
Kunst in 3D
Barbara Houwers, een Blaricumse 
kunstenares, onderzocht hedendaagse 
technieken en maakte kennis met digi-
taal ontwerpen, scannen en 3D printen. 
In een lezing vertelt ze hoe haar objecten 
in 3D-print zijn ontstaan. Met scantech-
nieken worden haar ontwerpen digitaal 
vastgelegd en vandaar uit worden artis-
tieke variaties mogelijk die in traditio-
nele technieken niet haalbaar zijn. 28 
September van 20.00-22.00 uur in Blaer-
com, € 12,50. Informatie en aanmelden: 
www.volksuniversiteithetgooi.nl. 

Optiek Boutique
Petra Hermkens heeft haar winkel 
Kom & Kijk omgedoopt in Optiek 
Boutique.

De Limburgse eigenaresse heeft nu ook 
de mogelijkheid als extra service u van 
huis op te halen en terug te brengen als u 
moeilijk ter been bent. 
www.optiekboutique.nl
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

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

Betonblokken
door Jan Greven 
Als u dit leest ligt de Blaricumse Kermis (BK) al weer een maand achter ons. 
Maar nu, nu ik dit schrijf, niet. Nu is het woensdag 23 augustus. De eerste 
zomerse dag van augustus en de laatste dag van de BK. 

Ik vind kermis wel mooi. Vroeger was 
het volgens mij vooral boerenlol. Nu zie 
ik veel opa’s en oma’s met kleinkinde-
ren. Met daarnaast wat ik maar aanduid 
als ‘geroutineerd kermispubliek’. Ik zie 
ze alleen op de BK en vraag me altijd af 
waar ze de rest van het jaar zijn. Ik zou 
ze niet willen missen. Ze horen er bij als 
de oliebollenkraam. Maar kermis moet 
ook meer zijn. Iets van het hele dorp. Iets 
van samen. Een glas in de hand, zachtjes 
meedeinen op de muziek. Kijken naar 
ringsteken, touwtrekken, of gewoon naar 
elkaar aan de tap van Moeke of de Oude 
Tak. Kermis heeft iets met saamhorigheid. 

Ik ben niet zo’n ‘onderdompelen in de 
groep’ type. De middagwandeling met 
de hond heb ik zo verlegd dat ik langs 
de kermisattracties loop. Beschouw het 
als mijn bijdrage aan de saamhorigheid. 
Iedere middag kijk ik mijn ogen uit. 
Meisjes die braaf zitten te wachten in een 
heen-en-weer machine die ze straks zo 

hard zal ronddraaien dat ze de paarden-
staart haaks op het hoofd staat. Ze gillen 
het uit. Gewoon, tegenover de al lang 
gesloten Rabobank. Prozaïscher gebouw 
kun je je niet voorstellen. En toch. Pure 
extase. Iets verderop trekken de botsau-
to’s hun banen. Ik kijk graag naar bots-
auto’s. Als kind al. Ik zie altijd hetzelfde. 
Altijd is er een man (altijd een man) die 
alle botsingen vermijdt en zijn wagentje 
over de vloer stuurt alsof hij een lading 
porselein van A naar B moet brengen. 
Altijd zijn er de uitgelaten botsers, die 
alleen maar willen botsen en daardoor 
nauwelijks vooruit komen. Altijd zijn er 
de chauffeurs van het gemiddelde, die 
gewoon rijden en dan ineens alsof ze 
overmand worden door een niet te weer-
stane drang, het stuur omgooien om te 
botsen. Hele generaties botsers zijn ge-
komen en gegaan. De types zijn geble-
ven. Ik kijk naar eeuwigheid. Zo maar op 
een woensdag. In mijn eigen dorp. 

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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Feestweek 2017 - In deze editie een uitgebreid fotoverslag en de uitslagen van de 
diverse activiteiten, georganiseerd door de Oranje Vereniging Blaricum.
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Blaercom Jazz Café
Zondag 8 oktober in Blaercom van 15.00-18.00 uur Jazz Café met ‘Celebrating 
Ella’.

Een bijzonder concert, ter ere van het 
honderdste geboortejaar van Ella Fitz-
gerald, van de V.S.O.P Big Band met als 
special guest de Nederlandse jazzlegen-
de Denise Jannah. Denise trok al volle 
zalen met haar theatertour ‘Ella’. De Big 

Band is bij uitstek geschikt om het re-
pertoire van ‘Ella’ instrumentaal neer te 
zetten. Beide zijn dan ook blij met hun 
gezamenlijke project ‘Celebrating Ella’. 
Kosten € 10,-,  reserveren: tel. 5314383 
of info@blaercom.nl.

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Een potje breken…

Een aardige, oudere heer 
ontwaart in de supermarkt 
een charmante, oudere dame. 
Een afspraakje maken met 
haar? Waarom niet? Hij kucht 
zachtjes. De dame draait zich 
om en kijkt hem nieuwsgierig 
aan. Dan volgt vriendelijk zijn 
vraag: ‘Mevrouw wilt u met 
mij daten?’ Verrast antwoord 
zij: ‘Meneer, dat lijkt me wel 
leuk, maar ik heb helaas geen 
computer…’ Bij haar kan hij 
een potje breken.
Einde middag staan bij de 
kassa twee sportieve dames 
boodschappen in te pakken. 
Hun tas blijkt veel te klein. 
Wat nu? De jongste loopt 
doelbewust naar de houten do-
zenbak aan het einde van het 
gangpad. Pakt een kartonnen 
doos. Loopt daarmee triom-
fantelijk zwaaiend terug. Door 
de winkel schalt verheugd 
haar stem: ‘Ik heb een hele 
gróóóte doos…!’ Ook die kan 
een potje breken. Bij iedereen.
Kapster Diane gaat haar 
terras en keuken verbouwen. 
Het breekwerk is begonnen. 
Al gauw ligt er een grote berg 
puin. Dat gaat de auto in. Met 
een kreunende achteras naar 
de vuilstort gereden. Ze stapt 
uit bij de puincontainer. In 
een hoek daarvan ziet ze drie 
grote, rood en blauw gegla-
zuurde, bloempotten staan. 
Hele mooie. Nog als nieuw. 
Wat zouden die met een boom-
pje er in goed passen op haar 
terras! Die mag ze toch wel 
meenemen? Ze zijn toch im-
mers weggedaan? Vragen aan 
de opzichter. Zijn antwoord is: 
‘Nee, mevrouw, dat mag niet, 
dat is diefstal.’ Oh, wat jam-
mer! Dan loopt de man weg. 
Ze gaat door met het puin 
uitladen. Als ze klaar is werpt 
ze nog een laatste verlangende 
blik op de drie bloempotten. 
Toch stiekem doen? Opeens 
staat er een andere opzichter. 
Bars onderbreekt hij haar 
gedachten: ‘Nééé mevrouw, 
dat is diefstal!’ Hij beent naar 
de drie kostbare potten. Pakt 
een zware steen en slaat ze 
alle drie aan stukken. Diane 
verbijsterd achterlatend. Deze 
pottenbreker kan geen pot 
meer breken. Bij niemand.

    


         


   

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.  

Vervolg van pagina 1
Zou het met saamhorigheid net zo zijn 
als met de botsautootjes? Generaties ko-
men en gaan, gevoelens van saamhorig-
heid blijven? Roept het samenkomen op 
het Oranjeweitje of aan de tap dezelfde 
saamhorigheidsgevoelens op als vroe-
ger?  En dan zie ik de betonblokken. Het 
zijn er drie. Ze liggen aan begin en einde 
van de afgesloten straten. ‘Verstandig’, 
denk ik, ‘veilig achter de blokken’. Toch 
verschuift er iets. De blokken laten zien 
dat er iets van de vanzelfsprekendheid 

weg is. Heeft dat invloed op mijn gevoel 
van saamhorigheid? Wordt het er door 
meer naar binnen gericht? Meer als con-
trast met de boze buitenwereld? 
De blokken bepalen me er bij dat saam-
horigheid niet als vanzelf komt aanwaai-
en. Je moet er iets voor doen. In de eerste 
plaats bewust leven. En je moet je ver-
antwoordelijk voelen. Verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van je omgeving. En 
waakzaam. Daarom deden die beton-
blokken mij goed.  

Verhuisplannen?

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

 

Flarden uit een mooi Goois leven

Hetty Eijbers werkte jarenlang bij de AVRO voor welke omroep zij honderden 
televisieprogramma’s maakte, variërend van groot amusement tot documentai-
res over dier, milieu en natuur. 

Sinds haar pensionering schrijft zij 
maandelijks een column in de lokale 
krant van Eemnes, ‘De Rotonde’. Zij 
vormen de basis voor haar debuutbundel 
‘Flarden uit een mooi Goois leven’. Uit 
de verhalen maakt Hetty ons duidelijk 
dat een gewoon leven niet saai hoeft te 
zijn: Alexander Pechtold in je slaapka-
mer (?), Zwarte Piet met kerstballen en 
gegil in de supermarkt. Hair extensions, 
botox, fi llers, afvallen en de zwaarte-
kracht, zij zuigt ons haar dagelijkse le-
ven in, toont haar liefde voor dieren en 
natuur, maar ook haar ongeduldige ka-
rakter. Zij laat ons glimlachen om her-
kenbare situaties en geeft ons door haar 
optimisme een positief en goed gevoel. 
Het Goois Reservaat, India, spinnen, 
verdriet, de Elfstedentocht, gescheiden 
afval en swipen: het speelt zich allemaal 
af in een prachtig, positief leven, dat nog 
lang niet is voltooid. De bundel is te be-
stellen via uitgeverij www.boekscout.nl.
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Atelierroute Blaricum

In het weekend van zaterdag 30 september en zondag 1 okto-
ber openen kunstenaars van Blaricum voor u weer gastvrij hun 
deuren van atelier, werkplaats of expositieruimte. U kunt daar 
genieten van het werk van kunstschilders, beeldhouwers, kera-
misten, glaskunstenaars en andere kunstrichtingen. 

Tijdens de Atelierroute kunt u ook 
kunstwerken kopen, rechtstreeks van 
de kunstenaar, in het atelier. Geen ano-
nieme kunst in uw huis of bedrijf, maar 
werk wat u aanspreekt, waarvan u de 
kunstenaar hebt ontmoet en bij wie u in 
het atelier bent geweest. Alle ateliers en 
expositieruimten zijn open van 11.00 tot 

17.00 uur en herkenbaar aan de blauwe 
vlag met het gekleurde logo van Atelier-
route Blaricum. In de voormalige studio 
van Bolland en Bolland, Huizerweg 13 
is een expositie ingericht met één werk-
stuk van elke deelnemende kunstenaar. 
Er is ook informatie over de Atelierrou-
te en u kunt de portfolio van de kunste-
naars inzien. Zo kunt u een keuze maken 
uit de ateliers die u wilt gaan bezoeken. 
Dit jaar doen er 23 kunstenaars mee, 

verdeeld over 16 verschillende exposi-
tieadressen. 

Theeschenkerij Blaricum Polweg 5 
Ook de Theeschenkerij aan de Polweg 
met heerlijke thee en zelfgebakken taar-
ten ontbreekt uiteraard niet. 
De opbrengst gaat dit jaar naar Viore; 

een inloophuis in Hilversum voor kan-
kerpatiënten en hun naasten. 

Organisatie 
De Atelierroute wordt georganiseerd on-
der auspiciën van De Stichting kunst en 
cultuur Blaricum. Deelnemers zijn zowel 
professionele als amateur kunstenaars 
uit Blaricum. 
www.atelierrouteblaricum.nl en 
www.kunstenaarsblaricum.nl.

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Historische Kring Blaricum tijdens 
de Atelierroute
De HKB stelt ook dit jaar ruimte beschikbaar tijdens de Blaricumse Atelier-
dagen. Door het bestuur van de Kring is dit keer gekozen voor twee exposanten 
te weten: Ingrid Wiegers en Cees Wijsman. 

Ingrid Wiegers
Ingrid is voor de tweede keer te gast bij 
de Kring. In 2006 volgde ze schilder- 
lessen bij schilderes/lerares Marcelle 
Schoenmaker. Portretten van mensen en 
dieren zijn favoriet. Veel van haar werk 
wordt gemaakt in opdracht.

Cees Wijman
Cees Wijsman is al vele jaren exposant 
bij de Kring. Zijn meest favoriete onder-
werpen zijn: havengezichten, schepen 

en stadsgezichten, uitgevoerd in acryl of 
olieverf. Aan de andere kant kan hij ook 
zijn passie voor aquarel kwijt in land-
schappen en modelstudies. Ook etsen, 
houtsnijden en beeldhouwen zijn onder-
deel van zijn kunstenaarschap. 

Na de Atelierdagen is het werk van de 
beide kunstenaars nog te zien t/m 11 no-
vember. Openingstijden: don van 20.00-
22.00 uur en zat van 14.00-16.00 uur. 
www.historischekringblaricum.nl

Werk van Mariëtte Bruinsma, 
kunstschilder, Mixed Media

‘Dagje Blaercom’ 

door Anneke Martens-van der Vlugt 
Je voelt het direct als je binnenkomt, 
een gezellige, dynamische sfeer in de 
eigen ruimte in Blaercom, waar elke 
week op woensdag ‘Dagje Blaercom’ 
plaatsvindt. 

Ruim een jaar geleden startte Versa Wel-
zijn met dit dagbestedingsproject voor 
mensen met beginnende vergeetach-
tigheid, een lichte chronische fysieke 
beperking of gewoon, omdat men be-
hoefte heeft aan gezelschap. De reden 
is eigenlijk niet zo belangrijk en leeftijd 
speelt ook geen rol, iedereen die nog niet 
in aanmerking komt voor geïndiceerde 
dagopvang, is van harte welkom! Inmid-
dels komen er gemiddeld zo’n acht per-
sonen wekelijks naar Blaercom om er de 
dag of een dagdeel door te brengen met 
allerlei activiteiten. De deelnemers wor-
den gestimuleerd om zelf met ideeën te 
komen voor hun bezigheden, de begelei-
ding legt niets op. Bovendien worden er 
voor de middag in gezamenlijk overleg 
allerlei uitstapjes georganiseerd, zoals 
een bezoek aan de bijenschans en aan het 
Singermuseum. Ook een partijtje jeu de 
boules in het park of een potje biljart in 
het plaatselijke café behoort tot de mo-
gelijkheden. Tevens worden er allerlei 
workshops gegeven. 

Belang van het project 
Bij mijn bezoek aan ‘Dagje Blaercom’ 
sprak ik o.a. met Ben (65), deelnemer 
van het eerste uur. Hij werkte bij het 
UWV als re-integratie-begeleider maar 
werd getroffen door een herseninfarct. 
Elke week is hij van de partij en maakt 
schilderijen. Het is voor hem heel be-
langrijk om onder de mensen te zijn en 
tenminste een dag in de week de partner 
c.q. mantelzorger te ontlasten, die dan 
even ruimte voor zichzelf heeft. Ook 
Herman (66), die met vergeetachtigheid 

kampt, komt trouw en heeft zich even-
eens op het schilderen gestort. Hij moet 
er niet aan denken om de hele week in 
zijn eentje thuis te zitten nu zijn echtge-
note nog werkt. Ria (73) heeft een fysie-
ke beperking en is er eveneens wekelijks 
te vinden. Zij is gek op het spelen van 
spelletjes, waar ze heel fanatiek in is. 
Een dame was bezig papieren rozetten 
te maken en er werden nagels gelakt. Zo 
heeft eenieder zijn of haar eigen invul-
ling van de dag, een mooie afleiding en 
een break in de week! 

Informatie 
‘Dagje Blaercom’, is er elke woensdag 
van 10.00-15.30 uur. Men kan de gehe-
le dag, of alleen de ochtend of middag 
deelnemen. De lunch en de middagacti-
viteit beginnen op een vast tijdstip. Kos-
ten voor een dagdeel bedragen € 5,- en 
voor de gehele dag € 10,-. Er is zeker 
nog plaats voor nieuwe deelnemers! 
Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met Carla Resing, sociaal wer-
ker bij Versa Welzijn Blaricum tel. 06-
31995656 of cresing@versawelzijn.nl.

‘Dagje Blaercom’, een break in de week

Werk van Ingrid WiegersWerk Cees Wijman

Werk Marlen Dop, 
keramist
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Tulay

door Greet Volkers en Marjolijn Schat
Het verhaal van de Koerdisch-Armeense Tulay begint in Diyarbakır, een stad 
in het zuidoosten van Turkije, waar zij opgroeide. De stad en haar bewoners 
hebben de laatste decennia flink geleden door de strijd tussen de Koerdische 
arbeiderspartij en de Turkse regering. Ook de politiekgeëngageerde ouders van 
Tulay waren slachtoffers van deze tijd en zijn de stad en het land ontvlucht.

In verschillende samenstellingen ver-
trok het gezin. Tulay alleen, 16½ jaar. 
Er volgt een leven van vluchtelingen-
kampen en verhuizen; 29 keer is ze van 
plek veranderd. Haar verhalen over haar 
leven raken ons. Een kleine greep: het 
alleen ‘vieren’ van haar 17e verjaardag, 
de grens van Zwitserland naar Duitsland 
in haar eentje overgelopen, menigmaal 
herenigd en weer gescheiden van haar 
familie, slechts 1½ jaar is het gezin na 
hun vlucht samen geweest, nu wonen ze 
op diverse continenten. Ze vertelt over 
de perioden zonder geld en de gebeurte-
nissen in de vluchtelingenkampen. Over 
dat ze op haar eerste dag in Nederland op 
de trein gezet was met alleen een kaartje, 
in slaap viel en het station miste. En over 
die keer dat ze lo-
pend de grens tussen 
Canada en Amerika 
over moest en languit 
in het water viel en 
drijfnat door de po-
litie werd opgepikt. 
Uiteindelijk blijft Tu-
lay in Nederland.

Wc’s en biologie
Na diverse HBO-op-
leidingen gestart en 
weer gestopt te zijn, 
neemt Tulay allerlei baantjes aan; tijdens 
het schoonmaken van wc’s vroeg ze zich 
af: ‘Het was niet mijn keuze maar ik 
ben nu eenmaal hier, ik leef hier, en hier 
moet ik het maken. Wat zou ik nu doen 
als ik niet gevlucht was?’ Geneeskunde 
studeren was het antwoord en Tulay ging 
van start: in korte tijd behaalde ze de 
benodigde VWO-certificaten voor deze 
studie. Schreef zich in, werd uitgeloot. 
Plan B was biologie studeren. Het ge-
bouw waar ze boven de toiletpot het roer 
omgooide, was ook het gebouw waar ze 
haar eerste college volgde… Naast hard 
werken haalde ze haar bachelor en mas-
ter in ‘Biology of Disease’ aan de Uni-
versiteit Utrecht. Ze wist ook al waar ze 
wilde werken; op het gebied van volwas-
sen stamcellen, met de organoide tech-
nologie van Prof. Dr. Hans Clevers. Ze 
solliciteerde zonder ervaring, werd af-
gewezen. Tulay gaf niet op, regelde een 
stageproject voor ervaring en nog voor 
het einde kreeg ze de baan aangeboden. 

Ze is op haar plek en in korte tijd door-
gegroeid in ‘Hubrecht Organoid Techno-
logy’ en blijft zich nog verder ontwikke-
len. Op aanraden van haar mentor is ze 
nu bezig een boek te schrijven over haar 
leven. Creatief is ze zeker; Tulay compo-
neert, zingt en schildert. 

Loets, Mariëlle en Jelle
Op de vraag hoe ze in Blaricum is be-
land antwoordt ze: ‘Allergie voor mijn 
katten. Ik kreeg hier een woning aange-
boden, had nog nooit van het dorp ge-
hoord, maar had dringend een groter huis 
nodig om meer ruimte te hebben om de 
katten te ontlopen. Ik heb jaren in Blari-
cum gewoond maar kende niemand, ging 
naar Utrecht om te werken en kwam hier 

om te slapen. Dat 
moest veranderen. 
Ik stapte Bellevue 
binnen en ontmoette 
eigenaar Loets Drent. 
Vele avonden hebben 
we samen aan de bar 
gezeten, mensen ge-
keken, in Bellevue en 
Moeke. Hij was mijn 
eerste vriend hier.’ 
Op een Koningsdag 
liep Tulay verloren 
rond en volgde uit 

nieuwsgierigheid een groepje mensen en 
belandde bij Mariëlle Bakker. Ze wer-
den dierbare vrienden. Uren hebben ze 
samen gespard over het onderwijssys-
teem wat Mariëlle aan het ontwikkelen 
was. ‘Ik mis haar iedere dag.’ Een der-
de vriend vond ze in Jelle van Bij Jelle. 
‘Hij hielp me mijn auto duwen en kende 
mij niet eens. We raakten pas echt aan 
de praat toen hij zonder reden wafels op 
straat aan het bakken was. Geweldig, 
een man die zomaar spontaan wafels op 
straat bakt! Hij is inmiddels een dierbare 
vriend.’ 

Tulay, 41 jaar, woont nu twaalf jaar in 
Blaricum en zegt voor het eerst in haar 
leven na Diyarbakir: ‘Als ik van de snel-
weg de Burgemeester Le Coultredreef  
op ga, ben ik thuis, weet ik dat Blaricum 
mijn thuis is.’ 

Wij zien uit naar het te verschijnen boek 
van Tulay. 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

rin laan 8-10
1261   laric m
el. 035  531 66 33

www.sme eri erg .nl
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GROENAF VAL EN A /B /C HOUT.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES

Tuigpaardendag Stad en Lande 
Ruiters
door Greet Volkers
Een geslaagde tuigpaardendag van Stad en Lande Ruiters afgelopen 27 augus-
tus. Ondanks het feit dat we de kermisweek net achter de rug hadden, was er 
toch een goede belangstelling voor deze tuigpaardendag op ‘t Harde. 

Ons aller Stef van den Bergh was dan 
ook best tevreden en sprak met veel ver-
ve alles aan elkaar. Wat is het toch een 
prachtig elegant onderdeel van de ruiter-
sport, een plezier om naar te kijken. Vijf 
rubrieken werden afgewerkt, met als af-
sluiting de ‘Prijs der Besten’. Tussendoor 
was er nog een demonstratie politiehon-
den africhten en als laatste: een ponykar 
met aan de achterkant de Blaricumse 
korenbloem bevestigd, die de jeugd te 
pakken moest zien te krijgen, hilariteit 
alom. Maar de spreekwoordelijke klap 

op de vuurpijl was de huldiging van Thea 
de Gooijer en haar paard Olievier; niet 
alleen vanwege Thea’s verjaardag, maar 
ook om het feit dat Olievier nu echt met 
pensioen gaat. Met Olivier werd Thea 4e 
in de rubriek Streekrubriek Tuigpaarden. 
Olievier is elf keer Nederlands kampi-
oen geweest, een verdiende oude dag is 
hem gegund. En Thea? Die gaat nog lang 
niet met pensioen. Al met al een zeer ge-
slaagde, feestelijke, vrolijke en zonnige 
dag, die werd uitgewuifd door zanger 
Dave Green.

Baanbergenweg 46 - Huizen
035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

Thea de Gooijer met Olievier en Stef van den Bergh als spreekstalmeester
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Een elegant onderdeel van de ruitersport
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Wees welkom bij De Tafel van B

door Marjolijn Schat
De Tafel van B waarin de B staat voor Blaricum, Boerderij, Biologisch, Bewust, Bourgondisch, Blij. Maandelijks kan 
hier aan een mooi gedekte tafel aangeschoven worden voor een heerlijk en eerlijk diner in de huiselijke keuken van 
Zorgboederij ’t Werckpaert. 

Een aantal zeer enthousiaste thuiskoks 
kregen in 2015 het idee om een  ‘aan-
schuiftafel’ te starten. Jacqueline Hietink, 
Nicolette Iserief, Isabel Ruys, Inez van 
der Hyden en Antoinette Huisman, af-
komstig uit Blaricum en Bussum, vorm-
den al snel ‘De Tafel van B’. Ze organi-
seren ongeveer één keer per maand een 
aanschuifdiner waarop men van te voren 
kan intekenen. Tafelgenoten, maximaal 

22 man/vrouw, kunnen uw buurtgeno-
ten zijn, andere bekenden of juist nieuwe 
mensen. U kunt alleen aanschuiven, met 
zijn tweeën of met een groepje. ‘Onze 
doelstelling is een mooie avond te orga-
niseren met een goed diner en een goed 
gesprek’, vertellen de dames. 

Van Ottolenghi tot Indiaas
Inmiddels kunnen ze al terugkijken op 

maar liefst veertien succesvolle avon-
den met een steeds wisselend menu. 
Om u een idee te geven: een typisch 
wintermenu, een zomers diner, een 
Ottolenghi-buffet, een geheel Spaans 
menu, een compleet groen menu en een 
exotisch Indiaas menu. ‘Wij zijn beslist 
geen cateraar of pretenderen een restau-
rant te zijn, maar we houden van koken 
en willen onze gasten graag iets lekkers 
voorzetten. Hierbij gebruiken we zoveel 
mogelijk groenten en kruiden uit onze 
eigen moestuinen en natuurlijk uit de 
kas van ’t Werckpaert.’ Voor € 25,- kunt 
u een heerlijk 4-gangendiner krijgen, 
inclusief twee glazen wijn en een aperi-
tiefje. ‘We verdienen er niet aan en het 
geld dat overblijft komt ten goede aan ’t 
Werckpaert en de dagbesteding van de 
hulpboeren.’

Informatie
Blaricum is met De Tafel van B weer een 
mooi initiatief rijker. Neemt u eens een 
kijkje op de website voor nieuwe data 
voor de aanschuifdiners, foto’s voor een 
impressie, maar ook voor enkele recepten 
die worden prijsgegeven en natuurlijk om 
te reserveren: www.detafelvanb.nl. 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

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

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

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

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

Voor al uw cursussen
EHBO - BHV - reanimatie
contact: 035-5250277
www.ehboblaricum.nl

v.l.n.r. Nicolette, Jacqueline, Antoinette, Inez en Isabel vormen De Tafel van B
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Dag van het Werkpaard gaat vooruit in de tijd
door Linda Eggenkamp
Zondag 24 september worden de akkers aan de Noolseweg (ter hoogte van nummer 13) omgetoverd tot een authentiek 
agrarisch dorp van het begin van de vorige eeuw. Maar liefst negen teams strijden tussen 12.00-17.00 uur met hun werk-
paarden; boomslepen, ploegen, activiteiten op het boerenerf en een verrassingsopdracht om de titel ‘team Dag van het 
Werkpaard’ te winnen. 

Dit jaar schenkt de Dag van het Werk-
paard niet alleen aandacht aan agrari-
sche activiteiten van begin 1900, ook de 
mechanisatie van het ploegen door de 
decennia heen wordt gedemonstreerd. 
Antieke, oude, minder oude en nieuwe 
tractoren, vanaf ongeveer 1940 elk de-
cennium één, laten de ontwikkelingen 
binnen het ploegen zien. Omdat Blari-
cum vanaf de jaren twintig niet alleen 
meer een agrarisch dorp was, komt 
Herman van der Heiden, kleinzoon van 
sloper Manus van der Heiden, met een 
puinbreker uit 1920. Boer Nico de Jong 
heeft diverse authentieke agrarische ma-
chines op de kop getikt en zal de werking 
hiervan demonstreren.

En verder 
In het schooltje wordt druk gewerkt voor 
het jubileum van een van de nonnen, het 
wasfornuis wordt opgestookt voor de 
kookwas, de bakker bakt in de ouder-
wetse houtoven de lekkerste broodjes en 
koekjes en in het keukentje wordt alles 
in gereedheid gebracht voor de verjaar-
dag van tante Jans. Speciaal voor de kin-
deren is er een kinderplein met allerlei 

ouderwetse spelletjes. En mocht u last 
hebben van allerlei kwaaltjes en pijnen, 
het wondervrouwtje helpt u er van af. 
De dag wordt afgesloten met de Boel-
dag; veiling van oude, brocante en antie-
ke spullen. De ‘Gouden Emmer’ wordt 
sinds dit jaar niet meer aangeboden, wel 
een boeren loungeset. Naast de artikelen 
die per opbod verkocht worden, wordt er 
ook met afmijning gewerkt. Dit houdt in 
dat de veilingmeester een hoge prijs aan-
geeft en vervolgens het bedrag laat dalen 
tot iemand akkoord gaat. Dat kan nog 

behoorlijk spannend worden. Het plok-
geld (een percentage bij opbod) wordt 
uitgekeerd in meters bier. Bij bijzondere 
spullen wordt plokgeld uitgeloofd aan de 
hoogste bieder en uitgekeerd in meters 
bier. 

Toegang tot het terrein is gratis. Maar 
neem wat contanten mee voor de verse 
broodjes van de bakker, de ouderwetse 
snoepjes in de snoepkraam en andere 
lekkernijen van toen en nu in de grote 
tent. www.dagvanhetwerkpaard.nl.
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

De Bijvanck, omstreeks 1974/1975
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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
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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Versa Welzijn

Versa Welzijn ondersteunt burgers  
die iets willen doen voor hun buurt of 
hun naasten en stimuleert en onder-
steunt vrijwillige inzet. Versa Welzijn 
biedt mensen een steuntje in de rug, 
zodat zij mee kunnen doen in de sa-
menleving en zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen zijn en helpt mensen 
hun talent te ontdekken en ontwikke-
len.

De nieuwe folder ‘dienstverlening Versa 
Welzijn’ is inmiddels verschenen, met 
daarin een overzicht van alle diensten en 
activiteiten in de wijk-, ontmoetings- en 
jongerencentra. De folder is begin sep-
tember huis-aan-huis verspreid in uw ge-
meente. Heeft u de folder niet in de bus 
gehad? Op locaties van Versa Welzijn 
kunt u een exemplaar ophalen of kijk op 
onze website. 

Versa Welzijn 
Larenseweg 30 Hilversum
tel. 6231100
info@versawelzijn.nl
www.versawelzijn.nl

2e handskinder-
kleding- en speel-
goedbeurs

In wijkcentrum De Malbak en 
dorpshuis Blaecom kunt u binnenkort 
terecht voor 2e handskinderkleding en 
–speelgoed. 

Zaterdag 7 oktober opent wijkcentrum 
De Malbak haar deuren voor deze beurs. 
Informatie kledingbeursmalbak@gmail.
com. Zaterdag 4 november kunt u terecht 
in dorpshuis Blaercom, Informatie en als 
u zelf kleding wilt verkopen: kleding-
beurs@blaercom.nl. Beide beurzen zijn 
open van 10.00-12.00 uur en de toegang 
is gratis. 

Goyergracht
Al lopend over de Goyergracht zien we 
een diversiteit aan vogels voorbij vlie-
gen. Als we een vlinder, de Atalanta 
zien, sluipen we naderbij, gaan zachter 
praten om een foto te maken. We lopen 
langs damherten; er ligt een zo dicht 
bij het gaas dat je het gewei kan aaien; 
dit voelt zacht aan, wat je niet zou ver-
wachten. Verderop probeert een jong 
stiertje een koe te bespringen, maar hij 
lijkt echter nog niet goed door te heb-
ben wat ie moet doen en onze toestel-
len zijn te laat in stelling gebracht om 
er een foto van te maken. Een jong ek-
stertje lijkt nog niet helemaal bekomen 
te zijn van de eerste vliegoefeningen. 
In de lucht cirkelt een buizerd, te her-
kennen aan de lange en brede vleugels 
en de wat korte gespreide staart. Aan 
de overkant van de gracht een groep 
‘soepganzen’ (dit zijn afstammelingen 
van losgelaten of ontsnapte vogels) die 
ons spiedend aankijken. Angeline geeft 
uitleg en commentaar over wat we zien. 
Een veulentje komt aan gedarteld, haar 
moeder volgt ter bescherming en het 
kleintje begint te drinken.

Schilderen en fotograferen
Angeline schildert huisdieren, wildlife 
en vogels, maar ook landschappen en 
dorpsgezichten. Een overzicht hiervan 
is te zien op haar website. Angeline: 
‘Ik maak acrylschilderijen, tekeningen 
met pastelpotlood en soms ook aqua-
rellen. Vooral vrij werk, maar ook in 
opdracht. Mijn werk is vrij realistisch 
en door een eigen kleurrijke stijl, her-
kenbaar. Bij fotograferen gaat mijn 
voorkeur uit naar de natuur en architec-
tuur. Je kunt me geregeld vinden in de 
Eempolder en op de Oostvaardersplas-
sen.’ Begin dit jaar ging zij op een ‘vo-
gelreis’ naar Spanje. ‘De foto’s gebruik 

ik dan weer voor mijn schilderijen.’ In 
mei 2017 was Angeline te zien in een 
filmpje van TV Noord-Holland over 
natuur- en vogelkunst, hier kreeg zij de 
titel ‘vogelkunstenaar van Blaricum’.

Workshop vogeltjes schilderen
Op 30 september en 1 oktober doet 
Angeline mee aan de Atelierroute 
Blaricum waar zij samen met Lydia 
Loenen in boerderij Bakker aan de An-
gerechtsweg haar werk zal exposeren. 
Ook starten in oktober haar workshops 

‘vogeltjes schilderen’. Zie hiervoor 
haar website. Angeline heeft nog al-
lerlei plannen om haar kennis over het 
vogelrijk en de natuur in het algemeen, 
te verdiepen. Zo lijkt het haar gewel-
dig om meer vogels te herkennen aan 
het geluid dat ze maken. Hoewel we zo 
af en toe als stille genieters de Goyer-
gracht hebben gevorst, heeft het ijsvo-
geltje zich niet laten zien.

Info: www.angeline-rijkeboer.nl 
en www.fotografie-anrij.fotoport.nl.

door Gerda Jellema
Gewapend met fototoestellen, verrekijkers en een rugzak met water gaan we de 
Goyergracht in Blaricum verkennen. Onder andere op zoek naar het ijsvogel-
tje. Het is mooi weer, bekend terrein, maar we gaan kijken door de ogen van de 
‘vogelkunstenaar van Blaricum’, even voorstellen: Angeline Rijkeboer.

Angeline Rijkeboer geboren in Hilver-
sum, maar al weer 35 jaar woonachtig in 
Blaricum dankzij een woningruil. Naast 
haar gezin met twee kinderen werkte 
Angeline als secretaresse en later als ap-
plicatiebeheerder. Toen zij door ziekte 
haar baan uiteindelijk vaarwel zei, kon 
zij haar hobby, schilderen, weer oppak-

ken. Angeline is autodidact en werd ge-
inspireerd door twee ooms die beiden 
tekenden en een leraar op de middelbare 
school die haar stimuleerde. Hier kwam 
later fotografie bij. En je kunt wel stellen 
dat dit nu uit de hand gelopen hobby’s 
zijn. Angeline volgde een aantal aquarel-
cursussen op de Gooise Academie.

Even voorstellen…  Angeline Rijkeboer

Monturen en Contactlenzen
Zoals we inmiddels weten is onze opticien ‘Optiek Boutique’ 
Kom & Kijk te vinden aan de Dorpsstraat 6, midden in het centrum 
van ons mooie dorpje. Het voorziet u van mooie hoogwaardig 
kwalitatieve monturen en zonnebrillen die op een prettige wijze aan 
u worden gepresenteerd. De limburgse eigenaresse heeft nu óók de 
mogelijkheid als extra service u op te halen en terug te brengen als 
u moeilijk ter been bent. Dit kan op de zaterdagen en dinsdagen.

Dorpsstraat 6, 1261 ET Blaricum  Telefoon 035-5316064  info@kom-en-kijk.nl

www.kom-en-kijk.nl 
www.optiekboutique.nl

Hei&wei_nr497.indd   6 19-09-17   11:19



Stichting Kinder Kunst Akademie

door Gerda Jellema
In het atelier aan de Verbindingsweg is het altijd een 
gezellige boel. Kunstenares Maja Boot schildert daar, 
als ze niet elders of ergens op een strand staat te schil-
deren. Zij verzorgt workshops voor kinderen in de 
leeftijd van 5 t/m 12 jaar of geeft workshops voor vol-
wassenen. Ook biedt zij plaats aan de Stichting Kin-
der Kunst Akademie.

Maja Boot is altijd bezig met schilde-
ren en zit altijd vol ideeën. Ze heeft een 
voorkeur voor thema’s met betrekking 
tot de zee. Vandaar dat zij geregeld te 
vinden is in de buurt van de eilanden en 
Zeeland. Maja heeft door de jaren heen 
een eigen stijl ontwikkeld, door gebruik-
making van verschillende technieken en 
materialen. Maja exposeert op diverse 
plekken en doet mee aan kunstmanifes-
taties in de directe omgeving, waaronder 
de Atelierroute Blaricum, en daarbuiten.

Stichting KKA
Haar grootste passie 
ligt bij de ‘Stichting 
Kinder Kunst Aka-
demie (KKA)’. Maja 
is initiatiefneemster 
van deze stichting. 
De Stichting Kinder 
Kunst Akademie ver-
zorgt kunstlessen die 
gericht zijn op jon-
geren met een beper-
king, met als doel hun zelfvertrouwen te 
stimuleren en de omgeving te laten zien 
waar de mogelijkheden van deze jonge-
ren liggen. De manier van schilderen is 
gericht op de ontwikkeling van de eigen 
identiteit, de zelfstandigheid, de creatie-
ve vaardigheid van het kind en het aan-
moedigen van elkaar. In dit kader leidt 
Maja ook de Papageno Kunstclub. Maja 
en verschillende gerenommeerde gast-
docenten leren de deelnemers (jongeren 
van 15 tot 21 jaar met autisme) zich met 
uiteenlopende materialen creatief uit 
te drukken. Binnen de Stichting KKA 

worden ook projecten gerealiseerd zoals 
‘Tastbare Kunst’ voor kinderen en jonge-
ren met een beperking van de ‘Koninklij-
ke Visio’ in Huizen en een kunstproject 
in samenwerking met de ‘Stichting de 
Droomboom’ te Blaricum.

Vervangende ruimte
Maja zit sinds drie jaar aan de Verbin-
dingsweg in de oude brandweerkazerne, 
een prima locatie. Maar voor dat terrein 
zijn plannen ontwikkeld voor de realisa-
tie van zeven sociale woningen voor se-

nioren. Dit houdt in dat 
Maja naar een andere 
plek moet omkijken. 
Zij zou het vreselijk 
jammer vinden als ze 
het werk voor en met 
de kinderen niet meer 
kan doen omdat ze 
geen ruimte heeft. In 
het speciaal onderwijs 
is er weinig tot geen 
aandacht voor kunst en 

Maja probeert dat gat te dichten. Ze ziet 
wat haar kunstprogramma met kinderen 
doet, hoe ze opbloeien. Maja voelt zich 
betrokken bij Blaricum en heeft hier nu 
wat opgebouwd. Ze hoopt dan ook dat 
iemand haar kan helpen aan vervangen-
de ruimte in Blaricum. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Soms word je op internet verrast door een mooie foto over de geschiedenis van 
ons dorp, zoals deze zestig jaar geleden gemaakte foto. Toentertijd werd er ook 
al wat georganiseerd voor ‘de ouden van dagen’, zoals we hen toen noemden, 

later ‘bejaarden’ en tegenwoordig ‘senioren’ of ‘pensionado’s’. In 1951 ging de 
openbare school naar de toen nieuw gebouwde O.L.S. aan de Eemnesserweg 
18. Het vrijgekomen gebouw aan de Schoolstraat werd het AMVJ-gebouw 

(was een sociaal culturele organisatie). Hier staat nu dorpshuis Blaercom. Ze  
organiseerden op dinsdagmiddag de ‘soos’; een uitje waar in die tijd echt naar 
uitgekeken werd. Zoals op de foto te zien is, kleedde men er zich speciaal voor 
aan. Men kaartte wat, wisselde de laatste nieuwtjes uit en dronk koffi e of iets 
sterkers. Nog later kwam er een, door o.a. Tinus Zeegers zelf gemaakt, biljart 
te staan. Lopende op het R.K.-kerkhof bij de St.Vituskerk zag ik het gietij-
zeren kruis dat op het graf staat van Klaas Bouwman en zijn vrouw Bartje 

Bouwman-Lanphen, ook wel ‘Tartje’ genoemd (beiden op de foto). Zij woon-
den op Langeweg 21, op het erf van Langeweg 19. Het huisje is gesloopt. 

Niet alle namen van de personen op de foto zijn bekend. Mocht u iemand ken-
nen of herkennen, laat het ons weten, dan maken we met z’n allen het plaatje 

rond.
Aangeleverd door Frans Ruijter

Stephan Osseweijer@SossieNL
Een mooi spektakel tijdens het vuurwerk 
op de kermis in Blaricum. De komende 
dagen weer veel op het programma! Elk 
jaar weer een feest.

Jochem Uytdehaage@uytdehaage
Fijn dat deze bak er staat! Geen excuses 
meer om op te ruimen in straatjes.

U kunt Maja Boot bereiken via: 
www.majaboot.nl, 

www.kinderkunstakademie.nl, 
majaboot@hotmail.com 

en 06-21392625. 

Linksvoor de heer Bouwman met daar tegenover zijn vrouw, met hoedje, 
mw. Tart Bouwman, rechtsvoor mw. Lanphen van de Binnenweg (Zwarte 

Lammertje), tegenover haar mw. M. Vos-Puyk van de Binnenweg 3 (Mari van 
Pee). Bij het schoolbord, met breiwerk, mevrouw Staamer uit Laren, rechts 

naast haar mw. Lanphen-Tak en de staande dame is mw. Brouwer. 
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Zaterdag 19 augustus 
Ongezadeld ringsteken pony’s
1. Anne Jet Dorsser
2. Merel van den Engel
3. Solance Kroeskamp
Bestgaande pony
Marie Louise Kuilenburg met Monica
Ongezadeld ringsteken Paarden
1. Manoek Schuurman
2. Aske van Eijden
3. Aïmee Bollebakker
Bestgaande paard
Michelle Snel met Winnetou
‘Lol met je knol’
1.  Sanne Post, Eline Geurs, Jeroen 

Post en Daan Wolthuis
2.  Lisanne Klaver, Tjalline Schoen-

maker, Suze Faber en Samantha 
Voorneveld

3.  Iris van den Bergh, Imke van 
Eijden, Solance Kroeskamp en 
Merel van den Engel

Winnaars themaprijzen
Iris van den Bergh, Cheyenna Jansen 
en Ronvan Keulen

Kermisvoetbaltoernooi
  1. Lucky BVV
  2. Sterren Ensemble
  3. Bijvanck 2
  4. Bijvanck 1
  5. Team Feria
  6. Het Pleintje
  7. Oude Dorp
  8. AH Blaricum
  9. LTV de Bijvanck
10. FC Pillie
11. Oud AH Blaricum
12. Blaricums Kwartiertje
Gerbe van der Woude beker 
(sportiviteitsprijs) 
Bijvanck 1
Topschutterstrofee
Donovan Bock (Sterren Ensemble)
Minst gepasseerde keeper
Robin Saarberg (Lucky BVV)

Zondag 20 augustus
Keuring versierde fietsjes
Categorie 0 t/m 5 jaar:
1.  Julian van der Wild (5 jr):  

Triceratops
2.  Aniek Eijpe (5 jr):  

Ridder met paard
3.  Lucas en Sarah Lans (1,5 jr): 

Bumba Twins
Categorie 6 t/m 12 jaar:    
1.  Timor Rigter (6 jr):  

Willem Alexander/volkslied
2.  Thomas Duin (7 jr):  

Indiaan op paard
3. Jill de Gooijer (6 jr): Prinses

Vossenjacht Solexen 2017
Originaliteitsprijs - Bert Smit 
wisselbokaal
1. Circus BELLY
2. Poedel Circus
3. Mobile bel Circus
Winnaars Vossenjacht 2017 
Haarstudio 5 - wisselbokaal
Circus BELLY
HG beker
Hendrik Greefkes

Maandag 21 augustus
Keuring versierde aanspanningen 
pony’s
Bloemversiering - Cor Vos beker       
1. Theo Makker en Joke Witte
2. Eline Geurs en Sanne Post

Originaliteit - Gerard Raven Trofee   
1. Anton en Iris van den Bergh

2.  Anoeska Majoor en Erwina van 
Beurden

3.  Anne en Lotte Steenbeek                           
Landbouwstijl       
1. Reika Wiggerts en Irene Elbers
2.  Sterre Lanphen en Manou Ver-

meulen
Meest smaakvolle combinatie - Aty 
Lindeman trofee        
Theo Makker en Joke Witte

Keuring versierde aanspanningen 
paarden
Bloemversiering - Oranje Vereni-
ging Blaricum beker   
1. Rob Wiggerts en Bruno Splint
2.  Willem de Gooijer en Jacqueline 

van Eijden
Originaliteit - Piet Boersen Trofee       
1. Jan de Jong en Elaine Rieder
2. Jeroen Post en Femke Halsema
3.  Michou van Eijden en Melleen 

Aske         
Landbouwstijl        
1.  Nico de Jong en Miriam van  

‘t Klooster
2. Ron en Tessa van Keulen
Meest smaakvolle combinatie       
Rob Wiggerts en Bruno Splint
 
Ringsteken aanspanningen pony’s
Jurgen Krijnen beker         
1. Anne Jet en Rosa van Dorsser
2. Anne en Lotte Steenbeek
3. Theo Makker en Joke Witte
Bestgaande pony    
Kim Bakker met het span Rossie en 
Marco

Ringsteken met transport/bakfiet-
sen
1. Koos Greefkes en Sylvana Krijnen
2.  Jort de Graaf, Mike Rigter en Iris 

Faber
3.  Lonneke de Boer en Monique van 

Eijden
Meest originele combinatie - Klaas 
Vos Trofee        
Jimmy van Riet, Toon en Wouter van 
de Zwaan, Laurens Kaarsgaren

Ringsteken aanspanningen paarden
Jurgen Krijnen beker 
1. Jan de Jong en Elaine Rieder
2.  Nico de Jong en Miriam van ‘t 

Klooster
3.  Willem de Gooijer en Jaqueline 

van Eijden
Bestgaande paard - Frans Elbers 
Trofee  
Bud de Gooijer met Alwin  

Woensdag 23 augustus
Touwtrekken
Heren, Gebroeders v.d. Heiden 
beker              
1. Brouwer Grond- en Sloopwerken
2. De Stippen
3. De Poedels
Dames, RABO beker
1. De Blonde Trekkers
2. De Jonge Bulldozers
3. Onnozel Zooitje
Originaliteitsprijs - Peter Smit 
bokaal
De Jonge Bulldozers

Handicaprace
Frans Ruijter bokaal
1.  Fleur Bollebakker en Timo Kroeze, 

119 punten
2.  Nathalie Gorter en Bas Steenbeek, 

144 punten
3.  Magdalena Fabisiewicz en Frank 

de Winter, 148 punten 
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Voordat ik mijn ervaringen van de eerste week als burgemeester van uw mooie 
dorp met u deel, stel ik me eerst even kort voor. Ik ben Niek Meijer en oefen 
sinds 2005 het mooie ambt van burgemeester uit. Ik werkte achtereenvolgens in 
Wognum, Ouderkerk aan de Amstel en sinds 2007 in dé badplaats van Nederland: 
Zandvoort aan Zee. Daar woon ik met mijn vrouw Janny en onze hond Mack. We 

ebben ee n eren e n els n ge logen  e  an n a    al ee  
zien hardlopen op de hei. Normaal gesproken zoek ik daar het strand voor op, maar 
deze weken zal ik onder andere op die manier Blaricum verkennen. Zandvoort gaat 
per 1 januari 2018 een ambtelijke samenwerking aan met de gemeente Haarlem. 
Dat betekent dat onze ambtenaren niet meer ‘in huis’ zullen zijn. Het is voor mij 
n eressan  o  e er aren oe a  s n lar , aar a  al eer b na en aar e 

pra  s  

Maandagmorgen 11 september, mijn 
eerste werkdag in Blaricum. Ik stapte om 
7.45 uur in de auto en reed naar Blari-
cum. Mijn inscha ng was goed: ik reed 
er ongeveer een uur en een kwartier 
over. Ik kwam ontspannen aan in het ge-
meentehuis waar mij een warm welkom 
wachtte. Gedurende de hele dag maakte 
ik kennis met de mensen die ik in die 
twee weken (mogelijk) zou gaan spreken, 
zoals mensen van de brandweer, politie, 
openbare orde en veiligheid, de regio, 
de ambtelijke organisatie en de college-
leden. Aan het einde van de eerste dag 
reed ik terug naar huis met een goed 
gevoel. Ik dacht terug aan de redenen 
voor de ruil met collega Joan de Zwart-
Bloch die nu op de burgemeestersstoel 
in Zandvoort zit. Wij willen beiden leren 
van deze ruil en nieuwe ervaringen 
opdoen. 

Tijdens de collegevergadering op dinsdag 

krijgen wij een presentatie over het 
project Blaricum aan Zee. Andere onder-
werpen op de agenda zijn onder andere: 
verkoop van kleine stukjes groen aan 
bewoners, de begroting voor 201 , het 
jaarverslag Handhaving en de Adviesraad 
voor het Sociaal Domein. 

Terugkijkend op de eerste werkweek valt 
mij op dat ik overal een warm welkom 
krijg. Mensen zijn geïnteresseerd en 
denken mee. Natuurlijk moeten er ook 
besluiten worden genomen; dat maakt 
het leuk en soms spannend. Wederzijds 
mogen wij wennen aan elkaar en dat lijkt 
goed te gaan.

Opvallend is ook de prachtige, groene 
omgeving waarin Blaricum zich bevindt. 
Het is duidelijk dat een ieder daarop is 
gesteld en probeert dat zo te houden, 
dan wel te verbeteren. Dit geeft een 
ander ritme dan in Zandvoort. 

Veel inwoners heb ik de eerste week 
nog niet ontmoet. Wel was ik zaterdag 
jongstleden bij de opening van de ver-
nieuwde kleedruimten en nieuwe velden 
van BVV’31. Wat daar is gerealiseerd 
door vele vrijwilligers is iets om trots op 
te zijn en gelukkig zijn zij dat ook allen! 
Mooi om te zien dat het gezamenlijk op-
pakken van deze zaken tot meerwaarde 
leidt. Ongetwijfeld ook tot een grotere 
betrokkenheid van de leden van BVV’31, 
omdat zij zelf de handen uit de mouwen 
hebben gestoken. Aansluitend dronken 
Janny en ik een kop ko e bij Bruis en 
zagen dat het er gezellig druk was met 
jong en oud. Een bijzondere locatie in 
een fraaie omgeving.

Deze eerste week was intensief en leer-
zaam en heeft mij veel energie gegeven. 
Ik ervaar nu al dat de wisseling nu g 
is en dat geeft een goed gevoel voor de 
komende periode!
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 1  035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 1  035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 0 .30 – 17.00 uur en

vr. van 0 .30  13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

1  035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 1  035

Di. t/m vr. van .00  15.30 uur

Za. van 0 .00  12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 1  035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Een eerste indruk van burgemeester Niek Meijer

De BEL-Veteranendag werd donderdag 31 augustus 2017 voor de 
negende keer gehouden en vond plaats in het geheel vernieuwde 
S nger  a e ra onele bla e ap  on ngen e eren S o er an 
uit Laren en Visser uit Blaricum de draaginsigne voor VN-militairen. 

Vervolgens bracht Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, onder 
leiding van kapitein Harry van Bruggen, arrangementen ten gehore van 
onder meer Ramses Sha y en The Beatles. Na de pauze gaven Teun 
Koetsier, Ineke Hilhorst en burgemeester Elbert Roest een lezing over 
de oorlogstijd in Laren. 

Foto’s van deze dag vindt u op de Facebookpagina van gemeente 
Blaricum.

GESLAAGDE EN GEZELLIGE 
BEL-VETERANENDAG

Foto: Studio Kastermans
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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 toegezonden 
bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

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

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Het oude dorp van Blaricum krijgt er mogelijk zeven prachtige, nieuwe sociale huur-
woningen bij. Er ligt een plan om op het terrein van de voormalige brandweerkazerne 
aan de Verbindingsweg kleine eengezinswoningen voor senioren te bouwen. 
Geïnteresseerden in de leeftijd van 65 jaar of ouder, die in Blaricum een sociale 
huurwoning achterlaten, krijgen voorrang. De gemeente wil hiermee de doorstroming 
stimuleren.    

Agrarische verleden
Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong is 
trots op het plan dat er ligt: “De bouwstijl 
is geïnspireerd op het agrarische verle-
den van Blaricum. Het blokje van vier 
woningen ziet eruit als een boerderij, met 
één woonlaag met kap. Het andere blokje 
van drie woningen oogt als een schuur en 
heeft een gepotdekselde, houten gevel. 
Het is vergelijkbaar met de oude boerde-
rijen in het dorp. Met hun lage goothoog-

ten en het parkeren op het eigen erf is 
dat helemaal passend.”

Tevreden buurtbewoners
Niet alleen de wethouder is enthousiast. 
Eind augustus zijn de direct omwonen-
den van het terrein uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst. Zij reageerden al-
lemaal verheugd op het plan. Boersen-de 
Jong: “We kregen alleen maar positieve 
reacties. Na afloop kwam een dame 

naar me toe om te vertellen dat ze het 
geweldig vindt om straks uit te kijken op 
een prachtige gevel. Het was goed om te 
horen dat de buurt niet alleen enthou-
siast was over wat er gebouwd wordt, 
maar vooral ook dát er gebouwd wordt. 
Iedereen was het erover eens dat de om-
geving opknapt als er op de plaats van de 
brandweerkazerne iets moois terugkomt.”

Zonnepanelen
Hoewel de huurwoningen een authen-
tieke uitstraling hebben, worden ze zeer 

duurzaam gebouwd. Alle woningen 
worden voorzien van verhoogde dak-
isolatie, zonnepanelen, triple glas en CO2 
gestuurde ventilatiesystemen. Boersen-
de Jong: “We vonden het belangrijk 
om bij de realisatie van deze woning te 
anticiperen op moderne ontwikkelingen. 
Duurzaamheid is een van onze speerpun-
ten. Ik ben dan ook meer dan tevreden 
dat we midden in het oude dorp zulke 
mooie, duurzame en betaalbare huur-
woningen kunnen realiseren. Woningen 
voor Blaricummers!”

Duurzame en betaalbare huurwoningen voor Blaricummers
Wethouder en buurt blij met plannen voor herontwikkeling van terrein voormalige brandweerkazerne

Startpunt Geldzaken

De geldplannen van het Startpunt Geldzaken zijn te vinden via het Digitaal Sociaal 
Plein: www.maatschappelijkezakenhbel.nl/digitaalsociaalplein

Vindt u het lastig om rond te komen? Heeft u financiële zorgen? Of wilt u bezuinigen, 
maar u weet niet goed hoe? Als inwoner van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes 
en Laren (HBEL) kunt u vanaf 1 oktober 2017 zelf online uw inkomsten en uitgaven 
plannen. De gemeenten hebben zich aangesloten bij het Startpunt Geldzaken van 
het Nibud. Via het online ‘Startpunt Geldzaken’ kunt u stap voor stap uw geldzaken 
ordenen. U kunt ook uw eigen geldplan maken. In de geldplannen staan adviezen, tips 
en belangrijke actiepunten die passen bij uw situatie. Daarnaast vindt u er voorbeeld-
plannen van mensen in vergelijkbare situaties. Met het Startpunt Geldzaken kunt u 
uw geldzaken in balans brengen en houden. Het is anoniem en gratis. 

Geldplannen
U kunt het geldplan kiezen dat het beste 
bij uw situatie past. Er zijn geldplannen 
over verschillende thema’s: 

• Kom uit de geldzorgen
Heeft u financiële problemen? In dit geld-
plan wordt er eerst gekeken naar de ernst 
van uw situatie. En wat voor hulp er nodig 
is. Daarna wordt er een overzicht ge-
maakt van uw financiële situatie. U krijgt 
belangrijke actiepunten die u kunnen 
helpen om uit de geldzorgen te komen.

• Beter rondkomen
Vindt u het moeilijk om elke maand rond 
te komen? Dit geldplan geeft u tips. Ook 
is er een voorbeeldplan. Dat plan laat 
zien hoe mensen in een vergelijkbare 
situatie weer grip kregen op hun geldza-
ken.
 
• Sparen, aflossen of beleggen
Heeft u regelmatig geld over? Dan kan 
dit geldplan u helpen bij het maken van 
uw keuze om te sparen, af te lossen of te 
beleggen.
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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 toegezonden 
bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

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

Agenda’s gemeenteraad en 
rondetafelgesprekken

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

Het oude dorp van Blaricum krijgt er mogelijk zeven prachtige, nieuwe sociale huur-
woningen bij. Er ligt een plan om op het terrein van de voormalige brandweerkazerne 
aan de Verbindingsweg kleine eengezinswoningen voor senioren te bouwen. 
Geïnteresseerden in de leeftijd van 65 jaar of ouder, die in Blaricum een sociale 
huurwoning achterlaten, krijgen voorrang. De gemeente wil hiermee de doorstroming 
stimuleren.    

Agrarische verleden
Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong is 
trots op het plan dat er ligt: “De bouwstijl 
is geïnspireerd op het agrarische verle-
den van Blaricum. Het blokje van vier 
woningen ziet eruit als een boerderij, met 
één woonlaag met kap. Het andere blokje 
van drie woningen oogt als een schuur en 
heeft een gepotdekselde, houten gevel. 
Het is vergelijkbaar met de oude boerde-
rijen in het dorp. Met hun lage goothoog-

ten en het parkeren op het eigen erf is 
dat helemaal passend.”

Tevreden buurtbewoners
Niet alleen de wethouder is enthousiast. 
Eind augustus zijn de direct omwonen-
den van het terrein uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst. Zij reageerden al-
lemaal verheugd op het plan. Boersen-de 
Jong: “We kregen alleen maar positieve 
reacties. Na afloop kwam een dame 

naar me toe om te vertellen dat ze het 
geweldig vindt om straks uit te kijken op 
een prachtige gevel. Het was goed om te 
horen dat de buurt niet alleen enthou-
siast was over wat er gebouwd wordt, 
maar vooral ook dát er gebouwd wordt. 
Iedereen was het erover eens dat de om-
geving opknapt als er op de plaats van de 
brandweerkazerne iets moois terugkomt.”

Zonnepanelen
Hoewel de huurwoningen een authen-
tieke uitstraling hebben, worden ze zeer 

duurzaam gebouwd. Alle woningen 
worden voorzien van verhoogde dak-
isolatie, zonnepanelen, triple glas en CO2 
gestuurde ventilatiesystemen. Boersen-
de Jong: “We vonden het belangrijk 
om bij de realisatie van deze woning te 
anticiperen op moderne ontwikkelingen. 
Duurzaamheid is een van onze speerpun-
ten. Ik ben dan ook meer dan tevreden 
dat we midden in het oude dorp zulke 
mooie, duurzame en betaalbare huur-
woningen kunnen realiseren. Woningen 
voor Blaricummers!”

Duurzame en betaalbare huurwoningen voor Blaricummers
Wethouder en buurt blij met plannen voor herontwikkeling van terrein voormalige brandweerkazerne

Startpunt Geldzaken

De geldplannen van het Startpunt Geldzaken zijn te vinden via het Digitaal Sociaal 
Plein: www.maatschappelijkezakenhbel.nl/digitaalsociaalplein

Vindt u het lastig om rond te komen? Heeft u financiële zorgen? Of wilt u bezuinigen, 
maar u weet niet goed hoe? Als inwoner van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes 
en Laren (HBEL) kunt u vanaf 1 oktober 2017 zelf online uw inkomsten en uitgaven 
plannen. De gemeenten hebben zich aangesloten bij het Startpunt Geldzaken van 
het Nibud. Via het online ‘Startpunt Geldzaken’ kunt u stap voor stap uw geldzaken 
ordenen. U kunt ook uw eigen geldplan maken. In de geldplannen staan adviezen, tips 
en belangrijke actiepunten die passen bij uw situatie. Daarnaast vindt u er voorbeeld-
plannen van mensen in vergelijkbare situaties. Met het Startpunt Geldzaken kunt u 
uw geldzaken in balans brengen en houden. Het is anoniem en gratis. 

Geldplannen
U kunt het geldplan kiezen dat het beste 
bij uw situatie past. Er zijn geldplannen 
over verschillende thema’s: 

• Kom uit de geldzorgen
Heeft u financiële problemen? In dit geld-
plan wordt er eerst gekeken naar de ernst 
van uw situatie. En wat voor hulp er nodig 
is. Daarna wordt er een overzicht ge-
maakt van uw financiële situatie. U krijgt 
belangrijke actiepunten die u kunnen 
helpen om uit de geldzorgen te komen.

• Beter rondkomen
Vindt u het moeilijk om elke maand rond 
te komen? Dit geldplan geeft u tips. Ook 
is er een voorbeeldplan. Dat plan laat 
zien hoe mensen in een vergelijkbare 
situatie weer grip kregen op hun geldza-
ken.
 
• Sparen, aflossen of beleggen
Heeft u regelmatig geld over? Dan kan 
dit geldplan u helpen bij het maken van 
uw keuze om te sparen, af te lossen of te 
beleggen.
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n e e aa  e s e, o erne erel  s e ereen r  e or en opgeslo  oor le n n eren, er , spor , obb s 
of a an es   sl  e elf n e   aar gel g n er oo  eel ensen n ons orp e naas  n r e le en  en 
energie vrijmaken voor anderen. Ik denk daarbij aan de vele vrijwilligers die ons dorp rijk is. 

Vrijwilligers! Ze zijn onmisbaar bij 
(sport)verenigingen en dorpsfestivi-
teiten, maar ook in kerken, op scholen 
of als mantelzorger. Vrijwilligers zetten 
zich geheel belangeloos in met als doel 
iets voor anderen te kunnen betekenen. 
Vele onzichtbare handen verrichten veel 
werk in ons dorp. Maar vrijwilligerswerk 
is meer dan het verrichten van hand- en 
spandiensten. Vrijwilligerswerk hoeft 
‘m niet in hele grote dingen te zitten  

een ommetje maken met die eenzame 
buurvrouw, als ouder kinderen veilig 
laten oversteken bij school, je buurman 
die slecht ter been is zondags met de 
auto naar de kerk brengen of shirtjes 
wassen voor het voetbalteam. Ook dat is 
vrijwilligerswerk. Het naar elkaar omkij-
ken, iets voor elkaar over hebben in deze 
tijd waarin het vaak ieder voor zich is. 
Vrijwilligers maken ons dorp rijk en 
mooi.

De gemeente Blaricum wil álle Blari-
cumse vrijwilligers bedanken voor hun 
geweldige inzet in het afgelopen jaar. 
Daarom nodigt de gemeente Blaricum u 
- mede namens het vrijwilligerscomité - 
van harte uit voor een feestelijke vrijwil-
ligersavond. Deze wordt gehouden op 
donderdagavond 12 oktober in Het Vitus, 
Kerklaan 10, en begint om 20.00 uur. 
Vanaf 1 .30 uur gaan de deuren open. 
Van tevoren aanmelden is niet nodig. 

Het belooft een gezellige avond te 
worden met live optredens van Lisa Noya 
en natuurlijk is er ook weer de bekend-
making van de vrijwilliger(s) van het 
jaar. Het vrijwilligerscomit  heeft actief 
gezocht naar vrijwilliger(s) die in aan-
merking komen voor deze titel. En wie 
weet gaat u aan het eind van de avond 
wel met de titel en de prachtige trofee 
naar huis.

Tot dan!

Ben Lüken, 
Wethouder
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Vrijwilligers maken het verschil!

BLTC Blaricum is een gezellige tennisclub voor jeugd en volwassenen, waar zowel in com-
petitieverband als recreatief gespeeld kan worden. Peter Belmer is sinds 200  vrijwilliger 
bij BLTC Blaricum. Daarvoor deed Peter vrijwilligerswerk als wedstrijdsecretaris bij een 
voetbalvereniging, als voorzitter bij een modelspoorclub en als voorzitter van een Vereni-
ging van Eigenaren. Peter vertelt over zijn vrijwilligerswerk bij BTLC Blaricum en waarom hij 
vrijwilligerswerk doet. 

Wat houdt het vrijwilligerswerk in?
“Samen met een oud-collega organiseer ik de dinsdagavond Toss en vier Toss toernooien. 
Dat betekent dat we de wedstrijdschema’s maken. Best een gepuzzel  we proberen altijd 
om iedereen met wisselende tegenstanders en medespelers te laten spelen in gemengde 
en gelijke dubbels. We regelen leuke prijzen n op de competitie-avonden en na de toernooien zorgen we ervoor dat er 
lekkere hapjes zijn, zodat nog relaxed met elkaar bijgepraat kan worden.”

Waarom doe je vrijwilligerswerk?
“Ik vind het leuk om met een groep lekker te sporten en een gezellige sfeer te creëren, en mensen met elkaar te verbin-
den. Na mijn pensionering kreeg ik daar tijd voor om dat te faciliteren en te organiseren. De mooiste beloning is de blije 
en tevreden gezichten na afloop van de Toss avonden. En de socialisering en verbondenheid die na het tennissen vaak tot 
in de late uren doorgaat.”
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      12 oktober 2017

MET LIVE OPTREDENS 
VAN LISA NOYA 

Locatie: Vitusgebouw, Kerklaan 10 in Blaricum
Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.30 uur)
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In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk 
te voorzien van voedselpakketten. Wilma Langhout werkt sinds 2011 vier dagen als vrijwilliger bij de Voedselbank Gooi  Omstreken. 
Zij werkt daar als sociaal coördinator én als intakecoördinator. Wilma aan het woord over haar vrijwilligerswerk en waarom ze vrijwil-
ligerswerk doet. 

Wat houdt het vrijwilligerswerk in?
“Als sociaal co rdinator heb ik contacten met maatschappelijke organisaties, gemeenten en cliënten. Ik geef cliënten informatie over 
de sociale kaart van alle gemeenten waar wij een uitgifte hebben. Ook hou ik in de Draaikom inloopspreekuur voor inwoners van Blari-
cum, Eemnes, Laren en Huizen. Daarnaast organiseer ik bijeenkomsten voor organisaties die mensen naar ons doorverwijzen en geef ik 
presentaties bij verschillende instellingen. Tevens ben ik namens de voedselbank lid van de Cliëntenraad HBEL.

Als intakeco rdinator stuur ik het intaketeam aan. Bij het intaketeam komen alle aanvragen binnen van mensen die (tijdelijk) een voedselpakket willen aanvragen. 
Daarna beoordeelt het intaketeam de aanvragen en worden deze administratief verwerkt. Wanneer iemand in aanmerking komt voor een (tijdelijk) voedselpakket, 
dan levert het intaketeam de gegevens aan bij het magazijn en de uitgiftepunten. Het afgelopen jaar was ik ook lid van de Bewoners Advies Raad BEL.

Waarom doe je vrijwilligerswerk?
“Ik wilde een nieuw doel in mijn leven en mijn tijd zinvol besteden aan mensen in nood. Vrijwilligerswerk betekent voor mij meer. Ik ben blij dat ik een steentje kan 
bijdragen aan het welzijn van mensen die tussen wal en schip zijn beland om welke reden dan ook.”
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Blaricum hijst regenboogvlag op 
Coming-Out Dag
COC Midden-Nederland roept net als vorig jaar weer alle gemeenten in de regio 
Midden-Nederland op om de regenboogvlag te hijsen op Coming-Out Dag op 
11 oktober 2017. Het college van B&W en de raad van Blaricum doen net als vorig 
jaar weer mee.

De gemeente geeft daarmee een steuntje in de rug voor haar LHBTI-inwoners (les-
biennes, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen).

GEMEENTENIEUWS
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Hoe ziet de toekomst van uw zorg eruit? Ontdek en beleef het op 2  september 2017 tijdens het gratis Gezondheidsfestival Gooi 
en Vechtstreek. Niemand minder dan Andr  Kuipers  astronaut en voormalig arts  opent dit gratis festival voor alle inwoners en 
zorgprofessionals in de regio Gooi en Vechtstreek. Hij biedt u een kijkje in de toekomst van uw gezondheid. Wilt u bij zijn lezing 
zijn? Geef u dan snel op, want vol is vol.

Checks, ervaringen en 
inspiratie
Naast de lezing van André Kuipers 
kunt u in Gooiland zelf een kijkje in uw 
toekomst nemen. Op het festivalterrein 
kunt u bijvoorbeeld een hartrisicocheck 
doen, een rondje lopen in het speciale 
‘ouderdomspak’ en kennismaken met 
technische snu es zoals Zora de Zorg-
robot. Meet de staat van uw brein met 
de bijzondere breinprestatiecheck en 
laat uw gehoor eens controleren. En 
ontdek hoe een speciaal ontwikkeld 
inwonerportaal u meer regie geeft over 
uw zorg en ondersteuning.

Doorlopend zijn er demonstraties en 
e posities. Verschillende deskundigen 

staan klaar om u informatie en advies 
te geven. Muziekoptredens maken het 
festivalgevoel compleet. 

Informatie
Het festival is voor iedereen vrij toe-
gankelijk, maar let op: voor de lezing 
van André Kuipers is een beperkt aantal 
plaatsten beschikbaar. Daarom moet u 
voor dit onderdeel gratis tickets reser-
veren. Vol is vol, dus bestel uw tickets 
vandaag nog via www.gezondheids 
festivalregiogv.nl Op deze website vindt 
u ook meer informatie over het festival 
en de bereikbaarheid van Gooiland. 

o a e Gooiland Hilversum, Emmastraat 
2 Hilversum - op loopafstand van het 

station, betaald parkeren in parkeer-
garage Gooiland 

e on e sfes al  
15.00 tot 21.00 uur (vrije toegang)
Lezing André Kuipers   
15.30 tot 17.00 uur (toegang alleen 
mogelijk met ticket)

De Gezonde Regio
Het Gezondheidsfestival Gooi en Vecht-
streek is een initiatief van Regio Gooi 
en Vechtstreek, de regiogemeenten, 
Gezondheidsstudio en Tergooi. Begin dit 
jaar ondertekenden zij het convenant De 
Gezonde Regio. De komende jaren slaan 
zij de handen stevig ineen om samen 
met inwoners en professionals te werken 
aan een gezonde en vitale regio.

Gezondheidsfestival Gooi en Vechtstreek 
De toekomst van uw zorg
Donderdag 28 september 2017,  Gooiland Hilversum

Per abuis is in de editie van de hei  
wei van 30 juni jongstleden vermeld 
dat het dagbestedingsproject Dagje 
Blaercom uitsluitend wordt georga-
niseerd voor mensen met geheugen-
problemen. Dit is niet het geval. Ook 
mensen met lichamelijke beperkingen, 
hersenletsel of zij die meer onder de 
mensen willen komen zijn van harte 
welkom. Daarnaast kan Dagje 
Blaercom een oplossing zijn voor man-
telzorgers. Die hebben een dagje geen 
zorgtaken, omdat degene voor wie zij 
zorgen zich elders vermaakt.
Dagje Blaercom is er dus voor mensen 
die behoefte hebben aan een dagje 
de deur uit en weer in contact met 
anderen willen komen. Ongeacht 
welke reden of oorzaak hieraan ten 
grondslag ligt.

Informatie: Versa Welzijn, mevrouw 
Carla Resing, 06 - 31  56 56.

RECTIFICATIE 
DAGJE BLAERCOM

Burgemeester en wethouders van 
Blaricum maken bekend dat zij hogere 
grenswaarden hebben vastgesteld voor 
het te realiseren woonzorgcomplex aan 
de Prins Hendriklaan 26 in Blaricum. 
Door wegverkeer komt het geluidniveau 
boven de voorkeursgrenswaarde uit.

Procedure
Het besluit, inclusief de bijbehorende 
stukken, ligt tot en met 31 oktober 
2017 ter inzage bij het loket Bouwen 
en Wonen, in het kantoor van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U 
kunt hier uitsluitend op afspraak terecht, 
tel. 1  035.

Iedereen die een zienswijze heeft inge-
diend, en degenen die kunnen aantonen 
dat zij daartoe niet in de gelegenheid zijn 
geweest, kunnen gedurende de termijn 
van terinzagelegging beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 2001 , 2500 EA 
Den Haag.

Hogere grens-
waarden voor 
woonzorgcomplex 
vastgesteld

Leen gratis 
de zwerfafval-
aanhanger

en   al  egene e be el  b  onr s  n e  ge n, fa l e of r en en-
groep? En woont u in Blaricum, Eemnes of Laren? Dan zijn wij op zoek naar u!

Buurtbemiddelaars zijn getraind om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige 
bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen buren opnieuw met elkaar in 
gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden in dit gesprek.

In een training leren nieuwe buurtbemiddelaars vaardigheden om motiverende 
gesprekken te voeren. Verder gaat een bemiddelaar altijd samen met een collega be-
middelaar op pad en maakt deel uit van een leuk team. Buurtbemiddeling is boeiend 
en afwisselend vrijwilligerswerk. 

Is uw interesse gewekt? Stuur een e-mail met uw cv naar buurtbemiddeling@welzin.nl 
of bel naar 033 - 6  2  20.

Buurtbemiddelaars gezocht!

erfaf al s aa  e  s p op n er 
één als het gaat om grootste ergernis-
sen van Nederlanders. Daarom stellen 
de BEL-gemeenten kosteloos een 
zwerfafvalaanhanger met gereed-
schap ter beschikking. 

Hierin zitten onder andere vegers, 
scho els, vuilknijpers, snoeischa-
ren, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, 
pionnen en zelfs een EHBO-ko er. 
Maar ook spullen om kleine klusjes in 
de wijk mee op te knappen, zoals 
voor het rechtzetten van paaltjes of 
borden. 

Aanhanger reserveren
Iedere wijkraad, buurtvereniging, 
school of inwoner kan de aanhanger 
reserveren. U kunt daarvoor bellen 
met de wer eheerder, via 1  035. De 
aanhanger haalt u op bij de gemeente-
werf, Zuidersingel 2 in Eemnes. 
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n e e aa  e s e, o erne erel  s e ereen r  e or en opgeslo  oor le n n eren, er , spor , obb s 
of a an es   sl  e elf n e   aar gel g n er oo  eel ensen n ons orp e naas  n r e le en  en 
energie vrijmaken voor anderen. Ik denk daarbij aan de vele vrijwilligers die ons dorp rijk is. 

Vrijwilligers! Ze zijn onmisbaar bij 
(sport)verenigingen en dorpsfestivi-
teiten, maar ook in kerken, op scholen 
of als mantelzorger. Vrijwilligers zetten 
zich geheel belangeloos in met als doel 
iets voor anderen te kunnen betekenen. 
Vele onzichtbare handen verrichten veel 
werk in ons dorp. Maar vrijwilligerswerk 
is meer dan het verrichten van hand- en 
spandiensten. Vrijwilligerswerk hoeft 
‘m niet in hele grote dingen te zitten  

een ommetje maken met die eenzame 
buurvrouw, als ouder kinderen veilig 
laten oversteken bij school, je buurman 
die slecht ter been is zondags met de 
auto naar de kerk brengen of shirtjes 
wassen voor het voetbalteam. Ook dat is 
vrijwilligerswerk. Het naar elkaar omkij-
ken, iets voor elkaar over hebben in deze 
tijd waarin het vaak ieder voor zich is. 
Vrijwilligers maken ons dorp rijk en 
mooi.

De gemeente Blaricum wil álle Blari-
cumse vrijwilligers bedanken voor hun 
geweldige inzet in het afgelopen jaar. 
Daarom nodigt de gemeente Blaricum u 
- mede namens het vrijwilligerscomité - 
van harte uit voor een feestelijke vrijwil-
ligersavond. Deze wordt gehouden op 
donderdagavond 12 oktober in Het Vitus, 
Kerklaan 10, en begint om 20.00 uur. 
Vanaf 1 .30 uur gaan de deuren open. 
Van tevoren aanmelden is niet nodig. 

Het belooft een gezellige avond te 
worden met live optredens van Lisa Noya 
en natuurlijk is er ook weer de bekend-
making van de vrijwilliger(s) van het 
jaar. Het vrijwilligerscomit  heeft actief 
gezocht naar vrijwilliger(s) die in aan-
merking komen voor deze titel. En wie 
weet gaat u aan het eind van de avond 
wel met de titel en de prachtige trofee 
naar huis.

Tot dan!

Ben Lüken, 
Wethouder

GEMEENTENIEUWS

03 | 22 september 2017 | week 38 | Gemeentenieuws

Vrijwilligers maken het verschil!

BLTC Blaricum is een gezellige tennisclub voor jeugd en volwassenen, waar zowel in com-
petitieverband als recreatief gespeeld kan worden. Peter Belmer is sinds 200  vrijwilliger 
bij BLTC Blaricum. Daarvoor deed Peter vrijwilligerswerk als wedstrijdsecretaris bij een 
voetbalvereniging, als voorzitter bij een modelspoorclub en als voorzitter van een Vereni-
ging van Eigenaren. Peter vertelt over zijn vrijwilligerswerk bij BTLC Blaricum en waarom hij 
vrijwilligerswerk doet. 

Wat houdt het vrijwilligerswerk in?
“Samen met een oud-collega organiseer ik de dinsdagavond Toss en vier Toss toernooien. 
Dat betekent dat we de wedstrijdschema’s maken. Best een gepuzzel  we proberen altijd 
om iedereen met wisselende tegenstanders en medespelers te laten spelen in gemengde 
en gelijke dubbels. We regelen leuke prijzen n op de competitie-avonden en na de toernooien zorgen we ervoor dat er 
lekkere hapjes zijn, zodat nog relaxed met elkaar bijgepraat kan worden.”

Waarom doe je vrijwilligerswerk?
“Ik vind het leuk om met een groep lekker te sporten en een gezellige sfeer te creëren, en mensen met elkaar te verbin-
den. Na mijn pensionering kreeg ik daar tijd voor om dat te faciliteren en te organiseren. De mooiste beloning is de blije 
en tevreden gezichten na afloop van de Toss avonden. En de socialisering en verbondenheid die na het tennissen vaak tot 
in de late uren doorgaat.”
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In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk 
te voorzien van voedselpakketten. Wilma Langhout werkt sinds 2011 vier dagen als vrijwilliger bij de Voedselbank Gooi  Omstreken. 
Zij werkt daar als sociaal coördinator én als intakecoördinator. Wilma aan het woord over haar vrijwilligerswerk en waarom ze vrijwil-
ligerswerk doet. 

Wat houdt het vrijwilligerswerk in?
“Als sociaal co rdinator heb ik contacten met maatschappelijke organisaties, gemeenten en cliënten. Ik geef cliënten informatie over 
de sociale kaart van alle gemeenten waar wij een uitgifte hebben. Ook hou ik in de Draaikom inloopspreekuur voor inwoners van Blari-
cum, Eemnes, Laren en Huizen. Daarnaast organiseer ik bijeenkomsten voor organisaties die mensen naar ons doorverwijzen en geef ik 
presentaties bij verschillende instellingen. Tevens ben ik namens de voedselbank lid van de Cliëntenraad HBEL.

Als intakeco rdinator stuur ik het intaketeam aan. Bij het intaketeam komen alle aanvragen binnen van mensen die (tijdelijk) een voedselpakket willen aanvragen. 
Daarna beoordeelt het intaketeam de aanvragen en worden deze administratief verwerkt. Wanneer iemand in aanmerking komt voor een (tijdelijk) voedselpakket, 
dan levert het intaketeam de gegevens aan bij het magazijn en de uitgiftepunten. Het afgelopen jaar was ik ook lid van de Bewoners Advies Raad BEL.

Waarom doe je vrijwilligerswerk?
“Ik wilde een nieuw doel in mijn leven en mijn tijd zinvol besteden aan mensen in nood. Vrijwilligerswerk betekent voor mij meer. Ik ben blij dat ik een steentje kan 
bijdragen aan het welzijn van mensen die tussen wal en schip zijn beland om welke reden dan ook.”
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Blaricum hijst regenboogvlag op 
Coming-Out Dag
COC Midden-Nederland roept net als vorig jaar weer alle gemeenten in de regio 
Midden-Nederland op om de regenboogvlag te hijsen op Coming-Out Dag op 
11 oktober 2017. Het college van B&W en de raad van Blaricum doen net als vorig 
jaar weer mee.

De gemeente geeft daarmee een steuntje in de rug voor haar LHBTI-inwoners (les-
biennes, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen).

GEMEENTENIEUWS

04 | 22 september 2017 | week 38 | Gemeentenieuws

Hoe ziet de toekomst van uw zorg eruit? Ontdek en beleef het op 2  september 2017 tijdens het gratis Gezondheidsfestival Gooi 
en Vechtstreek. Niemand minder dan Andr  Kuipers  astronaut en voormalig arts  opent dit gratis festival voor alle inwoners en 
zorgprofessionals in de regio Gooi en Vechtstreek. Hij biedt u een kijkje in de toekomst van uw gezondheid. Wilt u bij zijn lezing 
zijn? Geef u dan snel op, want vol is vol.

Checks, ervaringen en 
inspiratie
Naast de lezing van André Kuipers 
kunt u in Gooiland zelf een kijkje in uw 
toekomst nemen. Op het festivalterrein 
kunt u bijvoorbeeld een hartrisicocheck 
doen, een rondje lopen in het speciale 
‘ouderdomspak’ en kennismaken met 
technische snu es zoals Zora de Zorg-
robot. Meet de staat van uw brein met 
de bijzondere breinprestatiecheck en 
laat uw gehoor eens controleren. En 
ontdek hoe een speciaal ontwikkeld 
inwonerportaal u meer regie geeft over 
uw zorg en ondersteuning.

Doorlopend zijn er demonstraties en 
e posities. Verschillende deskundigen 

staan klaar om u informatie en advies 
te geven. Muziekoptredens maken het 
festivalgevoel compleet. 

Informatie
Het festival is voor iedereen vrij toe-
gankelijk, maar let op: voor de lezing 
van André Kuipers is een beperkt aantal 
plaatsten beschikbaar. Daarom moet u 
voor dit onderdeel gratis tickets reser-
veren. Vol is vol, dus bestel uw tickets 
vandaag nog via www.gezondheids 
festivalregiogv.nl Op deze website vindt 
u ook meer informatie over het festival 
en de bereikbaarheid van Gooiland. 

o a e Gooiland Hilversum, Emmastraat 
2 Hilversum - op loopafstand van het 

station, betaald parkeren in parkeer-
garage Gooiland 

e on e sfes al  
15.00 tot 21.00 uur (vrije toegang)
Lezing André Kuipers   
15.30 tot 17.00 uur (toegang alleen 
mogelijk met ticket)

De Gezonde Regio
Het Gezondheidsfestival Gooi en Vecht-
streek is een initiatief van Regio Gooi 
en Vechtstreek, de regiogemeenten, 
Gezondheidsstudio en Tergooi. Begin dit 
jaar ondertekenden zij het convenant De 
Gezonde Regio. De komende jaren slaan 
zij de handen stevig ineen om samen 
met inwoners en professionals te werken 
aan een gezonde en vitale regio.

Gezondheidsfestival Gooi en Vechtstreek 
De toekomst van uw zorg
Donderdag 28 september 2017,  Gooiland Hilversum

Per abuis is in de editie van de hei  
wei van 30 juni jongstleden vermeld 
dat het dagbestedingsproject Dagje 
Blaercom uitsluitend wordt georga-
niseerd voor mensen met geheugen-
problemen. Dit is niet het geval. Ook 
mensen met lichamelijke beperkingen, 
hersenletsel of zij die meer onder de 
mensen willen komen zijn van harte 
welkom. Daarnaast kan Dagje 
Blaercom een oplossing zijn voor man-
telzorgers. Die hebben een dagje geen 
zorgtaken, omdat degene voor wie zij 
zorgen zich elders vermaakt.
Dagje Blaercom is er dus voor mensen 
die behoefte hebben aan een dagje 
de deur uit en weer in contact met 
anderen willen komen. Ongeacht 
welke reden of oorzaak hieraan ten 
grondslag ligt.

Informatie: Versa Welzijn, mevrouw 
Carla Resing, 06 - 31  56 56.

RECTIFICATIE 
DAGJE BLAERCOM

Burgemeester en wethouders van 
Blaricum maken bekend dat zij hogere 
grenswaarden hebben vastgesteld voor 
het te realiseren woonzorgcomplex aan 
de Prins Hendriklaan 26 in Blaricum. 
Door wegverkeer komt het geluidniveau 
boven de voorkeursgrenswaarde uit.

Procedure
Het besluit, inclusief de bijbehorende 
stukken, ligt tot en met 31 oktober 
2017 ter inzage bij het loket Bouwen 
en Wonen, in het kantoor van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U 
kunt hier uitsluitend op afspraak terecht, 
tel. 1  035.

Iedereen die een zienswijze heeft inge-
diend, en degenen die kunnen aantonen 
dat zij daartoe niet in de gelegenheid zijn 
geweest, kunnen gedurende de termijn 
van terinzagelegging beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 2001 , 2500 EA 
Den Haag.

Hogere grens-
waarden voor 
woonzorgcomplex 
vastgesteld

Leen gratis 
de zwerfafval-
aanhanger

en   al  egene e be el  b  onr s  n e  ge n, fa l e of r en en-
groep? En woont u in Blaricum, Eemnes of Laren? Dan zijn wij op zoek naar u!

Buurtbemiddelaars zijn getraind om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige 
bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen buren opnieuw met elkaar in 
gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden in dit gesprek.

In een training leren nieuwe buurtbemiddelaars vaardigheden om motiverende 
gesprekken te voeren. Verder gaat een bemiddelaar altijd samen met een collega be-
middelaar op pad en maakt deel uit van een leuk team. Buurtbemiddeling is boeiend 
en afwisselend vrijwilligerswerk. 

Is uw interesse gewekt? Stuur een e-mail met uw cv naar buurtbemiddeling@welzin.nl 
of bel naar 033 - 6  2  20.

Buurtbemiddelaars gezocht!

erfaf al s aa  e  s p op n er 
één als het gaat om grootste ergernis-
sen van Nederlanders. Daarom stellen 
de BEL-gemeenten kosteloos een 
zwerfafvalaanhanger met gereed-
schap ter beschikking. 

Hierin zitten onder andere vegers, 
scho els, vuilknijpers, snoeischa-
ren, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, 
pionnen en zelfs een EHBO-ko er. 
Maar ook spullen om kleine klusjes in 
de wijk mee op te knappen, zoals 
voor het rechtzetten van paaltjes of 
borden. 

Aanhanger reserveren
Iedere wijkraad, buurtvereniging, 
school of inwoner kan de aanhanger 
reserveren. U kunt daarvoor bellen 
met de wer eheerder, via 1  035. De 
aanhanger haalt u op bij de gemeente-
werf, Zuidersingel 2 in Eemnes. 
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Straatnamen verklaard … 
Evert Pieterspad

door Frans Ruijter
Het weggetje zonder naam… Ja inderdaad, we hebben in Blaricum een weggetje 
dat geen naam heeft. Op bijgaande foto van Google Earth ziet u het bedoelde 
weggetje, op honderd meter hoogte. Het loopt van de Langeweg (onderaan de 
foto) tussen de nummers 5 en 7 (‘de Kallebas’) in noordwestelijke richting naar 
het Achterom. Er zijn geen huizen aan genummerd. 

Zo begon ik het artikeltje over een weg-
getje wat geen naam had in hei & wei 
van 17 februari 2012 nr. 387. Echter kan 
nu, ruim vijf jaar later, het woordje ‘heb-
ben’ vervangen worden door ‘hadden’. 
Het college van B&W heeft op voorstel 
van de straatnamencommissie besloten 
dit rustieke weggetje de naam ‘Evert 
Pieterspad’ te geven. 

Wie was Evert Pieters?
Evert Pieters (Amsterdam, 11 december 
1856 – Laren, 17 februari 1932) was een 

Nederlandse kunstschilder. Hij woonde 
en werkte van 1902 tot 1917 op Achter-
om 13. Het huis heet nu ‘Witte Olifant’ 
(zie foto), maar Evert Pieters gaf het in 
1902 de naam ‘Azeick-kan’. Hij maakte 
er een atelierwoning van, waar hij veel 
boereninterieurs nabootste. Op deze wij-
ze kon hij thuis werken en hoefde hij om 
het maar zo te zeggen ‘niet de boer op’. 

Op deze wijze leeft er weer een stukje 
geschiedenis van Blaricum verder in een 
straatnaam. 

Colofon
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Familieberichten

Overleden
23-07-2017  Anna Gerardina Elisa 

(Ans) Bosse-Meertens, 
geboren 05-08-1928

12-08-2017  Harry Rieder, geboren 
02-08-1947

14-08-2017  Ad Falk, geboren  
27-05-1941

16-08-2017  Frederik Hendrik 
Hermanus (Fred) Winter, 
geboren 20-11-1922

16-08-2017  Gerardus Martinus Roest, 
geboren 06-01-1923

17-08-2017  Petronella Gerarda 
Marijke (Elly) 
Eggenkamp, geboren  
07-07-1948

18-08-2017  Clasina Catharina Maria 
(Ineke) Terwindt, geboren 
02-05-1930

28-08-2017  Paula de Munnik-Klijn, 
geboren 06-04-1955

31-08-2017  Hendrikus Bartholomeus 
Wilhelmus (Hans) Vos, 
geboren 31-05-1945

05-09-2017   Theodora Maria (Door) 
Roest-Krijnen, geboren 
19-10-1924

Geboren
17-07-2017  Madeleine Edith 

Jacqueline Parmentier
17-07-2017  Charlotte Cari Chloé 

Hoope
19-07-2017  Valerie Joanna Anieke 

Bernadette van der Kroft
27-07-2017  Rozemarijn Annie Loïs 

Hoegee
04-08-2017 Steije Joren Barnhard
04-08-2017  James Benjamin van der 

Mast
16-08-2017  Julia Daantje Fréderique 

Berghout
17-08-2017 Finn Tobias Rietveld
17-08-2017 Bo Naomi Rietveld
20-08-2017 Mexx Jace Klaver
26-08-2017 Fay van Haaster
27-08-2017 Jacky Marise Leijdekkers
02-09-2017  Ayanna Maria Susana 

Maalsté

Huwelijken/partnerschap
04-09-2017  Hendricus Bernardus 

Buur en Elisabeth 
Francisca Maria 

 Brouwer

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer 10 okt t/m 7 jan 2018 De mooiste 
modernisten. www.singerlaren.nl.
HKB t/m 11 nov expositie van Ingrid 
Wiegers en Cees Wijman. Openings-
tijden: don 20.00-22.00 uur en zat van 
14.00-16.00 uur. www.historischekring-
blaricum.nl.
Blaercom t/m december in drie zalen 
tentoonstelling van vroeg-figuratieve 
werken van Nicole Carstens (1958- 
2001) ‘master of fine arts’, zie www.
nicolecarstens.com of de informatiemap 
op de bar. 

WELZIJN/ CULTUUR
Mensendieck Blaercom Versa Welzijn 
heeft op woe van 10.30-11.15 uur nog 
plaats voor 55+ om deel te nemen aan 

de Mensendieckgroep. Mensendieck is 
een oefentherapie die u leert bewuster 
met uw lichaam om te gaan. In ontspan-
nen sfeer wordt er gelet op houding en 
balans en leert u met uw klachten om te 
gaan. Vitaliteit staat centraal en er wordt 
gewerkt aan de verbetering van uw uit-
houdingsvermogen. Kosten € 20,- per 
maand. Docent: Margriet Bijl tel. 06-
20335330.
Goylants Kamerkoor zat 23 sept 20.15 
uur jubileumconcert in de St. Vituskerk, 
thema: Traditie en Vernieuwing, met de 
favoriete werken van de koorleden. Kos-
ten € 12,50 inclusief jubileumprogram-
maboekje en koffie/thee in de pauze. In-
formatie en andere concerten zie www.
goylantskamerkoor.nl.
Volksuniversiteit het Gooi Ivan Mijato-

vic en Godelieve Calis starten in okto-
ber met twee interessante cursussen bij 
Volksuniversiteit het Gooi in Blaricum. 
Schilderlessen van de van oorsprong 
Bosnische kunstenaar Ivan Mijatovic 
zijn toegankelijk voor zowel beginners 
als gevorderden. Vind je eigen stijl en 
signatuur, niets moet, alles mag! De po-
pulaire leesgroep moderne literatuur van 
Neerlandica Godelieve Calis is bedoeld 
voor zowel mensen die altijd boeken le-
zen en op zoek zijn naar nieuwe leestips, 
als voor mensen die zelden een boek le-
zen, maar dat graag frequenter zouden 
willen doen. Per bijeenkomst wordt op 
enthousiaste wijze één moderne roman 
besproken. Informatie www.volksuni-
versiteithetgooi.nl.

Midwintervuur 
2018

Op 7 januari 2018 vindt de inmiddels 
vertrouwde kerstbomenverbranding 
plaats. Met dit evenement worden 
jaarlijks meerdere goede doelen on-
dersteund. 

Rotaryclub Blaricum-Centaurea is 
weer gestart met de voorbereidingen 
en dringend op zoek naar bedrijven en 
particulieren die het evenement willen 
sponsoren. U kunt bijdragen door prij-
zen beschikbaar te stellen voor de loterij  
of door geld- of materiaalsponsor te  
worden. Helpt u ook om er weer een  
onvergetelijk evenement van te  
maken? 

Voor meer informatie: 
marlies@tcresults.nl.
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