
Hotels op 
The Red Sun?
Binnenkort komt ‘Monopoly ’t Gooi’ 
uit, met hotspots uit onze omgeving op 
het bekende bordspel. 

De stations worden de vier theaters - 
Muiderslot, Gooiland, Spant! en Singer 
- en ook de algemeenfonds- en kanskaar-
ten hebben een regionale insteek. Laren 
wordt Rotterdam en Blaricum vervangt 
Amsterdam. Wie weet bouwen we straks 
huizen of hotels op De Hoop of The Red 
Sun? www.gooischspel.nl.
 

Kinderexpositie 

In opdracht van bibliotheek Hui-
zen-Laren-Blaricum exposeren de kin-
deren van de schilder- en tekencursus-
sen van Emilie Lindenbergh werken in 
de stijl van Bart van der Leck.

Van der Leck had zijn eigen ideeën over 
het weergeven van voorwerpen en het 
gebruik van kleuren als rood, blauw en 
geel. Hij woonde destijds in Laren waar 
hij Piet Mondriaan ontmoette. Beiden 
waren bezig met het ontwikkelen van 
een nieuwe visie op de schilderkunst. En 
zo ontstond in 1917 in Laren het basisi-
dee voor De Stijl. Leerlingen van Emilie 
Lindenbergh, 5 tot 15 jaar, is gevraagd 
een dier te schilderen in de stijl van Bart 
van der Leck. De resultaten zijn verbluf-
fend en te zien in de (H)artgalerij in het 
Brinkhuis Laren t/m 30 oktober.
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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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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‘Week van de Erfgooier’ van zaterdag 

28 oktober t/m vrijdag 3 november
door Frans Ruijter
In alle zes de Gooise plaatsen - Blaricum, Laren, Hilversum, Bussum, Naarden 
en Huizen - zullen in die week activiteiten plaatsvinden in het kader van de 
geschiedenis van deze voormalige Gooise boeren, die eeuwenlang gebruiks-
rechten genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi. 

Nadat de Vereniging van Erfgooiers ont-
bonden was, is in 1977 de Stad en Lande 
Stichting opgericht. Later is deze naam 
veranderd in Stichting Stad en Lande van 
Gooiland. De stichting had als doel de 
geschiedenis van de Erfgooiers levend te 
houden; zij beheren in feite de papieren 
erfenis. Deze stichting bestaat dit jaar 
dus 40 jaar. 

Goois Natuur Reservaat
In 1932 is het Goois Natuurreservaat 
(GNR) opgericht. Zij kochten van de 
Vereniging van Stad en Lande van 
Gooiland in dat jaar 1524 ha. grond. 
Hoofdzakelijk betrof dit bos, heide en 
zandverstuivingen. Het doel was dit ‘ten 
eeuwigen dage’ te behouden. GNR be-
heert dus de fysieke erfenis van de Erf-
gooiers, want het landschap in het Gooi 

is hoofdzakelijk zo geworden door de 
invloed die de Erfgooiers hierop hadden 
om in hun levensbehoefte te voorzien. 
Op dit moment bezit GNR rond de 3000 
ha. natuurgebied. Omdat GNR dit jaar 
85 jaar bestaat, werken zij met de Stich-
ting Stad en Lande van Gooiland samen 
om deze ‘Week van de Erfgooier’ tot een 
groot succes te maken. Het GNR is ei-
genlijk de enige rechtmatige erfgename 
van de Erfgooiers. In dit verband had 
ik op een mooie nazomermiddag een 
gesprek over deze onderwerpen met de 
interim directeur-rentmeester van GNR, 
Karen Heerschop, in het mooie kantoor 
aan de Nieuwe Meentweg 2 in Hilver-
sum, midden in de ‘Zanderij’. Veel wat 
in dit artikel staat beschreven kwam ter 
sprake. 

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

Vervolg op pagina 2

Tijdens de Week van de Erfgooier zal het boek ‘Erfgooiers geportretteerd’ worden uit-
gereikt. Dit boek met portretfoto’s van Erfgooiers, van de fotograaf Koos Breukel, is 
een uitgave ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Stichting Stad en Lande 
van Gooiland.
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Een hele opluchting

Eenmaal per jaar ontmoet ik 
mijn oude schoolvrienden van de 
lagere en de middelbare school. 
Omdat tijdens onze eindexamens 
de neergang van de textielindus-
trie inzette, zochten wij nood-
gedwongen daarna ‘een andere 
stee dan Enschede’. We vonden 
studie, werk en partner elders. 
Verloren elkaar uit het oog. Maar 
de schat aan jeugdherinneringen 
bleef glinsteren. Waar we ook 
waren. Jaren gingen voorbij. 
Ouderdom diende zich aan. Toen, 
na bijna vijfenvijftig jaar, zoch-
ten wij, de verre vriendjes van 
vroeger, elkaar weer op. Feest der 
herkenning. We noemden elkaar 
steevast ‘niets veranderd’ ook al 
waren we inmiddels wit, grijs, 
kaal, krom, dik, mager, doof of 
gammel geworden. Onze jaar-
lijkse ontmoetingen duren twee 
dagen. Altijd ergens anders in 
ons land. Eten, slapen en fi etsen. 
Zestig kilometer per dag. Een 
lang lint van fi etsende vrienden 
slingert zich door het landschap. 
Uren peddelen we in wisselende 
combinaties naast elkaar. Steeds 
andere routes bedenkend. Omdat 
de een daar beter in is dan de 
ander, verlopen de ritten nogal 
chaotisch. Sommigen raken al 
pratend van de weg. Of zijn 
opeens verdwenen. Om dan weer 
vanuit het niets op te dagen. Re-
gen sopt ons soms in de schoenen. 
Of er valt iemand languit in de 
modder: stinkend, uren in de 
wind.
Dit jaar bezochten we het gol-
vende Drentse landschap. Op 
elektrische huurfi etsen. Deson-
danks was het zwaar zwoegen. 
We werden verdomd moe. Al na 
een halve dag waren we uitgeput. 
Het zou wel aan de leeftijd liggen. 
Dachten we. Nee, we waren bela-
zerd met uitgeputte accu’s. Wat 
een opluchting…
Een van ons was dit jaar overle-
den. De eerste. We waren daar 
een beetje zenuwachtig over. Zou 
Magere Hein ook één van ons 
aan het einde van een bospad 
opwachten? Met vijfenzeventig 
weet je maar nooit. Totdat we 
’s avonds ontdekten, dat hij drie 
jaar ouder was geweest dan de 
rest. We hieven het glas op hem. 
Drie jaar, da’s een wereld van 
verschil! Een hele opluchting…

    


         


   

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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Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  
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Erfgoed bewaken
Karen Heerschop is een van de nazaten 
van onze laatste Blaricumse ‘Boeren-
burgemeester’, Elbert Heerschop Lzn. 
(1818-1895). Hij was burgemeester van 
1874 tot 1895. De straatnamen ‘Burge-
meester Heerschopweg’ en ‘Elbertsveen’ 
herinneren aan hem. Karen is er ook 
trots op dat zij uit een Erfgooiersgeslacht 
stamt. Zij (geboren op 
18 september 1960) 
heeft veel bestuurlij-
ke ervaringen opge-
daan in verschillende 
functies; raadslid in 
Hilversum, wethou-
der in dezelfde plaats, 
burgemeester in Wij-
demeren en in Zee-
vang en voorzitter 
van  GNR van 1 april 
2016 tot 1 april 2017 
en daarna interim directeur-rentmeester 
van GNR. Het kan geen toeval zijn dat 
iemand die afstamt van de Erfgooiers nu 
mede het erfgoed van hen kan en mag 
bewaken. Karen is een enthousiaste, pas-
sievolle vertelster over ‘haar’ GNR. Vol 
trots vertelde ze dat er laatst zelfs een 
gedeelte van de zogenaamde ‘schoots-
velden’ in Naarden zijn aangekocht. 

Programma van de 
‘Week van de Erfgooier’
Bijna als een waterval kwam het pro-
gramma uit haar mond. Het hele pro-
gramma is uiteraard te vinden op de site: 
www.week-van-de-erfgooier.nl
De Stichting Stad en Lande van Gooi-
land heeft een raamwerk gemaakt en 
gevraagd aan instellingen, musea en de 
Historische Kringen om daar invulling 
aan te geven. Enkele activiteiten wil ik 
graag uitlichten: 

Lezing Historische Kring 
Natuurlijk mag en kan Blaricum niet 
achterblijven met een activiteit in deze 
‘Week van de Erfgooier’. Bij de Histori-
sche Kring Blaricum zal ik op maandag 
30 oktober een lezing over de Erfgooiers 
en hun geschiedenis verzorgen. (één keer 
’s middags en één keer ’s avonds). 

De Kapel Hilversum: 
lezingen en excursie
Op dinsdag 31 oktober wordt er door de 
‘Vrienden van het Gooi’ tussen 10.00-
16.30 uur in De Kapel aan de ‘s-Gra-
velandseweg 144 in Hilversum het eve-
nement ‘De eigenzinnige Erfgooiers in 
2017’ georganiseerd met lezingen en een 
excursie door drie nazaten van Erfgooi-

ers; Anton Kos, Jaap 
Vlaanderen en Karen 
Heerschop.
Huizer Museum
Het Huizer Museum 
stelt stukken uit haar 
royale depot tentoon 
in pop-up expositie-
ruimten. Winkeliers 
stellen hun etalage 
beschikbaar voor bij-
zondere werktuigen 
uit het rijke verleden 

van de Erfgooiers. Een kennisquiz voert 
u langs deze unieke buitenexpositie. 
GNR
Het GNR organiseert in de ‘Week van 
de Erfgooier’ speciale wandelingen. Bij-
zonderheden over deze wandelingen zijn 
op de website van het GNR te vinden 
zijn, www.gnr.nl.
Afsluiting
De ‘Week van de Erfgooier’ wordt afge-
sloten met een feestelijke eindmanifesta-
tie op 
3 november in de Grote Kerk in Naar-
den-Vesting (hier vergaderde de vereni-
ging van Stad en Lande van Gooiland 
vroeger) met onder meer lezingen van 
Herman Pleij ‘Van strobaal tot Gooise 
matras’ en Anton Kos ‘De haas die Har-
men Vos in 1899 schoot op de Meent’ en 
een muzikaal intermezzo. Op deze mid-
dag zal ook het eerste exemplaar van het 
boek ‘Erfgooiers geportretteerd’ worden 
uitgereikt. Dit boek, met veel portretfo-
to’s van Erfgooiers van de fotograaf Koos 
Breukel, is een uitgave ter gelegenheid 
van het 40-jarig bestaan van de Stichting 
Stad en Lande van Gooiland. Aanvang 
van deze slotmiddag is om 14.30 uur. 
Aanmelding graag via website 
www.week-van-de-erfgooier.nl.

Gooi-o-logie
Voor diegenen die na de ‘Week van de 
Erfgooier’ nog meer willen weten is er de
thema-leergang Gooi-o-logie over ‘Boe-
ren, burgers en buitenlui’ door de werk-
groep Gooiologie. De cursus bestaat uit 
4 leergangen op de woensdagen 1, 15, 29 
november en 13 december 2017. Kijk op 
de site. 

Het verleden koesteren
Ik dank Karen Heerschop voor het fi jne 
gesprek en hoop dat velen van u deze bij-
zondere  geschiedenis van de Erfgooiers, 
net als de Stichting Stad en Lande van 
Gooiland en het Goois Natuurreservaat, 
zullen koesteren en een beetje herbele-
ven. Of zoals onze oud-burgemeester 
Le Coultre zei bij de opening van het ge-
bouw van de Historische Kring: ‘Hij of 
zij die het verleden niet koestert, is het 
niet waard om in het heden te leven’.

Verhuisplannen?

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

 

Karen Heerschop, interim 
directeur-rentmeester van GNR
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De taken onderling verdelen

door Adrie van Zon
De gemeenteraden van Laren, Blaricum en Huizen stelden afgelopen zomer 
n.a.v. het open overleg met de provincie een gezamenlijke zienswijze op, waarin 
ze uitspraken zelfstandig te willen blijven en gezamenlijk te willen werken aan 
versterking van de regionale bestuurskracht. 

Alhoewel uit eerder onderzoek bleek dat 
de lokale bestuurskracht weliswaar vol-
doende is, hebben de gemeenteraden uit-
gesproken de ambtelijke samenwerking 
te willen verbreden en versterken om 
kwetsbaarheid te verminderen, door te 
streven naar één ambtelijke organisatie 
voor Huizen en de BEL. 

Samenwerkingsmodel
Deze maand hebben de drie colleges 
hiertoe een voorstel voor een samenwer-
kingsmodel naar de provincie gestuurd: 
voor vijf beleidsterreinen wordt steeds 
één wethouder aangewezen die het 
mandaat krijgt om namens alle drie de 

gemeenten op te treden in de regio. Het 
gaat daarbij om: milieu en duurzaam-
heid, ruimte en mobiliteit, economie en 
innovatie, cultuur/recreatie/toerisme en 
sociaal domein. De gemeenten willen 
deze vijf beleidsterreinen verdelen in 
een verhouding van drie (Huizen), één 
(Laren) en één (Blaricum) op basis van 
gemeentegrootte en aanwezige bestuur-
lijke kennis. De overige taken, zoals 
bijvoorbeeld groenvoorziening, verkeer, 
openbare orde, fi nanciën, sportzaken en 
onderwijs blijven in dit plan behoren 
tot de autonome taken van de eigen ge-
meente. Eemnes staat positief tegenover 
de nieuwe gemeenschappelijk regeling 

als onderlinge werkwijze, maar vindt 
het niet opportuun om de regeling ook 
formeel aan te gaan. Eemnes ligt immers 
niet in de provincie Noord-Holland en is 
geen onderdeel van de herindelingspro-
cedure.

Evaluatie
Wanneer de provincie zich begin novem-
ber kan vinden in deze gemeenschap-
pelijke regeling en ook de gemeentera-
den in december akkoord gaan, kan de 
voorgestelde werkwijze in februari 2018 
worden ingevoerd. Begin 2021 zal ge-
evalueerd worden of de regionale be-
stuurskracht daadwerkelijk is versterkt. 
Indien uit de evaluatie mocht blijken dat 
het versterken van de regionale bestuurs-
kracht uitblijft, verwacht de provincie 
dat de gemeenten alsnog besluiten tot 
een bestuurlijke fusie. 

Straatnamen verklaard… in de Bijvanck 

door Frans Ruijter
De straatnamen die verklaard worden 
liggen tussen: de Randweg, ’t Merk, de 
Viersloot, Uilenbord, de Noord en de 
Stichtseweg.

In tegenstelling tot het ‘oude dorp’ zit er 
in de straatnaamgeving van de Bijvanck 
een vorm van logica. Het eerste opgele-
verde gedeelte van de Bijvanck heeft als 
doorgaande weg De Dam. Alle hierop 
uitkomende straten hebben iets met het 
boerenerf te maken. De andere hoofd-
ader in de Bijvanck is Booket, en alle 
hierop uitkomende straten hebben iets 
met de bijenteelt te maken.

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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Genoemd naar diverse soorten boerenwagens
Koggewagen wagen voor transport van knollen, bieten, turf en zand
Langwagen wagen voor transport van lange materialen, b.v. boomstammen
Menwagen wagen voor het transport van koren
Plaggewagen wagen voor het transport van plaggen en graszoden

Genoemd naar een onderdeel van een boerderij
De Dam gebied rond de boerderij ook wel Het Erf genaamd
Achterhuis achtergedeelte van een boerderij (de deel)
Veurhuis woongedeelte van een boerderij.
Emmerrek  rek waarop het schoongemaakte melkgerei, klompen en dergelijke 

werd bewaard        
Gebint basisconstructie van een boerderij van houten balken
Hallehuis  brede (driebeukige) boerderij, middengedeelte is deel (werkvloer) 

met aan weerzijden stalruimte (alles in de lengterichting van het ge-
bouw gezien)

(‘t) Hilder  houten schot waaronder de koeien op stal staan. Veelal was dit slaap-
plaats van de knecht, ook werd het gebruikt als opslag voor hooi, stro 
en gereedschap.

Karrekamer ruimte waar boter en karnmelk gemaakt werd, Blaricums dialect voor karnkamer
Korbeel     een korte balk die de ligger en de staander verbindt, onder een hoek van 45 graden en met een zogenaamde pen 

en gat verbinding is vastgemaakt
Levensboom versiering in het bovenraam boven de voordeur
Plaat        vloer van de schouw (stookruimte) in de woonkamer
Schouw    stookruimte, rijk voorzien van oude tegelplateaus en veelal gebeeldhouwde open haard 
Slieten   ronde sparrenstammen, welke op het gebint werden gelegd en de vloer van de hooi/strozolder vormen
De Staken   palen waaraan/waartussen de koeien op stal staan
Uilenbord opening onder de nok van het dak waar vogels kunnen in en uit vliegen

Genoemd naar de bijenteelt
Booket   Blaricums dialect voor boekweit
Kaper    masker van de imker
Kieps    kleine korf
Korf    gevlochten verblijfplaats van de bijen
Opzetter   paal waarop de korf wordt geplaatst bij het overwinteren.
Raat     honingraat
Schans   plaats waar de bijenkorven opgesteld staan; veelal onder een groep bomen bij een heuvel of een dijk
Slinger   hiermee wordt de honing uit de raat verwijderd
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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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O
T

O
: 

P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 4

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
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Style your walls

door Gerda Jellema
Wie door de Blaricummermeent fietst en dat een week of wat later weer doet 
ziet dat deze wijk groeit en bloeit. Niet alleen verrijzen er fraaie woningen, ook 
de bewoners laten van zich horen. Schreven wij in nummer 492 over Patrick 
IJtsma die de Facebook pagina’s Blaricummermeent Ditjes en Datjes en Het 
Gooische Koop en Verkoophoekje bijhoudt, nu laten we Merel Feenstra aan het 
woord die via een borrel voor kunstliefhebbers onder de naam Style your walls 
in Restaurant Bruis reuring in de Blaricummermeent brengt.

Voor wie is de borrel? De borrel voor 
kunstliefhebbers is bestemd voor men-
sen die van kunst houden maar niet zo 
snel een galerie binnenstappen. Wilt u 
op een toegankelijke en informele ma-
nier naar kunst kijken en deze kunst voor 
een bedrag tussen de € 5,-  en € 500,- 
kunnen aankopen? Dan biedt deze borrel 
daarvoor een mooie gelegenheid. Deze 
eerste borrel voor kunstliefhebbers heeft 
als thema: bruisende creativiteit i.s.m. 
restaurant Bruis Blaricum. De Blaricum-
mermeent bruist! Borrel ook mee!

Genieten van het leven
Merel: ‘Ik omring mij graag met en-
thousiaste ondernemers en creatieven 
die genieten van het leven. Ik ben dol op 
bubbels en bitterballen. Ik wil mensen 
raken en inspireren met mijn kunst en 
creatieve netwerk. Daarom organiseer ik 
bruisende borrels voor kunstliefhebbers 
in ‘t Gooi en omstreken, rond mijn eigen 
werk en dat van andere kunstenaars.’ 

Waar en wanneer
De borrel is op donderdag 2 novem-

ber 2017 van 15.30-18.30 uur, Delta-
zijde 3-01, restaurant Bruis Blaricum  
www.restaurantbruisblaricum.nl. 
De Borrel voor kunstliefhebbers is gra-
tis. Parkeren bij Restaurant Bruis Blari-
cum is ook gratis. Aanmelden kan alleen 
door te mailen naar merel@adepth.nl 
(bij afmelding binnen 48 uur brengen wij 
kosten in rekening) of meld je aan via de 
aanmelden-knop op de website: 
www.borrelvoorkunstliefhebbers.nl. 

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

Werk van Merel

Merel Feenstra

70 jaar tafeltennis in Blaricum

door Marjolijn Schat
Afgelopen september bestond Tafeltennisvereniging Vitus 70 jaar! De club 
werd in 1947 opgericht door een aantal enthousiaste Blaricumse jongeren. Ton 
Sertons, nu 84 jaar, is op dit moment nog het enige lid die al deze jaren heeft 
meegemaakt. 

De Tafeltennisvereniging Vitus is vlak 
na de oorlog opgericht. Ton Sertons zegt 
in hei & wei 402 van 14 sept 2012: ‘Kort 
na de oorlog was er niet zoveel te doen in 
ons dorp, maar wij hadden de beschik-
king over een oude pingpongtafel en 
daar maakten wij driftig gebruik van.’ De 
gebroeders Rinus en Bep de Graaf, Henk 
Vos, Henry Zeegers en de broers Joop en 
Ton Sertons en als geestelijk adviseur 
Kapelaan De Lange (de club was toen 
nog verbonden aan de St. Vituskerk en 
werd in 1966 een algemene vereniging) 
besloten op 21 september 1947 een heu-
se club op te richten. 

Clubhuis
Het Vitusgebouw was toen nog ‘onbe-
woond’, ze kregen een sleutel en het 
clubhuis van de vereniging was een feit. 
Tot op de dag van vandaag wordt hier 
gespeeld. In 1948 moest er gewisseld 
worden van speellocatie omdat door een 
brand in de Bernardusschool het Vitusge-
bouw als schoollokaal werd gebruikt. De 
club week uit naar de deel van boerde-
rij Calis waar letterlijk tussen de koeien 
werd gespeeld en ook in theater Enzlin. 

Na 25 jaar groeide de club bijna uit zijn 
jasje en werd er voor de competitieteams 
uitgeweken naar de gymzaal van de Ber-
nardusschool. Recreatief spel bleef in 
het Vitus. Gezelligheid stond hoog in het 
vaandel en men keerde al snel weer terug 

naar het Vitus en nam de zaalproblemen 
als een gladde vloer, slechte verlichting 
en te weinig ruimte voor lief. 

Niveau
Al die 70 jaren is recreatief maar ook 
in de competitie gespeeld. 25 jaar na de 
oprichting kende de club maar liefst elf 
teams die in de competitie uitkwamen. 
Op afdelingsniveau hebben ze altijd 
goed meegedaan en met ervaren trainers 
als Rademakers en Nederlands kampi-
oen Wil van Zoelen werd zelfs landelijk 
niveau gehaald. Op dit moment spelen 
ze nog steeds met twee teams in de af-
delingscompetitie. Team 1 speelt in de 
4e klasse met Gerard Ploeger, Peter Wie-
gers, Dino Veerman en Henri Tillemans.

Vieringen
Het 1-jarig bestaan werd met maar wei-
nig middelen uitgebreid gevierd; het 
werd een groots succes maar ook een 
financiële ramp. Ieder volgend jubileum 
werd steevast gevierd. Traditie hierbij 
werd het spelen van bijzondere wedstrij-
den zoals; een wedstrijd tussen de broers 
Joop en Ton Sertons, om nu eindelijk 

eens uit te maken wie de beste Sertons 
aller tijde was en een wedstrijd tussen de 
BEL-wethouders (met o.a. de onlangs 
overleden Ernst Wortel uit Laren). Het 
70-jarig bestaan viert de vereniging in 
december. 

Ton Sertons en Henk Dijks, beide hebben veel voor de club gedaan
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Team Theo Makker winnaar Dag van het Werkpaard
door Linda Eggenkamp
Team Theo Makker heeft 24 september 
jl. de Dag van het Werkpaard gewon-
nen. Na een middag ploegen, dorsen, 
boomslepen, zorg voor het boerenerf  en  
het maken van een hek bleek het  
puntentotaal van dit team goed voor 
goud. 

Makker ging er ook met de ploegprijs 
vandoor. De tweede prijs was voor Joost 
Zwanikken, het brons voor Jaap Calis. In 
totaal deden acht teams met boeren, boe-
rinnen, meiden en knechten mee. 

De Gooische Moordenaar
Veilingmeester Gerard Loman bracht op 
onnavolgbare wijze oud, antiek, brocante 
en wat nog meer zij, aan de man/vrouw. 
Een van de kopstukken was het rijdende 
schaalmodel van de Gooische Moorde-
naar, de stoomtram die begin 1900 door 
Blaricum reed en 117 mensenlevens 

kostte. In Eemnes werden recentelijk 
twee stuks originele spoorrails gevon-
den. Smid Stef van den Bergh maakte 

een klein rijdend trammetje passend op 
deze rails waar Klaas Vos de trotse bezit-
ter van werd.  

Hoe serieus wordt de burger genomen? 

door Jan Greven
Voor de gemeente Blaricum zijn het spannende tijden. De Provincie Noord-Holland wil een bestuurlijke fusie 
(lees opheffen en samenvoegen) van Blaricum, Huizen en Laren (BHL). BHL wil zelfstandig blijven, ambtelijk nauwer 
samenwerken en wethouders die tegenover drie gemeenteraden verantwoordelijk zijn voor regionale onderwerpen. 

Bij die reactie kun je een paar vragen 
stellen. Hoe stelt de BHL zich die ambte-
lijke samenwerking voor? Hoe kan in het 
huidige systeem één wethouder tegen-
over drie gemeenteraden verantwoorde-
lijk zijn? Begrijpelijke vragen en terecht 
dan ook dat de Provincie de colleges van 
Burgemeesters en Wethouders van de 
BHL gevraagd heeft om nadere toelich-
ting en onderbouwing. Veel tijd daarvoor 
hebben de colleges trouwens niet. Uiter-
lijk de eerste week van oktober moest het 
uitgewerkte voorstel bij de Provincie lig-
gen. Waarom dat op zo’n korte termijn 
moet, is me trouwens een raadsel; de 
Provincie verwijst naar de termijn in de 
door haar gekozen arhi-procedure. Zoals 
we weten uit diverse sprookjes wordt een 
voorschrift (wie aanklopt bij het kas-
teel voor de hand van de schone prinses 
moet een onoplosbaar raadsel oplossen, 
anders gaat zijn kop er af) niet minder 
raadselachtig door verwijzing naar een 
raadselachtige procedure. 

BVV’31
De burgemeesters van de BHL zijn kei-
hard aan het werk en hebben de raads-
leden voorafgaand aan de raadsverga-
dering van 26 september vertrouwelijk 
bijgepraat. Tijdens de Raadsvergade-
ring zelf is over dit onderwerp met geen 
woord gesproken. Ik weet het want ik 
was er bij. Het was een hele zit die tot 
iets voor half twaalf duurde. Die lange 
duur werd veroorzaakt door het voort-
gaande gesteggel over de geheimhou-
ding van een paar stukken die helderheid 
zouden moeten verschaffen over moge-
lijke oneffenheden bij de aanbesteding 
van twee kunstgrasvelden en wat kleed-

kamers voor de Blaricumse Voetbalver-
eniging BVV’31. 
Ik heb de stukken niet gezien. Ik heb er 
geen mening over. Wel verbaasde me de 
heftigheid van de emotie rond het onder-
werp. Het moet de machtsvraag zijn, be-
dacht ik me toen ik tijdens de Raadsver-
gadering al het heen en weer weer eens, 
want niet voor de eerste keer, aanhoorde. 
Uiteindelijk ging het bij de kunstgrasvel-
den om de vraag wie de baas is in het 
dorp. De Blaricummers die elkaar in-
formeel weten te vinden en in een mum 
van tijd een plan hebben voor het pro-
bleem van hun voetbalvereniging waar 
alle betrokkenen mee kunnen leven? Of  
‘de anderen’ die, en ook weer niet ten 
onrechte, wijzen op Europese aanbeste-
dingsregels en bestuurlijke transparantie 

en met wantrouwen vervuld kijken naar 
de pijlsnelle wijze waarop BVV’31 zijn 
problemen opgelost zag. Intussen is de 
Raad (ook weer vertrouwelijk) helemaal 
bijgepraat en heeft in meerderheid beslo-
ten dat je verschillend kunt denken over 
de gekozen aanpak en dat de geheimhou-
ding kan worden opgeheven. Tijdens de 
Raadsvergadering kon je haast het gesis 
horen waarmee de lucht liep uit deze 
strak opgeblazen ballon.

Alles over een dorpsrel. Niets, zelfs niet 
in mededelende zin, over waar het echt 
om gaat: de bestuurlijke toekomst van 
ons dorp. Eerst was ik verbaasd, later 
iets van beledigd. Hoe serieus wordt de 
burger genomen? 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

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

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

Voor al uw cursussen
EHBO - BHV - reanimatie
contact: 035-5250277
www.ehboblaricum.nl
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Feestelijke opening vernieuwde kleedkamers en nieuwe velden bij BVV’31
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

geboren. Over haar gezin zei ze ooit:
‘Zelf heb ik nog nooit een klavertje vier
gevonden in de tuin, maar wel in huis en
dat zijn onze zoon en drie dochters, zij
zorgen voor zonneschijn in ons huis.’ De
laatste jaren woont ze naar alle tevreden-
heid in Johannes Hove in Laren. Tijdens
haar verjaardag was ze wat grieperig,
daardoor werd een officieel feest uitge-
steld. Maar ze wil nog van geen opgeven
weten: een zuster van haar is 96 jaar en
ze zegt nog strijdbaar: ‘Ik wil nog mee-
maken dat mijn zus ook 100 jaar wordt.’
Wij van hei & wei gunnen haar dat van
harte. 
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verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
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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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Adrie van Zon 
80 jaar
door Frans Ruijter 
namens redactie en bestuur hei & wei
Op zaterdag 21 oktober viert Adrie 
van Zon zijn 80e verjaardag. Adrie 
werd in 1980 benoemd tot gemeente- 
secretaris in Blaricum. Niet lang daar-
na nam hij al zitting in de redactie van 
ons dorpsblad hei & wei. Dit was di-
rect een teken dat hij waarde hechtte 
aan het betrokken zijn bij  de plaats 
waar je woont. 

Het bleef niet bij hei & wei… hij werd 
al snel voorzitter van de Oranjevereni-

ging Blaricum en bekleedde die functie 
25 jaar lang. In deze kwart eeuw heeft 
hij vele grote evenementen met zijn be-
stuur georganiseerd. Van het 50-jarig be-
vrijdingsfeest in 1995 met een grote tent 
op het Oranjeweitje, het millenniumfeest 
met een grote tent op het concours hip-
pique terrein en de boerenbruiloft, waar 
de ‘Dag van het werkpaard’ uit geboren 
is. Vanaf zijn aantreden tot op de dag van 
vandaag is hij ook nog buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze-
ker niet onvermeld mag blijven, is zijn 
inzet voor het afketsen van de grenswij-
ziging met Huizen in 1985, en nog steeds 
blijkt uit zijn artikelen dat hij tegen sa-
menvoeging van ons dorp met andere 
dorpen is. 

Wij van hei & wei wensen Adrie en 
Sjaantje, samen met hun kinderen en 
kleinkinderen, nog vele mooie, gezonde 
en gelukkige jaren toe en hopen dat hij 
nog lang voor ons onvolprezen dorpsblad 
blijft schrijven. 

Laag over laag meer diepgang
Mariette: ‘Ik ben in 2015 met schilde-
ren begonnen, nadat mijn moeder was 
overleden. Ik wilde mijn gevoelens 
uiten, maar vooral wilde ik mezelf 
troosten. Ik ontdekte dat cirkels, spira-
len en veren me een prettig, rustig en 
omhullend gevoel geven. Dus dat was 
wat ik schilderde. Inmiddels is schilde-
ren belangrijk voor me geworden. Het 
is een plek waar ik kan spelen, onder-
zoeken, en uitproberen. Laag over laag 
krijgt het schilderij meer diepgang.’ 
Mariette maakt gebruik van mixed me-
dia (gemengde technieken), schildert 
op hout en canvas en werkt het liefst 
met vloeibare verf en inkt. ‘Mijn hui-
dige thema’s zijn integratie van voor- 
en achtergrond, van heden en verle-
den, van sterke en kwetsbare kanten in 
mezelf.’ Mariette heeft verschillende 
online-cursussen gevolgd om diverse 
technieken uit te proberen en zo haar 
eigen stijl te ontwikkelen. Ze werkt 
volgens de intuïtieve methode, waarbij 
het schilderij gaande weg ontstaat en 
niet van te voren wordt bedacht.

Workshops
Toen Mariette ter ore kwam dat een 
vroegere kennis van de toneelschool 
de voormalige Bolland en Bolland 
studio’s (ook wel theater Enzlin of 
beschuitfabriek Enzlin) had overgeno-
men, trok zij de stoute schoenen aan en 
vroeg of zij tijdelijk een ruimte kon hu-
ren voor haar atelier. Nu geeft ze haar 
workshops in deze prachtige ruimte. 
Veel bezoekers aan de afgelopen Ate-
lierroute hebben hier een kijkje kunnen 
nemen. In de workshops worden ge-
mengde technieken toegepast, door en 
over elkaar heen. Zij reikt deelnemers 

deze technieken aan en laat zien hoe je 
een schilderij in een aantal stappen op-
bouwt. Mariette: ‘Ik vind het belang-
rijk dat deelnemers zich thuis voelen 
en zich op hun gemak voelen tijdens 
de workshops. Hier helpt mijn werk als 
gedragsdeskundige, waar ik ervaring 
heb opgedaan in het begeleiden van 
mensen.’ Mariette verbindt mensen 
met elkaar en verbindt de mens met 
zichzelf waarbij kunst het middel is 
om dit te bewerkstelligen. Haar work-
shops, waar in kleine groepjes gewerkt 

wordt, dragen één van de 
drie thema’s: ‘het verlangen’ 
waarbij de moeder, Maria 
of Madonna geschilderd 
wordt; ‘de troost’ dit stelt 
het kind voor die omarmd 
wordt en ‘de dromenvan-
ger’ die verwijst naar de 
toekomst. Mariette: ‘Het is 
mooi om te zien hoe ieder-
een zijn eigen draai geeft 
aan deze thema’s, zijn eigen 
verhaal weet te vertellen op 
een creatieve manier.’ 

Informatie over de work-
shops en over Mariette 
Bruinsma: 
www.jetpaintingaway.nl. 

door Gerda Jellema
Kunst wordt gemaakt door mensen voor mensen en het is de bedoeling 
dat het kunstwerk iets met je doet. Dit kan zeer verschillend zijn. Je vindt 
het mooi, lelijk, ontroerend, ontluisterend en zo verder. De schilderijen 
van Mariette Bruinsma zijn sereen, mystiek en de kans is groot dat dit 
door velen zo gezien wordt.

Mariette Bruinsma werd in Utrecht geboren en kwam 10 jaar geleden naar Bla-
ricum, waar zij met haar man en twee zonen woont. Op 18 jarige leeftijd ging 
zij naar de toneelschool Amsterdam. Na een jaar koos ze toch voor de studie or-
thopedagogiek en nu is ze drie dagen in de week werkzaam als gedragsdeskun-
dige bij een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ze wordt thuis omringd 
door creatieve mensen; haar man ontwerpt en maakt basgitaren (PK Original 
Bassguitars), een zoon speelt basgitaar en de andere zoon drumt. 

Even voorstellen…
Mariette Bruinsma - JETPAINTINGAWAY

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
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Na een kort ziekbed moesten we in Blaricum afscheid nemen van een 
rustig en bijzonder mens, Hans Vos. In Blaricum en omgeving beter bekend 

als Hans van de garage en bezinepomp Vos aan de Middenweg. 

Voor de echte Blaricummers was hij Hans 
van Willem van Bart Vos, en voor zijn 
familie Hans van Willem van Alemeut. 
Na een korte tijd bij Philips gewerkt te 
hebben, ging Hans in het familiebedrijf 
van de Wed. B. Vos aan de Middenweg 17 
aan de slag. In de tijd dat de kolenhandel 
onder druk stond, door de opkomst van 
aardgas, moesten de bakens verzet wor-
den om het bedrijf gezond te houden. Er 
kwamen brandstofpompen en er werden 
plannen gemaakt om een onderhoudsga-
rage voor auto’s te bouwen op de plaats 
van de kolenschuren. Deze hadden tien-
tallen jaren dienst gedaan om in Blari-
cum en wijde omgeving de kachels van 
brandstof te voorzien en nu dreigden ze 
leeg te komen te staan. In de garage werd 
Hans de man op het kantoor en samen 
met zijn neef, Bep van Henk van Bart 
Vos, als monteur hadden zij de touwtjes 
stevig in handen. In zijn kantoor, met een 
shagje in de hand, heeft hij menig reke-
ning met de hand geschreven. Al was het 
nog zo druk, Hans bleef de rust zelve. Als 
hij er even niet was, was hij onderdelen 
aan het halen voor een reparatie aan een 
auto van een van de vele klanten. Want 
klantvriendelijkheid had men hoog in 
het vaandel staan. In 1992 heeft Hans de 
zaak overgenomen van de familie.

‘Geitenbreier’
Net voor de kermis in 2008 werd het 
bedrijf getroffen door een grote brand. 
De eeuwenoude boerderij, de ba-
kermat van het bedrijf, brandde 
compleet af. Er ging een geweldig 
stuk historie verloren door de helse 
vlammenzee, maar Hans zette, 
samen met zijn mensen, de schouders 
eronder en de boerderij werd geheel her-
bouwd. 

Hans wilde het rustiger aan gaan doen 
en kwam in contact met Maurice Bonke. 
Begin 2015 verkocht Hans het bedrijf 
aan Maurice die, met de nodige aanpas-
singen, gewoon doorgaat onder dezelfde 
naam: B. Vos B.V. Hans was daar tot voor 
kort nog vaak te vinden, want alles in-
eens loslaten was iets teveel gevraagd. 
Naast zijn drukke werkzaamheden in 
de zaak had hij ook nog tijd voor ont-
spanning. Jarenlang was hij lid van de 
Larense Carnavals Vereniging ‘De Gei-
tenbreiers’.  

Hans was een veelzijdig markante man. 
Wij van hei & wei wensen Inge, de kin-
deren, Tessa en Tijmen en kleinkinderen, 
alle sterkte toe om dit ongeloofl ijke ge-
mis een plaats te geven.

 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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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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Blaricum toen...

De Meentweg rond 1965
De Meentweg loopt van de kruising Torenlaan, Huizerweg en Dorpsstraat in 

noordelijke richting naar de voormalige Meent. Deze foto is genomen net 
voorbij de kruising met de Langeweg, met links de voormalige bloemenzaak 
van Stef Raven. Daarachter het huis waar Herman Vos, de pompenboorder, 

jaren met zijn gezin heeft gewoond. Rechts de boerderij van Eep Bakker, met 
de hooiberg nog volop in bedrijf. Aan de weg de melkbussen die twee maal op 
een dag werden opgehaald door de melkrijders. Zij leverden deze bussen bij de 
melkfabriek af en de lege bussen werden weer schoon teruggebracht. Door de 
lage heggen is het geheel veel overzichtelijker dan heden ten dage. Daardoor 
zijn op de achtergrond de witte woningen goed waar te nemen. Deze stonden 
op de driehoek Meentweg, St. Josephweg en Polweg, ook wel het ‘rode dorp’ 
genoemd. Dit had niets te maken met de politieke voorkeur van de bewoners, 
maar alles met het feit dat op de daken rode oudhollandse dakpannen lagen. 
Deze woningen zijn in de jaren zeventig gesloopt en vervangen door senio-

renwoningen. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal de foto 
wel op een maandag gemaakt zijn. De maandag was namelijk de dag om te 

wassen, om vervolgens de was hangend te laten drogen aan de waslijn, gewoon 
in de tuin aan de straatkant. Iets wat we nog maar zelden zien. 

Aangeleverd door Frans Ruijter

Rosmarijn Boender@RosmarynBoender  
Verhuizen van Blaricum naar Hattem 
betekent ook verhuizen van lokaal-
nieuwsBel_Nieuws en heienwei naar 
Schaapskooi en DeDijkpoorter

Rotary D1570@D1570NL
Rotaryclubs Bussum, Laren Blaricum 
en Naarden Bussum plaatsen nieuwe 
zitbank in de Gooise natuur.

Gemeente Blaricum@Gem_Blaricum
Wethouder Ben Lüken heeft vandaag in 
de Malbak het OuderKindCafé geopend. 
Voor meer info zie www.cjgblaricum.nl

Hendrikus Bartholomeus 
Wilhelmus Vos

In memoriam 31 mei 1945 -31 augustus 2017

door Frans Ruijter
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Krijgt u zorg of ondersteuning van uw gemeente? Heeft  u zorg vanuit de Wmo? 
Bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp? Of gaat u naar dagbesteding? Dit kunt u snel 
en gemakkelijk inzien op het Digitaal Sociaal Plein. Op uw persoonlijke pagina staat 
alle informati e over uw zorg en ondersteuning. Zo heeft  u overzicht. Maar ook als u 
werkzoekend bent, uw  nanci le situati e beter in kaart wilt hebben of vrijwillige hulp 
wilt aanbieden of vragen, kunt u terecht op het Digitaal Sociaal Plein. 

Wat vindt u op het Digitaal 
Sociaal plein?
•  Op de website www.digitaalsociaal

pleinhbel.nl vindt u een overzicht van 
uw zorg, uw zorgverlener(s), het aantal 
uren en de speci  cati es.

•  U kunt uw zorgverlener waarderen of 
een klacht indienen.

•  Er is een sociale marktplaats. Daar kunt 
u vrijwillige hulp aanbieden of vragen.

•  Er is een rekentool, waarmee u een-
voudig berekent of u recht heeft  op 
een eigen bijdrage.

•  Er zijn opleidingen om te volgen als u 

werkzoekend bent.
   heeft  de mogelijkheid om een plan 
te maken voor uw persoonlijke  nan-
ci le situati e.

   vindt algemene informati e, bijvoor-
beeld over cli ntondersteuning en de 
Wmo-taxi.

De veiligheid van uw 
persoonlijke informatie
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig op 
het Digitaal Sociaal Plein. Deze gegevens 
zijn alleen voor u zichtbaar, via een vei-
lige verbinding. Het gaat om de persoon-

lijke gegevens waarvoor u eerst inlogt 
met uw DigiD (met sms-code).

Heeft u vragen?
Het Digitaal Sociaal Plein is een service 
van de gemeenten Huizen, Blaricum, 
Laren en Eemnes. Natuurlijk kunt u ook 
bellen of een e-mail sturen als u vragen 
heeft . Voor al uw vragen over zorg en 
welzijn, werk, inkomen en jeugd(hulp) 
neemt u contact op met het Advies- en 
Informati epunt ociaal Domein HBEL, 
telefoonnummer: 035 - 528 12 47, 
e-mail: hbel@sociaalplein.info 
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

ostbus , 3  ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinati e
Zuidersingel , 3  AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinati e.nl

Website: www.belcombinati e.nl

Ma. t m do. van 0 .30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u ti jdens de openingsti jden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3  AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t m vr. van .00  .30 uur

Za. van 09.00  2.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Digitaal Sociaal Plein
Voor zicht op uw zorg en ondersteuning!

Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 
28 oktober gaan in heel Nederland duizenden 
lichten uit en zijn er allerlei nachtacti viteiten in 
verschillende gemeenten. Zo organiseert Kinder-
boerderij Het Spookbos in Laren/Eemnes samen 
met de BEL-gemeenten een leerzame, spannende, 
creati eve, griezelige en vooral heel leuke avond 
voor iedereen. e entree is grati s.

Op www.nachtvandenacht.nl vindt u meer informa-
ti e over de Nacht van de Nacht en de acti viteiten die 
dan worden georganiseerd.

KOM NAAR DE NACHT VAN DE NACHT

Blaricumse kinderen en jongeren van 
vier tot ach   en jaar, die graag willen 
dansen, muziek maken, toneel willen 
spelen, maar waar thuis geen geld is 
voor lessen of instrumenten, kunnen 
vanaf 20 september 2017 een beroep 
doen op het jeugdcultuurfonds. Het 
Jeugdcultuurfonds Blaricum is mede 
mogelijk gemaakt dankzij een  nanci le 
bijdrage van € 2500,- van Rabobank 
Gooi en Vechtstreek.

Bestuurslid mevrouw Reichmann 
(Jeugdcultuurfonds), wethouder Ben 
Lüken (gemeente Blaricum) en manager 
private banking mevrouw Van Vessem 
(Rabobank Gooi en Vechtstreek) waren 
aanwezig bij de aft rap van het Jeugd-
cultuurfonds Blaricum. Na het o   ci le 
gedeelte werd er een dansworkshop 
gegeven voor kinderen en jongeren. 

Jeugdcultuurfonds voor kinderen in Blaricum

Wethouder Ben Lüken heeft woens-
dag 4 oktober 2017 in de Malbak 
het OuderKindCafé geopend. Om 
de week zijn vaders, moeders, 
opa’s, oma’s en andere verzorgers 
met kinderen in de leeftijd tot vier 
jaar van harte welkom. Kinderen 
kunnen er samen lekker spelen, 
de volwassenen een kop koffie 
drinken, bijpraten en ervaringen 
uitwisselen. Af en toe is er ook een 
interessante gastspreker of komt 
iemand voorlezen. 

Het OuderKindCafé is een initiatief van vrijwilligers in samenwerking met het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin en Versa Welzijn. Meer informatie: www.cjgblaricum.nl 
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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 bekendmakingen per post 
ontvangen? Meldt 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 bekend-
makingen 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

Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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In de Bijvanck is gestart met 
het vervangen van de bestaan-
de lichtmasten door nieuwe 
masten met duurzame LED 
armaturen. Op 10 oktober 
2017, de Dag van de Duur-
zaamheid, gaf wethouder 
Liesbeth Boersen-de Jong hier-
voor het startschot. 

Dit deed zij door een nieuwe 
lichtmast op LED verlichting aan 
te sluiten. Naar verwachting 
zijn eind dit jaar alle lichtmas-
ten in de Bijvanck vervangen. 

Vervanging lichtmasten in de 
Bijvanck gestart

Wethouder Boersen-de Jong sluit de eerste licht-
mast in de Bijvanck aan op LED verlichting. Zij 
wordt hierbij ter zijde gestaan door Olaf de Schou-
wer van de BEL Combinatie.

Joan van der Burgt, directeur van 
de Alliantie, en Liesbeth Boersen-
de Jong, wethouder volkshuis-
vesting Blaricum, ondertekenden 
27 september 2017 een overeen-
komst met daarin afspraken over 
de toekomst van de sociale woning-
voorraad in Blaricum. De 
gemeenteraad van Blaricum 
stemde dinsdag 26 september in 
met de overeenkomst. 

Een heuglijke dag voor wethouder Boersen-de Jong: “Met deze overeenkomst zetten 
we een belangrijke stap. Meer sociale huurwoningen is een van onze belangrijkste 
speerpunten. Al jaren maak ik me er hard voor dat ook mensen met een bescheiden 
inkomen in het oude dorp van Blaricum kunnen wonen. Dat de woningen behalve 
betaalbaar ook nog eens bijzonder duurzaam worden, maakt het extra goed nieuws. 
Zo is deze overeenkomst op verschillende vlakken toekomstbestendig.”

De Alliantie en de gemeente 
verduurzamen en vergroten de sociale 
woningvoorraad in Blaricum

In het gemeentehuis Blaricum is door de kunstcommissie een tentoonstelling inge-
richt die een prachtige dwarsdoorsnede van het oeuvre van Bob ten Hoope laat zien. 
De tentoonstelling wordt geopend door burgemeester Joan de Zwart-Bloch tijdens 
de Nationale Kunstweek, namelijk op donderdag 9 november om 20.00 uur. Bij de 
opening geeft kunsthistorica Diana Kostman een lezing over het leven en oeuvre van 
Bob ten Hoope. 

Wilt u de feestelijke opening en de lezing bijwonen? Dan kunt u zich tot 3 november 
aanmelden bij martina.taris@belcombinatie.nl

Opening bijzondere tentoonstelling 
Bob ten Hoope

Opening OuderKindCafé

Onder toeziend oog van wethouder Ben Lüken openen de aanwezige kindjes zelf het 
OuderKindCafé

Onder toeziend oog van wethouder Ben Lüken 
openen de aanwezige kindjes zelf het Ouder-
KindCafé.
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Krijgt u zorg of ondersteuning van uw gemeente? Heeft  u zorg vanuit de Wmo? 
Bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp? Of gaat u naar dagbesteding? Dit kunt u snel 
en gemakkelijk inzien op het Digitaal Sociaal Plein. Op uw persoonlijke pagina staat 
alle informati e over uw zorg en ondersteuning. Zo heeft  u overzicht. Maar ook als u 
werkzoekend bent, uw  nanci le situati e beter in kaart wilt hebben of vrijwillige hulp 
wilt aanbieden of vragen, kunt u terecht op het Digitaal Sociaal Plein. 

Wat vindt u op het Digitaal 
Sociaal plein?
•  Op de website www.digitaalsociaal

pleinhbel.nl vindt u een overzicht van 
uw zorg, uw zorgverlener(s), het aantal 
uren en de speci  cati es.

•  U kunt uw zorgverlener waarderen of 
een klacht indienen.

•  Er is een sociale marktplaats. Daar kunt 
u vrijwillige hulp aanbieden of vragen.

•  Er is een rekentool, waarmee u een-
voudig berekent of u recht heeft  op 
een eigen bijdrage.

•  Er zijn opleidingen om te volgen als u 

werkzoekend bent.
   heeft  de mogelijkheid om een plan 
te maken voor uw persoonlijke  nan-
ci le situati e.

   vindt algemene informati e, bijvoor-
beeld over cli ntondersteuning en de 
Wmo-taxi.

De veiligheid van uw 
persoonlijke informatie
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig op 
het Digitaal Sociaal Plein. Deze gegevens 
zijn alleen voor u zichtbaar, via een vei-
lige verbinding. Het gaat om de persoon-

lijke gegevens waarvoor u eerst inlogt 
met uw DigiD (met sms-code).

Heeft u vragen?
Het Digitaal Sociaal Plein is een service 
van de gemeenten Huizen, Blaricum, 
Laren en Eemnes. Natuurlijk kunt u ook 
bellen of een e-mail sturen als u vragen 
heeft . Voor al uw vragen over zorg en 
welzijn, werk, inkomen en jeugd(hulp) 
neemt u contact op met het Advies- en 
Informati epunt ociaal Domein HBEL, 
telefoonnummer: 035 - 528 12 47, 
e-mail: hbel@sociaalplein.info 
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Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 
28 oktober gaan in heel Nederland duizenden 
lichten uit en zijn er allerlei nachtacti viteiten in 
verschillende gemeenten. Zo organiseert Kinder-
boerderij Het Spookbos in Laren/Eemnes samen 
met de BEL-gemeenten een leerzame, spannende, 
creati eve, griezelige en vooral heel leuke avond 
voor iedereen. e entree is grati s.

Op www.nachtvandenacht.nl vindt u meer informa-
ti e over de Nacht van de Nacht en de acti viteiten die 
dan worden georganiseerd.
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Blaricumse kinderen en jongeren van 
vier tot ach   en jaar, die graag willen 
dansen, muziek maken, toneel willen 
spelen, maar waar thuis geen geld is 
voor lessen of instrumenten, kunnen 
vanaf 20 september 2017 een beroep 
doen op het jeugdcultuurfonds. Het 
Jeugdcultuurfonds Blaricum is mede 
mogelijk gemaakt dankzij een  nanci le 
bijdrage van € 2500,- van Rabobank 
Gooi en Vechtstreek.

Bestuurslid mevrouw Reichmann 
(Jeugdcultuurfonds), wethouder Ben 
Lüken (gemeente Blaricum) en manager 
private banking mevrouw Van Vessem 
(Rabobank Gooi en Vechtstreek) waren 
aanwezig bij de aft rap van het Jeugd-
cultuurfonds Blaricum. Na het o   ci le 
gedeelte werd er een dansworkshop 
gegeven voor kinderen en jongeren. 

Jeugdcultuurfonds voor kinderen in Blaricum

Wethouder Ben Lüken heeft woens-
dag 4 oktober 2017 in de Malbak 
het OuderKindCafé geopend. Om 
de week zijn vaders, moeders, 
opa’s, oma’s en andere verzorgers 
met kinderen in de leeftijd tot vier 
jaar van harte welkom. Kinderen 
kunnen er samen lekker spelen, 
de volwassenen een kop koffie 
drinken, bijpraten en ervaringen 
uitwisselen. Af en toe is er ook een 
interessante gastspreker of komt 
iemand voorlezen. 
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en wetten) bekendgemaakt. 

Wilt u bericht ontvangen van de 
bekendmakingen via e-mail of app? 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl 
kunt u zich hiervoor aanmelden. 
Wilt u de bekendmakingen per post 
ontvangen? Meldt u zich dan aan bij het 
bestuurssecretariaat op: 035 - 751 32 
25. Of per mail: bestuurssecretariaat@
blaricum.nl Het gaat om de besluiten 
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Aan deze toegezonden bekend-
makingen kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
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de lichtmasten door nieuwe 
masten met duurzame LED 
armaturen. Op 10 oktober 
2017, de Dag van de Duur-
zaamheid, gaf wethouder 
Liesbeth Boersen-de Jong hier-
voor het startschot. 

Dit deed zij door een nieuwe 
lichtmast op LED verlichting aan 
te sluiten. Naar verwachting 
zijn eind dit jaar alle lichtmas-
ten in de Bijvanck vervangen. 

Vervanging lichtmasten in de 
Bijvanck gestart

Wethouder Boersen-de Jong sluit de eerste licht-
mast in de Bijvanck aan op LED verlichting. Zij 
wordt hierbij ter zijde gestaan door Olaf de Schou-
wer van de BEL Combinatie.

Joan van der Burgt, directeur van 
de Alliantie, en Liesbeth Boersen-
de Jong, wethouder volkshuis-
vesting Blaricum, ondertekenden 
27 september 2017 een overeen-
komst met daarin afspraken over 
de toekomst van de sociale woning-
voorraad in Blaricum. De 
gemeenteraad van Blaricum 
stemde dinsdag 26 september in 
met de overeenkomst. 

Een heuglijke dag voor wethouder Boersen-de Jong: “Met deze overeenkomst zetten 
we een belangrijke stap. Meer sociale huurwoningen is een van onze belangrijkste 
speerpunten. Al jaren maak ik me er hard voor dat ook mensen met een bescheiden 
inkomen in het oude dorp van Blaricum kunnen wonen. Dat de woningen behalve 
betaalbaar ook nog eens bijzonder duurzaam worden, maakt het extra goed nieuws. 
Zo is deze overeenkomst op verschillende vlakken toekomstbestendig.”

De Alliantie en de gemeente 
verduurzamen en vergroten de sociale 
woningvoorraad in Blaricum

In het gemeentehuis Blaricum is door de kunstcommissie een tentoonstelling inge-
richt die een prachtige dwarsdoorsnede van het oeuvre van Bob ten Hoope laat zien. 
De tentoonstelling wordt geopend door burgemeester Joan de Zwart-Bloch tijdens 
de Nationale Kunstweek, namelijk op donderdag 9 november om 20.00 uur. Bij de 
opening geeft kunsthistorica Diana Kostman een lezing over het leven en oeuvre van 
Bob ten Hoope. 

Wilt u de feestelijke opening en de lezing bijwonen? Dan kunt u zich tot 3 november 
aanmelden bij martina.taris@belcombinatie.nl

Opening bijzondere tentoonstelling 
Bob ten Hoope

Opening OuderKindCafé

Onder toeziend oog van wethouder Ben Lüken openen de aanwezige kindjes zelf het 
OuderKindCafé

Onder toeziend oog van wethouder Ben Lüken 
openen de aanwezige kindjes zelf het Ouder-
KindCafé.
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Sluitende begroting en 
daling van de lasten
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et college van B W presenteert een begroti ng die voor zowel  als op lange 
termijn sluitend is. et begroti ngssaldo is positi ef voor de jaren  tot en met 
2021. 

Deze begroti ng geeft  een vervolg aan de opgaven waar het college zich voor gesteld 
ziet in het coaliti eprogramma amen en zelfstandig  dat door de raad in 20  is 
vastgesteld. Veel van de in het coaliti eprogramma opgenomen zaken zijn inmiddels 
uitgevoerd of worden in de loop van 20  en begin 20  verder uitgevoerd. Verdere 
realisering hiervan betekent dat voor 2018 onder andere ingezet wordt op: 

•  Het verhogen van de kwaliteit en uitstraling van Blaricum door intensiever groen-
onderhoud.
  Het behoud van voldoende sociale woningen en realisering van gewenste acti vitei-
ten vanuit de lokale woonvisie.

•  Blijvende zorg voor het adequaat uitvoeren van regelingen op het gebied van het 
Sociaal Domein.
  Bestuurskracht van de BEL Combinati e met de gevolgen besluitvorming vanuit de 
Arhi-procedure.
 Verkeersveiligheid.
  Voortdurende inzet voor de Blaricummermeent.
  Het blijvend gezond houden van de gemeentelijke  nanci n.

Voor het college blijft  opti male aandacht voor de primaire dienstverlening zoals 
die door de inwoners dagelijks wordt ervaren zeer belangrijk. Conform de 

trategische Visie wordt vooral gewerkt aan het behoud van het dorpse karakter, 
het geven van kwaliteitsimpulsen aan de centrumgebieden en het sti muleren van 
ontmoeti ngen.

et is ieder jaar weer een mooie itdaging om een begroti ng sl itend te maken. n dit laatste jaar van de e collegeperiode presenteren wij  
een begroti ng voor  en verder  die owel solide als meer dan sl itend is. Daar ijn we trots op. et r ime  positi eve begroti ngssaldo staat 
ons toe veel nie we ontwikkelingen op te nemen. ok verminderen we w lokale lasten door de ZB te verlagen en geen verhoging elfs geen 
in  ati e  voor afvalsto  enhe   ng en riool op te nemen. erder ontvangt  dit jaar weer een bedrag ter g van vij  ig e ro voor meerpersoons
h isho dens en vijfentwinti g e ro voor eenpersoonsh isho dens. Dit wordt in mindering gebracht op w nota.

ok al i  en we n   nancieel in een wat r imer jasje  
we blijven goed le  en op de itgaven. Ke es die we 
maken voor ons dorp blijven weloverwogen.  k nt 
ervan uitgaan dat het publiek geld goed besteed wordt 
en blij  . a de verkie ingen kan een nie w college de 
komende jaren met een ge ond  nancieel plaatje aan 
de slag. 

ij hebben er alle vertro wen in dat de gemeente met de e begroti ng verder weet 
te bo wen aan de toekomst van ons mooie dorp. et opti male aandacht voor de 
kwaliteit van al on e drie dorpsdelen  het o de dorp  de Bijvanck én de Blaric mmer
meent.

amens het college van b rgemeester en wetho ders Blaric m  
nne arie Kennis  wetho der inanci n

Begroting Blaricum 2018

lk jaar stelt de gemeenteraad de begroti ng vast. n deze begroti ng staan de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. et college van burgemeester en wethouders 
heeft  voor de gemeente Blaricum een begroti ng gemaakt voor , met een doorkijk naar de jaren  - . et is de laatste begroti ng van het huidige college van 
B W. n maart  worden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

     Begroting  
2017    

Begroting  
2018  

Begroting  
2019  

Begroting  
2020  

Begroting  
2021  

Uitgaven   29.453.409    29.848.740    29.638.804    29.801.120    29.760.543  

Inkomsten   29.542.062    29.974.230    30.012.856    30.175.983    30.098.866  

Resultaat                   -88.653                 -125.490                 -374.051                 -374.863                 -338.324    

(+ is nadeel en - is voordeel) 

	  

e taken en acti viteiten die de gemeente Blaricum jaarlijks uitvoert, zijn uitgewerkt 
in verschillende programma s. e programma s gaan over belangrijke onderwer-
pen, zoals openbare orde en veiligheid of het sociaal domein. er programma - ti en 
in totaal - is vermeld wat we het komende jaar gaan doen en wat het mag kosten. 
n totaal gaat het in  om een bedrag van  ,  miljoen. nderstaande gra  ek 

laat zien uit welke onderdelen de begroti ng bestaat en hoe groot de uitgaven per 
programma zijn.

Het grootste deel van de uitgaven vindt 
plaats binnen het programma grond-
exploitati e (GRE ), dorpsvernieuwing 
en economie (32 procent). Verreweg de 
meeste uitgaven binnen dit programma 
hebben te maken met de bouw van de 
Blaricummermeent. Dit gaat dan voor-
namelijk over kosten voor het bouwrijp 
maken van gronden en het (her)inrichten 
van gebieden. Tegenover deze uitgaven 
staan evenveel inkomsten vanuit de 
grondverkopen. 
Daarnaast vinden er veel uitgaven plaats 
binnen het programma Sociaal Domein 

(twinti g procent). Tot het ociaal Domein 
behoort alles wat te maken heeft  met 
zorg en ondersteuning van burgers met 
een hulpvraag. Daarbij gaat het om jon-
geren, ouderen, mensen met een beper-
king (fysiek, verstandelijk of psychisch) 
en mensen die moeilijk aan werk kunnen 
komen of die werkloos zijn geworden. 
Ook binnen het programma Overhead 
(derti en procent) vinden relati ef veel 
uitgaven plaats. Dit betreft  voor het 
merendeel de uitvoeringskosten van de 
BEL-Combinati e (  procent).

Begroting in één oogopslag: 
uitgaven

Bedragen   .

Uitgaven 2018
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Tegenover de uitgaven staat voor een bedrag van  29,2 miljoen aan inkomsten. 
Een deel van de inkomsten wordt verantwoord binnen de betre  ende programma s 
wanneer de inkomsten speci  ek bedoeld zijn voor de uitgaven op dat programma 
en niet vrij besteed kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de leges, waaronder 
afvalsto  enhe   ng en de rioolhe   ng, of de opbrengst grond.

De rijksbijdragen zijn vrij besteedbaar, behalve die voor de bijstandsuitkeringen. 
Andere vrij besteedbare inkomsten zijn met name de inkomsten OZB en de precario-
he   ng. Onderverdeeld naar soort inkomsten is de onderstaande verdeling te zien.

Het merendeel van deze inkomsten bestaat uit de overdrachten vanuit het Rijk 
(35 procent). De overige inkomsten bestaan uit de opbrengsten van grondverkopen 
in de Blaricummermeent (32 procent), de OZB (vijft ien procent) en overige inkom-
sten (ach   en procent).
 

Begroting in één oogopslag: 
inkomsten

Woonlasten
et positi eve vooruitzicht van de gemeente  nanci n staat toe de B in  

voor woningen met ti en procent te verlagen. ok de tarieven voor niet-woningen 
kunnen met zeven procent worden verlaagd. aarnaast hoeven de afvalsto  en-
heffi  ng en de rioolheffi  ng niet te worden verhoogd. elfs niet met een in  ati e-
percentage. 

Daarbovenop volgt er in 20  een teruggave van de afvalsto  enhe   ng. Dit is een 
bedrag van € 25,- voor éénpersoonshuishoudens en € 50,- voor meerpersoons-
huishoudens. Alles bij elkaar genomen betekent dit een verdere verlaging van de 
woonlasten voor de inwoners van Blaricum.

De programmabegroti ng 20  ligt vanaf nu tot aan de behandeling door 
de gemeenteraad op 7 november 2017 ter inzage. Dit op grond van 
arti kel 90, lid 2 Gemeentewet.  kunt de stukken inzien bij de recepti e 
in het gemeentehuis en in de hal van de BEL Combinati e. 

Of kijk op www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Vergaderingen > 
Raadsvergadering  november 20 ).

TI  Alti jd al willen weten hoe de gemeente Blaricum ervoor staat op 
gemeentelijke thema s als  nanci n, duurzaamheid en jeugd, of de 
cijfers van Blaricum willen vergelijken met die van andere gemeenten of 
het gemiddelde in Nederland? Bezoek hiervoor de website 
waarstaatjegemeente.nl

Waar vind ik alle informatie?

	  
Bedragen   .

Inkomsten 2018

Ook in Blaricum nemen in de koude en donkere wintermaanden traditi e-
getrouw de inbraken helaas weer toe. Gelukkig kunt u met een paar simpele 
maatregelen zelf de kans op een woninginbraak eenvoudig verkleinen. 

Tips om een inbraak te
voorkomen:
•  Laat een bewoonde indruk achter. 

Bijvoorbeeld door gebruik te 

maken van ti jdschakelaars om lam-
pen automati sch aan en uit te laten 
gaan. 
•  Leg geen dure spullen in het zicht.

•  Draai de deur op slot als u weggaat 
en laat de sleutels niet aan de bin-
nenkant van de deur zitt en.

•  Sluit alle ramen als u weggaat. 
Vergeet niet ook uw dak- en wc-
raampjes goed dicht te doen.

•  Inbrekers zijn ook op social media 
acti ef. laats geen foto s vanaf uw 

(herfst)vakanti eadres.
•  Berg ladders en vuilcontainers zo 

veel mogelijk weg. Inbrekers 
gebruiken ze om nog 
makkelijker en sneller uw huis 
binnen te komen.

  Ziet u een verdachte situati e? 
Twijfel niet en bel direct 1-1-2

MAAK HET INBREKER  NIET TE MAKKELIJK
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Sluitende begroting en 
daling van de lasten
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et college van B W presenteert een begroti ng die voor zowel  als op lange 
termijn sluitend is. et begroti ngssaldo is positi ef voor de jaren  tot en met 
2021. 

Deze begroti ng geeft  een vervolg aan de opgaven waar het college zich voor gesteld 
ziet in het coaliti eprogramma amen en zelfstandig  dat door de raad in 20  is 
vastgesteld. Veel van de in het coaliti eprogramma opgenomen zaken zijn inmiddels 
uitgevoerd of worden in de loop van 20  en begin 20  verder uitgevoerd. Verdere 
realisering hiervan betekent dat voor 2018 onder andere ingezet wordt op: 

•  Het verhogen van de kwaliteit en uitstraling van Blaricum door intensiever groen-
onderhoud.
  Het behoud van voldoende sociale woningen en realisering van gewenste acti vitei-
ten vanuit de lokale woonvisie.

•  Blijvende zorg voor het adequaat uitvoeren van regelingen op het gebied van het 
Sociaal Domein.
  Bestuurskracht van de BEL Combinati e met de gevolgen besluitvorming vanuit de 
Arhi-procedure.
 Verkeersveiligheid.
  Voortdurende inzet voor de Blaricummermeent.
  Het blijvend gezond houden van de gemeentelijke  nanci n.

Voor het college blijft  opti male aandacht voor de primaire dienstverlening zoals 
die door de inwoners dagelijks wordt ervaren zeer belangrijk. Conform de 

trategische Visie wordt vooral gewerkt aan het behoud van het dorpse karakter, 
het geven van kwaliteitsimpulsen aan de centrumgebieden en het sti muleren van 
ontmoeti ngen.

et is ieder jaar weer een mooie itdaging om een begroti ng sl itend te maken. n dit laatste jaar van de e collegeperiode presenteren wij  
een begroti ng voor  en verder  die owel solide als meer dan sl itend is. Daar ijn we trots op. et r ime  positi eve begroti ngssaldo staat 
ons toe veel nie we ontwikkelingen op te nemen. ok verminderen we w lokale lasten door de ZB te verlagen en geen verhoging elfs geen 
in  ati e  voor afvalsto  enhe   ng en riool op te nemen. erder ontvangt  dit jaar weer een bedrag ter g van vij  ig e ro voor meerpersoons
h isho dens en vijfentwinti g e ro voor eenpersoonsh isho dens. Dit wordt in mindering gebracht op w nota.

ok al i  en we n   nancieel in een wat r imer jasje  
we blijven goed le  en op de itgaven. Ke es die we 
maken voor ons dorp blijven weloverwogen.  k nt 
ervan uitgaan dat het publiek geld goed besteed wordt 
en blij  . a de verkie ingen kan een nie w college de 
komende jaren met een ge ond  nancieel plaatje aan 
de slag. 

ij hebben er alle vertro wen in dat de gemeente met de e begroti ng verder weet 
te bo wen aan de toekomst van ons mooie dorp. et opti male aandacht voor de 
kwaliteit van al on e drie dorpsdelen  het o de dorp  de Bijvanck én de Blaric mmer
meent.

amens het college van b rgemeester en wetho ders Blaric m  
nne arie Kennis  wetho der inanci n

Begroting Blaricum 2018

lk jaar stelt de gemeenteraad de begroti ng vast. n deze begroti ng staan de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. et college van burgemeester en wethouders 
heeft  voor de gemeente Blaricum een begroti ng gemaakt voor , met een doorkijk naar de jaren  - . et is de laatste begroti ng van het huidige college van 
B W. n maart  worden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

     Begroting  
2017    

Begroting  
2018  

Begroting  
2019  

Begroting  
2020  

Begroting  
2021  

Uitgaven   29.453.409    29.848.740    29.638.804    29.801.120    29.760.543  

Inkomsten   29.542.062    29.974.230    30.012.856    30.175.983    30.098.866  

Resultaat                   -88.653                 -125.490                 -374.051                 -374.863                 -338.324    

(+ is nadeel en - is voordeel) 

	  

e taken en acti viteiten die de gemeente Blaricum jaarlijks uitvoert, zijn uitgewerkt 
in verschillende programma s. e programma s gaan over belangrijke onderwer-
pen, zoals openbare orde en veiligheid of het sociaal domein. er programma - ti en 
in totaal - is vermeld wat we het komende jaar gaan doen en wat het mag kosten. 
n totaal gaat het in  om een bedrag van  ,  miljoen. nderstaande gra  ek 

laat zien uit welke onderdelen de begroti ng bestaat en hoe groot de uitgaven per 
programma zijn.

Het grootste deel van de uitgaven vindt 
plaats binnen het programma grond-
exploitati e (GRE ), dorpsvernieuwing 
en economie (32 procent). Verreweg de 
meeste uitgaven binnen dit programma 
hebben te maken met de bouw van de 
Blaricummermeent. Dit gaat dan voor-
namelijk over kosten voor het bouwrijp 
maken van gronden en het (her)inrichten 
van gebieden. Tegenover deze uitgaven 
staan evenveel inkomsten vanuit de 
grondverkopen. 
Daarnaast vinden er veel uitgaven plaats 
binnen het programma Sociaal Domein 

(twinti g procent). Tot het ociaal Domein 
behoort alles wat te maken heeft  met 
zorg en ondersteuning van burgers met 
een hulpvraag. Daarbij gaat het om jon-
geren, ouderen, mensen met een beper-
king (fysiek, verstandelijk of psychisch) 
en mensen die moeilijk aan werk kunnen 
komen of die werkloos zijn geworden. 
Ook binnen het programma Overhead 
(derti en procent) vinden relati ef veel 
uitgaven plaats. Dit betreft  voor het 
merendeel de uitvoeringskosten van de 
BEL-Combinati e (  procent).

Begroting in één oogopslag: 
uitgaven

Bedragen   .

Uitgaven 2018
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Tegenover de uitgaven staat voor een bedrag van  29,2 miljoen aan inkomsten. 
Een deel van de inkomsten wordt verantwoord binnen de betre  ende programma s 
wanneer de inkomsten speci  ek bedoeld zijn voor de uitgaven op dat programma 
en niet vrij besteed kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de leges, waaronder 
afvalsto  enhe   ng en de rioolhe   ng, of de opbrengst grond.

De rijksbijdragen zijn vrij besteedbaar, behalve die voor de bijstandsuitkeringen. 
Andere vrij besteedbare inkomsten zijn met name de inkomsten OZB en de precario-
he   ng. Onderverdeeld naar soort inkomsten is de onderstaande verdeling te zien.

Het merendeel van deze inkomsten bestaat uit de overdrachten vanuit het Rijk 
(35 procent). De overige inkomsten bestaan uit de opbrengsten van grondverkopen 
in de Blaricummermeent (32 procent), de OZB (vijft ien procent) en overige inkom-
sten (ach   en procent).
 

Begroting in één oogopslag: 
inkomsten

Woonlasten
et positi eve vooruitzicht van de gemeente  nanci n staat toe de B in  

voor woningen met ti en procent te verlagen. ok de tarieven voor niet-woningen 
kunnen met zeven procent worden verlaagd. aarnaast hoeven de afvalsto  en-
heffi  ng en de rioolheffi  ng niet te worden verhoogd. elfs niet met een in  ati e-
percentage. 

Daarbovenop volgt er in 20  een teruggave van de afvalsto  enhe   ng. Dit is een 
bedrag van € 25,- voor éénpersoonshuishoudens en € 50,- voor meerpersoons-
huishoudens. Alles bij elkaar genomen betekent dit een verdere verlaging van de 
woonlasten voor de inwoners van Blaricum.

De programmabegroti ng 20  ligt vanaf nu tot aan de behandeling door 
de gemeenteraad op 7 november 2017 ter inzage. Dit op grond van 
arti kel 90, lid 2 Gemeentewet.  kunt de stukken inzien bij de recepti e 
in het gemeentehuis en in de hal van de BEL Combinati e. 

Of kijk op www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Vergaderingen > 
Raadsvergadering  november 20 ).

TI  Alti jd al willen weten hoe de gemeente Blaricum ervoor staat op 
gemeentelijke thema s als  nanci n, duurzaamheid en jeugd, of de 
cijfers van Blaricum willen vergelijken met die van andere gemeenten of 
het gemiddelde in Nederland? Bezoek hiervoor de website 
waarstaatjegemeente.nl

Waar vind ik alle informatie?

	  
Bedragen   .

Inkomsten 2018

Ook in Blaricum nemen in de koude en donkere wintermaanden traditi e-
getrouw de inbraken helaas weer toe. Gelukkig kunt u met een paar simpele 
maatregelen zelf de kans op een woninginbraak eenvoudig verkleinen. 

Tips om een inbraak te
voorkomen:
•  Laat een bewoonde indruk achter. 

Bijvoorbeeld door gebruik te 

maken van ti jdschakelaars om lam-
pen automati sch aan en uit te laten 
gaan. 
•  Leg geen dure spullen in het zicht.

•  Draai de deur op slot als u weggaat 
en laat de sleutels niet aan de bin-
nenkant van de deur zitt en.

•  Sluit alle ramen als u weggaat. 
Vergeet niet ook uw dak- en wc-
raampjes goed dicht te doen.

•  Inbrekers zijn ook op social media 
acti ef. laats geen foto s vanaf uw 

(herfst)vakanti eadres.
•  Berg ladders en vuilcontainers zo 

veel mogelijk weg. Inbrekers 
gebruiken ze om nog 
makkelijker en sneller uw huis 
binnen te komen.
  Ziet u een verdachte situati e? 
Twijfel niet en bel direct 1-1-2

MAAK HET INBREKER  NIET TE MAKKELIJK
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Hei & wei in gesprek met 
adviesraad Sociaal Domein Blaricum

De adviesraad Sociaal Domein Blaricum is door de gemeente Blaricum aange-
steld om advies uit te brengen over zaken die vallen onder het Sociaal Domein. 
De raad is onafhankelijk en de leden zijn betrokken inwoners uit ons dorp die 
affiniteit hebben met het Sociaal Domein en kwetsbare doelgroepen. Het werk-
veld van de adviesraad Sociaal Domein is breed en betreft alles wat valt onder de 
Jeugdwet, Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het doel van de drie bovengenoemde 
wetten is dat alle inwoners aan de samen-
leving mee kunnen doen. Niet alleen op 
het gebied van zorg, wonen en welzijn, 
maar ook op het terrein van onderwijs, 
arbeid, vervoer, recreatie en sport. De 
adviesraad Sociaal Domein vervult een 
brugfunctie tussen de burger en de ge-
meente Blaricum. Een brugfunctie die 
het meest concreet vorm krijgt door het 
geven van gevraagde of ongevraagde 
adviezen aan de gemeente. Gevraagde 
adviezen als de gemeente belangrijke za-
ken wil wijzigen in het Sociaal Domein. 
Ongevraagde als de adviesraad Sociaal 
Domein knelpunten in de uitvoering van 
bovengenoemde wetten signaleert. 

De leden van de adviesraad
De leden van de adviesraad zijn vrij-

willigers en vertegenwoordigen geen 
organisatie, maar voelen zich betrokken 
bij wat er binnen het Sociaal Domein in 
Blaricum gebeurt. Geregeld leggen ze 
proactief contact met hun eigen netwerk, 
(belangen)organisaties en professionals 
in het werkveld, om tot een juist advies 
te komen. ‘Wij zijn geen klachtenbureau 
maar zijn wel geïnteresseerd in signalen 
en verbeterpunten vanuit onze achter-
ban. Schroom dus niet om contact met 
ons op te nemen. De adviesraad Sociaal 
Domein Blaricum richt zich immers op 
de belangen van alle burgers, en met 
name de belangen van de kwetsbare bur-
gers. Wel zullen we altijd kijken of een 
signaal of voorstel brede impact heeft.’

Uw reacties kunt u doorgeven via: 
infoSDraadBlaricum@gmail.com. 
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Familieberichten

Overleden
06-09-2017  Gerard Loman, geboren 

23-04-1941
14-09-2017  Johanna Maria Baptista 

(Jopie) de Gooijer, 
gebroen 27-10-1942

22-09-2017  Gerardus Lambertus Vitus 
Vos, geboren 28-02-1945

25-09-2017  Paul Jozef Bakker, 
geboren 21-03-1940

28-09-2017  Elizabeth Maria van 
Doorn-Meijer, 

 geboren 02-10-1933
04-10-2017  Magaretha Hendrika 

(Greet) Vos-Zeegers, 
geboren 07-12-1924

Geboren
09-07-2017  Joséphine Antoinette 

Alberdine Dieudonnée 
Timmerman 

13-09-2017  Henri Marie Antoni 
Zilkens

19-09-2017  Linore Sieme Anna 
Dijkstra

22-09-2017 Lise Anna Aimée Wouters
23-09-2017 Lynn Snel
30-09-2017 Kai Vissers
05-10-2017 Tygo Max Meihuizen

Huwelijken/partnerschap
09-09-2017  Andy Paul Mosmans 

en Francina Naomi van 
Eeden

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 7 jan 2018 De Stijl en  De mooi-
ste modernisten. www.singerlaren.nl. 
Ateliers Dooyewaard Stichting tijdens 
het atelierweekend van 4 en 5 nov zijn 
de ateliers die de stichting beheert (met 
werk van de kunstenaars die er nu wo-
nen/werken) geopend van 12.00-18.00 
uur www.dooyewaardstichting.nl.

WELZIJN/ CULTUUR
Repair Café Blaercom 11 nov, 10.00-
12.30 uur. Reparaties gratis, vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Te vervan-
gen onderdelen dient u zelf mee te nemen.   
Schilderijenverkoop van Els Zumpolle 
22 oktober 15.00-18.00 uur (€ 100 - € 

500). Larense Manege Rijksweg 37, Laren.  
Blaercom Jazzcafé 19 nov ‘Zosja’, een 
band rond zangeres Zosja El Rhazi. Aan-
vang 15.00 uur. Nieuw is de mogelijk-
heid om na afloop aan te schuiven aan 
het buffet. De entreeprijs zonder buffet 

is € 10,- en met buffet € 24,50. De roots 
van zangeres Zosja El Rhazi liggen in 
Marokko, Tsjechië en Nederland. Haar 
eerste single ‘I’m Sorry’ werd de ti-
telsong van de film ‘Phileine zegt sorry’. 
Zosja studeerde af aan het Amsterdams 
Conservatorium met als hoofdvak jazz 
zang en als bijvak klassieke zang. Zosja 
is nu docente aan het Artez Conservato-
rium. Reserveren aanbevolen, voor het 
buffet noodzakelijk: info@blaercom.nl.
OuderKindCafé in De Malbak in-
loopochtend voor (groot)ouders van 
kinderen 0-4 jaar. De kinderen kunnen 
vrij spelen en regelmatig worden leuke 
activiteiten georganiseerd. Elke 2 weken 
op woe van 10.00-11.30 uur. Deelname 
gratis en je hoeft je niet aan te melden. 
www.cjgblaricum.nl.
2e hands kinderkleding- en speelgoed-
beurs Blaercom 4 nov van 10.00-12.00 
uur. Wilt u zelf kleding verkopen mail 
naar kledingbeurs@blaercom.nl. 

Dorpskerk 23 okt Luther en de kerkmu-
ziek. Een muziek- en zangavond in het 
kader van 500 jaar reformatie. Gesproken 
woord door ds. Marnix van der Sijs en Pe-
ter den Ouden op het orgel. Toegang gra-
tis, collecte bij de uitgang. 29 okt 10.00 
uur Luther-viering. M.m.v. de Dorpskerk 
Cantorij en Annemiek Helmink en Giny 
Busch op viool. 2 nov 19.00-21.00 uur 
Allerzielen; de kerk is van 19.00-21.00 
uur geopend met rustige muziek en voor 
wie dat zou willen is er een luisterend 
oor. Er zijn buitenkaarsen beschikbaar 
die op de graven gezet kunnen worden.  
Cursus Vrijwillige Thuishulp 30 okt, 
6 nov 10.00-12.30 uur basiscursus voor 
mensen die vrijwilliger in de thuishulp zijn 
of willen worden. Locatie: De Boerderij 
in Huizen, Hellingstraat 9 Huizen. Deel-
name gratis. Informatie/aanmelden: tel. 
5241414, 06-31751950. www.vagev.nl. 
Schrijfcafé in De Malbak 25 okt, 22 
nov en 13 dec van 10.00-12.00 uur; 

korte, inspirerende schrijfopdrachten 
rondom een thema. Georganiseerd door 
Lia de Boer € 10,-. Info/aanmelden:  
www.schrijveninhetgooi.nl.
Zangers en zangeressen gezocht voor 
een groot gelegenheidskoor dat op 8 
dec. een kerstoptreden zal verzorgen in 
de St. Vituskerk. Zin om mee te zingen? 
Ervaring is niet nodig, enthousiasme is 
voldoende. Repetitiedata: 18, 25 nov en 
2 dec. Generale repetitie 6 dec. Kosten 
€ 25,-. Info/aanmelden: carolsintgooi.
wixsite.com/hmgmedia.
Schaken in Blaercom 30 okt start de 
cursus ‘schaken voor beginners’ o.l.v. 
Johan Karman, een ervaren clubscha-
ker die staat te popelen om u de ins en 
outs bij te brengen. Info/aanmelden:  
www.volksuniversiteithetgooi.nl. 
Vakantiespektakeldag Beestenboel in 
De Malbak 24 okt van 10.00-15.00 uur 
voor kinderen van 4-12 jaar. Inschrijven 
via sbakker@versawelzijn.nl

V.l.n.r. leden van Adviesraad Sociaal Domein Blaricum 
Gusta Sluijters, Margot Cornelis, Sabine Fijn van Draat, Alro Jansma, Roel 
Huijsman, Jan Min, Marga Haarsma, Roelina Vis

Vitus Kunstcafé met Diana Burta
8 november Kunstcafé in het Vitusgebouw met o.a. een optreden van de zangeres 
en pianiste Diana Burta met haar trio. 

Diana Burta heet eigenlijk Diana Beer-
ta, maar veranderde haar artiestennaam 
toen zij carrière maakte in Amerika. 
Haar specialiteit is jazzy entertainment, 
waarbij zij zich ontpopt als een swingen-
de pianiste. Als zangeres is zij bekender; 

een hit was haar uitvoering van het door 
haar vader geschreven liedje ‘Ik zing dit 
lied voor jou alleen’, dat door vele van 
haar collega’s is vertolkt. Toegang gratis, 
wel wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd in de kosten van de avond. 
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