     
Regisseren en produceren
Het regiewerk trok me. Begon bij Sport 
in Beeld. Regisseerde daar ook grote 
evenementen als: Europa Cup Voetbal, 
Europese- en wereldkampioenschap-
pen schaatsen, ABN-tennistoernooi, en 
Formule I Grand Prix-races. Ging toen 
ook zelf produceren: bedenken, creëren 
en regisseren, het allerleukste dat er is. 
Eindresultaat geslaagd? Dan voelde ik 
me trots en gelukkig. Nog altijd.  In de 
loop van de jaren maakte ik programma’s 
zoals Vlieg er eens uit, Zevensprong, Te 
land, ter zee en in de lucht, Telebingo, 
That is the Question, Ik vertrek, Chirur-
genwerk, Get the picture, Ingang Oost, 
Una Voce particulare, Make me Beauti-
ful, De tuinruimers, duizend afleveringen 
van Barend & Van Dorp, Bernhard, scha-

vuit van Oranje, Eénmaal, andermaal. 
Allemaal dierbare herinneringen. Som-
mige programma’s bestaan nog steeds. 
Nu doen we o.a. Rob’s Grote Tuinver-
bouwing en producties voor on-line en 
mobile voor o.a. Linda TV.  

Samenwerken met Mies Bouwman
Een absoluut hoogtepunt. Het begon met 
Telebingo. Ik vond het idee ergens onge-
bruikt in een lade. Ik zag er wat in. Met 
Mies, toen al een fenomeen in de tv-we-
reld, een publieksmagneet van de eerste 
orde. En ik? Een nog een vrij onbekend, 
aankomend producent. Enfin, haar ge-
beld. Op de fiets naar haar toe. Kwam 
niet verder dan de voordeur. Alles uitge-
legd. Zij zou er over nadenken. Hobbels: 
zij werkte alleen met haar man, Leen 
Timp, een ervaren regisseur, en ik wil-
de naast de regie ook de productie doen, 
geheel of gedeeltelijk. Er volgde een 
tweede gesprek. Nu in de hal. Ik was ge-
promoveerd… Bij de volgende gesprek-
ken zaten we binnen, aan tafel. Leen 
sprak uren met mij. Veel leerde hij me. 
De verdere besprekingen, ook met Sie-
be van der Zee erbij, duurden drie kwart 
jaar. Uiteindelijk kregen we het voor el-
kaar. Elke zondagmorgen haalde ik Mies 
vroeg op. We reden dan samen naar de 
locatie voor de life-opnamen: elke keer 
in een ander theater in het land. Telebin-
go werd een enorm succes: bij de vijf-
de uitzending hadden we al zes miljoen 
kijkers! Na afloop belde Mies steeds met 
Leen. Eens gaf ze mij de telefoon. Leen: 
‘Goed gedaan jongen, goed gedaan, dat 
zag er goed uit.’ Ik zal dat nooit vergeten. 
Het werken met Mies was fantastisch. 
Magistraal was ze. En zó professioneel. 
Onze wisselwerking was perfect. Toen 
Mies eens gevraagd werd ‘waarom deed 
jij Telebingo?’ antwoordde ze: ‘Ik dacht 
dat had met Stokvis te maken, die wist 
van geen ophouden.’ Zo was het. Vaak 
liet ze mij ‘darren’ met mijn nieuwe 
ideeën. Zij luisterde er dan aandachtig 
naar. Maar ze zette altijd toch haar eigen 
idee door. Briljant in eenvoud, vertrou-
wend op haar eigen ervaring. Maar  toch 
hield ze altijd rekening met de complexi-
teit van mijn regiewerk. Zo maakten we 
samen ook een prachtig programma met 
Prinses Juliana toen ze 75 jaar werd. We 
zijn nog steeds bevriend.  

Mijn werk is en was genieten. En zo is 
het altijd gebleven. 

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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René Stokvis

Lou Rote  

door Sybert Blijdenstein
Lou (90) is een kleurrijk en bijzonder 
mens. Veel meegemaakt. Neemt het 
leven en zoals het is. Een leuk mens, 
bescheiden, romantisch, relativerend 
en altijd vol goede moed en gein. Ook 
als het even niet meezit. Praat met een 
zachte gée. Getuige van haar jeugd in 
Roermond, waar haar ouders een ho-
tel hadden. Oudste uit een gezin van 
zes kinderen. 

Lou: ‘Nu heb ik er nog ééntje over, de 
rest is naar de wolken.’ Jaren werkte zij 
als assistente van een apotheekhoudende 
arts. Was rebels naar de kerk. Liet zich 
niet de ingesleten, strenge grenzen stel-
len. Naar voorbeeld van Dokter Vlim-
men uit de gelijknamige boeken. Lou 
leest veel en houdt van muziek. Schil-
dert al vanaf haar tiende jaar. Ze is een 
kunstenaar, hoewel ze dat wat overdre-
ven vindt. Ze ziet veel en legt het vast 
op papier. Vooral voor zichzelf. Liefst 
snel. Pakt het moment. Al haar hele le-
ven lang. Begon in haar jonge jaren met 
kleine gedichten, toen ze de grote lief-
de van haar leven ontmoette, de oudere 
Tonnie Langhout, architect, met wie ze 
vele verre reizen maakte. Lou: ‘Wij heb-
ben altijd gedaan wat we wilden.’ Tonnie 
stierf in 1970. Lou bleef wonen op hun 
woonboot in Nederhorst. Leerde in 1987 
Pieter Rote kennen uit Blaricum. Hij 
zocht een verpleegster. Was ziek. Lou 
(60) kwam voor 10 dagen, maar bleef. 
Het klikte. Deelden liefde voor muziek 
en natuur. In 1988 trouwden ze. Woon-
den samen aan de Langeweg 5. In een 
prachtige eeuwenoude boerderij. Pieter, 
begaafd pianist, stierf helaas al in 1992. 
Nu woont Lou in een lommerrijk straatje 
te midden van haar geliefde buren, die 
vrienden werden. Elke maandag heeft 
ze nog schilderles, met drie vriendinnen. 
Bij ons thuis. Al dertig jaar. 

Wereldpijn, een gedicht van Lou uit 
1951.

Wereldpijn

Wondere dingen:
gedichten en mensen

reizen en mensen
dromen die komen

maar sneller nog keren
een hart begeren

tot het niet meer wil slaan
een eenzaam bestaan

tussen verlangens
die weer vergaan

Hei&wei_nr493.indd   3 30-05-17   11:22



Hanging baskets en een wipkip

door Jan Greven
Goede kans dat ik later nog eens nostalgisch terugdenk aan die mooie zomer-
se dinsdagavond. In de lucht iets van zorgeloosheid en ‘het kan niet kapot’. 
Binnen, in de raadzaal aan de Kerklaan, een rondetafelgesprek van de Raad. 
Met twee onderwerpen dichtbij de burger: een tweede voet/fietsbrug tussen 
Blaricummermeent en Bijvanck en de pleinen van de Bijvanck. Er zijn twee 
pleinen. Een bij het winkelcentrum en een bij de Malbak, intussen herdoopt in 
het Burgemeester Tydemanplein.

Stelt u zich bij die pleinplannen geen 
bevlogen Spaanse openbare ruimte-ar-
tiesten of Deense landschapsarchitecten 
voor. In Blaricum pakken we dat, dege-
lijk en niet bevlogen, van onderop aan. 
Via gesprekken met omwonenden en ter 
plaatse opererende ondernemers. Uit die 
gesprekken kwam niet veel. Bewoners 
en ondernemers wilden niet veel. Geen 
overdekkingen uit angst dat hangjon-
geren als vliegen op de stroop op zo’n 
beschutte plek afkomen. Geen bomen 
omdat terrassen in de zomer en kerststal-
letjes in de winter het best op een kaal 
plein kunnen worden opgezet. Er komt 
wel wat kleur op het plein. Door hanging 
baskets aan de lantarenpalen en een hin-
kelbaan. Kleurig en toch geen obstakel. 
Op het Burgemeester Tydemanplein kan 
iets meer, maar ook niet heel veel meer, 
omdat ook dat plein voor activiteiten vrij 
moet blijven. Er wordt een plantenbak 
uitgegraven en omgezet in een speel-
ruimte voor kinderen met daarin een 
schommel, een draaimolentje en wellicht 
een wipkip. Kosten van dit alles en meer: 
€ 54.000 ex BTW.

Niet genoeg loop in 
winkelcentrum Bijvanck
De Raad praatte een vol uur over al deze 
veranderingen en mij zul je daar niet 
geringschattend over horen. Het gaat 
namelijk niet om plein-opleukertjes. Het 
gaat er om dat er niet genoeg loop zit in 
het winkelcentrum van de Bijvanck. De 

pleinen zijn daardoor eerder een blinde 
vlek dan een pulserend hart. Ongetwij-
feld heeft de inrichting van de pleinen 
daar iets mee te maken. Maar iets is niet 
veel. Kan de Raad veel doen om meer 
loop, reuring en handel op het plein te 
krijgen? Nee, veel meer dan hanging 
baskets en een wipkip zit er niet in. De 
markt moet zijn eigen problemen oplos-
sen. De politiek kan slechts in de marge 
voorwaardenscheppend bezig zijn. Zo is 
het landelijk in het groot. En zo is het 
in het klein, als het gaat over de pleinen 
van de Bijvanck. Was het daarom dat on-
dernemers en aanwonenden schitterden 
door afwezigheid? 

Die nostalgie
En dan is er nog iets en daarom begon ik 
met die nostalgie. Een complete Raad die 
zich bezig houdt met de inrichting van 
een plein, in gesprek gaat met burgers en 
ondernemers, en tenslotte komt met een 
plan. Zou je diezelfde intensiteit en aan-
dacht houden in een vergrote gemeente? 
Ik denk van niet. Het gevolg? Een ver-
der terugtreden van de politiek richting 
‘hoofdzaken’ met een opvulling van de 
daardoor ontstane ruimte door ambte-
lijk bestuur en beheer. Met als gevolg 
een overheid die haar macht uitbreidt in 
plaats van zich terugtrekt. Het tegendeel 
van wat diezelfde overheid met de mond 
belijdt. Omdat het hier allemaal zo klein-
schalig is, zie je het haarscherp voor je 
ogen gebeuren. Vandaar die nostalgie.

Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 LOCATIE  Randweg 4, 1272LZ Huizen
035 - 525 74 53 / 538 36 20

info@puinrecyclinghuizen.nl
 W W W.PUINRECYCL INGHUIZEN.NL 

HANDEL IN MENGGR ANUL ATEN, GRIND, GROND EN Z AND. 
RECYCLING VAN BEDRIJFSAF VAL, BOUW-EN SLOOPAF VAL, 

GROENAF VAL EN A /B /C HOUT.

BRINKLAAN 8-10
1261 ER BLARICUM
TEL. (035) 531 66 33
INFO@SMEDERIJBERGH.NL

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES
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Overleg Provincie 

door Adrie van Zon
Op 9 mei jl. praatte J. van der Hoek, gedeputeerde van de Provincie, met de 
raadsfracties over het voornemen om maximaal drie gemeenten te realiseren in 
de Gooi en Vechtstreek. 

De coalitiepartijen Hart voor Blaricum, 
de Blaricumse Partij en het CDA zijn 
uitgesproken voorstanders van de zelf-
standigheid van Blaricum, alsmede De-
mocratisch Alternatief Blaricum (fractie 
Bruintjes). Deze partijen dringen aan op 
een sterkere samenwerking  in de regio. 
De oppositiepartijen denken daar heel 
anders over. Mevr. Boender van de VVD 
wil twee gemeenten; een gemeente Gooi 
en een gemeente Vecht. Mevr. Francken 
(D66) gaat voor één gemeente. De gede-
puteerde reageerde op vragen en wensen 
van de fracties. Naar aanleiding van de 
bewering van mevr. Bölger (Hart voor 
Blaricum) dat inwoners van kleine ge-
meenten gelukkig zijn, vroeg de gede-
puteerde zich af of dat alleen maar geldt 
voor kleine gemeenten of ook voor kleine 
kernen.  M.b.t. de wens van de coalitie-
partijen voor een intensievere samenwer-
king zei de gedeputeerde dat het op dat 
punt ontbreekt aan daadkracht van de ge-
meenten. De heer Knoop (CDA) wees op 
de ruime werkgelegenheid op korte af-
stand (Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, 
Almere) van de regio. De heer Van der 
Hoek zei te vrezen dat zonder goed afge-
stemde mobiliteit het mooie Gooi straks 
niet meer goed bereikbaar is en dat de 
aantrekkelijkheid voor de vestiging van 
bedrijven en om er te wonen afneemt. 

Kleinschaligheid                                                                                                                           
De aantrekkelijkheid van het Gooi  
is voor een groot deel te danken aan 
de kleinschaligheid van de gemeenten 
en een goede bescherming en zorgvul-
dig beheer van de open ruimten en van  
onze natuurgebieden. Als kleine ge-
meenten hebben we altijd onze woonom-
geving gekoesterd, waardoor het Gooi 
mooi en aantrekkelijk is gebleven. De 
vraag is of dat zo blijft na het opschalen 
van de regio in één (of twee) gemeen-
te(n). 

Lijken uit de kast
De praktijk elders in het land laat zien 
dat na grootschalige herindelingen am-
bitieuze wethouders en ambtenaren in 
de nieuwe gemeente grootschalige pro-
jecten, woon- en bedrijvenlocaties gaan 
ontwikkelen ten koste van landschap en 
open ruimten, waardoor ook nog eens 
de gemeentelijke lasten voor de burgers 
fors plegen te stijgen (van 10 tot 15%). 
Die stijging wordt ook veroorzaakt door-
dat er na de herindeling ‘lijken uit de 
kast komen’ als gevolg van forse investe-
ringen in extra openbare voorzieningen, 
renovatie van wegen, groenbeheer e.d. 
door de betrokken gemeenten voordat 
de herindeling een feit is. Je ziet het al 
gebeuren.
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Nanda Gerlach, 
uw partner in 
fitness & 
gezondheid
door Sybert Blijdenstein
Na tien jaar Health Center Fit in  
Blaricum is Nanda Gerlach in mei 
jl. gestart met haar eigen, nieuwe 
SPORTLAB Laren dat gebaseerd is 
op de allernieuwste inzichten en tech-
nologieën op het gebied van fitness en 
gezondheid. Kleinschalig en persoon-
lijk. In haar ruime, verbouwde pand 
aan het Zevenend in Laren. 

Nanda, al vanaf 1995 een goede bekende 
in Blaricum, werkt daar o.a. met Body-
tec, een ultramoderne één op één training 
met elektrische spierstimulatie (EMS). 
Hiermee worden tijdens een slechts 20 
minuten durende ‘whole-body workout’ 
met gerichte oefeningen telkens acht 
spiergroepen tegelijk aangespannen. 
Zonder enige gewrichtsbelasting. Ideaal 
voor drukke mensen met een overvolle 
agenda. 

Bodytec gaat verder dan de traditionele 
trainingsvormen en levert een gegaran-
deerd resultaat in korte tijd. Naast fysio-
therapie en haar succesvolle (bindweef-
sel)massages - kunnen wij aanraden - kan 
men bijvoorbeeld ook bij Nanda terecht 
voor magnesiumpakkingen. Speciaal 
voor mensen met chronisch gespannen 
spieren. 

Gezond en genieten
In SPORTLABIn SPORTLAB gaat zij 
diensten aanbieden op gebied van trai-
ning, voeding en ontspanning; dé drie 
componenten voor een optimale gezond-
heid. Zo volgt na de zomer ‘Healthy 
meals to go’ én begeleiding bij gezond, 
maar vooral ook lekker eten. Gezond ge-
nieten. Daarin helpt zij de zo belangrijke 
balans te vinden! 

Even voorstellen… Oulli

door Gerda Jellema
Nog niet zo lang geleden vonden de 
ouders dat ze er zeker van waren dat 
ze bij elkaar zouden blijven en dat het 
tijd werd voor een ‘kleine’. En niet 
veel later werd er uit een hartvormig 
ei een lief, klein en eigenwijs vogeltje 
geboren. Even voorstellen…Oulli. 

Oulli is het geesteskind van Betsy Veen-
man-Schippers en schoondochter Karen 
Veenman- Zeilstra en geïnspireerd door 
het leventje van Sebastiaan die in 2015 
geboren is. Toen Karen in verwachting 
was jeukten de handen van Betsy, die 
kunstschilder is en in Laren woont, om 
iets met de babykamer te gaan doen, voor 
het eerst oma is natuurlijk ook prachtig. 

Karen wilde graag een langwerpig schil-
derij gebaseerd op kleinere vogelschilde-
rijtjes die Betsy ooit eens gemaakt had 
voor een atelierroute in Laren. Het werd 
een vrolijk langwerpig schilderij met al-
lerlei gekleurde vogeltjes op een draad, 
waarbij er eentje iets afweek van de an-
deren. Dit ene vogeltje werd Oulli. 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw  complete w oninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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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

FO
TO

 B
O

B
 A

W
IC

K

Door de ogen van Oulli
De komst van Sebastiaan was voor 
Karen en haar man reden om van Am-
sterdam naar Blaricum te verhuizen. 
De werkzaamheden voor haar bedrijf, 
waar zij de disciplines verkoop, mar-
keting, communicatie en technologie 
combineert, kon gedeeltelijk ook van-
uit Blaricum. Toen Betsy en Karen een 
keer aan het filosoferen waren over 
het vermarkten van kunst ontstond het 
idee om eens te experimenteren. Sa-
men aan de slag! Betsy: ‘Ik ben wel 
creatief, maar heb geen idee hoe je het 
moet aanpakken om publiciteit voor 
je werk te krijgen.’ Karen: ‘Sebasti-
aan wijst al van jongs af aan naar de 
kleuren op het vogeltjesdoek en vindt 
dit geweldig. Zo ontstond het idee om 
iets met dat ene vogeltje te doen.’ Oul-
li (spreek uit Oeli) die van alles mee-
maakt en kleine kinderen ontdekken 
de wereld door de ogen van Oulli. Zo 
gaat Oulli op reis en leert andere soor-
ten vogeltjes kennen. 

Schilderijtjes en verhaaltjes
Betsy en Karen willen op deze ma-
nier ook de kunst dicht bij de kinderen 
brengen. Karen: ‘Dit doe je door iets 
te herhalen, wat ze herkennen, dus je 
laat Oulli terugkomen. Bijvoorbeeld 
als iets tastbaars op kleding of door 
er naar te luisteren en te kijken in een 
video, of door samen voor te lezen uit 
een boekje.’ Betsy maakt tekeningen/
schilderijtjes en Karen verzint de ver-
haaltjes erbij. Dit komt op de site die 
Oulli heet. Hier is ook het assortiment 
te vinden en bestaat momenteel uit 
schilderijen, een boekje, kinderkle-
ding en textiel voor de aankleding van 
kinderkamers. Oulli is vernoemd naar 
de deurstop in de vorm van een uiltje 
in Karens huis. 

Blaricumse Kunststraat
Alles staat nog in de kinderschoenen 
en om het uit te proberen hoe kinde-
ren en ouders erop reageren hebben 
Betsy en Karen afgelopen Koningsdag 

op de Blaricumse Kunststraat gestaan. 
Kinderen reageerden spontaan, dus 
het spreekt de doelgroep zeker aan. 
Een stimulans, en het geeft het gevoel 
dat ze op de goede weg zitten. Daar 
waar het kan, zetten ze graag lokale 
ondernemers in. Bijvoorbeeld met het 
produceren van de dekbedjes voor kin-
deren met Oulli als opdruk waarvoor 
de buurvrouw met haar netwerk wordt 
benaderd of een vriendin die in de 
modewereld zit helpt met de stoffen. 
En natuurlijk zou het mooi zijn als de 
boekjes in de Blaricumsche boekhan-
del terecht komen.

Kijk op www.oulli.com voor de sfeer 
en meer informatie.

Betsy Veenman-Schippers

Karen Veenman- Zeilstra

SportLAB Laren
Zevenend 33B
1251 RL Laren

06-22196042
www.sportlab-laren.nl en 

www.bodytec-laren.nl
Aanmelden voor een gratis 

proefles Bodytec op 
nanda@bodytec-laren.nl 
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.
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De Bijvanck veertig jaar
door Sybert Blijdenstein
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaam-
heden in de Bijvanck. De eerste woningen werden in 1974 opgeleverd. Dat is
een goede veertig jaar geleden. Reden voor hei & wei om aan de boeiende
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.   

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

De Bijvanck, omstreeks 1974/1975

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

Gebiedsakkoord De Kampen: samen voor een uniek stuk natuur

door Frans Ruijter
Natuurgebied De Kampen moet optimale omstandigheden bieden voor weide-
vogels, met een hierop aangepast agrarisch gebruik. Op 22 december 2016 on-
dertekenden de gemeente Blaricum, Agrarische Stichting Blaricum, Provincie 
Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het gebiedsakkoord 
dat dit mogelijk moet maken. 

Dit kopte de regionale pers net voor de 
kerst van het afgelopen jaar. Men ging 
nog verder om uit te leggen hoe waarde-
vol dit meest noord-oostelijk van Blari-
cum gelegen gebied is: 
‘De Kampen is een bijzonder stuk land 
in de gemeente Blaricum. De historie als 
gemeenschappelijke weidegrond voor de 
Erfgooiers heeft tot gevolg gehad dat er 
bijna geen bebouwing te vinden is. Sa-
men met Eemland is De Kampen één 
van de grootste open graslandgebieden 
van Nederland. Met de ondertekening 
van het akkoord willen de vijf partijen 
De Kampen een mooi open graslandge-
bied laten blijven en verder ontwikkelen 
tot een gebied waarin volop weidevogels 
zitten. De terreinen worden gebruikt 
door boeren uit de buurt die het land 
duurzaam kunnen beheren. Het gebied is 
voor de recreant te beleven vanaf paden 
en dijken en biedt ruimte, rust en natuur 
vlakbij de stedelijke gebieden van het 
Gooi.’

Oude namen
Het wordt nu ‘De Kampen’ genoemd, 
maar vroeger heette het ‘Novus en Kam-

pen’. Vreemd dat dit grote gebied van 
200 bunder (200 ha.) genoemd werd naar 
maar een klein gedeelte van het geheel. 
Stef van den Bergh, jager en groot na-
tuurliefhebber, is er druk mee geweest 
om de oude benamingen voor dit laatste 
stukje Erfgooiersgebied van oude en in 
de volksmond ge-
bruikte namen weer 
boven tafel te krij-
gen. 
De hele Oostermeent 
was voor de bebou-
wing van de Bijvan-
ck en de aanleg van 
de A27 544 bunder 
(544 ha.) groot. Stef 
heeft uitgebreid 
speurwerk gedaan 
en vele documenten 
en personen geraad-
pleegd. Zo is hij ook 
met Anton van de 
Koot in het gebied 
rond gaan rijden. 
Anton was vroeger 
werkzaam bij de KI 
(Kunstmatige Inse-

minatie voor vee) en kwam in die jaren 
met zijn motor volop in dit gebied en 
kent het als zijn broekzak. Ondanks dat 
er in de laatste vijftig jaar veel is veran-
derd, veerde hij steeds op als hij weer 
wat herkende en verhaalde erover. Ook 
ik mocht mee en genoot met volle teugen 
van beider kennis van dit mooie, uitzon-
derlijke gebied. 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in bij-
gaand plaatje. De cijfers verwijzen naar 
de namen die de kampen vroeger hadden 
en de letters naar de wegen die er nog 

zijn, met uitzondering van E, de Kam-
persloot. 
Zoals zo vaak schuilt ook hier een ‘ad-
dertje onder het gras’; verschillende per-
celen zijn in handen van projectontwik-
kelaars. Laten we hopen dat de belangen 
van deze projectontwikkelaars en de on-
dertekenaars van dit gebiedsakkoord niet 
gaan botsen. Dit alles in het belang van 
een uniek gebied met een rijke historie 
en een mooie toekomst voor de zo be-
dreigde weidevogels, zodat wij en dege-
nen die na ons komen er ook nog volop 
van kunnen genieten.  

Gerrit Geurt Jozef Lanphen (Gerrit)
In memoriam  30 maart 1931 - 2 mei 2017

door Frans Ruijter
Gerrit is geboren aan het Fransepad 46 uit het huwelijk van Geurt Lanphen 
en Berta Calis. Hij was het derde kind van twaalf en de tweede jongen. In dit 

huishouden moest iedereen hard werken om te zorgen dat er voldoende te eten 
was voor iedereen. Gewerkt hebben zij zeker, als de beste. 

Na zijn militaire diensttijd kwam Ger-
rit bij de buitendienst van de gemeente 
te werken. Hij leerde bij toenmalig bur-
gemeester, P.A.L. van Ogtrop, Nel van 
Hamersveld kennen. Zij was daar werk-
zaam. Ze trouwden in februari 1959 en 
gingen wonen aan de Ruyschendaal 1. 
Later werd op het terrein naast het ouder-
lijk huis een dubbel woonhuis gebouwd. 
Hier gingen de gezinnen van Gerrit en 
zijn broer Lex wonen, ieder aan een kant. 
Dit huis staat aan de Ludenweg. Gerrit 
en Nel kregen twee kinderen, Eveline en 
Gerard.

Lampenjacht
Gerrit was een punctueel, een maat-
schappelijk en sociaal betrokken mens 
met een groot rechtvaardigheidsgevoel. 
Bij onrecht sprong hij in de bres. Thuis 
en op zijn werk was alles tot in de punt-
jes verzorgd. Als lid van de vrijwillige 
brandweer werd hij verantwoordelijk 
voor het onderhoud van het materiaal. 
Dat deed hij met overgave en tot ieders 
tevredenheid. Hij was een man van de 
klok. Als je met Gerrit afsprak, je kon de 
klok erop gelijk zetten, stond hij er twee 
minuten voor de afgesproken tijd. Jaren-

lang was hij op vrijdagavond in het dorp, 
op de fiets en later op de bromfiets, zoals 
hij het zelf altijd zei: ‘Op lampenjacht’. 
Hij controleerde de straatverlichting en 
op maandag werden de niet brandende 
lampen gerepareerd.

Klok
Van huis uit was het katholieke geloof 
Gerrit meegegeven. Ondanks alle ver-
anderingen die hij in al die jaren in de 

kerk heeft meegemaakt, bleef Gerrit een 
gelovig mens. Toen de  St. Vituskerk een 
paar jaar geleden werd gerestaureerd, 
werd de mooie koperen klok die altijd 
boven de Piëta hing (gemaakt door firma 
v.d. Bergh) verwijderd. Gerrit heeft alles 
in het werk gesteld om de klok voor de 
kerk te behouden. Uiteindelijk kwam hij 
te hangen in de ruimte onder de toren bij 
de hoofdingang. Tijdens het condoleren 
op zaterdag 6 mei jl. lag Gerrit daar op-
gebaard nabij ‘zijn klok’.

Gelukkig heeft Gerrit lang van zijn pen-
sioen mogen genieten, al waren de laat-
ste jaren voor hem en zijn naasten zwaar. 
Degene die zo graag anderen hielp, 
moest nu zelf geholpen worden. We zijn 
in Blaricum, waar hij trots op was, weer 
een bijzonder mens kwijtgeraakt. Wij 
van hei & wei wensen Nel, Eveline en 
Eric, Gerard en Elvira en zijn kleinzoon 
Stephan alle sterkte toe om dit verlies 
een plaats te geven. 

De kampbenamingen                                          
1.  Laarder Angerecht
2.  De Bieskamp
3.  De Snip
4.  Blok 12
5.  Laarder Kamp 
6.  De Doorn
7.  Kampen
8.  Novus (de Hoeven)
9.  De Kleine Hoeven
10.  Dwarskampen 

Namen van de wegen
A.  Laarder Angerechtsweg 
B.  Oostermeent
C.  Harderwijkerweg
D.  Kamperweg
E.  Kampersloot
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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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Eerste Molenweg 1962
De gemeente is op dit moment druk bezig deze weg, net als de hele Molenbuurt 

en een gedeelte van de Capittenweg, te renoveren. Het regenwater wordt losgekop-
peld van het rioolwater en zakt via een ingenieus systeem de grond in. Zo wordt 

meegewerkt om de verdroging van Nederland tegen te gaan. De huizen links op de 
foto zijn in 1922/1923 gebouwd door een aannemer uit Eemnes, in opdracht van 

de werkliedenvereniging St. Jozef, opgericht in 1907. Om in aanmerking te komen 
voor zo’n woning moest je lid zijn van deze werkliedenverenging. Net voor de 

Tweede Wereldoorlog nam de gemeente de huizen over. Begin jaren tachtig van de 
vorige eeuw zijn ze gesloopt en is het gebied ruimtelijk opnieuw ingedeeld, zodat 

er meer woningen gebouwd konden worden. 
De Goede Verwachting

In het midden van de foto is de schoorsteen van De Goede Verwachting te zien; de 
Blaricumsche Coöperatieve Melkfabriek, opgericht in 1922. Na de sluiting van de 
fabriek kwam het chemische bedrijf Du Crocq in het pand. Het bedrijf verspreidde 

een nogal apart soort aromalucht, waardoor het in de volksmond de bijnaam ‘de 
Stinkfabriek’ kreeg. Alphag was het volgende bedrijf wat zich daar vestigde. Dit 
bedrijf in glas- en kunststofverpakkingen is een paar jaar geleden met haar acti-
viteiten gestopt. Nu zijn er plannen om daar woningen te bouwen. In de loop der 

jaren verandert niet alleen de bestrating, maar ook de bebouwing.  
Autovrij

De drie kinderen op de foto zijn: Alice (van Bertus Borsen en Antoinette Jacobs) 
met step, Fransje (van Toon Calis en Adriana Janssen) gebogen boven de 

kinderwagen en Antoinette, tweelingzus van Fransje in het donkere jurkje. 
Men kon toen nog gewoon op straat spelen, er is geen auto te bekennen. 

Hoe anders is dit anno 2017.
Aangeleverd door Frans Ruijter

Daphne van Zomeren
@actiefmetjehond 
De schaapskudde van Blaricum 
voor het eerst de hei op.

Eveline Bersma@BureauBersma  
‘Vrijheid geef het door’. Deze veteraan van 102 
jaar, kwam vanuit  Australië naar Blaricum om 
bij de 4meiherdenking te zijn. Hulde!

De sfi nx van Blaricum

door Robert Weijdert
Jarenlang heb ik in de bovenbouw van het vwo De onbekende maarschalk en 
De koning is dood van A. Alberts gelezen. Voor mij de twee mooiste verhalen 
uit de Nederlandse literatuur; de vriendelijke maar raadselachtige personages 
die voortdurend lijken te verdwijnen in de randgebieden van Nederlands-Indië 
en de tot op het bot uitgebeende stijl met echo-effect van woordherhalingen, 
hadden tijdens mijn studietijd een diepe indruk gemaakt. 

De bewondering is niet overgegaan. Van 
Alberts heb ik geleerd dat een goede pro-
zazin is als een dichtregel, onverander-
baar. Nog steeds staan De eilanden, De 
vergaderzaal, De bomen en De vrouw 
met de parasol op een aparte plaats in 
mijn boekenkast. Dat Alberts in Blari-
cum heeft gewoond op Bergweg 4 was 
bekend, maar dat hij zo’n reputatie had 
bij neerlandici veel minder. Hetgeen 
ongetwijfeld te maken heeft met zijn 
teruggetrokken bestaan, wat hem de bij-
naam de sfi nx van Blaricum opleverde; 
hij leefde niet in de wereld, maar hing er 
tegenaan.

Leven op de rand
En nu is er de biografi e Leven op de rand 
van Graa Boomsma, die veel van wat be-
kend én onbekend was, in dit fraai vorm-
gegeven boek bijeen heeft gebracht. Het 
heeft een mooi en gedetailleerd portret 
opgeleverd. Boomsma begint in het jaar 
1939 als Alberts zijn studie indologie af-
rondt en naar Nederlands-Indië vertrekt, 
waar hij op het eiland Madoera als be-
stuursambtenaar wordt gestationeerd. 
Na de inval van de Japanners wordt hij 
van 1942 tot 1945 geïnterneerd. In 1946 
keert hij terug. Die zeven jaar zijn bepa-
lend geweest voor zijn schrijverschap. 
Hij heeft zich nooit los kunnen maken 
van de overweldigende indrukken die 
hij had opgedaan. Heimwee is het sleu-
telwoord als je zijn werk wil begrijpen. 
Hij schrijft, zoals hij zelf zegt, ‘om zich 
door dat heimwee weer gevangen te ge-
ven’.

Blaricum
Na Amsterdam komt hij in 1968 naar 
Blaricum. Alberts woonde naast de Hei-
neken-brouwerij toen door een uitbrei-
ding het hele woonblok werd opgekocht. 
Hij moest verhuizen en kreeg het pand 
op de Bergweg 4 aangeboden. Het werd 
aangekocht voor 80.000 gulden en voor 
40.000 aan hem doorverkocht. Het stil-
le dorp dicht bij de bossen van de Lage 
Vuursche die hem herinnerden aan zijn 
jeugd in Apeldoorn, kon hem wel beko-
ren. Tot aan zijn dood op 16 december 
1995 heeft hij er gewoond. Dagelijks 
vertrok hij naar Den Haag voor zijn werk 
bij Buitenlandse Zaken. Ondertussen 

werkte hij met grote discipline aan zijn 
oeuvre. Het was noodzaak vanwege zijn 
slechte fi nanciële situatie, want hij had in 
Indonesië geen pensioen opgebouwd. In 
het laatste deel van zijn leven kreeg hij de 
erkenning voor zijn uitzonderlijk schrij-
verschap; De vergaderzaal - dat pas na 
twintig jaar zijn slot kreeg - verscheen en 
was een groot succes. In 1991 kreeg hij 
de P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuv-
re. De aan de prijs verbonden 75.000 gul-
den ledigde zijn fi nanciële nood. Booms-
ma vermeldt verschillende anekdotes 
over Alberts: over zijn teruggetrokken 
bestaan, de verbouwingen aan het huis 
dat kleinere ramen kreeg en extra sloten 
vanwege het angstige karakter van zijn 
vrouw, zijn drankprobleem en zijn ruzie 
met de buren van Bergweg 6, dat zelfs op 
een handgemeen uitliep. In 1992 over-
leed zoals Boomsma zegt ‘de schrijver 
van het weergaloos verdwijnen’.
Het huis werd verkocht voor 680.000 
euro.

Graa Boomsma – 
Leven op de rand. 

Biografi e A. Alberts
ISBN 9789028242241
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 8.00 – 15.30 uur

Za. van 09.00 – 12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

ociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

22 juni 2017: politiek café in het gemeentehuis 
Komt u ook?

Op donderdagavond 22 juni aanstaande gaan raadsleden van Blaricum graag met 
u in gesprek over de bestuurlijke toekomst.  heeft vast al gehoord en of gelezen 
dat ook Blaricum onderdeel is geworden van een herindelingsprocedure die de 
provincie in februari is gestart. Raadsleden delen jdens deze avond hun stand-
punten met u en horen graag hoe u over dit onderwerp denkt. 

Het programma voor de avond is:
  Toelichting van het herindelingsproces 
door de voorzitter van de gemeente-
raad, burgemeester Joan de Zwart-
Bloch.
  Toelichting standpunten van de politie-
ke partijen door de fractievoorzitters.

•  Inwoners in gesprek met de verschil-
lende politieke partijen.

  ractievoorzitters koppelen terug wat 
de gesprekken hen heeft opgeleverd.

Wilt u zich alvast inlezen? Op 
www.blaricum.nl onder ‘Toekomst 

Blaricum’ vindt u informatie over dit 
onderwerp. Geeft u zich alstublieft 
vooraf op via gri er@blaricum.nl als u 
het politiek caf  wilt bijwonen. 
De bijeenkomst vindt plaats in het ge-
meentehuis van Blaricum, van 20.00 uur 
tot ongeveer 22.00 uur. 

De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en pre ge leef-
omgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom 
is de gemeente Blaricum bezig met het opstellen van een emeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan ( VVP). 

Afgelopen november en december 
heeft u, als bewoners, in groten getale 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid 
aandachts- en knelpunten aan te 
dragen. Mede op basis daarvan zijn 
ontwerpmaatregelen en oplossingsrich-
tingen geformuleerd. Deze willen wij 
graag aan u presenteren en uw mening 
daarover horen, voordat het plan de -
nitief wordt afgemaakt. We nodigen u 
daarom van harte uit voor een bewo-
nersavond op woensdag 2  juni 2017, 
aanvang 20.00 uur, in de raadzaal in het 
gemeentehuis in Blaricum. 

emeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan
Het GVV  beschrijft de langetermijn-
visie van de gemeente op verkeer 

en vervoer. Het plan schetst onder 
andere de gewenste infrastructuur 
met aandacht voor verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid en lee aarheid. Ook 
beschrijft het GVV  op hoofdlijnen 
welke maatregelen hiervoor nodig 
zijn. amen vormt dit de leidraad voor 
investeringen in de komende jaren. 

Wat gebeurt er op de 
bewonersavond? 
De avond begint met een korte 
terugblik: welke aandachtspunten 
en knelpunten zijn aangedragen en 
waar liggen de grootste uitdagin-
gen op het gebied van verkeer in de 
komende jaren. Vervolgens wordt per 
vervoerswijze (auto, vrachtverkeer, 

ets, voetganger, openbaar vervoer, 

landbouwverkeer en hulpdiensten) 
een beeld geschetst van de huidige 
verkeersstructuur. 

Daarna wordt geschetst welke maat-
regelen en oplossingsrichtingen tot 
de mogelijkheden behoren. Tot slot 
is er ruimte om uw input daarover te 
geven: zijn de juiste aandachtspunten 
benoemd en/of missen er bepaalde 
oplossingsrichtingen? 

Wat doen we met uw input? 
De feedback op de gevonden knel-
punten en de daaruit geformuleerde 
maatregelen en oplossingsrichtin-
gen worden besproken tijdens het 
openbare rondetafelgesprek van de 
gemeenteraad in september 2017. Dit 
vormt de basis van de beleidsvorming 
op het gebied van verkeer en vervoer. 
Het de nitieve GVV  wordt uiteindelijk 
omstreeks oktober/november 2017 
vastgesteld door de gemeenteraad. 

VERKEER EN VERVOER IN BLARICUM: 
WAAR ZIET U KAN EN VOOR MAATREGELEN EN O LO ING RICHTINGEN? 
PRAAT MEE OP DE BEWONERSAVOND OP 28 JUNI 2017

Tweede 
Pinksterdag 
gesloten
Het gemeentehuis, het BEL-kantoor 
en de gemeentewerf zijn op Tweede 

inksterdag (maandag 5 juni) geslo-
ten. Ook is telefoonnummer 14 035 
niet bereikbaar. Op overige dagen 
zijn wij geopend op de gebruikelijke 
tijden. 

Op donderdag 31 augustus 2017 orga-
niseren de drie B L-gemeenten alweer 
voor de negende keer een bijeenkomst 
voor alle veteranen die in Blaricum, 
Eemnes en Laren wonen.

Alle veteranen uit Blaricum, Eemnes en 
Laren die bij het Veteraneninstituut in-
geschreven staan, ontvangen binnenkort 
een persoonlijke uitnodiging. Bent u een 
veteraan in n van de BEL-gemeenten, 
maar staat u niet ingeschreven bij het 
Veteraneninstituut? Ook dan kunt u zich 

binnenkort voor de BEL-Veteranendag 
aanmelden: u bent van harte welkom! 

De Veteranendag is overigens niet alleen 
voor de nog in leven zijnde militairen die 
zijn ingezet tijdens de Tweede Wereld-
oorlog of daarna in voormalig Neder-

lands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea. De 
bijeenkomst is ook voor ‘jonge vetera-
nen’: mannen en vrouwen die hebben 
deelgenomen aan vredesmissies in 
internationaal verband, zoals in Libanon, 
Cambodja, het voormalig oegoslavi , 
Irak, Afghanistan en Mali.

Vooraankondiging: BEL-Veteranendag 2017
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BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor meer informatie over de agenda op: www.mooisticht.nl 

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

Wilt u de 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 het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Blaricum Dorp’ (NL.IMRO.0376.BPDorpBlaricum-
Vo01) vanaf 12 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Dit voornamelijk actualiserende be-
stemmingsplan maakt de planologische 
regeling voor dit gebied up-to-date. 
Voorafgaand aan deze procedure is eerst 
een centrumvisie vastgesteld en vervol-
gens, voor het gehele dorp, een nota van 
uitgangspunten. Op basis van die besluit-
vorming wordt in dit bestemmingsplan 
met name het aantal horecavestigingen 
aan banden gelegd. Ook wordt (naast 
enkele meer ondergeschikte wijzigingen) 
een aantal ontwikkelingen verwerkt 
waarop al separate besluitvorming heeft 
plaatsgevonden, dan wel waarvoor plan-
vorming (inclusief onderzoeken) genoeg 
is geconcretiseerd. Voor een compleet 
beeld verwijzen we naar de toelichting bij 
het bestemmingsplan.

Procedure
Het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Blaricum Dorp’ ligt vanaf 12 mei 2017 
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 af-
spraak, tel. 14 035. Ook kunt u het voor-
ontwerpbestemmingsplan bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl (webadres: 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.
IMRO.0376.BPDorpBlaricum-Vo01).

U kunt gedurende de termijn van terinza-
gelegging schriftelijk een reactie indienen 
bij de burgemeester en wethouders van 
Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, 
onder vermelding van ‘Inspraakreactie 
voorontwerpbestemmingsplan Blaricum 
Dorp’. 

Ook kunt u een mondelinge reactie indie-
nen. Hiervoor moet u, binnen de termijn 
van de terinzagelegging, een afspraak 
maken met meneer R. de Graauw van de 
BEL Combinatie, tel. 14 035. Dit kan tot 
drie werkdagen vóór de afloop van de 
termijn van terinzagelegging.

Voorontwerpbestemmingsplan 
Blaricum Dorp

Het appartementengebouw ‘Villa 
Blarikom’ in de Blaricummer-
meent heeft zijn hoogste punt 
bereikt. 

Donderdagmiddag 18 mei 2017 
plaatste wethouder Anne-Marie 
Kennis een plaquette in een muur 
van het pand. Dit deed zij samen 
met Tomas van den Berg, direc-
teur van ontwikkelaar De Langen 
& van den Berg B.V.

In Villa Blarikom komen twaalf 
sfeervolle appartementen en twee 
ruime penthouses. 

Hoogste punt bereikt van apparte-
mentengebouw ‘Villa Blarikom’

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke 
nieuws? Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER EN FACEBOOK
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Komt u ook?

Op donderdagavond 22 juni aanstaande gaan raadsleden van Blaricum graag met 
u in gesprek over de bestuurlijke toekomst.  heeft vast al gehoord en of gelezen 
dat ook Blaricum onderdeel is geworden van een herindelingsprocedure die de 
provincie in februari is gestart. Raadsleden delen jdens deze avond hun stand-
punten met u en horen graag hoe u over dit onderwerp denkt. 

Het programma voor de avond is:
  Toelichting van het herindelingsproces 
door de voorzitter van de gemeente-
raad, burgemeester Joan de Zwart-
Bloch.
  Toelichting standpunten van de politie-
ke partijen door de fractievoorzitters.

•  Inwoners in gesprek met de verschil-
lende politieke partijen.

  ractievoorzitters koppelen terug wat 
de gesprekken hen heeft opgeleverd.

Wilt u zich alvast inlezen? Op 
www.blaricum.nl onder ‘Toekomst 

Blaricum’ vindt u informatie over dit 
onderwerp. Geeft u zich alstublieft 
vooraf op via gri er@blaricum.nl als u 
het politiek caf  wilt bijwonen. 
De bijeenkomst vindt plaats in het ge-
meentehuis van Blaricum, van 20.00 uur 
tot ongeveer 22.00 uur. 

De gemeente Blaricum hecht veel belang aan een veilige en pre ge leef-
omgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom 
is de gemeente Blaricum bezig met het opstellen van een emeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan ( VVP). 

Afgelopen november en december 
heeft u, als bewoners, in groten getale 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid 
aandachts- en knelpunten aan te 
dragen. Mede op basis daarvan zijn 
ontwerpmaatregelen en oplossingsrich-
tingen geformuleerd. Deze willen wij 
graag aan u presenteren en uw mening 
daarover horen, voordat het plan de -
nitief wordt afgemaakt. We nodigen u 
daarom van harte uit voor een bewo-
nersavond op woensdag 2  juni 2017, 
aanvang 20.00 uur, in de raadzaal in het 
gemeentehuis in Blaricum. 

emeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan
Het GVV  beschrijft de langetermijn-
visie van de gemeente op verkeer 

en vervoer. Het plan schetst onder 
andere de gewenste infrastructuur 
met aandacht voor verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid en lee aarheid. Ook 
beschrijft het GVV  op hoofdlijnen 
welke maatregelen hiervoor nodig 
zijn. amen vormt dit de leidraad voor 
investeringen in de komende jaren. 

Wat gebeurt er op de 
bewonersavond? 
De avond begint met een korte 
terugblik: welke aandachtspunten 
en knelpunten zijn aangedragen en 
waar liggen de grootste uitdagin-
gen op het gebied van verkeer in de 
komende jaren. Vervolgens wordt per 
vervoerswijze (auto, vrachtverkeer, 

ets, voetganger, openbaar vervoer, 

landbouwverkeer en hulpdiensten) 
een beeld geschetst van de huidige 
verkeersstructuur. 

Daarna wordt geschetst welke maat-
regelen en oplossingsrichtingen tot 
de mogelijkheden behoren. Tot slot 
is er ruimte om uw input daarover te 
geven: zijn de juiste aandachtspunten 
benoemd en/of missen er bepaalde 
oplossingsrichtingen? 

Wat doen we met uw input? 
De feedback op de gevonden knel-
punten en de daaruit geformuleerde 
maatregelen en oplossingsrichtin-
gen worden besproken tijdens het 
openbare rondetafelgesprek van de 
gemeenteraad in september 2017. Dit 
vormt de basis van de beleidsvorming 
op het gebied van verkeer en vervoer. 
Het de nitieve GVV  wordt uiteindelijk 
omstreeks oktober/november 2017 
vastgesteld door de gemeenteraad. 

VERKEER EN VERVOER IN BLARICUM: 
WAAR ZIET U KAN EN VOOR MAATREGELEN EN O LO ING RICHTINGEN? 
PRAAT MEE OP DE BEWONERSAVOND OP 28 JUNI 2017

Tweede 
Pinksterdag 
gesloten
Het gemeentehuis, het BEL-kantoor 
en de gemeentewerf zijn op Tweede 

inksterdag (maandag 5 juni) geslo-
ten. Ook is telefoonnummer 14 035 
niet bereikbaar. Op overige dagen 
zijn wij geopend op de gebruikelijke 
tijden. 

Op donderdag 31 augustus 2017 orga-
niseren de drie B L-gemeenten alweer 
voor de negende keer een bijeenkomst 
voor alle veteranen die in Blaricum, 
Eemnes en Laren wonen.

Alle veteranen uit Blaricum, Eemnes en 
Laren die bij het Veteraneninstituut in-
geschreven staan, ontvangen binnenkort 
een persoonlijke uitnodiging. Bent u een 
veteraan in n van de BEL-gemeenten, 
maar staat u niet ingeschreven bij het 
Veteraneninstituut? Ook dan kunt u zich 

binnenkort voor de BEL-Veteranendag 
aanmelden: u bent van harte welkom! 

De Veteranendag is overigens niet alleen 
voor de nog in leven zijnde militairen die 
zijn ingezet tijdens de Tweede Wereld-
oorlog of daarna in voormalig Neder-

lands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea. De 
bijeenkomst is ook voor ‘jonge vetera-
nen’: mannen en vrouwen die hebben 
deelgenomen aan vredesmissies in 
internationaal verband, zoals in Libanon, 
Cambodja, het voormalig oegoslavi , 
Irak, Afghanistan en Mali.

Vooraankondiging: BEL-Veteranendag 2017
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BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit
Iedere dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in 
Eemnes. Kijk voor meer informatie over de agenda op: www.mooisticht.nl 

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

Wilt u de 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 het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Blaricum Dorp’ (NL.IMRO.0376.BPDorpBlaricum-
Vo01) vanaf 12 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Dit voornamelijk actualiserende be-
stemmingsplan maakt de planologische 
regeling voor dit gebied up-to-date. 
Voorafgaand aan deze procedure is eerst 
een centrumvisie vastgesteld en vervol-
gens, voor het gehele dorp, een nota van 
uitgangspunten. Op basis van die besluit-
vorming wordt in dit bestemmingsplan 
met name het aantal horecavestigingen 
aan banden gelegd. Ook wordt (naast 
enkele meer ondergeschikte wijzigingen) 
een aantal ontwikkelingen verwerkt 
waarop al separate besluitvorming heeft 
plaatsgevonden, dan wel waarvoor plan-
vorming (inclusief onderzoeken) genoeg 
is geconcretiseerd. Voor een compleet 
beeld verwijzen we naar de toelichting bij 
het bestemmingsplan.

Procedure
Het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Blaricum Dorp’ ligt vanaf 12 mei 2017 
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 af-
spraak, tel. 14 035. Ook kunt u het voor-
ontwerpbestemmingsplan bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl (webadres: 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.
IMRO.0376.BPDorpBlaricum-Vo01).

U kunt gedurende de termijn van terinza-
gelegging schriftelijk een reactie indienen 
bij de burgemeester en wethouders van 
Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, 
onder vermelding van ‘Inspraakreactie 
voorontwerpbestemmingsplan Blaricum 
Dorp’. 

Ook kunt u een mondelinge reactie indie-
nen. Hiervoor moet u, binnen de termijn 
van de terinzagelegging, een afspraak 
maken met meneer R. de Graauw van de 
BEL Combinatie, tel. 14 035. Dit kan tot 
drie werkdagen vóór de afloop van de 
termijn van terinzagelegging.

Voorontwerpbestemmingsplan 
Blaricum Dorp

Het appartementengebouw ‘Villa 
Blarikom’ in de Blaricummer-
meent heeft zijn hoogste punt 
bereikt. 

Donderdagmiddag 18 mei 2017 
plaatste wethouder Anne-Marie 
Kennis een plaquette in een muur 
van het pand. Dit deed zij samen 
met Tomas van den Berg, direc-
teur van ontwikkelaar De Langen 
& van den Berg B.V.

In Villa Blarikom komen twaalf 
sfeervolle appartementen en twee 
ruime penthouses. 

Hoogste punt bereikt van apparte-
mentengebouw ‘Villa Blarikom’

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke 
nieuws? Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER EN FACEBOOK
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De scheidingsstations van de GAD doen 
dit jaar weer mee aan de Wec cle-
inleveractie. Heeft u nog kleine oude 
elektrische apparaten in huis liggen of 
is een spaarlamp stukgegaan? Als u dit 
elektronische afval (e-waste) inlevert bij 

n van de vier scheidingsstations van 
de GAD, spaart u punten waarmee u 
kans maakt op een nieuw elektrisch ap-
paraat. Bovendien winnen de vijfentwin-
tig gemeenten met de meeste punten 
per inwoner een sponsorcheque van 
€ 1000,- voor hun sinterklaasintocht.

Zo doet u mee
1.  Ga naar een GAD-scheidingsstation.
2.  Lever uw e-waste in.
3.  Zet, ter plaatse op het GAD-schei-

dingsstation, de locatieherkenning op 
uw smartphone aan.

4.  Ga naar www.wec cle.nl/inleveren. 
5.  Ga naar ‘Ik wil inchecken’ en geef uw 

punten voor de sinterklaasintocht.  
Doordat u op de app de postcode van 
uw huisadres kunt invoeren, speelt 
u automatisch mee voor de sinter-
klaasintocht in Blaricum. Het maakt 
daarvoor niet uit op welke van de vier 
GAD-scheidingsstations u bent.

.  U ontvangt een bevestigingsmail met 
een link. Daarin staat direct of u een 
nieuw apparaat heeft gewonnen. 

Over Wecycle
aarlijks verdwijnt zo’n 35 miljoen kilo 

aan kleine apparaten en lampen in de 
vuilnisbak. Hierdoor gaan ze verloren 
voor rec cling. Wec cle laat elektrische 
apparaten voor tachtig procent rec clen 
en spaarlampen zelfs voor negentig pro-
cent. Door rec cling blijven grondsto en 
behouden en komen schadelijke sto en 
niet in het milieu terecht.

Meer informatie
De actie loopt tot en met 31 augustus 
2017. Meer informatie vindt u op 
www.wec cle.nl/inleveren 

Inleveractie kleine elektrische 
apparaten op GAD-scheidingsstations
Win prijzen en steun de 
sinterklaasintocht!

Na diverse dialoogsessies met Blaricummers dit jaar en vorig jaar  wil de ge-
meente graag met inwoners in gesprek blijven. Om de meningen en ideeën uit 
het dorp op te halen en inwoners ook met elkaar te verbinden. De Dialoog zal 
dan ook op verschillende manieren terugkomen. Onder andere via een jaarlijkse 
algemene dialoogsessie en via bijeenkomsten op speci eke onderwerpen. 

Resultaten Dialoog 
8 april 2017
Bij de meest recente dialoogsessie 
op  april jongstleden hebben zo’n 
vijftig inwoners samen gesproken over 
onderwerpen als identiteit, groene en 
schone omgeving, en veilig verkeer. 
De tips en idee n uit deze gesprekken 
gaan veelal over hoe behouden en 
versterkt kan worden wat Blaricum tot 
Blaricum maakt. Van de zeven groepen 
uit deze laatste dialoogsessie willen 
vier groepjes hun plannen zelf verder 
uitwerken. Het samenvattende verslag 
vindt u op www.blaricum.nl ( rojec-
ten > Dialoog Blaricum > Resultaten 
Dialoog 2017).

Wat gebeurt er met de 
inbreng?
Het bestuur en de ambtenaren 
houden rekening met de suggesties 
en verbeterpunten aan de gemeente. 
Kleine concrete suggesties kunnen 
mogelijk bij de uitvoering van regulier 
werk zoals onderhoud worden mee-
genomen. Initiatieven van de groepen 
worden door de groepjes deelnemers 
zelf uitgewerkt. De gemeente kan 
mogelijk op verzoek bijdragen door 
budget of capaciteit van ambtenaren 
vrij te maken. 

BLARICUM BLIJFT IN DIALOOG

De laatste jd krijgt de D ( rondsto en en fvalsto endienst) zo nu en dan de 
vraag of je als inwoner je afval ook mag laten ophalen door een ander bedrijf dan 
de D. en begrijpelijke vraag  op andere vlakken kun je toch ook zelf kiezen met 
wie je in zee gaat  Voor je huishoudelijk afval gelden echter andere regels.

In Nederland is de inzameling van 
huishoudelijk afval geregeld in de Wet 
Milieubeheer (landelijk) en de Afvalstof-
fenverordening (gemeentelijk en in ons 
geval regionaal). Zo is iedere Nederlan-
der verzekerd van de mogelijkheid om 
zijn huishoudelijk afval te laten ophalen. 
De overheid is daarmee verantwoorde-
lijk voor het inzamelen en kan als enige 
aanwijzen welke organisatie of bedrijf 
het huishoudelijk afval ophaalt. In onze 
regio is de GAD daarvoor aangewezen. 
Bedrijven die die aanwijzing niet heb-
ben, mogen het huishoudelijk afval niet 
ophalen.

Wellicht vraagt u zich nu af waarom er 

dan toch zoveel bedrijven zijn die afval 
inzamelen. Dat komt omdat de inzame-
ling van bedrijfsafval aan andere regels 
is gebonden. Omdat de markt voor 
bedrijfsafval erg groot is, zijn er ook veel 
afvalbedrijven. Die bedrijven mogen 
echter alleen bedrijfsafval inzamelen, en 
geen huishoudelijk afval.

De GAD is zich bewust van zijn bijzon-
dere positie en wil, mede daarom, de 
inzameling van uw huishoudelijk afval 
goed laten verlopen. Mocht het des-
ondanks voorkomen dat u ontevreden 
bent, neem dan contact op met de GAD. 
Zij zullen dan, waar mogelijk in overleg 
met u, zoeken naar een oplossing.

Wie mag mijn huishoudelijk afval 
ophalen?

Vorig jaar zomer is er in de regio ooi- en Vechtstreek weer ta ussnoeisel ingeza-
meld om te kunnen gebruiken als grondstof voor medicijnen tegen kanker. Deze 
inzameling leverde naast de belangrijke grondstof ook het mooie bedrag van bijna 

 2 00 - op. 

Dit bedrag is onlangs door wethouder 
Liesbeth Boersen-de Jong, Daniel Walkot 
(GAD) en wethouder Gerrit as (Huizen) 
overhandigd aan stichting Viore. Dit is 
een in Hilversum gevestigd informatie- 

en activiteitencentrum voor mensen die 
leven met de gevolgen van kanker. Wet-
houder Liesbeth Boersen-de ong heeft 
zich er sterk voor gemaakt dat Viore als 
goed doel voor deze actie werd gekozen. 

Mooie opbrengst inzameling 
taxussnoeisel

Afvalstoffenheffing
Ieder huishouden draagt bij aan de kosten van het ophalen en verwerken van 
huishoudelijk afval door het betalen van de afvalsto enhe ng. Deze he ng 
wordt niet alleen gebruikt om uw afval te kunnen ophalen en verwerken. Uit de 
afvalsto enhe ng worden ook de afvalscheidingsstations en wijkcontainers voor 
glas en te tiel betaald, maar ook bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil.
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Ergert u zich ook zo aan rotzooi in de buurt? 
Leen gratis de zwerfafvalaanhanger!
Zwerfafval staat met stip op nummer n als het gaat om grootste ergernissen van 
Nederlanders. Daarom stellen de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafval-
aanhanger met gereedschap ter beschikking. Hiermee wordt het opruimen van 
zwerfafval in uw buurt of het schoonmaken van groenstroken een makkie  

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initia-
tief van de gemeenten om inwoners, 
buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknap-
pen van de leefomgeving is tenslotte 
niet alleen een taak van de gemeente, 
maar ook van inwoners.

In de aanhanger zitten onder andere 
vegers, scho els, vuilknijpers, snoei-
scharen, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, 

pionnen en zelfs een EHBO-ko er. Ook 
bevat de aanhanger spullen om kleine 
klusjes in de wijk mee op te knappen. 
Zoals voor het rechtzetten van paaltjes 
of borden. Behalve gereedschap biedt 
de aanhanger zelfs de mogelijkheid om 
na afloop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, 
school of inwoner kan de aanhanger 
reserveren. Dit kan telefonisch door te 
bellen met de wer eheerder via het 
gemeentelijke telefoonnummer 14 035 

(elke werkdag van .00 tot 1 .00 uur). 
Bij het reserveren kunt u ook direct een 
afspraak maken voor advies over de uit 
te voeren werkzaamheden of over het 
afvoeren van het verzamelde (snoei)

afval. De aanhanger haalt u op bij de 
gemeentewerf, Zuidersingel 2, Eemnes. 
Na gebruik moeten alle gereedschap-
pen weer volledig en schoon worden 
ingeleverd. 

In 1 7 beloofden ze elkaar trouw. Op 1  mei 2017, precies vijftig jaar later, vierden 
oop lagge (1 43) en Ans Boog (1 4 ) hun gouden huwelijksjubileum. Dit deden zij 

samen met burgemeester oan de Zwart-Bloch. Zij ging in de ochtend met een mooie 
bos bloemen bij het echtpaar op bezoek.

Typecursus
Hoe het begon? oop zag Ans voor 
het eerst bij een t pecursus. ‘Ik vond 
haar meteen een knappe verschijning. 
Natuurlijk begon ik snel een praatje met 
haar. Ze was heel aardig en ik probeerde 
een afspraakje te regelen’. Dat lukte. Ze 
dronken een beetje, praatten wat en 
‘verder niks spannends maar wel een 
klein kusje’, aldus oop. Volgens Ans was 
het helemaal geen liefde op het eerste 
gezicht. Toch trouwde ze maar al te 
graag met hem.

19 mei 1967
Tijdens een etentje stelde oop d  vraag 
aan Ans. Ze verloofden zich en na een 
jaar werd de trouwdatum vastgesteld: 
19 mei 1967 moest het worden. Joop en 

Ans gaven elkaar het jawoord in het ge-
meentehuis van Hilversum, in het bijzijn 
van hun familie en vrienden. Er volgden 
een gezellig diner en een klein feestje. 

Toch Blaricum
Ans is van oorsprong Hilversummer. Joop 
niet. Hij is geboren in Groningen, maar 
verhuisde al op vierjarige leeftijd naar 
Hilversum. Het echtpaar besloot tijdens 
hun eerste huwelijksjaren dan ook in Hil-
versum te blijven wonen. Daar kregen zij 
twee kinderen: Brigitte (1 70) en Gilbert 
(1 74). Toen Gilbert n jaar was, kozen 
ze voor Blaricum. 

Tijd om te genieten
Na een baan bij Defensie heeft oop 
de rest van zijn carri re in de muziek-

industrie gewerkt, waaronder bij Radio 
Veronica. Ans werkte als secretaresse 
bij de Roter pillenfabriek (nu Rotor 
Media). Toen ze zwanger was van haar 
eerste kind stopte ze met werken. inds 
oop met pensioen is, is het tijd voor 

leuke dingen. Het echtpaar gaat veel op 

vakantie en weer thuis luisteren ze graag 
naar Blues en Rock ’n Roll, met n groot 
idool: Elvis resle . ‘We genieten enorm 
van al het moois om ons heen. Van onze 
kinderen, en de kleinkinderen waar we 
graag op passen. En bovenal nog steeds 
van elkaar!’

Typecursus leidt tot lang huwelijk voor echtpaar Plagge

Foto: Studio Kastermans
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De scheidingsstations van de GAD doen 
dit jaar weer mee aan de Wec cle-
inleveractie. Heeft u nog kleine oude 
elektrische apparaten in huis liggen of 
is een spaarlamp stukgegaan? Als u dit 
elektronische afval (e-waste) inlevert bij 

n van de vier scheidingsstations van 
de GAD, spaart u punten waarmee u 
kans maakt op een nieuw elektrisch ap-
paraat. Bovendien winnen de vijfentwin-
tig gemeenten met de meeste punten 
per inwoner een sponsorcheque van 
€ 1000,- voor hun sinterklaasintocht.

Zo doet u mee
1.  Ga naar een GAD-scheidingsstation.
2.  Lever uw e-waste in.
3.  Zet, ter plaatse op het GAD-schei-

dingsstation, de locatieherkenning op 
uw smartphone aan.

4.  Ga naar www.wec cle.nl/inleveren. 
5.  Ga naar ‘Ik wil inchecken’ en geef uw 

punten voor de sinterklaasintocht.  
Doordat u op de app de postcode van 
uw huisadres kunt invoeren, speelt 
u automatisch mee voor de sinter-
klaasintocht in Blaricum. Het maakt 
daarvoor niet uit op welke van de vier 
GAD-scheidingsstations u bent.

.  U ontvangt een bevestigingsmail met 
een link. Daarin staat direct of u een 
nieuw apparaat heeft gewonnen. 

Over Wecycle
aarlijks verdwijnt zo’n 35 miljoen kilo 

aan kleine apparaten en lampen in de 
vuilnisbak. Hierdoor gaan ze verloren 
voor rec cling. Wec cle laat elektrische 
apparaten voor tachtig procent rec clen 
en spaarlampen zelfs voor negentig pro-
cent. Door rec cling blijven grondsto en 
behouden en komen schadelijke sto en 
niet in het milieu terecht.

Meer informatie
De actie loopt tot en met 31 augustus 
2017. Meer informatie vindt u op 
www.wec cle.nl/inleveren 

Inleveractie kleine elektrische 
apparaten op GAD-scheidingsstations
Win prijzen en steun de 
sinterklaasintocht!

Na diverse dialoogsessies met Blaricummers dit jaar en vorig jaar  wil de ge-
meente graag met inwoners in gesprek blijven. Om de meningen en ideeën uit 
het dorp op te halen en inwoners ook met elkaar te verbinden. De Dialoog zal 
dan ook op verschillende manieren terugkomen. Onder andere via een jaarlijkse 
algemene dialoogsessie en via bijeenkomsten op speci eke onderwerpen. 

Resultaten Dialoog 
8 april 2017
Bij de meest recente dialoogsessie 
op  april jongstleden hebben zo’n 
vijftig inwoners samen gesproken over 
onderwerpen als identiteit, groene en 
schone omgeving, en veilig verkeer. 
De tips en idee n uit deze gesprekken 
gaan veelal over hoe behouden en 
versterkt kan worden wat Blaricum tot 
Blaricum maakt. Van de zeven groepen 
uit deze laatste dialoogsessie willen 
vier groepjes hun plannen zelf verder 
uitwerken. Het samenvattende verslag 
vindt u op www.blaricum.nl ( rojec-
ten > Dialoog Blaricum > Resultaten 
Dialoog 2017).

Wat gebeurt er met de 
inbreng?
Het bestuur en de ambtenaren 
houden rekening met de suggesties 
en verbeterpunten aan de gemeente. 
Kleine concrete suggesties kunnen 
mogelijk bij de uitvoering van regulier 
werk zoals onderhoud worden mee-
genomen. Initiatieven van de groepen 
worden door de groepjes deelnemers 
zelf uitgewerkt. De gemeente kan 
mogelijk op verzoek bijdragen door 
budget of capaciteit van ambtenaren 
vrij te maken. 

BLARICUM BLIJFT IN DIALOOG

De laatste jd krijgt de D ( rondsto en en fvalsto endienst) zo nu en dan de 
vraag of je als inwoner je afval ook mag laten ophalen door een ander bedrijf dan 
de D. en begrijpelijke vraag  op andere vlakken kun je toch ook zelf kiezen met 
wie je in zee gaat  Voor je huishoudelijk afval gelden echter andere regels.

In Nederland is de inzameling van 
huishoudelijk afval geregeld in de Wet 
Milieubeheer (landelijk) en de Afvalstof-
fenverordening (gemeentelijk en in ons 
geval regionaal). Zo is iedere Nederlan-
der verzekerd van de mogelijkheid om 
zijn huishoudelijk afval te laten ophalen. 
De overheid is daarmee verantwoorde-
lijk voor het inzamelen en kan als enige 
aanwijzen welke organisatie of bedrijf 
het huishoudelijk afval ophaalt. In onze 
regio is de GAD daarvoor aangewezen. 
Bedrijven die die aanwijzing niet heb-
ben, mogen het huishoudelijk afval niet 
ophalen.

Wellicht vraagt u zich nu af waarom er 

dan toch zoveel bedrijven zijn die afval 
inzamelen. Dat komt omdat de inzame-
ling van bedrijfsafval aan andere regels 
is gebonden. Omdat de markt voor 
bedrijfsafval erg groot is, zijn er ook veel 
afvalbedrijven. Die bedrijven mogen 
echter alleen bedrijfsafval inzamelen, en 
geen huishoudelijk afval.

De GAD is zich bewust van zijn bijzon-
dere positie en wil, mede daarom, de 
inzameling van uw huishoudelijk afval 
goed laten verlopen. Mocht het des-
ondanks voorkomen dat u ontevreden 
bent, neem dan contact op met de GAD. 
Zij zullen dan, waar mogelijk in overleg 
met u, zoeken naar een oplossing.

Wie mag mijn huishoudelijk afval 
ophalen?

Vorig jaar zomer is er in de regio ooi- en Vechtstreek weer ta ussnoeisel ingeza-
meld om te kunnen gebruiken als grondstof voor medicijnen tegen kanker. Deze 
inzameling leverde naast de belangrijke grondstof ook het mooie bedrag van bijna 

 2 00 - op. 

Dit bedrag is onlangs door wethouder 
Liesbeth Boersen-de Jong, Daniel Walkot 
(GAD) en wethouder Gerrit as (Huizen) 
overhandigd aan stichting Viore. Dit is 
een in Hilversum gevestigd informatie- 

en activiteitencentrum voor mensen die 
leven met de gevolgen van kanker. Wet-
houder Liesbeth Boersen-de ong heeft 
zich er sterk voor gemaakt dat Viore als 
goed doel voor deze actie werd gekozen. 

Mooie opbrengst inzameling 
taxussnoeisel

Afvalstoffenheffing
Ieder huishouden draagt bij aan de kosten van het ophalen en verwerken van 
huishoudelijk afval door het betalen van de afvalsto enhe ng. Deze he ng 
wordt niet alleen gebruikt om uw afval te kunnen ophalen en verwerken. Uit de 
afvalsto enhe ng worden ook de afvalscheidingsstations en wijkcontainers voor 
glas en te tiel betaald, maar ook bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil.
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Ergert u zich ook zo aan rotzooi in de buurt? 
Leen gratis de zwerfafvalaanhanger!
Zwerfafval staat met stip op nummer n als het gaat om grootste ergernissen van 
Nederlanders. Daarom stellen de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafval-
aanhanger met gereedschap ter beschikking. Hiermee wordt het opruimen van 
zwerfafval in uw buurt of het schoonmaken van groenstroken een makkie  

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initia-
tief van de gemeenten om inwoners, 
buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun 
leefomgeving. Het opruimen en opknap-
pen van de leefomgeving is tenslotte 
niet alleen een taak van de gemeente, 
maar ook van inwoners.

In de aanhanger zitten onder andere 
vegers, scho els, vuilknijpers, snoei-
scharen, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, 

pionnen en zelfs een EHBO-ko er. Ook 
bevat de aanhanger spullen om kleine 
klusjes in de wijk mee op te knappen. 
Zoals voor het rechtzetten van paaltjes 
of borden. Behalve gereedschap biedt 
de aanhanger zelfs de mogelijkheid om 
na afloop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, 
school of inwoner kan de aanhanger 
reserveren. Dit kan telefonisch door te 
bellen met de wer eheerder via het 
gemeentelijke telefoonnummer 14 035 

(elke werkdag van .00 tot 1 .00 uur). 
Bij het reserveren kunt u ook direct een 
afspraak maken voor advies over de uit 
te voeren werkzaamheden of over het 
afvoeren van het verzamelde (snoei)

afval. De aanhanger haalt u op bij de 
gemeentewerf, Zuidersingel 2, Eemnes. 
Na gebruik moeten alle gereedschap-
pen weer volledig en schoon worden 
ingeleverd. 

In 1 7 beloofden ze elkaar trouw. Op 1  mei 2017, precies vijftig jaar later, vierden 
oop lagge (1 43) en Ans Boog (1 4 ) hun gouden huwelijksjubileum. Dit deden zij 

samen met burgemeester oan de Zwart-Bloch. Zij ging in de ochtend met een mooie 
bos bloemen bij het echtpaar op bezoek.

Typecursus
Hoe het begon? oop zag Ans voor 
het eerst bij een t pecursus. ‘Ik vond 
haar meteen een knappe verschijning. 
Natuurlijk begon ik snel een praatje met 
haar. Ze was heel aardig en ik probeerde 
een afspraakje te regelen’. Dat lukte. Ze 
dronken een beetje, praatten wat en 
‘verder niks spannends maar wel een 
klein kusje’, aldus oop. Volgens Ans was 
het helemaal geen liefde op het eerste 
gezicht. Toch trouwde ze maar al te 
graag met hem.

19 mei 1967
Tijdens een etentje stelde oop d  vraag 
aan Ans. Ze verloofden zich en na een 
jaar werd de trouwdatum vastgesteld: 
19 mei 1967 moest het worden. Joop en 

Ans gaven elkaar het jawoord in het ge-
meentehuis van Hilversum, in het bijzijn 
van hun familie en vrienden. Er volgden 
een gezellig diner en een klein feestje. 

Toch Blaricum
Ans is van oorsprong Hilversummer. Joop 
niet. Hij is geboren in Groningen, maar 
verhuisde al op vierjarige leeftijd naar 
Hilversum. Het echtpaar besloot tijdens 
hun eerste huwelijksjaren dan ook in Hil-
versum te blijven wonen. Daar kregen zij 
twee kinderen: Brigitte (1 70) en Gilbert 
(1 74). Toen Gilbert n jaar was, kozen 
ze voor Blaricum. 

Tijd om te genieten
Na een baan bij Defensie heeft oop 
de rest van zijn carri re in de muziek-

industrie gewerkt, waaronder bij Radio 
Veronica. Ans werkte als secretaresse 
bij de Roter pillenfabriek (nu Rotor 
Media). Toen ze zwanger was van haar 
eerste kind stopte ze met werken. inds 
oop met pensioen is, is het tijd voor 

leuke dingen. Het echtpaar gaat veel op 

vakantie en weer thuis luisteren ze graag 
naar Blues en Rock ’n Roll, met n groot 
idool: Elvis resle . ‘We genieten enorm 
van al het moois om ons heen. Van onze 
kinderen, en de kleinkinderen waar we 
graag op passen. En bovenal nog steeds 
van elkaar!’

Typecursus leidt tot lang huwelijk voor echtpaar Plagge

Foto: Studio Kastermans
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Straatnamen verklaard… 
Stichtseweg, Stichtse Brug en Stichtse Park
door Frans Ruijter 
De gemeente Blaricum heeft het park nabij de Stichtseweg recent gerenoveerd. 
Dit park had nog steeds geen naam. Na overleg met de straatnaamcommissie is 
door het college van B&W besloten om dit park het ‘Stichtse park’ te noemen, 
naar de weg die er langs loopt; de Stichtseweg. 

De Stichtseweg loopt vanaf de Rand-
weg Oost, bij de carpoolplaats, tot aan 
de rotonde bij de tennisbanen. De weg 
die doorloopt tot op de Stichtse Brug 
heette, totdat de bebouwing van de Bla-

ricummermeent begon, ook Stichtseweg. 
Nu heet deze weg Deltazijde. Als je een 
park, strand, brug en een weg noemt met 
‘Stichtse’ erin, doemt al snel de vraag 
op: Wat is of betekent Stichtse?

Rechten en macht
Het Sticht Utrecht was het territorium 
waar in de middeleeuwen de bisschop-
pen van Utrecht als vorst de overheids-
rechten over uitoefenden. Een Sticht was 
dus een gebied waar een abt of bisschop 
over regeerde. Utrecht was van 1024 tot 
1528 een vorstendom binnen het Heili-
ge Roomse Rijk. Dat wil zeggen dat de 
bisschop als rijksvorst en graaf ook bij-
na alle rechten had en dus ook wereld-
lijke macht bezat. Hij regeerde over het 
Neder-sticht, dat ruwweg overeenkwam 
met de huidige provincie Utrecht. Zowel 
de Stichtse Brug, het Stichtse Park, de 
Stichtse weg en het Stichtse Strand, lig-
gen aan de rand van ons dorp wat aan het 
Sticht, lees: provincie Utrecht, grenst. 

Bron: Wikipedia
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Familieberichten
Overleden
28-04-2017  Beppie Doesborg-Krijnen 

geboren 03-09-1930
01-05-2017  Catharina Johanna (Ina) 

Horst-Borsen,  
geboren 15-09-1940

02-05-2017  Gerrit Geurt Jozef  
Lanphen,  
geboren 30-03-1931

03-05-2017  Frederik Gustav Ernst 
(Frits) Frehse,  
geboren 05-03-1928

04-05-2017  Henricus Gijsbertus 
(Henk) van der Klei, 
geboren 01-10-1923

11-05-2017  Jan de Wit,  
geboren 01-10-1942

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer Cuban Art Now t/m 24 sept, De 
bouw in beeld door Henni Haselaar 
t/m 17 sept, Kunstenaarsvereniging 
Laren-Blaricum t/m 25 juni, De mooi-
ste modernisten 10 okt t/m 7 jan 2018. 
www.singerlaren.nl.
HKB t/m 17 sept werk van Eppo Doeve. 
www.historischekringblaricum.nl.  
Blarickhof, t/m sept werk van Annabelle 
Six, ‘realist in olieverf’. Blarickhof, kerk- 
laan 18. 

WELZIJN/CULTUUR
Happy Spirit Days een kleinschalig fes-
tival in Blaricum op het gebied van yoga, 
meditatie en happiness met diverse spre-
kers, workshops en optredens. 16,17 en 
18 juni van 10.00-18.00 uur. Informatie/
tickets www.happyspiritdays.nl. 

Cursus Hypnotische verrassingen op 
9, 16, 23 en 30 juni van 19.30-22.00 
uur. U beleeft vier verschillende dimen-
sies van hypnose. Per avond inschrijven 
is mogelijk. Bernard Ligtenberg tel. 
5316849.  
Thema-avond ‘de Nederlandse identi-
teit: een veelzijdig begrip!’ 20 juni or-
ganiseert Stichting Preek van de Week in 
samenwerking met parochie St. Jan een 
avond over ‘de Nederlandse Identiteit’. 
Aanvang 20.00 uur, Brinkhuis Laren, in-
zameling bij de uitgang. 
BLTC Leaseweb Open Tennistoernooi 
senioren van 24 juni t/m 2 juli. Dit jaar 
wordt voor het eerst volgens het ‘com-
pact-spelen-systeem’ gespeeld waardoor 
alle deelnemers minimal 2 wedstrijden 
spelen. Catering iedere avond door Ko-
ken bij de Molen vanaf maandag 26 juni 

en muzikale omlijsting. Dus ook voor 
niet-tennissers een prima aanleiding om 
het het tennispark te bezoeken. Inschrij-
ving voor verschillende categorieën via 
www.toernooi.nl.
Schaapskooi zaterdag 3 juni van 10.00-
16.30 uur het jaarlijkse schaapsscheer-
feest. 
SDS’99 op 10 & 11 juni Beachhandbal-
toernooi. www.sds’99.nl
 
OPSLAGRUIMTE GEZOCHT
De Oranje Vereniging zoekt een in-
zamel- en opslagpunt voor boeken en 
kleine spullen t.b.v. haar rommelmarkt 
op Koningsdag. Reactie naar info@
ovblaricum.nl. De opbrengst van deze 
boeken- en rommelmarkt is bestemd ter 
ondersteuning van de activiteiten van de 
Oranje Vereniging.
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Vrouwen BVV’31
De vrouwen van BVV’31 gaan aan de 
bal: ‘Wij dames willen ook wel eens 
een balletje trappen en niet alleen 
maar naar de mannen kijken.’

De KNVB kent een laagdrempelige com-
petitieformule; teams van zeven dames 
die vier maal op een vrijdagavond tegen 
andere teams spelen. Dit leek Nicky van 
Gend, kantinedame bij de voetbalclub, 
wel wat en binnen korte tijd had ze 15 
dames bijeen die o.l.v. trainer Bart Vos, 
die ook het eerste elftal van de club on-
der zijn hoede heeft, de technieken van 
het voetbalspel aangeleerd krijgen. Mee 
trainen? Iedere woensdag van 20.30-
21.30 uur. Mail naar: vrouwenvoetbal@
bvv31.nl. 

Dans tegen kanker
Een dansmarathon tegen kanker op het schoolplein van de OBB met alle ruim 
400 leerlingen. Het was een actie om geld in te zamelen voor KWF Kankerbe-
strijding.

In groep 2 van de OBB zit Mick, die vecht tegen Acute Lymphatische Leukemie 
(ALL). Hij reageert goed op zijn medicatie en komt dan ook zoveel mogelijk naar 
school en doet waar mogelijk mee met zijn vriendjes. ‘Het dansen was voor Mick, 
maar we willen ook aandacht vragen voor deze ziekte die iedereen kan treffen’, zegt 
Rosmarijn Boender, voorzitter van de lokale vrijwilligersafdeling van KWF in Blari-
cum. Steun de actie en kijk op acties.kwf.nl/dansmarathonobbblaricum.

Dansmarathon tegen kanker 17 mei jl. Mick uit groep 2 OBB
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