
Happy Spirit 
Days
Op een sfeervolle boerderij aan de 
Binnenweg kon men zich tijdens de 
Happy Spirit Days deze maand onder-
dompelen in de wereld van yoga, medi-
tatie en mindfulness. 

Drie uitverkochte dagen, volop zon, een 
schitterende entourage, vele workshops, 
lekker eten, enthousiaste reacties. Vol-
gend jaar weer!

Menwedstijden 
Stad en Lande Ruiters hebben deze 
maand weer de samengestelde menwed-
strijd op ‘t Harde georganiseerd. Ruim 
100 aanspanningen namen deel aan dit 
tweedaagse evenement. 
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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
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Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

Tel (035) 524 89 89
www.moulijn.nlGesjoemel en gesjacher in Blaricum

door Sybert Blijdenstein 
Medio 2017 vragen we ons af of er nieuwe, onzekere tijden aanbreken. 
Chaos ligt op de loer. Net zoals in de jaren na de Franse Revolutie. Haar motto 
‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ zindert dan door de Nederlanden. De 
‘fl uwelen’ revolutie van de Frans-gezinde patriotten doet hier de prinsgezinden 
het veld ruimen. Wilde plannen verdwijnen van tafel. 

In de Bataafse Republiek (1795-1801) 
neemt de Nationale Vergadering het roer 
over. Sterk vernieuwend. Ook op ge-
loofsgebied. Zo wordt de scheiding van 
kerk en staat doorgevoerd. Huwelijken 
worden voortaan verplicht gesloten door 
de overheid. Begraven in de kerk wordt 
verboden. De Gereformeerde kerk ver-
liest haar voorrechten. Het katholicisme 
wordt gelegaliseerd en de katholieken 
mogen weer uit hun schuil- en schuur-
kerken tevoorschijn komen.  

Gesjacher en gesjoemel
Elke kerk moet opgave doen van de waar-
de van kerk- en pastoriegebouw, van haar 
inkomsten en van de onderhoudskosten. 
Ook de gereformeerde dorpskerk in Bla-
ricum ontkomt daar niet aan. Enigszins 
geniepig laat haar kerkenraad in oktober 
1796 schriftelijk aan de Classis Amster-

dam weten, dat zij vanwege de oorspron-
kelijke katholieke stichting niet zou dur-
ven verklaren dat het kerkgebouw en de 
predikantswoning haar eigendom zijn. 
Maar, omdat deze onroerende goederen 
nu al meer dan twee eeuwen in haar bezit 
zijn, haar eigendom ervan nu wel heel 
moeilijk betwist kan worden. Het be-
langrijkste argument is dat na de brand 
in 1696 zij de herbouw uit eigen midde-
len betaald heeft. Ze gaat daarbij voorbij 
aan de door het dorpsbestuur destijds 
aan haar verstrekte herbouwlening van 
fl . 5.300,-. Niet aan gedacht?      

Maar van wie is de kerk nu eigenlijk? 
Vijfhonderd katholieken tegen vijftig ge-
reformeerden. Onder leiding van de ge-
meente wordt onderhandeld. De katho-
lieken bieden fl . 500,-, de protestanten 

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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5 juni jl., de Blaricumse avond tijdens Asperges in de Akker waar stil gestaan werd 
bij het overlijden van Mariëlle Bakker.
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Ttsitsitsitsitsi-tjoe-ie-ò

Zo klinkt het boven uit de boom. 
Melodieus. Jubelend. Eerst een 
aanloopje. Dan een hoge uithaal. 
Dan even stil. Dan weer op-
nieuw. We kijken elkaar verrast 
aan. Leggen de weekendeditie 
van de krant neer. Wat mooi! 
Na exact zes tellen stilte weer 
precies dezelfde riedel. Steeds 
herhalend. Duurt een kwartier. 
Een half uur. Een uur. Twee uur. 
Bewondering wordt verbazing. 
Is dat wel echt? Geen cd’tje van 
de buren? Nee. Daarvoor zit het 
te hoog. Het blijkt een vogeltje 
in de boomtop. Op een kaal 
takje. Onvermoeibaar de wereld 
toezingend. Ochtend wordt 
middag. Middag wordt avond. 
Avond wordt nacht. We gaan 
naar bed. Maar het vogeltje 
blijft op. Luidkeels. Verbazing 
wordt wanhoop. Wanhoop wordt 
kwaadheid. Wanneer houdt 
die malloot toch eens op? Een 
hard tikkende wekker is er niets 
bij. We blijven maar wakker. 
Eén uur. Twee uur. Drie uur. In 
wanhoop oordopjes ingepropt. 
Gelukt, ingeslapen. De ochtend 
breekt aan. Vol verwachting 
de oordopjes er uit. Nee toch! 
Jawel, hoor. Het beestje zingt 
nog steeds! Een onvermoeibare 
marathontsjilper. Ontmoedigd 
zakken we terug in de kussens. 
We geven het op. Met wallen 
onder de ogen ontbijten we. De 
gevederde kwelgeest riedelt de 
hele zondag door. 
Aan het einde van de middag 
besluiten we uit te gaan eten. 
Langer thuisblijven is geen op-
tie. We dreigen een gevaar voor 
elkaar te worden. Op naar de 
auto. Oh shit! Ongeloofl ijk. Het 
dak zit vol met witte poepvlek-
jes. Nu weten we het zeker. Het 
is een schijtlijster! 
Later komen we er achter dat 
het een vinkje is. Het gezang 
van dat soort kan aanhouden 
tot in september. Zijn liedje, in 
Vlaanderen ook wel ‘suskewiet’ 
genoemd, wordt gemakkelijk 
tien keer per minuut herhaald. 
Dat hebben we geweten. En hoe. 
Na een paar dagen stilte horen 
we hem opeens weer. Verder weg. 
Gelukkig. En de kabinetsforma-
tie? Even geen oor voor. Aan één 
schijtlijster hebben we meer dan 
genoeg! 

    


         


   

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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fl . 2.600,-, een te hoog bod. Doel: de ka-
tholieken te blokkeren. Onbetaalbaar? 
Welnee: die fl . 2.600,- mag nog ruim-
schoots  verlaagd worden met het vele 
achterstallige onderhoud. De katholie-
ken haken af: zij hebben een degelijke 
schuurkerk en willen dat achterstallige 
onderhoud niet. Intussen komt de lening 
uit 1696 weer tevoorschijn. Echter, terug-
vordering zou het einde betekenen van 
de gereformeerde kerk. En dat mag ook 
niet. Het gemeentebestuur biedt daarop 
fl . 225,- aan, voor het herstel van het ver-
rotte houtwerk. Maar de kerkvoogdij be-
taalt dat liever zelf. Het gemeentebestuur 
fi nanciert daarop het herstel van de muur 
rond het deels nog katholieke kerkhof 
om daarmee dreigende compensatie door 

de gereformeer-
den met de open-
staande lening te 
voorkomen. In 
1803 treffen het 
gemeentebestuur 
en de kerkvoog-
dij daarover een 
regeling: de kerk 
zal per jaar fl . 
500,- afl ossen en 
5% rente over de 
restschuld beta-
len. Of dat rea-
listisch is? De af-
loop is in nevelen 
gehuld.  

In 1801 wordt 
landelijk vastgesteld dat wat een kerk per 
1 januari 1800 bezit, zij mag behouden. 
Een poging in 1809 van de katholieken 
om kerk en schoolgebouw c.q. predi-
kantswoning alsnog terug te vorderen 
loopt daarop vast. De inmiddels ontei-
gende, strategisch belangrijke kerktoren 
(militair uitkijkpunt) blijft het eigendom 
van de gemeente Blaricum. De kerkelij-
ke verhoudingen verbeteren allengs. In 
1825 mogen de ‘Roomsen’ tijdens de 
bouw van hun nieuwe kerk, ‘de Water-
staatskerk’, zelfs gratis het gereformeer-
de kerkgebouw gebruiken. De rust lijkt 
weergekeerd. 

(Bronnen: Bert Berkhof, uit diens ‘Toren 
in de tijd’, en eigen bronnen)

Verhuisplannen?

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

 

De buurtbiebs zijn een succes

Er is een levendig boekenverkeer tussen de drie dorpsdelen in Blaricum en de 
buurtbiebs schieten als paddenstoelen uit de grond. 

De buurtbiebs bestaan uit kasten die 
bij particulieren thuis buiten hangen of 
staan. Mensen kunnen er hun uitgelezen 
boeken inzetten of een boek eruit halen 
om zelf te lezen. Voor elke buurtbieb
is een beheerder die de boel in de gaten 
houdt. De buurtbiebs zijn mogelijk ge-
maakt door het Activiteitenfonds Blari-
cum. 

Locaties van de buurtbiebs
Verspreid over Blaricum zijn er nu al zes 
buurtbiebs. De nieuwste mini-bibliothe-
ken zijn te vinden aan de Schapendrift 
27, Viersloot 47 en Gerrit van der Veen-
laan 2. De overige buurtbiebs zijn op 
de Meentweg 37a, de Noord 56 en het 
Laantje van Heijenbrock 23. 
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Opening van de buurtbieb aan de Schapendrift
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Straatnamen verklaard… in de Bouwvenen

door Frans Ruijter
In de jaren 1972/1973 heeft de ge-
meente Blaricum een nieuwbouwwijk 
gerealiseerd achter de St. Vituskerk en 
grenzend aan de Gooiergracht. Dit ge-
bied heet al sinds mensenheugenis‘De 
Bouwvenen’. Richting Laren lagen de 
‘Molenvenen’. Het bestemmingsplan 
heette ooit ‘Bouw en Molenvenen’. 

Het plan werd net uitgevoerd voordat 
de Bijvanck gebouwd werd en was voor 
Blaricumse begrippen een serieus bouw-
project. Er werden zowel huurwoningen, 
voor gezinnen en voor senioren, premie-
koopwoningen en vrije sector woningen 
gebouwd. In totaal zijn het er ruim 130 
geworden. 

Wagenmakers
Straatnamen zijn ingebracht door J.H. 
Rigter Lzn. Zo wilde hij graag genoemd 
worden, maar in Blaricum beter bekend 
als ‘Jan van Bet’. Jan was jarenlang 
raadslid, agrariër en  dorpskenner bij 
uitstek. De gemeenteraad nam Jan zijn 
voorstel dan ook in grote erkentelijkheid 
over. Dit geheel in de Blaricumse tra-
ditie, dat de geschiedenis van het dorp 
moet voortleven in de straatnaamgeving. 
De straatnamen van de Bouwvenen zijn 
dan ook ontleend aan de oude boerenwa-
gens zoals die eeuwenlang onder ande-
re door deze buurt reden, naar en uit de 
Eemnesserpolder. In Blaricum hadden 
we toen twee ‘wagenmakers’; Janus van 
Meerwijk aan de Angerechtsweg en Wil-
lem Vos aan de Tweede Molenweg. Het 
ijzeren beslag om de houten wielen werd 
aangebracht door de smid. Dit was een 
secuur werkje; er moest voorkomen wor-
den dat het hout vlam zou vatten tijdens 
het omleggen van het gloeiend hete ijzer. 

Ontsluiting
De wijk wordt ontsloten door Elberts-
veen, vernoemd naar Elbert Heerschop, 
de laatste boerenburgemeester (1874-
1895). Hij was ooit eigenaar van het 
weggetje (Stachouwerweg) dat van de 
Gooiergracht doorloopt naar de Meent-
weg in Eemnes. De boeren mochten 
tegen een kleine vergoeding (tolgeld) 
gebruikmaken van die weg om naar hun 
land in de Eemnesserpolder te gaan. Tot 
een paar jaar geleden kon je alleen via de 
Schapendrift achter de St. Vituskerk de 

Bouwvenen bereiken. Na het aanleggen 
van het Hendrik Smitlaantje kan dat nu 
ook via het sportpark Oostermeent. 

Straatnamen
Oosthout: balk bevestigd aan de deisel 
(dissel) waaraan het paard door mid-
del van tuig en touwen (‘de reepen’) de 
wagen trekt. Met deze ‘kromme dissel’ 
stuurt de berijder met zijn voeten de wa-
gen. 

Evenaar: een dwarsbalk die bevestigd 
wordt aan de ‘kromme dissel’ waaraan 
twee oosthouten gemonteerd zijn als de 
wagen door twee paarden wordt getrok-
ken.
Scheimel: dragend voor- en achterstuk 
van de boerenwagen. Is eigenlijk het 
‘chassis’ van de wagen. 
Burriehout: deel van een raamwerk van 
vier gekoppelde sparrenstammen wat op 
de ‘zijleeren’ (zijschotten van een boe-
renwagen) rust. Hierop werd dan hooi of 
stro geladen. 

Rongen: staanders die bevestigd zijn in 
de voor- en achterscheimel die de leeren 
op zijn plaats houden en geven verband 
in het geheel.
Kogge: schot op de zijleer om de laad-
hoogte te vergroten. Wordt vooral in het 
najaar gebruikt om knollen en bieten te 
laden.  
Hengeleer: Staand achterschot tussen de 
zij-leeren (en eventueel koggen) waar-
mee de laadvloer werd afgesloten. 

Wezeboom: lange dikke sparrenstam die 
in de lengterichting over het hooi werd 
gelegd als de wagen volgeladen was. In 
combinatie met de baenen en gorhaak 
werd de vracht op de buriehouten ge-
drukt. 
Voorbaen: stevig rijgtouw voor het vast 
zetten van de wezeboom aan de voorkant 
van de boerenwagen.
Achterbaen: stevig rijgtouw voor het 
vastzetten van de wezeboom aan de ach-
terzijde van de boerenwagen. 
Gorhaak: stevige tak in de vorm van een 
omgekeerde V, welke met een kort touw 
aan de achterzijde van de wagen gebon-
den is waardoor de achterbaen ‘geregen’ 
werd en hiermee de lading hooi goed kon 
worden vastgesjord op de wagen, zodat 
alles goed bevestigd op de burriehouten 
rusten en er veilig mee naar huis gere-
den kon worden. Hierna werd de lading 
hooi met een hooihark afgekamd. Want 
het was een boer zijn eer te na om met 
een scheve of half verloren voer hooi het 
dorp in te komen. 

Bronvermelding: Deelgenoot HKB nr. 
39.
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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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Een weggelopen hond

door Jan Greven
Terwijl ik voor mijn stukje van de vorige keer op deze plek luisterde hoe de 
Gemeenteraad de plannen voor de Bijvanckpleinen besprak, ontsnapte de 
hond Flash. Ik merkte het meteen bij thuiskomst. Het tuinhek stond open en 
dat hoort niet. Voor het huis mijn vrouw. Beetje wanhopig. Ze had er al twee 
uur zoeken opzitten. Ik stapte in de auto en reed ook nog een uurtje door het 
donkere dorp. Mijn vrouw had intussen al gebeld met de Dierenambulance. 
Ook daar geen bericht.

De filosoof Heidegger zei ooit dat de 
timmerman pas weet wat de hamer voor 
hem betekent als de steel van de hamer 
gebroken is. 
En zo was 
het. Ineens 
voelde ik wat 
de hond  voor 
me betekent, 
hoe hij deel 
uitmaakt van 
mijn leven. Ik 
miste de ogen 
waarmee hij 
me, al lijkt 
hij te slapen, 
permanent in 
de gaten 
houdt. Iedere 
dag loop ik 
een uur. Denk 
je dat ik dat 
zonder hond 
zou doen? En 
dan ineens 
verdwenen.
Ook nog zon-
der halsband 
met 06-num-
mer. Hij was 
immers thuis. 
Van slapen 
kwam die 
nacht niet 
veel. Je staat 
toch om de 
twee uur even op. Maar nee, niets, nada.
De volgende dag belden we met de Stich-
ting Amivedi die een website beheert 
voor weggelopen huisdieren. Buitenge-
woon vriendelijke en meelevende men-
sen. Een beschrijving met foto kwam op 
het net. We plaatsten een bericht op Fa-
cebook en hingen een Vermist, met foto, 
op plaatsen waar hij vaak komt en be-
kend is. Er zat emotie in die oproep. Vol-
gens sommige vrienden zelfs een beetje 
te. Waarschijnlijk hadden ze gelijk. Maar 
het voelde of ik iets kostbaars verloren 
had. Een mens is onvervangbaar. Een 
hond niet. Ik weet het. Maar toch.
Intussen meldde zich een aardige me-
vrouw van de Stichting Dogsearch Ne-
derland. Zij bood aan die avond met 

twee speurhonden teams te gaan zoeken. 
“Maar”, zei ze, “hebt u al op de site Ami-
vedi gekeken. In Nijkerk is een hond 

aangemeld”. Op 
de site zag ik 
een bruine hond 
die best Flash 
zou kunnen 
zijn. Maar Nij-
kerk? Eerst de 
A27 over en dan 
de Eem? Over-
g e z w o m m e n 
bij het pontje 
van Eemdijk of 
via de brug bij 
Eembrugge?
Onwaarschijn-
lijk.

Ik riep mijn 
vrouw. De gelij-
kenis was frap-
pant. We kregen 
een telefoon-
nummer. Een 
boerderij ergens 
in de polder tus-
sen Bunscho-
ten en Nijkerk. 
Ja, die ochtend 
had er een vol-
ledig uitgeputte 
hond met stuk 
gelopen poten 
voor de deur ge-

staan. Hij had de hele dag geslapen. Bij 
de dierenarts hadden ze het nummer van 
zijn chip uitgelezen. Ik kon het nummer 
voorlezen, dan wisten we of het Flash 
was. Ik haalde diep adem. Het voelde als 
examen. Het nummer klopte. Een won-
der.

Ik ging hem meteen halen. Hij sprong te-
gen me op, maar leek het weerzien toch 
als iets vanzelfsprekends te zien. Natuur-
lijk kwam de baas hem halen. Daar was 
hij baas voor. Thuisgekomen viel hij met- 
een in slaap en liet ons met een raadsel. 
Hoe kon hij opduiken in Nijkerk? Mee-
genomen en later uit de auto gegooid of 
ontsnapt? Of op weg op eigen kracht? 
Maar waarheen en waarom?  

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

rin laan 8-10
1261   laric m
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www.sme eri erg .nl
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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Bernardusschool 95 jaar

De Bernarduschool opende in 1922 
haar deuren met vier klassen. De 
school was toen nog gevestigd aan de 
Kerklaan 16, het huidige gemeente-
huis. In 2003 verhuisde ze naar het 
huidige gebouw. Op donderdag 20 juli 
viert de school haar 95-jarig bestaan 
met een feestelijk pleinfeest.

De school, behorend tot de Alberdingk 
Thijm Scholen, is een kleinschalige ba-
sisschool met kleine klassen waar de 
leerlingen aandacht op maat krijgen. 
Kinderen doen door zelfstandig te wer-
ken kennis en ervaring op. Daarnaast 
krijgen de kinderen een aantal uren per 
week lessen early english. De kinderen 
werken van groep 1 t/m groep 8 samen 
met kinderen uit de klas en met kinde-
ren uit andere groepen. Zo leren de ou-
dere kinderen uitleggen en verantwoor-
delijkheid nemen en voelen de jongere 
kinderen zich op hun gemak bij oudere 
kinderen. 

Goede herinneringen
Veel Blaricummers hebben goede herin-
neringen aan de school en hebben bijna 
allemaal wel een keer bij juf Pauline in 
de klas gezeten. Pauline van Gils heeft 
maar liefst 45 jaar bij de kleuters voor 
de groep gestaan en is inmiddels vijf jaar 

met pensioen. De huidige speelzaal van 
de kleuters is naar haar vernoemd. Guus 
Braakhuis is nu alweer zes jaar directeur. 
Hij is samen met zijn betrokken team 
verantwoordelijk voor deze dorpsschool 
met ambitie, zonder het kleinschalige uit 
het oog te verliezen.

De oudst levende leerling
Donderdag 20 juli viert de school haar 
jubileum met een groots pleinfeest. 
Voor de opening van het feest zijn ze op 
zoek naar de oudst nog levende leerling. 
Wie kan ons helpen? U kunt contact  
opnemen met g.braakhuis@kbsbernar 
dus.nl.

Schoolplein Bernardusschool

Flash

Kip Caravan
door Greet Volkers
Zoon Joep van Nico de Jong en  
Margriet van ’t Klooster van zorgboer-
derij ’t Werckpaert heeft sinds kort 
zo’n dertigtal nieuwe vrienden; prach-
tige hennen en een mooie grote witte  
haan. 

Neem daarbij een kar op luchtbanden, 
een lange loopplank, hokjes met luikjes 
om de eieren te kunnen rapen en je hebt 
een Kip Caravan. De eitjes zijn te koop 
op de zorgboerderij aan de Gebroeders 
Dooijewaardweg 3. 

Hei&wei_nr494.indd   4 27-06-17   11:43



Het Vitustuintje
Door verschraling van de natuur door 
het verdwijnen van vele wilde planten 
en bloemen en het veelvuldig gebruik 
van landbouwgif, ook in particulie-
re tuinen, sterven er wereldwijd ieder  
jaar veel bijenvolken. 

De Blaricumse imkersvereniging pro-
beert hier iets aan te doen door het in- 
zaaien van akkers met zaadmengsel voor 
de bijen. De parochieraad van de Vitus-
parochie heeft dit jaar haar Vitustuintje 
hiervoor beschikbaar gesteld. 

In maart is de tuin door de burgemeester 
en de pastor van de Vitusparochie geo-
pend en vervolgens door leden van de 
imkersvereniging ingezaaid met diverse 
kleurrijke drachtplanten voor bijen en  
andere insecten. 

De tuin staat inmiddels volop in bloei en 
wordt druk bezocht door talloze bijen.  Zie 
ook www.imkersverenigingblaricum.nl

DoggyDating; een hondenbaan 

door de eindredactie
Honden zijn gelukkig wanneer ze lekker los mogen rennen en naar hartenlust 
kunnen ravotten. En dit natuurlijk het liefst samen met andere honden, in een 
roedel. Dit bracht onze kersverse dorpsgenote Nicole Kinsbergen vijf jaar gele-
den op het idee om de DoggyDating-app te lanceren. 

Op deze gratis app hebben de honden 
een heus profiel; met naam, foto, leef-
tijd en voorkeuren. ‘Alleen de honden en 
dus niet de baasjes, de honden staan bij 
DoggyDating centraal’, benadrukt Nico-
le. Vervolgens kan een DoggyDate, een 
hondenwandeling, aangemaakt worden 
waar alle app-gebruikers in de buurt au-
tomatisch een uitnodiging voor krijgen. 
‘Deze wandelingen zijn ideaal om de 
honden te socialiseren en ze samen te la-
ten spelen. Ook voor de baasjes is samen 
wandelen natuurlijk gezellig. In de app 
en op de website zijn ook alle losloopge-
bieden van Nederland met alle relevante 
informatie te vinden.  

Nicole en Louis
Nicole liep vijf jaar geleden met haar 
jonge koningspoedel Louis door een 
park in onze hoofdstad en kwam, let-

terlijk gesproken, geen hond tegen. Het 
idee voor DoggyDating was geboren. De 
app bestaat nu drie jaar en is inmiddels 
70.000 keer gedownload en de losloop-
gebieden worden zo’n 3,5 miljoen keer 
per jaar op de site bekeken. Een succes 
dus. En voor Nicole inmiddels een full-
timebaan. 
Nicole woont sinds kort in Blaricum. 
‘De beste beslissing ooit, mens en dier 
hebben hier letterlijk en figuurlijk de 
ruimte en men is daardoor zo vriendelijk 
en ontspannen. Ik woon zelf bij losloop-
gebied t’Harde en je komt hier zelden of 
nooit een gestreste of agressieve hond 
tegen omdat de honden van jongs af aan 
loslopen en de baasjes daar heel relaxt 
mee om gaan. Een hondenparadijs. Zo 
zou het in heel Nederland moeten zijn. 
Ik hoop hier met de DoggyDating-app 
mijn steentje aan bij te dragen.’

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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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

Nicole en bedrijfspoedel Louis

Informatie over de 
DoggyDating-app  

en losloopgebieden in 
Nederland  

www.doggydating.com
DoggyDating-app
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

Michiel Krabbenborg @Michiel_BW
De kerst- sponsorloop bij @OBBlaricum
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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
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ste, landelijk gezien dan, is natuurlijk Ton Lensink. Vooral bekend geworden
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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
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Juf Hennie 
zwaait af
door de eindredactie
Ontelbare peuters tussen de twee en 
vier jaar heeft juf Hennie van de peu-
terspeelzaal in het oude dorp klaar-
gestoomd voor groep 1 van de basis-
school. Zelfs een tweede generatie, 
kinderen van ‘haar peuters’, heeft ze 
in de bankjes gehad. Na ruim 30 jaar 
stopt juf Hennie.

Hennie Hilhorst heeft aan de wieg van de 
oprichting van de Stichting Peuterspeel-
zaal Blaricum gestaan. Met een onder-
breking van acht jaar waarin ze fulltime 
voor haar eigen kinderen zorgde, heeft 
ze bij de peuterspeelzaal gewerkt. Voor 
meer dan 100 procent heeft ze zich al die 
jaren ingezet. Op meerdere locaties door 
al die jaren heen: de Kerklaan en de Sint 
Vitusweg. Later op de Bierweg, in een 
liefl ijk gebouwtje waar ook huisdieren 
rondliepen en sinds 14 jaar in het scho-
lencomplex aan de Eemnesserweg. 

Geen dag hetzelfde 
‘Geen dag was hetzelfde. Het werken met 
peuters kost je soms veel energie maar de 
inspiratie en de voldoening die het ople-
vert, is het compleet waard. Mijn streven 
is om peuters een veilige plek te bieden 
waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn.’, 
zegt Hennie over haar werk. Wat nu? Ge-
noeg te doen voor Hennie. ‘Ik pas al veel 
op mijn mooie kleinzoon en ga nog meer 
van hem genieten. En veel tijd doorbren-
gen met mijn zoon, dochter, familie en 
vrienden. Natuurlijk ook meer tijd voor 
hobby’s, zoals lezen en wandelen. Verder 
lekker aanrommelen en zeker langs gaan 
bij de peuterspeelzaal, mijn collega’s zijn 
ook hele goede vriendinnen geworden.’ 

Namens de peuters en hun ouders, colle-
ga’s en besturen door alle jaren heen: Juf 
Hennie, bedankt!

Malle Gijsje

door Marjolijn Schat
Beroemde, beruchte, opmerkelijke, 
geliefde, slechte, spraakmakende en 
invloedrijke vrouwen. Kunstenares-
sen, dievegges, nonnen, vorstinnen, 
martelaressen, weldoensters, gif-
mengsters en avonturiersters. Het ‘Di-
gitaal Vrouwenlexicon van Nederland’ 
(DVN) biedt in korte biografi sche 
schetsen informatie over de opmer-
kelijkste vrouwen uit de geschiedenis 
van Nederland van de vroegste tijden 
tot nu. 

In het DVN wilde men ook het levens-
verhaal van de Blaricumse Gijsberta 
Puijk publiceren. De enige bestaande 
afbeelding van haar is ooit geplaatst in 
‘Tussen Hei & wei’ van 1970, bij een ar-
tikel van G.L. Calis. Deze afbeelding en 
de biografi e zijn inmiddels in het DVN 
geplaatst: Gijsberta Puijk, ook bekend 
als ‘malle Gijsje’ en ‘het wondervrouw-
tje’, genezeres van mens en dier en waar-
zegster.

Gijsje, geboren in Blaricum op 7 april 
1832, trouwde met boerenknecht Jacob 
de Jong, met wie ze een klein boerenbe-
drijf begon in een eeuwenoude boeren-
hoeve aan de Angerechtsweg*. Gijsje 
kreeg zeven dochters en vier zonen (vijf 
stierven op jonge leeftijd) en had tijde-
lijk ook een weesjongen in huis. Bij het 
huwelijk van haar dochter, in 1886, gaf 
Gijsje, haar man was inmiddels overle-
den, als beroep ‘zelfstandig landbouwer’ 
op. In 1900, bij het huwelijk van een 
andere dochter, staat zij geregistreerd 
als ‘veehoudster’. Bekend is dat ze ook 
werkte als thuisspinster en -weefster.

‘Ze kon toveren en heksen en meer 
van dat gedoe’
Faam verwierf ze als alternatief geneze-
res. Alle mogelijke zieken uit Blaricum 
en omgeving klopten bij haar aan voor 
genezing. Ze genas hoofdpijn en kies-
pijn, gaf raad bij liefdesproblemen en 
adviseerde moeders over betoverde kin-
deren. Veel indruk maakte de wederop-
standing van een boer uit Blaricum die 
geen stap meer kon verzetten en op een 
kruiwagen naar de wonderdokteres was 
gereden. Gijsje ‘deed wat’ en hij kon 
weer lopen. Ook trad ze op als veearts: 

ze behandelde zieke koeien en paarden. 
Vanwege haar medische praktijken kreeg 
ze het stereotiepe imago opgelegd van 
kruidenvrouwtje of heks. Een visser uit 
Eemnes die ooit als knecht bij haar had 
gewerkt, wist jaren na dato te vertellen 
dat ze ‘kon toveren en heksen en meer 
van dat gedoe’. Zo zou ze paarden een 
nachtmerrie kunnen bezorgen en werd 
ze, volgens de overleveringen, vergezeld 
door grote groepen zwarte kraaien. Er 
werd later gesuggereerd dat de verdacht-
makingen aan haar adres vooral betrek-
king hadden op haar bemoeienissen met 
het vee, dat mannen als hun terrein be-
schouwden.

‘Niet goed bij ’t hoofd’
Ze reisde als genezeres stad en land af. 
De Twentsche Courant waarschuwde 
zijn lezers: ‘bedoelde vrouw [wordt] te 
Blaricum aangewezen als niet goed bij ’t 
hoofd te zijn en loopt soms maanden lang 
van huis, om hare dwaze praktijken uit te 
oefenen’. Volgens oudere Blaricummers 
had zij ook een waarzegsterpraktijk in 
Amsterdam. Nadat haar laatste zoon in 

1900 uit huis was gegaan, verliet ook zij 
de boerenhoeve. Ze woonde eerst in bij 
een van haar dochters in Bussum, ver-
huisde erna naar Laren, maar moet later 
weer naar haar geboortedorp Blaricum 
zijn teruggekeerd want in het armenhuis 
aan de Mosselweg stierf Gijsje Puijk op 
6 mei 1907, 75 jaar oud.  ‘Ze kon van 
alles en genas velen’. Zo herinnerde een 
bejaarde tuinman zich Gijsje Puijk in 
1962, ruim een halve eeuw dus na haar 
optreden als genezeres van mens en dier. 
De verdachtmakingen van hekserij zijn 
nooit bewezen, maar de twijfel aangaan-
de haar geestelijke vermogens blijkt wel 
uit haar bijnaam: Malle Gijsje.  

Gijsberta Puijk, malle Gijsje,  het wondervrouwtje

* Het Wonderhuis
De boerenhoeve aan de Angerechtsweg werd gesloopt in 1934, op deze plaats werd later onder architectuur van Elzinga 
een dubbel woonhuis gebouwd; St Josephweg 4 en Angerechtsweg 11b, hier staat boven de voordeur ‘Het Wonderhuis’, een 
verwijzing naar Gijsberta Puijk, malle Gijsje, het wondervrouwtje.

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

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

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

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

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

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

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

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
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of een behandeling?
Tel. 035 260 10 60www.hrinjectables.nl
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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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Kerklaan 1948 met de St. Vituskerk
De door architect P.H.J. Cuijpers ontworpen St. Vituskerk dateert uit 1871. Ze be-
stond uit een beuk met een dwarsschip. Door zijn evenwicht en eenheid van bouw 
werd deze neogotische kerk als een van de mooiste dorpskerken beschouwd die in 

de 19e eeuw zijn gebouwd. Omdat de kerk te klein werd voor het aantal kerk-
gangers, is het gebouw in 1937 uitgebreid. Toren, apsis en buitenmuren van het 

dwarsschip bleven intact, het middenschip werd verbreed. Architect Cl. Hardeman 
heeft het aangedurfd deze grote overspanning uit baksteen te laten bouwen. Hij 

bereikte daardoor twee belangrijke zaken: door de wijde spitsbogen heeft hij een 
prachtige ruimte geschapen en iedere kerkganger heeft een onbelemmerd uitzicht 
op het altaar. In 1995 zijn de toren van de kerk en het Maarschalkerweerdorgel uit 

1874 grondig gerestaureerd. In 2004 is de kerk onder 
architect P. Van Vliet wederom grondig verbouwd.

Thuiskomen
Op deze foto is de Kerklaan net ontdaan van de iepenbomen, als gevolg van de 
iepziekte, en vervolgens van lindebomen voorzien. Ook zijn de bovengrondse 

elektraleidingen nog aanwezig. Wat ook opvalt is de ruimte die toen nog niet werd 
ingenomen door veel autoverkeer. Wel was het vroeger op de zondag druk met 

fi etsers, wandelaars en een enkele auto, allen op weg naar een van de drie missen 
die toen op zondag nog gelezen werden. Tijden en inzichten veranderen… nu is 
er nog maar één dienst op de zaterdag en één op de zondag. De kerktoren is voor 

veel Blaricummers, waaronder mijzelf, toch een baken. Nu de vakanties weer voor 
de deur staan en velen naar verre of minder verre oorden zullen reizen, en als bij 

terugkomst de toren van de St. Vitus weer in zicht komt, heeft menigeen, 
waaronder ik, het gevoel: ‘Ik ben weer thuis’. Ik wens u allen een hele 

fi jne vakantie en kom gezond, uitgerust en veilig terug. 
En… kijk even naar die mooie St. Vitustoren. 

Aangeleverd door Frans Ruijter 

Daphne van Zomeren@actiefmetjehond
Lekker druk tijdens het scheerfeest in 
Blaricum. 

GooisNatuurreservaat@mooigooi
Opnames van RTLlive bij de schaapskooi 
in Blaricum gisteren.  Schaapherder Johan 
vertelt over zijn beroep!

Gemeente Blaricum
Kick is 32 jaar werkzaam bij de ge-
meente Blaricum, eerst 22 jaar als 
beheerder bij sporthal De Grenspaal 
in de Bijvanck. Daarna tien jaar als 
badmeester en zweminstructeur bij 
zwembad De Biezem in Laren. Sinds 
kort is hij aan de slag in een com-
pleet nieuwe functie bij de gemeente: 
dorpsbeheerder. Als dorpsbeheerder is 
Kick namens de gemeente de contact-
persoon voor inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen. Hij 
is daarmee zichtbaar en aanspreek-
baar voor het dorp en kan makkelijk 
signalen oppakken over wat er speelt 
en leeft. Samen met de BOA’s en de 
wijkagenten is dat een mooie aanvul-
ling voor de leefbaarheid in Blaricum. 

Maar wat doet een dorpsbeheerder 
precies?
‘Als dorpsbeheerder ben ik een vraag-
baak voor het dorp. Ik ga in contact 
met buurthuizen en de winkeliersver-
eniging over alle mogelijke onderwer-
pen en over wat er leeft en speelt. Dat 
kan ik dan weer terugkoppelen naar het 
gemeentebestuur. Ook de sportclubs 
zal ik regelmatig bezoeken. Bijvoor-
beeld tijdens de vakantiemaanden om 

een oogje in het zeil te houden.’ Kick 
gaat ook met bewoners in gesprek over 
bijvoorbeeld overhangend groen. ‘En 
niet om met een beschuldigend vin-
gertje te wijzen, maar om het dorp op 
alle plekken toegankelijk te krijgen 
voor de hulpdiensten en de veiligheid 
van fi etser en voetganger te garande-
ren.’ Als dorpsbeheerder is Kick veel 
op straat en op locatie, hij signaleert 
zaken en maakt ze bespreekbaar. Bij-
voorbeeld over voorschriften die er 
zijn wat betreft het wel of niet mogen 
plaatsen van hekwerken en de hoogte 
van heggen en hagen. Ook zullen we 
Kick vaak in en rond het gemeentehuis 
aan de Kerklaan zien waar hij klein 
onderhoud uitvoert.

‘Ik heb er zin in’
Kick heeft inmiddels een kennis-
makingsrondje langs de sportclubs, 
buurthuizen, winkeliers etc. gemaakt 
om zich voor te stellen en over zijn 
functie te vertellen. Een functie waar 
hij met veel enthousiasme over praat. 
‘Ik heb er echt zin in om deze nieuwe 
functie binnen de gemeente goed neer 
te zetten, ik verheug me op de vele 
contacten die deze baan met zich mee 
brengt, ik ga ervoor!

door Marjolijn Schat
Kick geboren in Naarden, woonachtig in Huizen, 64 jaar jong, vader van twee 
zonen, voetballer in hart en nieren. Naarden en Huizen, waarom dan in 
Even voorstellen… dat zijn toch altijd Blaricummers. Ja, maar Kick is al 
liefst 32 jaar, met veel plezier, werkzaam bij de gemeente Blaricum. 

Voetballer
Kick Seegers, zeker geen 
onbekende naam in de 
voetbalwereld. Al op jon-
ge leeftijd trapte hij een 
aardig balletje. Zijn vader 
was trainer bij Meervogels 
in Naarden en bracht hem 
de kunst van het voetballen 
bij. En dit gecombineerd 
met Kicks 24/7- inzet re-
sulteerde dit in een succes-
volle middenvelder. Diver-
se profcontracten volgden; 
vier jaar bij Ajax waar hij 
speelde met groten zoals 
Wim Suurbier, Piet Schrij-
vers en Johnny Rep. Daar-
na voetbalde hij twee jaar 
bij Heerenveen, twee jaar 
bij Fortuna Sittard en ver-
volgens nog twee jaar bij 
onze zuiderburen. 

Even voorstellen… Kick Seegers
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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 ombinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 8.00 – 15.30 uur

Za. van 09.00 – 12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Wat vindt u van de blauwe zone in het Oude Dorp? 
Doe mee aan de enquête! 

Eind vorig jaar is een blauwe zone in het 
Oude Dorp ingevoerd om tot een betere 
benu ng van de parkeercapaciteit te 
komen. De gemeente Blaricum wil graag 
weten hoe de blauwe zone wordt 
ervaren en laat daarom een evaluatie 
uitvoeren. Hiermee wil de gemeente in-
zicht krijgen in de huidige parkeersituatie
en de tevredenheid van inwoners en 
ondernemers over de blauwe zone. 
U kunt uw mening kenbaar maken door 
het invullen van onze online en u te. 

Zo doet u mee
Het invullen van de en u te, die bestaat 
uit open en gesloten vragen, kost maxi-
maal tien minuten.  vindt de en u te 
op de website www.keypoint.eu/
BlauweZoneBlaricum Alle resultaten 
worden vertrouwelijk en geheel anoniem 
verwerkt door een extern adviesbureau. 
Deelnemen kan tot en met 1  juli 2017. 

Bent u ondernemer? Dan krijgt u een 
aparte en u te toegestuurd. Mocht u 

ook inwoner van Blaricum zijn dan kunt 
u ook aan de bewonersen u te mee-
doen. 

Alvast heel hartelijk dank voor uw mede-
werking!

Meer informatie
Meer informatie over de (evaluatie van) 
blauwe zone vindt u op www.blaricum.nl 
(Wegen en Groen  Verkeer en Vervoer  
Parkeren in Oude Dorp). 

De gemeente Blaricum laat de haalbaarheid van een veilige verbinding (brug of tunnel) voor etsers en voetgangers tussen 
het Oude Dorp en de Bijvanck onderzoeken. Op 11 juli 2 1  worden tijdens een tweede bewonersbijeenkomst de 
voorkeursvarianten voor de oversteek gepresenteerd. Bij het opstellen hiervan zijn de reacties van bewoners en belang-
hebbenden meegenomen. 

 bent 11 juli van harte welkom om 
uw mening over de verschillende 
varianten te geven. De bijeenkomst 
vindt plaats in het gemeentehuis 
(Kerklaan 1 ), begint om 19.30 uur en 

duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Vooraf aan-
melden is niet nodig.

rogramma en meer informatie
Het programma van de bewonersavond 

en meer informatie over het project 
vindt u op www.blaricum.nl 
(Projecten  Fiets- en voetgangers-
verbinding: Oude Dorp - Bijvanck). 

FIETS- EN VOETGANGERSVERBINDING O DE DORP - BIJVAN K
GEEF OP 11 J LI W MENING OVER DE VARIANTEN

De komende jaren heeft de meerjaren-
begroting van de gemeente Blaricum 
een positief saldo. Dit is te zien in 
de kadernota voor 2018 en de jaren 
erna. Wethouder Anne-Marie Kennis 
is tevreden: Het positieve saldo geeft 
ruimte voor het nemen van structurele 
maatregelen ter bevordering van sociale 
en maatschappelijke zaken, wegen, het 
aanzicht van de openbare ruimte, en 
kwetsbare inwoners.’ 
In de jaren 2018 tot en met 2021 is er 
nog een fors bedrag beschikbaar voor 
incidentele nieuwe initiatieven, zo staat 
in de kadernota. 
 
Sociaal domein
De gemeente Blaricum trekt de komende 
jaren geld uit voor nieuwe investeringen 
op gebied van het preventieve voor-

veld’. Door (kwetsbare) inwoners te 
faciliteren en ondersteunen, kunnen zij 
zo zelfstandig mogelijk wonen en leven 
en zo goed mogelijk deelnemen aan de 
samenleving. De ‘Dag van de mantel-
zorg’ en Tijd voor meedoen’ krijgen een 
vast budget in de begroting en ook het 
budget voor schoolmaatschappelijk werk 
en voor het Sociaal Wijkteam wordt 
uitgebreid. 
 
Openbare ruimte
Blaricum Bijvanck is ruim veertig jaar 
oud en ondanks de investeringen die de 
laatste jaren gedaan zijn, is het nodig om 
de wijk verder te vernieuwen. In 2018 
wordt een integraal plan opgesteld voor 
het groot onderhoud van de Bijvanck. De 
uitvoering ervan wordt vervolgens over 
verschillende jaren uitgespreid. Ook de 

wijk Bouwvenen, gebouwd in de jaren 
tachtig, is toe aan groot onderhoud. 
Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor 
meer kleur en eur in de plantsoenen en 
plantenbakken in Blaricum.
 
Bestuur en participatie
Sinds de provincie Noord-Holland in 
februari 2017 een Arhi-procedure is 
gestart voor de gemeenten binnen Gooi- 
en Vechtstreek, staat veel inzet in het 
teken van de toekomst van Blaricum (als 
zelfstandige gemeente?). De identiteit 
van het dorp wordt voor een groot deel 
bepaald door onze inwoners. Daarom 
vindt de gemeente het belangrijk om 
geld uit te trekken voor het voeren van 
de dialoog met inwoners met betrekking 
tot hun wensen, behoeftes en idee n en 
het organiseren van verbinding tussen 

bestuur en het dorp en inwoners onder-
ling. 
 
Besluitvorming
De raad vergaderde in juni over de 
kaders en stelt de definitieve nota vast in 
de raadsvergadering van 4 juli 2017.

Wegen en groen, duurzaamheid, veiligheid en het sociaal domein 
Speerpunten in de kadernota van Blaricum voor 2018
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Aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen kunt u bekijken via de landelijke website www.overheid.nl 
Hier worden ook de verordeningen (gemeentelijke 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 toege-
zonden bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

De Blaricumse kermisweek is dit jaar van zaterdag 19 tot en met woensdag 23 augustus. Tijdens dit evenement zijn diverse wegen afgesloten en geldt op een aantal 
plaatsen een parkeer- of stopverbod. Daarnaast zijn verschillende wegen afgesloten tijdens bepaalde programmaonderdelen, zoals het afsteken van het vuurwerk en het 
ringsteken. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen. 

Afsteken vuurwerk
Zaterdag 19 augustus 2017
•  Van 18.30 (afhankelijk van toestroom 

bezoekers) tot 23.30 uur worden de 
volgende wegen en weggedeelten 
afgesloten voor alle verkeer: Schapen-
drift/Anton Mauvelaan; vanaf de Eem-
nesserweg tot aan Harmen Vosweg 
(Laren).

•  Van 21.30 tot 23.30 uur wordt de Eem-
nesserweg vanaf Schapendrift tot het 
Domein voor alle verkeer en voetgan-
gers in beide richtingen afgesloten.

•  Voor zover noodzakelijk worden ook 
enkele voet- en fietspaden in de bos-
gebieden rondom Rust Wat van 21.30 
tot 23.30 uur afgesloten.

Wegafsluitingen ter hoogte van 
café Moeke Spijkstra
Zaterdag 19 augustus 2017
Van 21.00 tot 03.00 uur worden on-
derstaande wegen afgesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen; het verkeer 
wordt omgeleid. Dit in verband met 
de veiligheid van de vele voetgangers 
aldaar.
•  Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 

aan de Schoolstraat;
•  Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot 

aan het Achterom;
•  Torenlaan, vanaf het Achterom tot aan 

de Schoolstraat;
•  Middenweg, vanaf de Verbindingsweg 

tot aan de Schoolstraat.

Omleiding centrum vanwege 
festiviteiten
Zaterdag 19 augustus (21.00 uur) tot 
donderdag 24 augustus 2017 (12.00 uur)
Parkeerverbod
Op de volgende wegen of weggedeelten 
is het verboden te parkeren:
•  De Verbindingsweg aan onevenzijde 

tussen de Torenlaan en de Middenweg;
•  Bussummerweg aan beide zijden vanaf 

de Torenlaan tot de Noolseweg;
•  Huizerweg aan beide zijden vanaf de 

Bergweg tot aan de Smedenweg;
•  Bergweg aan de evenzijde.
Stopverbod
Een stopverbod is van kracht op de vol-
gende wegen of weggedeelten:
•  Achterom, aan beide zijden vanaf de 

Torenlaan tot de Piepersweg;
•  Langeweg, aan beide zijden tussen 

Achterom en de Huizerweg;
•  Torenlaan, aan de oneven zijde tussen 

Achterom en de Verbindingsweg;
•  Noolseweg, aan beide zijden tussen 

Piepersweg en de Bussummerweg;
•  Piepersweg, aan beide zijden tussen 

Noolseweg en de Naarderweg.
Inrijverbod
Een inrijverbod geldt voor de volgende 
wegen of weggedeelten:
•  Het is verboden rechtsaf te slaan van 

de Bussummerweg komende vanaf 
de Torenlaan naar de Noolseweg, met 
uitzondering van fietsers, voetgangers 
en bussen van Connexxion.

•  Het is verboden linksaf te slaan vanaf 
de Bussummerweg, komende vanaf de 
Bussummerweg naar de Noolseweg, 
met uitzondering van fietsers, voetgan-
gers en bussen van Connexxion.

•  De volgende weggedeelten zijn geslo-
ten voor éénrichting voor alle verkeer: 
-  Binnendoor tussen de Huizerweg 

en Achterom, in de richting van de 
Huizerweg;

   -  Achterom tussen Piepersweg en To-
renlaan, in de richting Piepersweg.

Kermis
Zondag 20 augustus 2017
•  Vanaf 08.00 uur is het verboden te 

parkeren op de locaties:  

-  Dorpsstraat parkeervakken vanaf de 
Torenlaan/Huizerweg tot aan de inrit 
van perceel Dorpsstraat 4;

   -  Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat, beide 
zijden van de weg.

•  Vanaf 16.00 uur is het verboden te 
parkeren op de locaties: 
 - Huizerweg: alle parkeervakken;

 -  Dorpsstraat, vanaf Huizerweg tot de 
Middenweg: beide zijden van de weg;

 -  Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 
aan de Middenweg.

Wegafsluitingen
Zondag 20 augustus 2017
•  Van 12.00 uur tot donderdag 24 

augustus 2017 12.00 uur is de Dorps-
straat vanaf Middenweg tot de kruising 
Torenlaan gesloten voor alle verkeer.  

•  Van 18.00 uur tot donderdag 24 au-
gustus 2017 12.00 uur zijn de volgende 
weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen: 

 -  Achterom, vanaf de Langeweg tot de 
Binnendoor;

 -  Huizerweg, vanaf de Langeweg tot de 
Torenlaan;

 -  Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat;

 -  Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 
aan de Middenweg;

 -  Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 
aan de Binnendoor;

 -  Binnendoor, vanaf de Raadhuisstraat 
tot aan het Achterom;

 -  Torenlaan, vanaf het Achterom tot de 
Huizerweg.

 
Ringsteken
Maandag 21 augustus 2017
•  Van 11.30 tot 18.00 uur zijn de vol-

gende weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen:

 -  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf 
het Fransepad tot de Molenveenweg;

 -  Kerkpad, vanaf de Eerste Molenweg 
tot de Kerklaan;

 -  Venenweg, vanaf de Kerklaan tot de 
Stachouwerweg;

 - St. Vitusweg.
•  Van 11.30 tot 18.00 uur is het verbo-

den te parkeren op de volgende wegen 
of weggedeelten:

 -  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf 
het Fransepad tot de Molenveenweg 
(beide zijden);

 - St. Vitusweg (beide zijden).

Parkeerverbod Oranjeweitje 
•  Op de volgende tijdstippen is het in 

verband met diverse festiviteiten 
aldaar, verboden te parkeren op de 
locatie Oranjeweitje (Bussummerweg/
hoek Noolseweg):

 -  zondag 20 augustus 2017 
gehele dag

 -  maandag 21 augustus 2017 
07.00 – 13.00 uur

 -  woensdag 23 augustus 2017 
07.00 – 17.00 uur

Wegafsluiting ter hoogte van 
café d’Oude Tak
•  Op de volgende tijdstippen zijn de 

Eemnesserweg ter hoogte van café 
d’Oude Tak tussen Driftlaan en Raad-
huisstraat alsmede de Kruislaan tussen 
Eemnesserweg en pompstation Vos 
gesloten voor alle verkeer in beide 
richtingen:

 -  zaterdag 19 augustus 2017  
21.00 – 02.00 uur

 -   maandag 21, dinsdag 22 augustus 2017 
20.00 – 02.00 uur

 -  woensdag 23 augustus 2017  
15.00 – 02.00 uur

Verkeersmaatregelen rond kermisweek
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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 ombinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 8.00 – 15.30 uur

Za. van 09.00 – 12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Wat vindt u van de blauwe zone in het Oude Dorp? 
Doe mee aan de enquête! 

Eind vorig jaar is een blauwe zone in het 
Oude Dorp ingevoerd om tot een betere 
benu ng van de parkeercapaciteit te 
komen. De gemeente Blaricum wil graag 
weten hoe de blauwe zone wordt 
ervaren en laat daarom een evaluatie 
uitvoeren. Hiermee wil de gemeente in-
zicht krijgen in de huidige parkeersituatie
en de tevredenheid van inwoners en 
ondernemers over de blauwe zone. 
U kunt uw mening kenbaar maken door 
het invullen van onze online en u te. 

Zo doet u mee
Het invullen van de en u te, die bestaat 
uit open en gesloten vragen, kost maxi-
maal tien minuten.  vindt de en u te 
op de website www.keypoint.eu/
BlauweZoneBlaricum Alle resultaten 
worden vertrouwelijk en geheel anoniem 
verwerkt door een extern adviesbureau. 
Deelnemen kan tot en met 1  juli 2017. 

Bent u ondernemer? Dan krijgt u een 
aparte en u te toegestuurd. Mocht u 

ook inwoner van Blaricum zijn dan kunt 
u ook aan de bewonersen u te mee-
doen. 

Alvast heel hartelijk dank voor uw mede-
werking!

Meer informatie
Meer informatie over de (evaluatie van) 
blauwe zone vindt u op www.blaricum.nl 
(Wegen en Groen  Verkeer en Vervoer  
Parkeren in Oude Dorp). 

De gemeente Blaricum laat de haalbaarheid van een veilige verbinding (brug of tunnel) voor etsers en voetgangers tussen 
het Oude Dorp en de Bijvanck onderzoeken. Op 11 juli 2 1  worden tijdens een tweede bewonersbijeenkomst de 
voorkeursvarianten voor de oversteek gepresenteerd. Bij het opstellen hiervan zijn de reacties van bewoners en belang-
hebbenden meegenomen. 

 bent 11 juli van harte welkom om 
uw mening over de verschillende 
varianten te geven. De bijeenkomst 
vindt plaats in het gemeentehuis 
(Kerklaan 1 ), begint om 19.30 uur en 

duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Vooraf aan-
melden is niet nodig.

rogramma en meer informatie
Het programma van de bewonersavond 

en meer informatie over het project 
vindt u op www.blaricum.nl 
(Projecten  Fiets- en voetgangers-
verbinding: Oude Dorp - Bijvanck). 

FIETS- EN VOETGANGERSVERBINDING O DE DORP - BIJVAN K
GEEF OP 11 J LI W MENING OVER DE VARIANTEN

De komende jaren heeft de meerjaren-
begroting van de gemeente Blaricum 
een positief saldo. Dit is te zien in 
de kadernota voor 2018 en de jaren 
erna. Wethouder Anne-Marie Kennis 
is tevreden: Het positieve saldo geeft 
ruimte voor het nemen van structurele 
maatregelen ter bevordering van sociale 
en maatschappelijke zaken, wegen, het 
aanzicht van de openbare ruimte, en 
kwetsbare inwoners.’ 
In de jaren 2018 tot en met 2021 is er 
nog een fors bedrag beschikbaar voor 
incidentele nieuwe initiatieven, zo staat 
in de kadernota. 
 
Sociaal domein
De gemeente Blaricum trekt de komende 
jaren geld uit voor nieuwe investeringen 
op gebied van het preventieve voor-

veld’. Door (kwetsbare) inwoners te 
faciliteren en ondersteunen, kunnen zij 
zo zelfstandig mogelijk wonen en leven 
en zo goed mogelijk deelnemen aan de 
samenleving. De ‘Dag van de mantel-
zorg’ en Tijd voor meedoen’ krijgen een 
vast budget in de begroting en ook het 
budget voor schoolmaatschappelijk werk 
en voor het Sociaal Wijkteam wordt 
uitgebreid. 
 
Openbare ruimte
Blaricum Bijvanck is ruim veertig jaar 
oud en ondanks de investeringen die de 
laatste jaren gedaan zijn, is het nodig om 
de wijk verder te vernieuwen. In 2018 
wordt een integraal plan opgesteld voor 
het groot onderhoud van de Bijvanck. De 
uitvoering ervan wordt vervolgens over 
verschillende jaren uitgespreid. Ook de 

wijk Bouwvenen, gebouwd in de jaren 
tachtig, is toe aan groot onderhoud. 
Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor 
meer kleur en eur in de plantsoenen en 
plantenbakken in Blaricum.
 
Bestuur en participatie
Sinds de provincie Noord-Holland in 
februari 2017 een Arhi-procedure is 
gestart voor de gemeenten binnen Gooi- 
en Vechtstreek, staat veel inzet in het 
teken van de toekomst van Blaricum (als 
zelfstandige gemeente?). De identiteit 
van het dorp wordt voor een groot deel 
bepaald door onze inwoners. Daarom 
vindt de gemeente het belangrijk om 
geld uit te trekken voor het voeren van 
de dialoog met inwoners met betrekking 
tot hun wensen, behoeftes en idee n en 
het organiseren van verbinding tussen 

bestuur en het dorp en inwoners onder-
ling. 
 
Besluitvorming
De raad vergaderde in juni over de 
kaders en stelt de definitieve nota vast in 
de raadsvergadering van 4 juli 2017.

Wegen en groen, duurzaamheid, veiligheid en het sociaal domein 
Speerpunten in de kadernota van Blaricum voor 2018
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Aangevraagde en verleende (omgevings)vergunningen kunt u bekijken via de landelijke website www.overheid.nl 
Hier worden ook de verordeningen (gemeentelijke 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 toege-
zonden bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

De Blaricumse kermisweek is dit jaar van zaterdag 19 tot en met woensdag 23 augustus. Tijdens dit evenement zijn diverse wegen afgesloten en geldt op een aantal 
plaatsen een parkeer- of stopverbod. Daarnaast zijn verschillende wegen afgesloten tijdens bepaalde programmaonderdelen, zoals het afsteken van het vuurwerk en het 
ringsteken. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen. 

Afsteken vuurwerk
Zaterdag 19 augustus 2017
•  Van 18.30 (afhankelijk van toestroom 

bezoekers) tot 23.30 uur worden de 
volgende wegen en weggedeelten 
afgesloten voor alle verkeer: Schapen-
drift/Anton Mauvelaan; vanaf de Eem-
nesserweg tot aan Harmen Vosweg 
(Laren).

•  Van 21.30 tot 23.30 uur wordt de Eem-
nesserweg vanaf Schapendrift tot het 
Domein voor alle verkeer en voetgan-
gers in beide richtingen afgesloten.

•  Voor zover noodzakelijk worden ook 
enkele voet- en fietspaden in de bos-
gebieden rondom Rust Wat van 21.30 
tot 23.30 uur afgesloten.

Wegafsluitingen ter hoogte van 
café Moeke Spijkstra
Zaterdag 19 augustus 2017
Van 21.00 tot 03.00 uur worden on-
derstaande wegen afgesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen; het verkeer 
wordt omgeleid. Dit in verband met 
de veiligheid van de vele voetgangers 
aldaar.
•  Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 

aan de Schoolstraat;
•  Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot 

aan het Achterom;
•  Torenlaan, vanaf het Achterom tot aan 

de Schoolstraat;
•  Middenweg, vanaf de Verbindingsweg 

tot aan de Schoolstraat.

Omleiding centrum vanwege 
festiviteiten
Zaterdag 19 augustus (21.00 uur) tot 
donderdag 24 augustus 2017 (12.00 uur)
Parkeerverbod
Op de volgende wegen of weggedeelten 
is het verboden te parkeren:
•  De Verbindingsweg aan onevenzijde 

tussen de Torenlaan en de Middenweg;
•  Bussummerweg aan beide zijden vanaf 

de Torenlaan tot de Noolseweg;
•  Huizerweg aan beide zijden vanaf de 

Bergweg tot aan de Smedenweg;
•  Bergweg aan de evenzijde.
Stopverbod
Een stopverbod is van kracht op de vol-
gende wegen of weggedeelten:
•  Achterom, aan beide zijden vanaf de 

Torenlaan tot de Piepersweg;
•  Langeweg, aan beide zijden tussen 

Achterom en de Huizerweg;
•  Torenlaan, aan de oneven zijde tussen 

Achterom en de Verbindingsweg;
•  Noolseweg, aan beide zijden tussen 

Piepersweg en de Bussummerweg;
•  Piepersweg, aan beide zijden tussen 

Noolseweg en de Naarderweg.
Inrijverbod
Een inrijverbod geldt voor de volgende 
wegen of weggedeelten:
•  Het is verboden rechtsaf te slaan van 

de Bussummerweg komende vanaf 
de Torenlaan naar de Noolseweg, met 
uitzondering van fietsers, voetgangers 
en bussen van Connexxion.

•  Het is verboden linksaf te slaan vanaf 
de Bussummerweg, komende vanaf de 
Bussummerweg naar de Noolseweg, 
met uitzondering van fietsers, voetgan-
gers en bussen van Connexxion.

•  De volgende weggedeelten zijn geslo-
ten voor éénrichting voor alle verkeer: 
-  Binnendoor tussen de Huizerweg 

en Achterom, in de richting van de 
Huizerweg;

   -  Achterom tussen Piepersweg en To-
renlaan, in de richting Piepersweg.

Kermis
Zondag 20 augustus 2017
•  Vanaf 08.00 uur is het verboden te 

parkeren op de locaties:  

-  Dorpsstraat parkeervakken vanaf de 
Torenlaan/Huizerweg tot aan de inrit 
van perceel Dorpsstraat 4;

   -  Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat, beide 
zijden van de weg.

•  Vanaf 16.00 uur is het verboden te 
parkeren op de locaties: 
 - Huizerweg: alle parkeervakken;

 -  Dorpsstraat, vanaf Huizerweg tot de 
Middenweg: beide zijden van de weg;

 -  Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 
aan de Middenweg.

Wegafsluitingen
Zondag 20 augustus 2017
•  Van 12.00 uur tot donderdag 24 

augustus 2017 12.00 uur is de Dorps-
straat vanaf Middenweg tot de kruising 
Torenlaan gesloten voor alle verkeer.  

•  Van 18.00 uur tot donderdag 24 au-
gustus 2017 12.00 uur zijn de volgende 
weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen: 

 -  Achterom, vanaf de Langeweg tot de 
Binnendoor;

 -  Huizerweg, vanaf de Langeweg tot de 
Torenlaan;

 -  Meentweg, vanaf de Burg. Heer-
schopweg tot de Dorpsstraat;

 -  Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot 
aan de Middenweg;

 -  Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot 
aan de Binnendoor;

 -  Binnendoor, vanaf de Raadhuisstraat 
tot aan het Achterom;

 -  Torenlaan, vanaf het Achterom tot de 
Huizerweg.

 
Ringsteken
Maandag 21 augustus 2017
•  Van 11.30 tot 18.00 uur zijn de vol-

gende weggedeelten gesloten voor alle 
verkeer in beide richtingen:

 -  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf 
het Fransepad tot de Molenveenweg;

 -  Kerkpad, vanaf de Eerste Molenweg 
tot de Kerklaan;

 -  Venenweg, vanaf de Kerklaan tot de 
Stachouwerweg;

 - St. Vitusweg.
•  Van 11.30 tot 18.00 uur is het verbo-

den te parkeren op de volgende wegen 
of weggedeelten:

 -  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf 
het Fransepad tot de Molenveenweg 
(beide zijden);

 - St. Vitusweg (beide zijden).

Parkeerverbod Oranjeweitje 
•  Op de volgende tijdstippen is het in 

verband met diverse festiviteiten 
aldaar, verboden te parkeren op de 
locatie Oranjeweitje (Bussummerweg/
hoek Noolseweg):

 -  zondag 20 augustus 2017 
gehele dag

 -  maandag 21 augustus 2017 
07.00 – 13.00 uur

 -  woensdag 23 augustus 2017 
07.00 – 17.00 uur

Wegafsluiting ter hoogte van 
café d’Oude Tak
•  Op de volgende tijdstippen zijn de 

Eemnesserweg ter hoogte van café 
d’Oude Tak tussen Driftlaan en Raad-
huisstraat alsmede de Kruislaan tussen 
Eemnesserweg en pompstation Vos 
gesloten voor alle verkeer in beide 
richtingen:

 -  zaterdag 19 augustus 2017  
21.00 – 02.00 uur

 -   maandag 21, dinsdag 22 augustus 2017 
20.00 – 02.00 uur

 -  woensdag 23 augustus 2017  
15.00 – 02.00 uur

Verkeersmaatregelen rond kermisweek
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Maandag 3 juli 2 1  verstuurt de overheid om 12.  uur een -Alert 
controlebericht. Aan de hand van dit controlebericht kunt u nagaan of uw 
mobiel juist is ingesteld om -Alert te ontvangen. 

NL-Alert is het alarmmiddel van de 
overheid. Hiermee kan zij mensen via 
hun mobiel heel gericht alarmeren 
en informeren tijdens een ramp in de 
buurt. In het bericht staat wat er aan 
de hand is en wat je op dat moment 
het beste kunt doen.

Ontvangt u op 3 juli het NL-Alert 
controlebericht dan is uw mobiel juist 
ingesteld. Krijgt u het controlebericht 
niet? Ga dan naar www.nl-alert.nl en 
stel uw mobiel alsnog in.

MAANDAG 3 J LI 
LANDELIJK ONTROLEBERI HT NL-ALERT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het
ontwerpwijzigingsplan Raadhuisstraat , Blaricum’ ( . MRO. 3 W
Raadhuisstr -On 1) vanaf 23 juni 2 1  gedurende zes weken ter inzage ligt. Dit op 
grond van het bepaalde in artikel 3.  van de Wet ruimtelijke ordening. 

De wijziging betreft een perceel tussen 
de Raadhuisstraat en de Verbindings-
weg. De bedrijfsactiviteiten ter plaatse 
zijn al eerder gestaakt. Inmiddels wil de 
nieuwe eigenaar gebruikmaken van de 
wijzigingsbevoegdheid in het moeder-
plan ten behoeve van de realisatie van 
een nieuwe woning.

Procedure
Het ontwerpwijzigingsplan Raadhuis-
straat , Blaricum’ ligt vanaf 23 juni 2017 
gedurende zes weken ter inzage bij de 
balie Vergunningen in het kantoor van 
de BEL ombinatie, uidersingel 5 in 
Eemnes. De balie werkt uitsluitend op 
afspraak, tel. 14 035. Ook kunt u het 

ontwerpwijzigingsplan bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl

 kunt gedurende de termijn van 
terinzagelegging schriftelijk een ziens-
wijze indienen bij de burgemeester en 
wethouders van Blaricum, t.a.v. de heer 
R. de Graauw, Postbus 71, 3755 ZH Eem-
nes, onder vermelding van ienswijze 
ontwerpwijzigingsplan Raadhuisstraat , 
Blaricum’. 
Voor het mondeling indienen van een 
zienswijze kunt u op werkdagen telefo-
nisch (via 14 035) een afspraak maken 
met de heer De Graauw. Dit kan tot 
drie werkdagen v r de a oop van de 
termijn van terinzagelegging.

Ontwerpwijzigingsplan 
‘Raadhuisstraat 6, Blaricum’

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Blaricum maken bekend dat, 
op grond van artikel 197 lid 3 Gemeen-
tewet, de volgende documenten ter 
inzage liggen:

•  jaarstukken 201  (jaarrekening en 
jaarverslag)

•  concept controleverklaring,  
zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 
Gemeentewet

•  verslag van bevindingen,  
zoals bedoeld in artikel 213 lid 4 
Gemeentewet

 kunt de documenten inzien bij de 
receptie in het gemeentehuis, Kerklaan 
16 in Blaricum, en in het kantoor van 
de BEL ombinatie, uidersingel 5 in 
Eemnes. De jaarstukken 201  kunt u 
na 4 juli 2017 ook bekijken op 
www.blaricum.nl (Bestuur  ollege 
van B W  Financi n: begroting en 
jaarverslag  Jaarverslag).

De gemeenteraad behandelt de docu-
menten in de raadsvergadering op 4 juli 
2017 in de raadzaal van het BEL-kantoor 
in Eemnes.

Jaarrekening 2016

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

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

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

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

Agenda’s 
gemeenteraad 
en rondetafel-
gesprekken

Op donderdag 31 augustus 2 1  organiseert de gemeente aren, mede namens de 
gemeenten Blaricum en emnes, alweer voor de negende keer een bijeenkomst 
voor alle veteranen die in Blaricum, emnes en aren wonen. De eteranendag 
wordt gehouden in het geheel vernieuwde Singertheater in aren. en primeur... 
De veteranen zijn één van de eerste bezoekers van het vernieuwde Singer  De 
ontvangst is vanaf 12.1  uur. Het o ci le programma start om 12.3  uur met het 
nu gen van de traditionele blauwe hap’.

Het doel van de Veteranendag is het to-
nen van waardering voor de inzet tijdens 
oorlogs- en vredesmissies. Ook biedt de 
bijeenkomst een goede gelegenheid om 
contacten te leggen of te hernieuwen en 
herinneringen op te halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Eemnes 
en Laren die ingeschreven staan bij het 
Veteraneninstituut hebben een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen. Bent u een 
veteraan in één van de BEL-gemeenten, 

maar staat u niet ingeschreven bij het 
Veteraneninstituut? Ook dan kunt u 
zich aanmelden: u bent van harte wel-
kom!
 
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-Indi , 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, 

ambodja, het voormalig Joegoslavi , 
Irak, Afghanistan en Mali.
 
Aanmelden/informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben 
ontvangen, kunnen zich tot vrijdag 
11 augustus aanmelden via het be-
stuurssecretariaat van Laren. Dat kan per 
e-mail: bestuurssecretariaat@laren.nl 
of telefonisch: 035 - 751 34 46. Hier kunt 
u ook terecht voor meer informatie over 
de Veteranendag.

BEL-Veteranendag 2017
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De politie maakt steeds vaker gebruik van camera’s die ondernemers en particulie-
ren hebben hangen.  kunt uw camera aanmelden bij de politie. De camera’s wor-
den opgenomen in een databank. o hee  de politie overzicht van welke camera’s 
waar hangen en waar zij opnames van maken. 

Op die manier weet de politie al snel of 
er camerabeelden zijn gemaakt bij een 
misdrijf. De politie kijkt in het s steem 
waar in de buurt van het misdrijf ca-
mera’s hangen en of er mogelijk iets op 
te zien is. Vervolgens neemt de politie 
contact op met de eigenaar van de 

camera(’s). De politie kijkt dus niet live 
mee met de beelden. Bent u in het bezit 
van één of meer camera’s dan doet de 
politie een beroep op u  Kijk voor meer 
informatie op: www.politie.nl/themas/
camera-in-beeld.html 

Camera in beeld

nwoners van Huizen, Blaricum, aren en emnes kunnen bij het Advies- en infor-
matiepunt sociaal domein HB  terecht met alle vragen over zorg, welzijn, kinde-
ren, jeugd(hulp), werk en inkomen.

Neemt u contact met ons op? Dan volgt 
er altijd een afspraak met een consulent. 
In dat gesprek staan uw vragen en be-
hoeften centraal. Het geeft duidelijkheid 
over wat u wilt bereiken en wat daarvoor 
nodig is in uw situatie. 

Als u gebruik gaat maken van onze 
dienstverlening dan krijgt u een vast 
contactpersoon. Dat is een consulent 
aan wie u altijd al uw vragen kunt stel-
len.  krijgt ook het 0 -nummer van 
deze consulent, zodat u hem of haar snel 
en makkelijk kunt bereiken.  

Vragen
Heeft u vragen?  kunt terecht bij het 

Advies- en informatiepunt HBEL. Tel: 035 
- 528 12 47, e-mail: sociaalplein@hbel.nl
Bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op 
vrijdag tot 1 .00 uur. 

Inloop zonder afspraak
Inloopochtenden voor inwoners van Hui-
zen, Blaricum, Eemnes en Laren zijn op:

•  Dinsdagochtend van 08.30 tot 12.00 
uur, locatie Huizen, Graaf Wichman 10.

•  Donderdagochtend van 08.30 tot 12.00 
uur, locatie Eemnes, uidersingel 5.

Let op: de inloopochtend op maandag is 
vervallen. 

Advies- en informatiepunt 
sociaal domein HBEL

n de zomerperiode (2  juli tot en 
met 3  augustus 2 1 ) is het inloop-
spreekuur van het Sociaal Wijkteam 
op woensdag in plaats van dinsdag. 
Het tijdstip blij  ongewijzigd. 

Let op! Van woensdag 2 tot en met 
9 augustus is de Blaercom gesloten. 
Er is dan geen inloopspreekuur. Ook 
is het wijkteam dan niet bereikbaar.

SPREEKUUR 
SO IAAL WIJKTEAMorig jaar is gestart met het project 

Het eheugenhuis in de Blaercom. Het 
eheugenhuis, dat tegenwoordig Dagje 

Blaercom heet, is een laagdrempelige 
dagbesteding voor mensen met een 
beginnende dementie. 

Het college van burgemeester en wet-
houders Blaricum vindt dat het duidelijk 
voorziet in een behoefte en heeft beslo-
ten om het voort te zetten en te integre-
ren in het gemeentelijk beleid. 

Dagje Blaercom

Burgerzaken en de politiepost in het kantoor van de B  ombinatie in emnes 
hanteren tussen 2  juli en 3 september 2 1  andere openingstijden. 

De balie van Burgerzaken is op de 
maandagen tussen 24 juli en 3 septem-
ber geopend van 12.30 tot 17.00 uur. 
Op de overige dagen kunt u er op de 
gebruikelijk tijden terecht: van dinsdag 
tot en met donderdag tussen 8.30 en 
17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 
13.00 uur. De balie werkt op afspraak. 

Via www.blaricum.nl of  telefonisch 
(14 035) kunt u een afspraak maken.

De maandagavondopstelling van de 
politiepost vervalt tussen 24 juli en 
3 september. De post is dan alleen 
open op woensdagochtend van 
09.00 tot 12.00 uur.

OPENINGSTIJDEN OMERPERIODE 

In de week van 10 juli 2017 begint de gemeente Blaricum met het renoveren van 
de onverharde paden in het park achter de geluidswal in de Bijvanck. De paden 
worden weer in hun oude glorie hersteld en krijgen een breedte van ongeveer 
anderhalve meter. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er op diverse plekken langs de paden 
gesnoeid. In totaal nemen de werkzaamheden circa twee weken in beslag.

Onderhoud onverharde paden 
Bijvanck

n de Basisregistratie ersonen, de o ci le benaming voor de ederlandse 
bevolkingsadministratie, zijn alle persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij 
niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over 
huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Sommige instanties krijgen uw per-
soonsgegevens automatisch. Andere 
instanties moeten daarvoor eerst een 
verzoek indienen bij de gemeente. 
Wilt u dat zij uw gegevens niet krijgen? 
Dan kunt u ons vragen om verstrek-
kingsbeperking van uw persoons-
gegevens.

Automatische verstrekking
w gegevens worden vaak automatisch 

verstrekt aan overheidsinstellingen 
als de Belastingdienst en de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB). Ook bijzondere 
maatschappelijke instellingen, zoals 
pensioenfondsen, krijgen uw gegevens 
wanneer dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van hun wettelijke taken. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties bepaalt welke 
informatie aan deze instanties wordt 
verstrekt. U kunt de verstrekking van 

gegevens aan deze instanties niet 
voorkomen, omdat dat wettelijk is 
bepaald.

Gegevensverstrekking aan 
andere instanties beperken
Curatoren, advocaten, niet-commer-
ci le instellingen als sport- en muziek-
verenigingen en Stichting Interkerkelijke 
Ledenadministratie (SILA) krijgen 
uw gegevens niet automatisch. ij 
moeten daarvoor een verzoek indienen 
bij de gemeente. Voor deze verzoeken 
kunt u verstrekkingsbeperking van uw 
gegevens vragen. Hiervoor moet u een 
schriftelijk verzoek bij ons indienen met 
daarbij een kopie van uw legitimatie-
bewijs. Als wij uw verzoek hebben 
verwerkt, ontvangt u daarvan een 
schriftelijke bevestiging.

Verstrekkingsbeperking 
(geheimhouding) persoonsgegevens
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Maandag 3 juli 2 1  verstuurt de overheid om 12.  uur een -Alert 
controlebericht. Aan de hand van dit controlebericht kunt u nagaan of uw 
mobiel juist is ingesteld om -Alert te ontvangen. 

NL-Alert is het alarmmiddel van de 
overheid. Hiermee kan zij mensen via 
hun mobiel heel gericht alarmeren 
en informeren tijdens een ramp in de 
buurt. In het bericht staat wat er aan 
de hand is en wat je op dat moment 
het beste kunt doen.

Ontvangt u op 3 juli het NL-Alert 
controlebericht dan is uw mobiel juist 
ingesteld. Krijgt u het controlebericht 
niet? Ga dan naar www.nl-alert.nl en 
stel uw mobiel alsnog in.

MAANDAG 3 J LI 
LANDELIJK ONTROLEBERI HT NL-ALERT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het
ontwerpwijzigingsplan Raadhuisstraat , Blaricum’ ( . MRO. 3 W
Raadhuisstr -On 1) vanaf 23 juni 2 1  gedurende zes weken ter inzage ligt. Dit op 
grond van het bepaalde in artikel 3.  van de Wet ruimtelijke ordening. 

De wijziging betreft een perceel tussen 
de Raadhuisstraat en de Verbindings-
weg. De bedrijfsactiviteiten ter plaatse 
zijn al eerder gestaakt. Inmiddels wil de 
nieuwe eigenaar gebruikmaken van de 
wijzigingsbevoegdheid in het moeder-
plan ten behoeve van de realisatie van 
een nieuwe woning.

Procedure
Het ontwerpwijzigingsplan Raadhuis-
straat , Blaricum’ ligt vanaf 23 juni 2017 
gedurende zes weken ter inzage bij de 
balie Vergunningen in het kantoor van 
de BEL ombinatie, uidersingel 5 in 
Eemnes. De balie werkt uitsluitend op 
afspraak, tel. 14 035. Ook kunt u het 

ontwerpwijzigingsplan bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl

 kunt gedurende de termijn van 
terinzagelegging schriftelijk een ziens-
wijze indienen bij de burgemeester en 
wethouders van Blaricum, t.a.v. de heer 
R. de Graauw, Postbus 71, 3755 ZH Eem-
nes, onder vermelding van ienswijze 
ontwerpwijzigingsplan Raadhuisstraat , 
Blaricum’. 
Voor het mondeling indienen van een 
zienswijze kunt u op werkdagen telefo-
nisch (via 14 035) een afspraak maken 
met de heer De Graauw. Dit kan tot 
drie werkdagen v r de a oop van de 
termijn van terinzagelegging.

Ontwerpwijzigingsplan 
‘Raadhuisstraat 6, Blaricum’

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Blaricum maken bekend dat, 
op grond van artikel 197 lid 3 Gemeen-
tewet, de volgende documenten ter 
inzage liggen:

•  jaarstukken 201  (jaarrekening en 
jaarverslag)

•  concept controleverklaring,  
zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 
Gemeentewet

•  verslag van bevindingen,  
zoals bedoeld in artikel 213 lid 4 
Gemeentewet

 kunt de documenten inzien bij de 
receptie in het gemeentehuis, Kerklaan 
16 in Blaricum, en in het kantoor van 
de BEL ombinatie, uidersingel 5 in 
Eemnes. De jaarstukken 201  kunt u 
na 4 juli 2017 ook bekijken op 
www.blaricum.nl (Bestuur  ollege 
van B W  Financi n: begroting en 
jaarverslag  Jaarverslag).

De gemeenteraad behandelt de docu-
menten in de raadsvergadering op 4 juli 
2017 in de raadzaal van het BEL-kantoor 
in Eemnes.

Jaarrekening 2016

BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

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

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

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

Agenda’s 
gemeenteraad 
en rondetafel-
gesprekken

Op donderdag 31 augustus 2 1  organiseert de gemeente aren, mede namens de 
gemeenten Blaricum en emnes, alweer voor de negende keer een bijeenkomst 
voor alle veteranen die in Blaricum, emnes en aren wonen. De eteranendag 
wordt gehouden in het geheel vernieuwde Singertheater in aren. en primeur... 
De veteranen zijn één van de eerste bezoekers van het vernieuwde Singer  De 
ontvangst is vanaf 12.1  uur. Het o ci le programma start om 12.3  uur met het 
nu gen van de traditionele blauwe hap’.

Het doel van de Veteranendag is het to-
nen van waardering voor de inzet tijdens 
oorlogs- en vredesmissies. Ook biedt de 
bijeenkomst een goede gelegenheid om 
contacten te leggen of te hernieuwen en 
herinneringen op te halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Eemnes 
en Laren die ingeschreven staan bij het 
Veteraneninstituut hebben een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen. Bent u een 
veteraan in één van de BEL-gemeenten, 

maar staat u niet ingeschreven bij het 
Veteraneninstituut? Ook dan kunt u 
zich aanmelden: u bent van harte wel-
kom!
 
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-Indi , 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, 

ambodja, het voormalig Joegoslavi , 
Irak, Afghanistan en Mali.
 
Aanmelden/informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben 
ontvangen, kunnen zich tot vrijdag 
11 augustus aanmelden via het be-
stuurssecretariaat van Laren. Dat kan per 
e-mail: bestuurssecretariaat@laren.nl 
of telefonisch: 035 - 751 34 46. Hier kunt 
u ook terecht voor meer informatie over 
de Veteranendag.

BEL-Veteranendag 2017
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De politie maakt steeds vaker gebruik van camera’s die ondernemers en particulie-
ren hebben hangen.  kunt uw camera aanmelden bij de politie. De camera’s wor-
den opgenomen in een databank. o hee  de politie overzicht van welke camera’s 
waar hangen en waar zij opnames van maken. 

Op die manier weet de politie al snel of 
er camerabeelden zijn gemaakt bij een 
misdrijf. De politie kijkt in het s steem 
waar in de buurt van het misdrijf ca-
mera’s hangen en of er mogelijk iets op 
te zien is. Vervolgens neemt de politie 
contact op met de eigenaar van de 

camera(’s). De politie kijkt dus niet live 
mee met de beelden. Bent u in het bezit 
van één of meer camera’s dan doet de 
politie een beroep op u  Kijk voor meer 
informatie op: www.politie.nl/themas/
camera-in-beeld.html 

Camera in beeld

nwoners van Huizen, Blaricum, aren en emnes kunnen bij het Advies- en infor-
matiepunt sociaal domein HB  terecht met alle vragen over zorg, welzijn, kinde-
ren, jeugd(hulp), werk en inkomen.

Neemt u contact met ons op? Dan volgt 
er altijd een afspraak met een consulent. 
In dat gesprek staan uw vragen en be-
hoeften centraal. Het geeft duidelijkheid 
over wat u wilt bereiken en wat daarvoor 
nodig is in uw situatie. 

Als u gebruik gaat maken van onze 
dienstverlening dan krijgt u een vast 
contactpersoon. Dat is een consulent 
aan wie u altijd al uw vragen kunt stel-
len.  krijgt ook het 0 -nummer van 
deze consulent, zodat u hem of haar snel 
en makkelijk kunt bereiken.  

Vragen
Heeft u vragen?  kunt terecht bij het 

Advies- en informatiepunt HBEL. Tel: 035 
- 528 12 47, e-mail: sociaalplein@hbel.nl
Bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op 
vrijdag tot 1 .00 uur. 

Inloop zonder afspraak
Inloopochtenden voor inwoners van Hui-
zen, Blaricum, Eemnes en Laren zijn op:

•  Dinsdagochtend van 08.30 tot 12.00 
uur, locatie Huizen, Graaf Wichman 10.

•  Donderdagochtend van 08.30 tot 12.00 
uur, locatie Eemnes, uidersingel 5.

Let op: de inloopochtend op maandag is 
vervallen. 

Advies- en informatiepunt 
sociaal domein HBEL

n de zomerperiode (2  juli tot en 
met 3  augustus 2 1 ) is het inloop-
spreekuur van het Sociaal Wijkteam 
op woensdag in plaats van dinsdag. 
Het tijdstip blij  ongewijzigd. 

Let op! Van woensdag 2 tot en met 
9 augustus is de Blaercom gesloten. 
Er is dan geen inloopspreekuur. Ook 
is het wijkteam dan niet bereikbaar.

SPREEKUUR 
SO IAAL WIJKTEAMorig jaar is gestart met het project 

Het eheugenhuis in de Blaercom. Het 
eheugenhuis, dat tegenwoordig Dagje 

Blaercom heet, is een laagdrempelige 
dagbesteding voor mensen met een 
beginnende dementie. 

Het college van burgemeester en wet-
houders Blaricum vindt dat het duidelijk 
voorziet in een behoefte en heeft beslo-
ten om het voort te zetten en te integre-
ren in het gemeentelijk beleid. 

Dagje Blaercom

Burgerzaken en de politiepost in het kantoor van de B  ombinatie in emnes 
hanteren tussen 2  juli en 3 september 2 1  andere openingstijden. 

De balie van Burgerzaken is op de 
maandagen tussen 24 juli en 3 septem-
ber geopend van 12.30 tot 17.00 uur. 
Op de overige dagen kunt u er op de 
gebruikelijk tijden terecht: van dinsdag 
tot en met donderdag tussen 8.30 en 
17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 
13.00 uur. De balie werkt op afspraak. 

Via www.blaricum.nl of  telefonisch 
(14 035) kunt u een afspraak maken.

De maandagavondopstelling van de 
politiepost vervalt tussen 24 juli en 
3 september. De post is dan alleen 
open op woensdagochtend van 
09.00 tot 12.00 uur.

OPENINGSTIJDEN OMERPERIODE 

In de week van 10 juli 2017 begint de gemeente Blaricum met het renoveren van 
de onverharde paden in het park achter de geluidswal in de Bijvanck. De paden 
worden weer in hun oude glorie hersteld en krijgen een breedte van ongeveer 
anderhalve meter. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt er op diverse plekken langs de paden 
gesnoeid. In totaal nemen de werkzaamheden circa twee weken in beslag.

Onderhoud onverharde paden 
Bijvanck

n de Basisregistratie ersonen, de o ci le benaming voor de ederlandse 
bevolkingsadministratie, zijn alle persoonsgegevens opgenomen. Het gaat hierbij 
niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over 
huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Sommige instanties krijgen uw per-
soonsgegevens automatisch. Andere 
instanties moeten daarvoor eerst een 
verzoek indienen bij de gemeente. 
Wilt u dat zij uw gegevens niet krijgen? 
Dan kunt u ons vragen om verstrek-
kingsbeperking van uw persoons-
gegevens.

Automatische verstrekking
w gegevens worden vaak automatisch 

verstrekt aan overheidsinstellingen 
als de Belastingdienst en de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB). Ook bijzondere 
maatschappelijke instellingen, zoals 
pensioenfondsen, krijgen uw gegevens 
wanneer dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van hun wettelijke taken. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties bepaalt welke 
informatie aan deze instanties wordt 
verstrekt. U kunt de verstrekking van 

gegevens aan deze instanties niet 
voorkomen, omdat dat wettelijk is 
bepaald.

Gegevensverstrekking aan 
andere instanties beperken
Curatoren, advocaten, niet-commer-
ci le instellingen als sport- en muziek-
verenigingen en Stichting Interkerkelijke 
Ledenadministratie (SILA) krijgen 
uw gegevens niet automatisch. ij 
moeten daarvoor een verzoek indienen 
bij de gemeente. Voor deze verzoeken 
kunt u verstrekkingsbeperking van uw 
gegevens vragen. Hiervoor moet u een 
schriftelijk verzoek bij ons indienen met 
daarbij een kopie van uw legitimatie-
bewijs. Als wij uw verzoek hebben 
verwerkt, ontvangt u daarvan een 
schriftelijke bevestiging.

Verstrekkingsbeperking 
(geheimhouding) persoonsgegevens
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Familieberichten
Geboren
28-04-2017 Jasmijn Cynthia Oskamp
02-05-2017 Fedde Lucas Hoogervorst
02-05-2017 Nora Lisa Sjieuwke Bos
03-05-2017 Olivier van Dooijeweerd
07-05-2017  Fenna Lauren van der 

Manden
11-05-2017  Siënna Serena 

van den Broek
11-05-2017 Toon Pieter Buijks
14-05-2017  Anna Phileine 

van den Adel
26-05-2017 Feline Terlouw
28-05-2017  Felipa Annemieke 

Chloë Priem

Huwelijken/partnerschap
22-05-2017  Bram Vergeer en Maria 

Josepha Broeksteeg
26-05-2017  Boy Bischot en 

jonkvrouw 
Renéé van den Brandeler

01-06-2017  Bart Vleeshakker en 
Miranda Hendrika 
Annamaria Rokebrand

Overleden
23-05-2017  Elisabeth Richarda Maria 

(Bets) Groenestein-Bon, 
geboren 21-10-1933

14-06-2017  Josephus Antonius (Jos) 
van Kraaij, 
geboren 15-06-1934

 

 Dorpsagenda
EXPOSITIES
De Vlierhove schilderij van de maand 
Zonnebloemen van Marcel Schellekens, 
tevens is er meer werk van deze schilder 
te zien. Te bezichtigen via de open etala-
ge van de Vlierhove of op afspraak (tel. 
0653790622 of info&vlierhove.nl).
Singer Cuban Art Now t/m 24 sept, De 
bouw in beeld door Henni Haselaar t/m 
17 sept, De mooiste 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, ker-
klaan 18. 

WELZIJN/CULTUUR
BLTC Blaricum elke dinsdagavond 
20.00-21.00 uur Cardio Tennis. U kunt 
hier 2x gratis aan meedoen. Elke vrijdag-
ochtend is er een Fitness Workout waar u 
2x zonder kosten aan mee kunt doen. Als 
u vervolgens lid wordt, zijn deze lessen 
gratis. Voor volwassenen en studenten 
zijn er voordelige zomer abonnementen. 
Informatie: www.bltcblaricum.nl.
Creatieve Zomerworkshops Beeld-
houwen op de Gooise Academie, Laren. 
Zowel beginners als gevorderden kun-
nen boetseren in klei of was, of hakken 
in steen en hout. De begeleiding is in-
dividueel. Data: ma 26 juni t/m vrij 30 
juni en ma 3 juli t/m vrij 7 juli. Tijden: 
9.30-12.30 uur, 13.30-16.30 uur. Het is 

ook mogelijk om in overleg, de 5 dagen 
te verdelen over meerdere weken. Aan-
melden/info bij  Frans van Dorst: 06- 
39045395 en fransvandorst@telfort.nl.
Repair Café  8 juli 10.00-13.00 uur 
Blaercom 
KarakterZomerweek in het Brink-
huis van 28 augustus t/m 1 september 
wordt de KarakterZomerweek geor-
ganiseerd in het Brinkhuis te Laren. 
Een week vol workshops, avontuur, ple-
zier en ontdekking voor kinderen van 
7 t/m 12 jaar. Theaterman Gideon 
Calis van Theaterschool KarakterZ en 
Marius Hille Ris Lambers van Onestop 
Fotografi e & Marketing zijn de initia-
tiefnemers. Informatie en aanmelden 
www.karakterz.nl/zomerweek.
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Senior Plus Event

Op dinsdag 18 juli organiseert BLTC 
een gezellige tennisdag voor KNLTB-
leden vanaf 50 jaar; het Senior Plus 
1dags Event.

Veel 50+tennissers spelen graag wedstrij-
den op hun eigen niveau en zijn dan vaak 
aangewezen op interne clubtoernooien. 
Om deze groep KNLTB-leden met el-
kaar te verbinden heeft de KNLTB Seni-
or Plus Events opgezet. Alle leden van de 
KNLTB die 50 jaar of ouder zijn kunnen 
zich inschrijven. Er wordt gespeeld in de 
speelsterktes 6 t/m 9 in dubbels (dames, 
heren- en gemengd dubbel). Afhankelijk 
van het aantal inschrijvingen worden 
drie of vier wedstrijden van 45 minuten 
gespeeld. De wedstrijden tellen niet mee 
voor de actuele rating. 

Doet u mee? 
18 juli van 10.00-16.30 uur, inschrij-
vingskosten € 10,- en voor de lunch 
wordt gezorgd. Inschrijven kan via 
www.bltcblaricum.nl/senior-plus-event/ 
of via een fomulier in het clubhuis. 
Contactpersoon is Margot Cornelis via 
secreatris@bltcblaricum.nl.

Een sportief weekend op de 
voetbal- en handbalvelden

door de eindredactie
In het zonnige weekend van 10 en 11 juni jl. was het een drukte van belang op 
de voetbal- en handbalvelden aan het Hendrik Smitlaantje. Ruim 850 enthou-
siaste sporters en toeschouwers wisten dit weekend de weg naar de sportvelden 
te vinden. 

Voetbalvereniging BVV’31 hield op de 
zaterdag haar slotdag voor de jeugd. Er 
werd actief gevoetbald in verschillende 
spelvormen, er waren wedstijdjes pe-
naltyschieten en de kampioenen werden 
gehuldigd. Op de zondag had BVV haar 
jaarlijkse seniorentoernooi met voor het 
eerst in haar bestaan ook een damesteam. 
Beide dagen werden afgesloten met een 
gezellige BBQ. 

De opkomst op beide dagen was groot. 
De zaterdag trok maar liefst ruim 170 
jeugdleden en ouders en de zondag werd 
bezocht door ruim 100 leden. 

Blaricum aan Zee
Handbalvereniging SDD’90 had voor 
de derde maal haar Beachhandbaltoer-
nooi ‘Blaricum aan Zee’ georganiseerd. 
Het was weer een groot succes en het 
was er gezellig druk: Er waren 37 teams 
actief over het hele weekend. Een team 
heeft gemiddeld acht spelers en vier 
toeschouwers, per dag waren ongeveer 
60 vrijwilligers die hand- en spandien-
sten verleenden en over het weekend 20 
scheidsrechters. Het toernooi had dit jaar 
een extra feestelijk tintje;  er werd ook 
een voorronde voor het NK Beachhand-
bal gespeeld met twee nationale teams.

Voor de derde maal Blaricum aan Zee    

Penaltyschieten door de moeders

Hei & wei 
in de zomer
Op 28 juli en 25 augustus verschijnt een 
dunne zomereditie van hei & wei, inclu-
sief de gemeentepagina’s. 22 september 
ligt de dikke editie weer in uw brieven-
bus. 
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