
Sinterklaas 
Met pieten, pakjes en pepernoten 
bezoekt Sinterklaas zaterdag 25 no-
vember in de ochtend de Bijvanck en 
‘s middags het Oude Dorp.
Zang- en danspietjes starten in de Bij-
vanck/De Malbak om 11.30 uur en in 
het Oude Dorp/muziektent om 14.30 
uur. Meelopen in de optocht? Om 11.15 

uur in de Bijvanck bij de speeltuin 
aan de Hoofdweg en 14.15 uur in het 
Oude Dorp bij de Kruiskuil. Zie ook 
www.oranjeverenigingblaricum.nl 

Fietsers te gast
In het fraaie park dat door de Blari-
cummermeent slingert, staat dit opval-
lende bord. 

Fietsers zijn te gast, het draait hier om de 
wandelaar. Voor hun veiligheid en om te 
voorkomen dat het park gebruikt wordt 
als snelle fi etsverbinding, zijn er bij de 
oversteekplaatsen fi etssluizen geplaatst 
waardoor fi etsers verplicht worden af te 
stappen. 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

UW WARENHUIS
IN BUSSUM

www.vivium.nl/
torenhof

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

De Blaricummermeent: 
gewoonweg schitterend!  
door Sybert Blijdenstein
U denkt misschien, als u deze titel leest: ‘man, je overdrijft’. Nee, dat doe ik 
niet. Rijdt u zelf maar eens aan de noordkant het oude dorp uit, neem de lan-
dingsbaan, ga rechtsaf de Randweg op, sla linksaf, volg de Stichtse weg tot ver 
voorbij de rotonde. Dan: stop, stap uit en kijk. Als verstokte ‘oude dorper’ kon 
ik me aanvankelijk ook niet goed voorstellen dat er hier een nieuw dorpsdeel 
zou ontstaan dat meer zou zijn dan ‘wel aardig’. 

Jarenlang heb ik de ontwikkelingen 
gevolgd vanuit de auto op de A27, of 
vanaf de fi ets naar het Gooimeer. Eerst 
een enkel gebouw in een lege vlakte. Na 
een tijd wat woningen erbij en een fl at. 
Voorzichtig vulde de leegte zich. Duurde 
jaren. Toen een versnelling. Linten wer-
den doorgeknipt. Media-aandacht. Een 
uniek vormgegeven nieuw dorpsdeel 
presenteerde zich. Met hoogwaardige 
woningen en gebouwen, van een archi-
tectonisch hoog niveau. Misschien wel 
één van de mooiste woonwijken van ons 
land.     

Stilte en variatie
Op een zonnige herfstdag rijd ik er naar 
toe. Met camera. Ter voorbereiding van 
een interview met de architect van het 
supervisieteam. Aangekomen verbaast 
me de stilte. De snelweg zie je niet en 
hoor je niet. Ik start mijn voettocht. Ver-
geet de tijd. Onder hoge blauwe luchten 

loop ik langs groene, glooiende oevers 
en brede gebogen, glinsterende water-
vlakten, omzoomd door allerlei bijzon-
dere woningen. Verder over zacht bui-
gende wegen. Bruggen hebben speels 
vormgegeven witte leuningen. De ruime 
woningen zijn allemaal onderling ver-
schillend. In grote lijnen of In details. Of 
in beide. Steeds één groot harmonisch 
geheel vormend. Vrijstaand, of twee of 
meer woningen onder één kap. Vaak met 
ver overhangende rieten daken. Geknikt 
langs knappe breuklijnen. Witte windve-
ren accentueren de sierlijke gevellijnen. 
Gevels met hout. Donkere gevels. Lichte 
gevels. Witte stenen. Bruinrode stenen. 
Dat niet alle bebouwde kavels zeer ruim 
bemeten zijn - een mogelijk gevolg van 
de voorbije crisis - deert het oog niet. 
Opeens is daar een origineel en zeer ele-
gant, riet-gedekt appartementsgebouw. 
Een fascinerende ontmoeting van oud en 

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

FO
TO

 P
.V

.R
.

UITNODIGING 
GOOISCHE VINTAGE 

KLEDING BEURS 

 

 

 

 

Donderdag 23 november  
19-22 uur 

 
St. Vitusgebouw – Kerklaan 10 Blaricum 

Een grote collectie zo goed als nieuwe en nooit 
gedragen dames/jonge meiden kleding, schoenen en 
accessoires. Merken  als: Ganni Fillipa K Day Amator 

Malene Birger 8pm Max Mara Essentiel  Missoni 
Patricia Pepe Sandro Acne  Paul&Joe Supertrash  

Zadig&Voltaire Joseph Velvet DVF See by Chloe etc. 

Geen pin aanwezig 
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Overschrijdend

Is het groen dat vanuit parti-
culiere tuinen overhangt in de 
openbare ruimte. De bewoner 
is daarvoor verantwoordelijk. 
De gemeente is dat voor het 
groen op de gemeentegrond. 
Aldus schrijft de verantwoor-
delijke wethouder. Meteen wil 
ik driftig op zoek gaan naar de 
grens van onze tuin met die van 
de gemeente. Maar de grens 
opzoeken, dat mag je vooral nu 
toch niet meer zomaar doen? 
En zeker niet driftig. Voordat 
je het weet ben je fout bezig. Of 
ben je dat ooit geweest. Pijnlijk. 
Pijnlijk. Temeer omdat ‘grens-
overschrijdend’ op dit moment 
het sleutelwoord is voor allerlei 
menselijke narigheid. Terecht 
of onterecht. Doet er niet toe. Je 
wordt aangemerkt als overtre-
der, en jij moet bewijzen dat je 
dat niet bent. Opeens moet je 
oppassen waar en waarom je 
precies, met je snoeischaar of 
anderszins, ergens ooit bezig 
bent geweest. Ik pieker over de 
opdracht uit de gemeentebrief. 
Overschrijding wegsnoeien. 
Anders doet de gemeente het. 
Op jouw kosten. 
Ongerust ga ik de straat op. 
Om het groeigedrag te controle-
ren van onze, wel wat ondui-
delijk maar naar ons idee toch 
redelijk goed gesnoeide, heg. 
Maar is die heg wel tot de goede 
grens teruggesnoeid? Vanuit de 
straat - de openbare weg - steek 
ik mijn kop in onze heg. Ik zie 
niets met echte bewijskracht. 
De perceelpaaltjes liggen er 
verrot en weggezakt bij. Als ge-
knakte masten op een scheeps-
wrak. Het gaas is roestig aan ’t 
vergaan. Ligt in stukken onder 
’t blad. Dan maar de witgeschil-
derde zwerfkeitjes als grens 
genomen, onder langs de heg. 
Maar is dat wel onze grens? 
Twijfels. Die stenen dienden om 
onze vroegere boerenbuurman 
te weerhouden onze heg stuk 
te rijden. We weten het niet 
meer. Binnen overleggen we 
met elkaar. In overtreding: zijn 
we het of zijn we het niet? De 
eeuwige hamvraag. We bekij-
ken oude foto’s en besluiten dat 
onze heg niet in overtreding is. 
En wij daarmee ook niet.  
   

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  

Hans van Hemert, derde van links tweede rij

Vervolg van pagina 1
nieuw. Overal is variatie in architectuur. 
De opzet van de wijk en de bouwstijlen 
zijn bewust geënt op ons oude boeren-
dorp.  Je voelt het al voordat je het ziet. 
Prettig. Bekend.  

De laatste fase en de markt
Het brede zuidelijke gebiedsdeel is vrij-
wel klaar. De bouw van het waterrijke 
noordelijke deel gaat 
beginnen. Op vrije 
kavels. Op oevers. 
Op het eiland. Nog 
meer om van te ge-
nieten. Een uitdaging 
voor de architec-
ten. Hun creativiteit 
is steeds in balans 
met de spelregels. 
Vaklieden en amb-
tenaren stimuleren 
en motiveren elkaar. Van hoog tot laag. 
Enthousiast wordt er gewerkt. Door ware 
bouwmeesters. Met unieke ontwerpen, 
in steen, hout en riet. In een palet van 
kleuren. Dat alle woningen - tot nog toe 
zijn – zijn verkocht en dat het totaal is 
verhoogd van 750 naar 1000 spreekt 

boekdelen. En dat ook nog eens in per-
fecte balans met het milieu. 

De bewoners
Die zijn vanaf het begin tevreden met 
hun woningen en hun wijk. En blij. Sa-
men een zeer betrokken, sociaal actieve 
dorpsgemeenschap vormend. Hei & wei 
is al eerder door een aantal van hen gast-

vrij ontvangen, zoals be-
schreven in hei & wei no. 
461 van december 2014. 
Zie www.heienwei.nl. 

Tenslotte
Dit is het eerste deel: 
een persoonlijke im-
pressie. Het interview 
met Aad Krom, de ar-
chitect van de supervi-
siegroep, vond enkele 

dagen later plaats. Het verschijnt in het 
komende kerstnummer van hei & wei. 
U krijgt daarmee meer inzicht in de 
planvorming, het bouwproces, de orga-
nisatiestructuren en de daarbij betrok-
ken personen. Voor meer informatie: 
www.blaricummermeent.nl.

Verhuisplannen?

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl
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Hans van Hemert, één van de 
uitblinkers van Nederland
door Frans Ruijter
Op vrijdag 13 oktober, tja je moet maar durven… ontvingen koning Wil-
lem-Alexander en koningin Máxima 27 ‘uitblinkers’ voor een lunch op Pa-
leis Noordeinde. Dit zijn bekende en minder bekende Nederlanders die zich 
hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie. Dit kan zijn in de sport, 
cultuur, journalistiek, wetenschap, zorg of bedrijfsleven. Op de foto ziet u o.a. 
Ellie Lust, Hans Bromet, Lee Towers, Eva Jinek en Kai Verbij, maar ook onze 
plaatsgenoot Hans van Hemert (72). 

Hans werd op 6 maart jl. tijdens het 
Buma Awards Gala onderscheiden met 
de Buma Lifetime Achievement Award. 
Hij kreeg deze award voor zijn gehe-
le oeuvre van de Nederlandse muziek. 
Hans is bekend als producer en compo-
nist van Ramses Shaffy & Liesbeth List, 
Luv, André Hazes, Mouth & MacNeal, 
Glennis Grace en vele anderen. Hans 

was danig onder de indruk van deze 
award en in zijn dankwoord zei hij ge-
emotioneerd: ‘Ik heb altijd geprobeerd 
een beetje in de schaduw te blijven, maar 
vanavond is dat niet gelukt. Nu sta ik hier 
met deze prijs, waar ik ongeloofl ijk ver-
eerd mee ben.’ Volkomen terecht dat hij 
met de ‘uitblinkers’ mocht lunchen met 
het koningspaar. 
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Tergooi en ‘Dit ziekenhuis ligt straks heel wat beter’?

door Gerda Jellema
Met de slagzin ‘Dit ziekenhuis ligt straks heel wat beter’ werd  het nieuwe streek-
ziekenhuis Gooi-Noord in mei 1991 officieel geopend. Het nieuwe ziekenhuis be-
tekende tevens het einde van drie andere ziekenhuizen in de regio: Majella te 
Bussum. Sint Jan te Laren en het Diaconessenziekenhuis in Naarden. 

In 2006 gaan Gooi-Noord en Ziekenhuis 
Hilversum (ook geopend in 1991, na een 
fusie van het Diakonessehuis, Zonne-
straal en RK Ziekenhuis) een fusie aan, 
Tergooiziekenhuizen is geboren en sinds 
2013 opereren ze onder de naam Ter-
gooi. De bedoeling is dat ze vanaf 2021 
ook onder één dak opereren: alle acute, 
intensieve en klinische zorg worden ge-
bundeld op één locatie, het gezondheids-
park Monnikenberg Hilversum. Tergooi 
wil met een regiozorgcentrum in Weesp 
en een zorgcentrum in de regio Blari-
cum ‘voorzien in een groeiende behoefte 
van patiënten om zorg zo dicht moge-
lijk bij huis te hebben’. Tergooi locatie  
Blaricum zal in 2021 haar deuren als 
ziekenhuis sluiten en staat nu in de ver-
koop.

Actiegroep
Dit brengt de gemoederen in beweging. 
Op 6 maart demonstreerde de 50+ par-
tij voor locatie Blaricum waarbij voor-
al gewezen werd op het belang van dit 
ziekenhuis vanwege bereikbaarheid en 
kleinschaligheid. Ook andere bewoners 
kwamen in actie en de actiegroep ‘Zie-
kenhuis TerGooi Blaricum moet blijven’ 
werd in het leven geroepen. Deze actie-
groep verzamelde handtekeningen en op 

26 september werden deze 10.000 pa-
pieren handtekeningen aan de  Cie VWS 
van de Tweede Kamer overhandigd en 
konden zij hun zegje doen. (Via www.
petities.nl kan er online getekend wor-
den.) Wat zijn nu de bezwaren tegen de 
sluiting en waarom wil de Stichting Ter-
gooi, Blaricum sluiten?

Gemeenten
Gemeenten hebben geen beslissings-
recht over Tergooi. Wel zijn er informa-
tiecontacten, zodat een gemeente positie 
kan bepalen. Zo zijn er bijvoorbeeld in 
het verleden veel contacten geweest tus-
sen de gemeente Blaricum en het bestuur 
van Tergooi. Dit mede ten behoeve van 
bestemmingsplanwijzigingen, Tergooi 
ligt op Blaricums grondgebied. In janu-
ari 2016 schrijft de raad in een aangeno-
men motie: ‘…wij alert dienen te blijven 
op behoud van Tergooi voor onze regio.’ 
En een aangenomen motie van juli 2017 
meldt: ‘onze gemeente en regio behoefte 
houdt aan een centraal gelegen locatie 
als Tergooi met maatschappelijke be-
stemming…’ Ook de raad in Huizen pikt 
de signalen op en geeft in een aangeno-
men motie op 1 juni 2017 de opdracht 
aan het college om: ‘…alles in het werk 
te stellen om een Regionaal Zorg Cen-

trum (RZC) binnen de grenzen van de 
gemeente Huizen te realiseren, bij voor-
keur binnen de bebouwde kom, goed be-
reikbaar met de auto en het OV met vol-
doende parkeergelegenheid, en dit waar 
mogelijk te faciliteren…’ En de raad van 
Laren geeft in de raadsvergadering van 
5 juli 2017 aan: ‘Op dit moment is nog 
niet duidelijk wat er gebeurt met het ter-
rein van Tergooi-Noord.’ De gemeenten 
Laren, Gooise Meren en Hilversum zijn 
bezig het voormalige defensieterrein 
Crailo over te nemen van de provincie 
Noord-Holland. Het lijkt alsof iedere ge-
meente bezig is een Regionaalzorgcen-
trum binnen te halen.

Vragen
De zorg verandert, denk aan: robotarmen 
die helpen bij operaties, 3D-kijkopera-
ties, de zorg dichterbij de patiënten bren-
gen d.m.v. zorgambulances en e-health, 
etc. Wat niet verandert is de patiënt, 
die blijft namelijk mens, misschien wat 
mondiger, maar nog steeds mens. En in 
de zorg gaat het om die mens als patiënt, 
zonder die mens als patiënt geen zorg. 
De al oude vraag is hoe je zorg om die 
mens kunt uitvoeren. En in dit geval: Is 
het menselijk gezien noodzakelijk en ef-
ficiënter en is het financieel verantwoord 
om het traject in te gaan van bouwen aan 
één groot ziekenhuis Tergooi? En: Hoe 
is de samenwerking tussen gemeenten en 
Tergooi? En: Hoe is de samenwerking, in 
deze, tussen de gemeenten, gaan we sa-
men oplossend verder? 

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Enerzijds
Woordvoerders Johanna Rijntjes en Robert Tiel van de ac-
tiegroep leggen uit waar hun zorgen liggen. De voornaamste 
knelpunten zijn: de aanrijtijden van de ambulances, de ver-
grijzende populatie, bereikbaarheid van de zorg, extra reistijd 
met openbaar vervoer, meer looptijd door vergroting en groot-
schaligheid. Johanna licht toe: ‘Naar onze berekeningen kan 
niet voldaan worden aan de wettelijke norm van aanrijdtijd 
van 45 minuten. Dit kan cruciaal zijn. Met de verhuizing ver-
dwijnt ook de huisartsen- en apothekerspost en spoedeisende 
hulp.’ Robert vult aan dat het allemaal om geld gaat en dat er 
aan de patiëntzorg, wat toch de kerntaak is, voorbij gegaan 
wordt. Beiden zijn het erover eens dat de schaalvergroting 
geen verbetering is qua patiëntvriendelijkheid. Zoals Johan-
na het verwoordt: ‘Tergooi Blaricum heeft ambities op aca-

demisch ni-
veau, maar 
r e k e n i n g 
houdend met 
de huidige 
t endensen , 
kwaliteit van 
zorg en pati-
entvriende-

lijkheid, kan het zich beter richten om een ‘first class’ klein-
schalig regionaal ziekenhuis te zijn, dat kan competeren met 
de particuliere klinieken in de directe omgeving, om zo de 
kwaliteit van zorg en de patiëntvriendelijkheid te optimali-
seren en niet een geldverkwistende onderneming te starten, 
die de patiënt niet ten goede zal komen en in de toekomst 
zal blijken achterhaald te zijn.’ Het vervelende is volgens hen 
eveneens: ‘Dat we niet kunnen achterhalen wat nu precies 
de visie is van Tergooi. Zo is de bouw in twee fases gepland, 
voor de tweede fase is nog geen financier gevonden. Welke 
risico’s loop je op deze manier? Daarnaast heeft het bestuur 
van Tergooi ons nooit rapporten kunnen overleggen waaruit 
blijkt dat de aangewezen overheidsinstanties akkoord gaan 
met de sluiting en verhuizing naar Hilversum. Tergooi houdt 
zijn kaarten tegen de borst. Er wordt niet goed gecommu-
niceerd. We zijn oprecht bezorgd en benieuwd wat er gaat 
gebeuren, ook met de aangeboden handtekeningen, nu de Cie 
VWS gevraagd heeft aan de minister om te reageren op de 
handtekeningen.’ De petitie tegen de sluiting kan worden ge-
tekend tot 15 december 2017 via www.petities.nl, vermeld 
bij de zoekfunctie ‘Tergooi’.

Anderzijds
Waarom is er besloten tot sluiting van Tergooi locatie Bla-
ricum? De persvoorlichter van Tergooi, de heer Dingemans 
laat het volgende weten: ‘Wij begrijpen en waarderen de be-
trokkenheid van de inwoners van Het Gooi bij het besluit om 
op termijn onze ziekenhuislocatie Blaricum te sluiten. Dit be-
sluit is al in 2011 genomen en destijds gedeeld en besproken 
met gemeenteraden en Colleges van B&W in de regio. De 
kwaliteit (veiligheid en continuïteit) van de ziekenhuiszorg 
voor de inwoners van de regio staat voor ons voorop. Daar-
om is het noodzakelijk om alle acute, intensieve en complexe 
zorg op één locatie te concentreren. Bij deze vormen van zorg 
zijn vaak meerdere specialismen gelijktijdig nodig en die 
hebben we dan graag onmiddellijk bij de hand. Het huidige 
model met twee locaties werkt belemmerend voor die aan-
pak. Voor de patiënten moet concentratie van ingewikkelde 
zorg op één plek naar onze inschatting geen groot probleem 
zijn: de huidige locaties liggen immers maar zeven kilome-
ter uit elkaar. Patiënten krijgen er (voortdurende) kwaliteit 
en veiligheid van de zorg voor terug. De aanrijtijden van de 
ambulances voldoen ruim aan de wettelijk voorgeschreven 
norm. Daar komt nog iets bij: hoe sympathiek het handhaven 
van twee ziekenhuislocaties in onze regio ook klinkt, het is 
ook financieel niet op te brengen. Zou Tergooi dat oude mo-
del handhaven, dan dreigt zelfs de teloorgang van de totale 
ziekenhuiszorg in onze regio. Ook wij zien de groeiende be-
hoefte van patiënten om daar waar het kan, de zorg zo dicht 
mogelijk bij huis te hebben. Daarom ontwikkelen we samen 
met huisartsen en overige zorgpartners een nieuwe vorm van 
integrale zorgaanpak in de regio. Dat zal leiden tot de ves-
tiging van zogenaamde zorgcentra in de regio. Dit nieuwe 
concept moet het mogelijk maken om diverse vormen van 
medische zorg, zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg, medisch 
specialistische zorg, diagnostische zorg, geboortezorg en 
andere zorgdisciplines in gezamenlijkheid en als mogelijk 
onder één dak aan te bieden. En wie acute, intensieve zorg 
nodig heeft, wordt vanaf 2021 in ons nieuwe ziekenhuis in 
Hilversum behandeld.’ In het ziekenhuisblad ‘Intergooi’ van 
voorjaar 2017 geven Hans den Hollander en Ruurd Jan Roor-
da (raad van bestuur van Tergooi) aan dat ze ‘op zoek gaan 
naar een goed bereikbare locatie voor het toekomstige zorg-
centrum in de regio van Blaricum. Eventueel zouden we hier-
voor een deel van het huidige ziekenhuisgebouw in Blaricum 
kunnen huren.’ Informatie over de voortgang is te vinden op: 
www.bouwenaantergooi.nl.
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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
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1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl
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Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@puinrecyclinghuizen.nl
 w w w.puinrecycl inghuizen.nl 

HandeL in menggR anuL aten, gRind, gRond en Z and. 
RecycLing van BedRijfsaf vaL, Bouw-en sLoopaf vaL, 

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINES

Mevrouw Puck Brandsen-Ritsma

door Frans Ruijter
Je hebt soms een dag met een gouden randje. Zo’n dag had ik 23 oktober. Half september werd ik gebeld door Hans van 
Hemert. Hij was in Kortenhoef bij Puck Brandsen en ik kreeg de hartelijke groeten. Dat vond ik zo bijzonder, dat ik met 
Hans afsprak om haar te bezoeken in het ontzettend mooie appartementencomplex ‘Veenstaete’ te Kortenhoef. 

Nadat we door haar hartelijk ontvan-
gen waren, vertelde zij: ‘Ja, ik heb een 
prachtig appartement en geweldige ver-
zorging, maar het is toch geen Blaricum 
hé.’ Ze woont er nu zes jaar, maar ik zie 
deze sympathieke vrouw nog zo in haar 
blauwe BMW, altijd vriendelijk zwaai-
end, door Blaricum rijden. 

Kunstschilder
Puck Brandsen-Ritsma is geboren op 18 
maart 1920 in Haarlem. Twee jaar oud 
was zij, toen de familie verhuisde naar 
’s-Graveland. Haar vader was Jacob Rits-
ma, een zeer bekende kunstschilder van 
vooral landschappen. Jacob, gevormd 
door De Haagse School, werd onder-
scheiden met de Willink van Collenprijs. 
Ook koningin Wilhelmina kocht twee 
werken van hem, waaronder een exem-
plaar uit zijn opvallend modernistisch 
uitgewerkte reeks ‘Regenbuitjes’. Zijn 
werk is o.a. te zien in het Gemeente-
museum van Den Haag en het Stedelijk 
Museum Amsterdam. Ook zijn zus Coba 
was een zeer getalenteerde kunstschilde-
res. Dat Puck veel weet van kunstenaars 
is dan ook niet verwonderlijk, het is haar 
met de bekende paplepel in gegoten.

Torenlaan
Na omzwervingen vestigde de fami-
lie zich in 1938 in Laren. Jacob en zijn 
zus Coba waren graag geziene gasten in 
Hamdorff; de bakermat van de Laren-
se en Blaricumse kunstschilders. Puck 
trouwde met de makelaar Ad Brandsen, 
die zijn kantoor had aan de Torenlaan 
42. Zelf woonden zij toen aan de Wa-
terschapslaan. Na 11 jaar, nu een halve 
eeuw geleden, verhuisde het kantoor 
naar Torenlaan 54, naast Nederheem. 
De familie ging daar ook wonen. In de 
tuin was nog een ouderwetse ijskelder; 
om de aan bederf onderhevige etenswa-
ren in een tijd zonder koelkast goed te 
houden. Ze vertelde, en volledig onder-
schreven door Hans: ‘Het was bij ons 
altijd een komen en gaan van mensen, en 
daar hield en houd ik nog steeds van.’ En 
terloops: ‘Oh ja, dat is waar ook, weet 
je wie nog steeds geregeld bij me komt? 
Tanja Koen, zij woonde vroeger ook in 
Blaricum Tweede Molenweg/hoek Ca-
pittenweg en nu in Ede.’ Hans werd door 
haar liefdevol opgevangen toen hij het 
even lastig had met zijn gezondheid na 
een zwaar bromfietsongeluk. Vandaar 

hun nog steeds zeer hechte band. Ook ik 
bewaar aan haar gastvrijheid fijne herin-
neringen. Wanneer wij vroeger voor de 
gemeente aan het werk waren aan de To-
renlaan, werden wij door haar vaak van 
koffie voorzien en als er een jarige in de 
familie was, werden ook wij onthaald 
met gebak.

Gebonden en verbonden
Ze haalde het ene na het andere ver-
haal aan; de benzinepomp van Bart Vos, 
Klaas Zeegers, Bertus Zwart, de groen-
teboeren Van Hoven, Ruizendaal, Rigter 
en Beek… met mooi verhaal erbij. Over 
dokter Beijerink uit Eemnes en over Wil-
lem Langhout en zijn vrouw Els, Willem 
die in de jaren vijftig/zestig een zeer 
markante man in Blaricum was, die heel 
graag een borreltje lustte. Haar man Ad 
ging graag jagen met Cor Boog van de 
Naarderweg en genoot van deze aflei-
ding van zijn drukke baan als makelaar. 
Ook in Laren kende Puck de winkeliers 
en zij ook haar, de verhalen diste ze ach-
ter elkaar op. In Laren hield ze met een 
groep kennissen een zogenaamde ‘elf 
kroegentocht’; bij elk etablissement één 
borrel, waarbij het samenzijn het belang-
rijkste was. Ook voor de mensen in haar 
buurt organiseerde zij menig buurtborrel 
met als thema ‘gebonden en verbonden’. 

Hei & wei
Op mijn vraag hoe het komt dat zij, na 
de nodige tegenslagen in haar leven 
(haar zoon Peter is op 37-jarige leeftijd 
overleden, haar man Ad is slechts 68 jaar  
geworden en vrij recent is haar zoon  
Coen met 68 jaar haar ontvallen) zo 
positief in het leven staat? ‘Ik heb in 
Duitsland nog een schoondochter en 
twee kleinkinderen en nog heel veel lie-
ve mensen om mij heen die me graag 
bezoeken, dan moet je niet klagen.’ Ze 
vertelde ook dat ze over Blaricum goed 
op de hoogte gehouden wordt door Mari-
an Vos en haar man Ton Calis, die steeds 
de hei & wei voor haar meenemen.  
‘Soms ver-romantiseer ik het verleden, 
maar dat moet ik eigenlijk niet doen.  
In maart word ik 98 jaar, maar ik hoop 
niet dat ik 100 word. Hopelijk word ik 
voor die tijd op een morgen niet meer 
wakker.’  

Hans en ik hadden het er op de terug-
weg over… wat een geweldige vrouw.  
Wij hopen wel dat ze de 100  
haalt en zullen er dan in hei & wei  
zeker aandacht aan schenken. 
Nagenietend van ons leuke bezoek  
reden we in een mooi najaarszonnetje 
tevreden en voldaan terug naar  
Blaricum. 

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

Hei & wei op 
bezoek bij 
MAMA Lounge 
door Marjolijn Schat
MAMA staat voor Meet Another 
Mama, een initiatief van drie moeders 
uit Laren, weer zo’n leuk initiatief in 
de Blaricummermeent.  

Hier komen (aanstaande) moeders op 
een ongedwongen manier met elkaar in 
contact, ervaringen worden gedeeld en 
advies wordt ingewonnen bij verschillen-
de deskundigen. Ook worden er diverse 
workshops en evenementen op het ge-
bied van gezondheid, voeding maar bij-
voorbeeld ook op het gebied van lifestyle 
voor moeder en kind georganiseerd. 

Restaurant Bruis
‘Het moederschap is geweldig, maar kan 
ook zwaar zijn; weinig tijd voor jezelf, je 
kunt je onzeker voelen, er kunnen pro-
blemen zijn, bijvoorbeeld met het slapen 
van je kleintje. Dan kan je hier terecht. 
Maar ook om er gewoon even lekker uit 
te zijn met je baby en/of peuter te genie-
ten van een kop koffie, andere moeders 
te ontmoeten terwijl jouw peuter naar 
hartenlust kan spelen in de speelhoek.’ 
aldus de dames die sinds 1 september 
actief zijn in restaurant Bruis, gekozen 
omdat het een zeer kindvriendelijke lo-
catie is met speelmogelijkheden binnen 
en buiten en voldoende parkeermogelijk-
heden. 

Informatie
Iedere 1e woensdagochtend van de 
maand van 10.00-12.00 uur MAMA 
Lounge in Restaurant Bruis. De toegang 
is gratis en de consumpties voor eigen 
rekening. Als je wilt komen, kun je een 
berichtje sturen via de website, mailen 
naar info@mama-lounge.nl of appen 
naar 06-10119398. 
Zie ook facebook https://www.facebook.
com/MeetAnotherMamA/ voor allerlei 
leuke en interessante tips omtrent moe-
derschap, gezondheid, (op)voeding en 
ontwikkeling. 

Puck Brandsen-Ritsma en Hans van Hemert hebben een hechte band
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Laatste grenspaal geplaatst
door Frans Ruijter
Bij de nieuw gebouwde kinderboerderij in het Warandepark is op 30 oktober 
jl. in ‘de week van de Erfgooier’, de laatste betonnen grenspaal tussen Huizen 
en Blaricum onthuld. 

Op de Oostermeent zijn in de jaren twin-
tig van de vorige eeuw betonnen gren-
spalen geplaatst om de grillige grens van 
Huizen en Blaricum goed vast te leggen. 
Bij de liquidatie van Stad en Lande van 
Gooiland in de zeventiger jaren van de 

vorige eeuw, en omdat de Oostermeent 
bouwrijp gemaakt moest worden voor 
woningbouw, werden deze grenspalen 
weggehaald en opgeslagen op de ge-
meentewerf in Blaricum. Bij het ontstaan 
van de BEL-gemeentewerf werd die van 
Blaricum ontmanteld en kwamen de 
grenspalen weer in beeld. Ineke Breet, 
raadslid in ons dorp, beijverde om ze een 
mooie plaats te geven; één staat op het 
Tydemanplein en een andere op de ro-
tonde van de Aristoteleslaan en Floris V 
Dreef (zie hiervoor hei & wei van 29 juli 
nr. 482). Nu staat de laatste precies op de 
grens van de beide gemeenten, 100 me-
ter verwijderd van de plek waar ooit een 
oorspronkelijke stond. 

Erfgoed
Erik Brouwer Bestratingen heeft ook 
deze paal weer belangeloos gezet, waar-
voor onze hulde. De palen hebben een 
halve eeuw op hun oorspronkelijke 
plaats op de Oostermeent gestaan. Laten 
we hopen dat deze monumentale over-
blijfselen van de Erfgooiers van Stad en 
Lande van Gooiland nog tot in lengte van 
jaren ons mogen herinneren aan ons cul-
tureel erfgoed.

Kerstmarkt Zorgboerderij 
’t Werckpaert
Op woensdagmiddag 13 en donderdagmiddag 14 december organiseert 
Zorgboerderij ’t Werckpaert haar jaarlijkse kerstmarkt met levende kerststal.

Dit jaar is ervoor gekozen om de kerst-
markt te organiseren op een doorde-
weekse dag, waardoor de hulpboeren 
een prominentere rol krijgen; i.p.v. de 
basisschoolkinderen spelen de hulpboe-
ren nu het kerstverhaal in de kerststal. 
Verder kunt u kransen, slingers en andere 
decoraties kopen, die gemaakt zijn door 
de hulpboeren en vrijwilligers. De kin-

deren kunnen knutselen, wafels bakken 
en luisteren naar het kerstverhaal. Koek 
& zopie is verkrijgbaar bij de kerstbar. 
Kortom, genoeg reden voor een bezoek. 
U bent van harte welkom van 14.00- 
17.30 uur, toegang gratis. 
Zorgboerderij ’t Werckpaert kunt u vin-
den op de Gebroeders Dooyewaardweg 3  
www.werckpaert.nl

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete 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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Onthulling grenspaal door de wethouder 
van Huizen en Blaricum, Gerrit Pas en 
Anne-Marie Kennis

Santa Fun Run & 
Walk
door Daniëlle Mouissie
Op zondag 17 december organiseert 
de Stichting Activiteitenfonds Blari-
cum voor de derde keer de Santa Fun 
Run & Walk in Blaricum. 

Vele kinderen en volwassenen, verkleed 
als kerstman, zullen (hard)lopen of wan-
delen voor een medaille. Het parcours 
van 4 km voert door bijzondere straten, 
over verrassende paadjes en langs onbe-
kende plekken van het oude dorp. On-

derweg zijn er diverse stops met kerst-
snacks, muziek en andere uitdagingen. 
Een leuk familie-evenement voor kinde-
ren, (groot-) ouders, vrienden en vrien-
dinnen en een leuke gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten. 

Informatie
Deelname € 5,- voor volwassenen en  
€ 2,50 t/m 18 jaar, inclusief een kerst-
manpak en één consumptie bij Zorgboer-
derij ’t Werkpaert. Deelnemers worden 
uitgedaagd om hun pak extra te versie-
ren, want voor de origineelste outfit is 
er een leuke prijs. Inschrijven www.san-
ta-fun.nl of www.activiteitenfondsblari-
cum.nl. De pakken kunnen voorafgaand 
aan het evenement worden opgehaald 
bij Albert Heijn, op 13 december 12.00-
14.00 en 16 december 11.00 tot 14.00 
of vlak voor de start 17 december bij ’t 
Werckpaert waar ook de start en finish 
is: warming-up om 15.00 en 10 minuten 
later klinkt het startschot. De eerste lo-
pers worden bij de finish verwacht vanaf 
15.45 uur, waarna iedereen welkom is 
voor een drankje en de prijsuitreiking.

Kruiskuilers 2017
Zaterdag 25 november komen de 
Kruiskuilers weer van stal en zullen u 
trakteren op allerlei zin en vooral on-
zin uit de actualiteit. Ook zal de nieu-
we prins gepresenteerd worden. 

Deze cultureel onverantwoorde avond 
vindt plaat in het Vitus, de zaal is 
open om 20.30 uur. De kaarten à   
€ 15,- (verhoging i.v.m. de gestegen 
productiekosten van de film) zijn te be-
stellen bij: Nico de Jong 06-54954136,  
Klaas Vos 035-5313471, Stef van den 
Bergh 06-53271637, of op de avond zelf 
aan de deur. De muzikale omlijsting is 
in handen van de Warme Sound. De op-
brengst gaat naar de Vastenaktie.
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Viore, centrum 
voor iedereen die 
leeft met kanker
door de eindredactie
Ieder jaar kunt u tijdens de Ate-
lierroute Blaricum een aangename  
tussenstop maken bij de Thee-
schenkerij Polweg voor een kopje  
thee met een stukje heerlijk zelf ge-
bakken taart. De opbrengst gaat altijd 
naar een goed doel, dit jaar Viore.

Viore is sinds februari 2012 een plek 
waar mensen met kanker en hun naasten 
maar ook nabestaanden elkaar kunnen 
ontmoeten en ondersteunen. Waar ze 

verhalen en ervaringen kunnen delen en 
verwerken. Waar bezoekers en vrijwil-
ligers samen aandacht geven aan ieders 
persoonlijke situatie, om je op deskundi-
ge wijze te helpen je eigen weg te vinden 
in het omgaan met kanker en de gevol-
gen ervan. Viore biedt een warme plek 
waar je je thuis kunt voelen. Waar je on-
dersteuning en ruimte krijgt om de kwa-
liteit van je leven te verhogen. Afgelopen 
september noteerde Viore inmiddels haar 
30.000ste bezoek.  

Informatie
Bij Viore staan de deuren op het Ooster-
eind 115 in Hilversum open, voor alle 
bewoners van Gooi- en Vechtstreek, op 
weekdagen tussen 10.00-16.00 uur. Zon-
der afspraak of verwijzing kan men te-
recht. Bezoekers kunnen ook een (telefo-
nische) afspraak maken voor individuele 
gesprekken over bijvoorbeeld werk en 
kanker, kanker binnen het gezin en zin-
gevingsvragen. Zie voor meer informatie 
ook de website. 

Viore
Oostereind 115, 1212 VH Hilversum 

035-6853532, info@viore.org
www.viore.org 

Probleem van de wachtlijst
Gerrit Jan werd geboren in Harlingen, 
Friesland. Na zijn middelbare school 
wilde hij graag studeren en koos voor 
geneeskunde in Groningen, wat voor 
een Fries heel wat is. Gerrit Jan: ‘Ster-
ker nog, ik ben zelfs getrouwd met 
een Groningse.’ In Amsterdam specia-
liseerde hij zich tot KNO-arts. Gerrit 
Jan: ‘Ik heb altijd iets met mijn han-
den willen doen. Het KNO gebied is 
interessant, al je zintuigen zitten erin 
en het is een vak waarbij je je handjes 
moet laten wapperen. En het “leuke” is 
dat je werkt met alle leeftijdsgroepen.’ 
Later, in ziekenhuis Hilversum, vorm-
de hij samen met René Middelweerd 
de maatschap KNO-artsen. Gerrit Jan: 
‘Op een gegeven moment kregen wij 
in het ziekenhuis het probleem van de 
wachtlijsten. Dit bleek binnen de zie-
kenhuismuren moeilijk oplosbaar. Met 
name de operatieve patiëntenzorg is 
een probleem, je moet operatiekamers 
delen met andere snijdende specialis-
ten.’ René Middelweerd en Gerrit Jan 
Westerveld zijn gaan kijken naar op-
lossingen buiten het ziekenhuiswezen 
met de filosofie ‘geen wachttijd en 
medische zorg van het hoogste niveau, 
vergoed door de verzekeraars’. Zij 
vroegen destijds een ZBC- (zelfstandig 
behandel centrum) vergunning aan, 
welke werd toegekend. Dit werd het 
begin van KNO Van Linschoten Spe-
cialisten.

Van Linschoten Specialisten
Van Linschoten Specialisten zijn ge-
rechtigd om buiten de muren van het 
ziekenhuis dezelfde verzekerde zorg 
aan te bieden. Met alle zorgverzeke-

raars hebben ze een con-
tract. Zij zijn geen privé-
kliniek. In 10 jaar tijd zijn 
ze flink gegroeid: zeven 
vestigingen, zeven specia-
listen (waaronder een ech-
te allergologe) en 70 man 
personeel. En nog altijd 
bijna wachttijdvrij. Hilver-
sum is de hoofdvestiging 
waar ze drie operatieka-
mers hebben, in de overige 
vestigingen worden poli-
klinische behandelingen 
verricht. In Nederland is 
hun ‘KNO-concept’ uniek. 
Er is hard voor gewerkt om 
er iets goeds van te ma-
ken, wat zich onder meer 
uit op Zorgkaart Neder-
land waar zij hoog worden 
gewaardeerd. Gerrit Jan: 
‘Vanwege de uniciteit is 
er groeipotentieel, en er is 
behoefte aan. Het is wat 
moeilijker geworden bin-
nen het zorglandschap, 
maar niet onmogelijk.’ Was hij vroeger 
alleen arts, nu is hij ook ondernemer 
en die combinatie geeft voldoening 
zolang kwaliteit van zorg en efficiency 
samengaan.

Old timers
Als liefhebberij heeft Gerrit Jan au-
to’s, old timers. Gerrit Jan: ‘Ik ben in 
de gelukkige omstandigheid dat ik in 
Blaricum ruimte hiervoor heb kunnen 
vinden.’ Voor basisonderhoud laat hij 
ook hier zijn handen wapperen, ‘ik ben 
zeker geen volleerd monteur’. Hij heeft 
jaren mee gedaan met het Old Timers 

Festival in Blaricum en rijdt geregeld 
een klassieker. Geen old timer voor het 
dagelijks gebruik, zijn vrouw vindt dat 
het wel een hobby moet blijven. Gerrit 
Jan woont nu 13 jaar tot aller tevre-
denheid in Blaricum. Hij heeft hier in-
middels een vriendenkring opgebouwd 
en vindt Blaricum een heerlijk, uniek 
dorp. Het is een pareltje, waarvandaan 
je overal naar toe kunt gaan. En je weer 
blij bent als je terugkomt. Een dorp 
waar je zuinig op moet zijn.

Informatie: 
www.vanlinschotenspecialisten.nl 

door Gerda Jellema
‘Wanneer je verkouden bent, is het dan beter om je neus op te halen of 
juist te snuiten? Wat het beste is, is niet hetzelfde als wat gepast is. Het 
meest gepast is natuurlijk snuiten, maar het beste voor je neus is ophalen. 
Want de richting waarin je slijm getransporteerd wordt in je neus is naar 
achteren toe. Bovendien, als je je neus snuit, heb je kans dat je slijm in de 
holtes blaast, waardoor er ontsteking kan ontstaan en dat wil je eigenlijk 
zien te voorkomen.’

Aan het woord is Gerrit Jan Westerveld, Keel- Neus- en Oorarts, initiator en 
medeoprichter van KNO Van Linschoten Specialisten.  De Van Linschoten Spe-
cialisten kenmerken zich vooral door hun ervaring, gedrevenheid én hun grote 
liefde voor het vak. Gerrit Jan Westerveld is gespecialiseerd in oorheelkunde, 
snurken, slaap-apneu-syndroom en allergie. De Van Linschoten Specialisten be-
staan nu 10 jaar. Het 5-jarig bestaan hebben ze groots aangepakt, het 10-jarig 
jubileum wordt in ieder geval met het personeel gevierd, wat, dan kan Gerrit Jan 
niet kwijt, dit is een verrassing. 

‘Het kno gebied is interessant, al je zintuigen zitten erin’

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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Overbodig? 

door Jan Greven
Ik verstond eerst niet goed wat ze zeiden. Was het nu GVPB of GVBP? Geen 
van tweeën, zei mijn buurman. Ze zeggen GVVP en dat staat voor Gemeente-
lijk Verkeers en Vervoers Plan. Wat willen we in de toekomst met verkeer en 
vervoer in ons dorp? Daar ging het de raadsleden om. Het schiet trouwens op 
met dat GVVP. De wethouder die er over gaat, mevrouw Boersen, komt binnen-
kort met een uitgewerkt plan en daar staat alles keurig in. Alles? Of toch niet? 

Het was alsof de coalitiepartijen over 
dat ‘alles’ hun twijfels hadden en hun 
eigen wethouder op de valreep nog wat 
wilden meegeven om, vanwege de ur-
gentie, bij voorrang iets mee te doen. 
Vijf aandachtspunten. Vijf moties. Over 
een fi etspad hier, schoolzones daar, over-
steekplaatsen ginds en dertig kilometer 
zones bijna overal. Van de oppositie 
hoefde dat allemaal niet zo. Die wil eerst 
het GVVP afwachten en de wethouder 
nu niet voor de voeten lopen met in hun 
ogen overbodige moties. 

Dat gaf een eigenaardige situatie. De ei-
gen coalitiepartijen konden niet hardop 
zeggen dat ze vonden dat hun wethou-
der wel wat extra input kon gebruiken, 
terwijl ze die wel gaven. De wethouder 
kon op haar beurt niet zeggen dat ze aan 
geen van die vijf moties behoefte had. Ze 
kwamen per slot van rekening van haar 
politieke vrienden. En de oppositie on-
derstreepte de overbodigheid van de mo-
ties door, tegen haar rol als oppositie in, 
haar vertrouwen in de wethouder en haar 
GVVP nog eens dik te onderstrepen. Po-
litiek is altijd boeiend, ook al gaat het 
over fi etspaden. De vijf moties werden 
trouwens allemaal aangenomen.  

Waren ze overbodig? Nou, om één was 
ik in elk geval heel blij en dat was de mo-

tie om de Goyergracht Noord onverhard 
te laten en af te zien van de aanleg van 
een snelfi etsroute. Ik ken het daar goed. 
Ik loop er vaak met mijn hond. De weg 
is recht en overzichtelijk en als de hond 
zich uit de voeten wil maken kan ik hem 
nog honderden meters volgen. Dat is 
handig. Maar dat niet alleen. Het is ook 
zo ongeveer de laatste plek in ons dorp 
waar al zeker sinds een halve eeuw, af-
gezien van een paar maneges, niets ver-
anderd is. Zo, met zo’n onverharde weg, 
moet het vroeger overal geweest zijn. 
Daarbij komt, dat het zicht op de Sint Vi-
tus van Cuijpers nergens mooier is dan 
vanaf de Goyergracht Noord. Vooral op 
zaterdagmiddag om tien voor vijf als de 
klokken luiden voor de Eucharistievie-
ring die om vijf uur begint. Het gelui rolt 
over de velden. Het doet me inkeren in 
mijzelf. Dromerig onderga ik de sfeer en 
sluit het dorp in mijn hart. Op verkeer 
hoef ik niet te letten. De Goyergracht zit 
vol gaten. Auto’s gaan er stapvoets en 
houden in als ze langs een wandelaar rij-
den. Zou dat straks allemaal voorbij zijn 
vanwege een permanent geëiste alertheid 
in verband met wielrenners en elektrisch 
aangedreven bejaarden die net iets te 
hard fi etsen? 

Ik moet er niet aan denken en was blij 
met de motie. Overbodig of niet.  

 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. 

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Zicht vanaf de Melkweg op de Eemnesserweg
Komende vanuit het ‘kleine heitje’ is dit huisje nog steeds te zien. De foto is 

van vóór 1951 omdat de basisschool nog niet gebouwd was. In dit huisje heeft 
jarenlang de familie Jaarsma gewoond. Meneer Jaarsma was uit de familie-

fi rma, de bekende ‘Jaarsma kolenkachels’ uit Hilversum, gestapt. Het huisje, 
nu Verbindingsweg 17, heeft hierna de nodige verbouwingen ondergaan en 

heeft verschillende bewoners gekend, waaronder de Blaricumse kunstenaar en 
schepper van de Erfgooiersboom, Gerardus Lanphen. Hij heeft ook nog in de 
andere kant van het huisje gewoond, het huisje is namelijk in twee woningen 

verdeeld. Toen het huisje een poosje leeg stond is het ook nog even ‘gekraakt’. 
Het huis was toen eigendom van de gemeente, zij heeft in het begin van deze 
eeuw bijna al haar woningen, waaronder deze, verkocht aan een projectont-

wikkelaar. Op de foto is de Verbindingsweg nog niet meer dan een zandweg en 
het voorste gedeelte van de Driftlaan is nog niet eens aangelegd. Links op de 

foto zijn de huizen aan de Kruislaan te zien. Rechts zie je het dak van het café 
van Jan Tak, wat nu de Café d’Ouwe Tak is. Dan weet u nu ook de herkomst 

van de naam. De bomen rechts op de foto zijn de leilindes van de boerderij van 
vanouds Gerrit Rigter Jzn, nu Eemnesserweg 15. 

Dit is een van de twee boerderijen van de Agrarische Stichting Blaricum. 
Aangeleverd door Frans Ruijter

Dieballongaatnietop@DieBallon
Goed initiatief van gemeente Blaricum! 
Campagne gestart om iedereen bewust 
te maken van gevolgen van ballonnen 
oplaten! 

‘t Gooi Nieuws@tgooinieuws
Blaricumse zanger naar songfestival voor blinden. 
Rivolino Wijngaarde uit Blaricum vertegenwoordigt

Carin Francken�@CarinFrancken
Wat een leuk stukje in @heienwei over 
de straatnamen de Bijvanck. 
#boerenwagens #boerderij #bijenteelt

FO
TO

 P
.V

.R
.

Zomer of winter, nergens is het uitzicht op de Sint Vitus van Cuijpers mooier dan 
vanaf de Goyergracht
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Blaricum-dorp staat bekend om haar 
grote hagen, smalle kronkelige straten 
en het groen in overvloed. Maar takken 
en hagen die te ver over de openbare 
weg hangen kunnen voor overlast en 
gevaarlijke situaties zorgen.

Niemand wil dat er onoverzichtelijke 
situaties ontstaan voor schoolgaande 
kinderen en fietsers. Dat voetgangers 
met een kinderwagen of rollator hinder 
ondervinden van overhangende tak-
ken. Of dat in de winter strooiwagens 
op sommige plaatsen moeite hebben 
om zonder problemen de gladheid te 
bestrijden. 

Onder het motto ‘Houd het groen bin-
nen de perken’ vraagt de gemeente 
Blaricum daarom aandacht voor het 
snoeien van overhangend groen. Wilt u 
er meer over weten of heeft u behoefte 
aan snoeitips? Kijk dan op 
www.blaricum.nl (Projecten > 
Houd het groen binnen de perken) of 
volg de Facebookpagina van de gemeen-
te Blaricum.

De bladeren vallen en liggen alweer in grote hoeveelheden op straat. Onze mede-
werkers van de Buitendienst van de BEL Combinatie zijn al een tijdje op bescheiden 
schaal bezig met het opruimen hiervan. Tussen 13 november en 22 december vindt 
het grote werk plaats in de vorm van de jaarlijkse bladcampagne. Wij vegen dan 
hoofdroutes en fietspaden definitief schoon. Goed om te weten: in sommige bermen 
laten wij het blad liggen als natuurlijke bemesting.

Route
Tijdens de bladcampagne rijden wij de 
volgende route: 
•  13 t/m 17 november (week 46):  

Bijvanck
•  20 t/m 24 november (week 47): 

Randweg, Stichtseweg, Stroomzijde, 
Naarderweg, Grensweg en Torenlaan

•  27 november t/m 1 december (week 
48): Bergweg, Fransepad, Elbertsveen 
en omgeving

•  4 t/m 8 december (week 49):  
Zwaluwenweg, Melkweg, Eemnes-
serweg, Kerklaan en Waterschapslaan 
en omgeving

•  11 t/m 15 december (week 50): 
Dokter Catzlaan, Huizerweg, Bierweg, 
Bussummerweg, Noolseweg en  

Professor van Reeslaan en omgeving, 
Crailo, Viersloot en De Noord.

•  18 t/m 22 december (week 51):  
Uitloop werkzaamheden

Afvoerputten en kolken
Ondanks de inzet van onze medewerkers 
kunnen afvoerputten en kolken af en toe 
verstopt raken. U kunt een handje hel-
pen door het blad hier weg te scheppen. 
Zijn er na de bladcampagne nog steeds 
verstopte kolken of afvoerputten dan 
kunt u dit melden via de website 
www.blaricum.nl (bij ‘Regel het online, 
Melding’) of telefonisch bij het Klant 
Contact Centrum via telefoonnummer 
14 035.

Uw bladafval
U kunt uw bladafval natuurlijk ook in uw 
GFT-container kwijt. Grote hoeveelheden 
kunt u aanbieden bij de gemeentewerf, 
Zuidersingel 2 in Eemnes. Deze is ge-
opend op dinsdag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur. Composteren op uw 
eigen composthoop is ook een prima op-
lossing voor uw overtollige blad. Of laat 
het in de borders liggen: de bladeren 
beschermen uw (vaste) planten tegen 
winterse kou en bieden dieren schuil-
gelegenheid. Verwijder echter wel het 
blad van uw gazon, want het blad kan 
uw gras verstikken.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 8.00 – 15.30 uur

Za. van 09.00 – 12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Bladcampagne gestart op 13 november

Uit de tien voor de titel genomineerde plaatsen kwam Blaricum als winnaar uit 
de bus. Barneveld is goed voor een tweede plaats, Leiden en Gennep eindigden 
gelijk op nummer drie.
Bij de eretitel hoort de Kunststad Trofee, gemaakt door kunstenaar Lidy Ponte. 
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch mocht deze trofee in ontvangst nemen tijdens 
een feestelijke gelegenheid op zaterdag 11 november 2017. 
De verkiezing bestond uit twee ronden. Weesp, dat ook genomineerd was, viel na 
de eerste ronde af. In de tweede ronde moesten enkele vragen worden beant-
woord. Op die manier werd inzichtelijk gemaakt hoe het kunstbeleid er in de 
desbetreffende plaatsen uitziet. Een negenkoppige vakjury koos, mede op basis 
van de door de genomineerde gemeenten gegeven antwoorden, de winnaar. 

BLARICUM IS UITVERKOZEN TOT ‘KUNSTSTAD VAN HET JAAR 2018’!

Houd het groen binnen de perken

Foto: Gerbe van der Woude

Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong 
vraagt bewoners van Blaricum-dorp om 
overhangend groen te (laten) snoeien.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Blaricum Dorp’ ter inzage
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Aangevraagde en verleende (omge-
vings)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 bekendma-
kingen kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Blaricum maken bekend dat 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Waterschapslaan 11-13’ (NL.
IMRO.0376.WpWaterschapsln11-ON01) 
ter inzage ligt. 

Aan de Waterschapslaan in Blaricum 
zijn twee aansluitende percelen met de 
bestemming wonen. De initiatiefnemer 
wil een woning op Waterschapslaan 11 
terugbouwen. Tevens wenst de initiatief-
nemer de woning op Waterschapslaan 
13 uit te bouwen. Om de gebruiks-
mogelijkheden van de percelen te 
optimaliseren, wil de initiatiefnemer de 
perceelsgrenzen aanpassen.
De wijziging van de perceelsgrens past 
binnen de wijzigingsbevoegdheid van 
het geldende bestemmingsplan ‘Villa-
gebieden’ uit 2013. De gemeente is van 
plan medewerking te verlenen aan aan-
passing van de perceelsgrens.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 
30 oktober 2017 gedurende zes weken 
ter inzage bij de balie Vergunningen 
in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier 
uitsluitend op afspraak terecht, tel. 
14 035. Ook kunt u het plan bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

U kunt gedurende de termijn van te-
rinzagelegging een schriftelijke reac-
tie indienen bij de burgemeester en 
wethouders van Blaricum, Postbus 71, 
3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘inspraakreactie ontwerp bestemmings-
plan Waterschapslaan 11-13’. Ook kunt u 
een mondelinge reactie geven. Hiervoor 
maakt u een afspraak met de heer A. 
Testor van de BEL Combinatie, telefoon-
nummer 14 035. Dit kan tot drie werk-
dagen vóór de afloop van de termijn van 
terinzagelegging.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Waterschapslaan 11-13’ ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan 
‘Blaricummermeent Werkdorp, 
actualisatie F en G’ ter inzage

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G’ 
(NL.IMRO.0376.BPmeentFenG-Vo01) ter inzage ligt. 

Op 16 mei 2007 is het bestemmingsplan 
‘Blaricummermeent Werkdorp’ vast-
gesteld. Onderdeel daarvan was een 
bedrijvenpark. In het kader van het 
actualisatiebestemmingsplan 
‘Blaricummermeent Werkdorp 2016’ is 
onderzoek uitgevoerd naar de actuele 
behoefte aan een bedrijvenpark. Uit dit 
onderzoek bleek dat er minder marktbe-
hoefte was aan gronden voor het bedrij-
venpark. Daarom is voor een deel van 
het bedrijvenpark naar een alternatieve 
invulling gezocht.

Het op te stellen bestemmingsplan kent 
daarmee een dubbel karakter. Enerzijds 
wordt het al bestaande bedrijvenpark 
voorzien van een passende, conser-
verende bestemmingsregeling voor 
de komende planperiode van tien jaar 
(deelgebied F). Anderzijds voorziet het 
bestemmingsplan in het ruimtelijke 
kader voor circa 170 nog te bouwen 
nieuwe woningen (deelgebied G). Bekijk 
voor een compleet beeld de toelichting 
bij het bestemmingsplan.

Procedure
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt 
vanaf 25 oktober 2017 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen in het kantoor van de BEL Combi-
natie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt 
hier uitsluitend op afspraak terecht, tel. 
14 035. Ook kunt u het plan bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

U kunt gedurende de termijn van ter-
inzagelegging schriftelijk een reactie in-
dienen bij de burgemeester en wethou-
ders van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH 
Eemnes, onder vermelding van ‘inspraak-
reactie voorontwerpbestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp, actualisa-
tie F en G’. Ook kunt u een mondelinge 
reactie geven. Hiervoor maakt u een 
afspraak met de heer A. Testor van de 
BEL Combinatie, tel. 14 035. Dit kan tot 
drie werkdagen vóór de afloop van de 
termijn van terinzagelegging.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Blaricum Dorp’ (NL.IMRO.0376.BPDorpBlaricum-On01) 
ter inzage ligt. 

Dit voornamelijk actualiserende bestem-
mingsplan maakt de planologische 
regeling voor dit gebied up-to-date. 
Voorafgaand aan de terinzagelegging van 
het ontwerpbestemmingsplan is eerst 
een centrumvisie vastgesteld. Vervol-
gens is er een nota van uitgangspunten 
gemaakt en een voorontwerpbestem-
mingsplan voor inspraak vrijgegeven. 
Op basis van die besluitvorming wordt 
in het ontwerpbestemmingsplan geen 
mogelijkheid meer opgenomen om het 
aantal horecabedrijven uit te breiden. 
Ook wordt, naast enkele meer onder-
geschikte wijzigingen, een aantal ontwik-
kelingen verwerkt waarop al separate 
besluitvorming heeft plaatsgevonden, 
dan wel waarvoor planvorming (inclusief 
onderzoeken) genoeg is geconcretiseerd. 
Voor een compleet beeld leest u de 
toelichting bij het ontwerpbestemmings-
plan.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 
14 november 2017 gedurende zes we-
ken ter inzage bij de balie Vergunningen 
in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier 
uitsluitend op afspraak terecht, tel. 
14 035. Ook kunt u het plan bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

U kunt gedurende de termijn van ter-
inzagelegging schriftelijk een ziens-
wijze indienen bij de burgemeester en 
wethouders van Blaricum, Postbus 71, 
3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Blaricum Dorp’. Ook kunt u een monde-
linge reactie geven. Hiervoor maakt u 
een afspraak met de heer R. Lugard van 
de BEL Combinatie, tel. 14 035. Dit kan 
tot drie werkdagen vóór de afloop van 
de termijn van terinzagelegging. Het is 
niet mogelijk telefonisch of per e-mail 
uw zienswijze kenbaar te maken. 
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Blaricum-dorp staat bekend om haar 
grote hagen, smalle kronkelige straten 
en het groen in overvloed. Maar takken 
en hagen die te ver over de openbare 
weg hangen kunnen voor overlast en 
gevaarlijke situaties zorgen.

Niemand wil dat er onoverzichtelijke 
situaties ontstaan voor schoolgaande 
kinderen en fietsers. Dat voetgangers 
met een kinderwagen of rollator hinder 
ondervinden van overhangende tak-
ken. Of dat in de winter strooiwagens 
op sommige plaatsen moeite hebben 
om zonder problemen de gladheid te 
bestrijden. 

Onder het motto ‘Houd het groen bin-
nen de perken’ vraagt de gemeente 
Blaricum daarom aandacht voor het 
snoeien van overhangend groen. Wilt u 
er meer over weten of heeft u behoefte 
aan snoeitips? Kijk dan op 
www.blaricum.nl (Projecten > 
Houd het groen binnen de perken) of 
volg de Facebookpagina van de gemeen-
te Blaricum.

De bladeren vallen en liggen alweer in grote hoeveelheden op straat. Onze mede-
werkers van de Buitendienst van de BEL Combinatie zijn al een tijdje op bescheiden 
schaal bezig met het opruimen hiervan. Tussen 13 november en 22 december vindt 
het grote werk plaats in de vorm van de jaarlijkse bladcampagne. Wij vegen dan 
hoofdroutes en fietspaden definitief schoon. Goed om te weten: in sommige bermen 
laten wij het blad liggen als natuurlijke bemesting.

Route
Tijdens de bladcampagne rijden wij de 
volgende route: 
•  13 t/m 17 november (week 46):  

Bijvanck
•  20 t/m 24 november (week 47): 

Randweg, Stichtseweg, Stroomzijde, 
Naarderweg, Grensweg en Torenlaan

•  27 november t/m 1 december (week 
48): Bergweg, Fransepad, Elbertsveen 
en omgeving

•  4 t/m 8 december (week 49):  
Zwaluwenweg, Melkweg, Eemnes-
serweg, Kerklaan en Waterschapslaan 
en omgeving

•  11 t/m 15 december (week 50): 
Dokter Catzlaan, Huizerweg, Bierweg, 
Bussummerweg, Noolseweg en  

Professor van Reeslaan en omgeving, 
Crailo, Viersloot en De Noord.

•  18 t/m 22 december (week 51):  
Uitloop werkzaamheden

Afvoerputten en kolken
Ondanks de inzet van onze medewerkers 
kunnen afvoerputten en kolken af en toe 
verstopt raken. U kunt een handje hel-
pen door het blad hier weg te scheppen. 
Zijn er na de bladcampagne nog steeds 
verstopte kolken of afvoerputten dan 
kunt u dit melden via de website 
www.blaricum.nl (bij ‘Regel het online, 
Melding’) of telefonisch bij het Klant 
Contact Centrum via telefoonnummer 
14 035.

Uw bladafval
U kunt uw bladafval natuurlijk ook in uw 
GFT-container kwijt. Grote hoeveelheden 
kunt u aanbieden bij de gemeentewerf, 
Zuidersingel 2 in Eemnes. Deze is ge-
opend op dinsdag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur. Composteren op uw 
eigen composthoop is ook een prima op-
lossing voor uw overtollige blad. Of laat 
het in de borders liggen: de bladeren 
beschermen uw (vaste) planten tegen 
winterse kou en bieden dieren schuil-
gelegenheid. Verwijder echter wel het 
blad van uw gazon, want het blad kan 
uw gras verstikken.
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 8.00 – 15.30 uur

Za. van 09.00 – 12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Bladcampagne gestart op 13 november

Uit de tien voor de titel genomineerde plaatsen kwam Blaricum als winnaar uit 
de bus. Barneveld is goed voor een tweede plaats, Leiden en Gennep eindigden 
gelijk op nummer drie.
Bij de eretitel hoort de Kunststad Trofee, gemaakt door kunstenaar Lidy Ponte. 
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch mocht deze trofee in ontvangst nemen tijdens 
een feestelijke gelegenheid op zaterdag 11 november 2017. 
De verkiezing bestond uit twee ronden. Weesp, dat ook genomineerd was, viel na 
de eerste ronde af. In de tweede ronde moesten enkele vragen worden beant-
woord. Op die manier werd inzichtelijk gemaakt hoe het kunstbeleid er in de 
desbetreffende plaatsen uitziet. Een negenkoppige vakjury koos, mede op basis 
van de door de genomineerde gemeenten gegeven antwoorden, de winnaar. 

BLARICUM IS UITVERKOZEN TOT ‘KUNSTSTAD VAN HET JAAR 2018’!

Houd het groen binnen de perken

Foto: Gerbe van der Woude

Wethouder Liesbeth Boersen-de Jong 
vraagt bewoners van Blaricum-dorp om 
overhangend groen te (laten) snoeien.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Blaricum Dorp’ ter inzage
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Aangevraagde en verleende (omge-
vings)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 bekendma-
kingen kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Blaricum maken bekend dat 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘Waterschapslaan 11-13’ (NL.
IMRO.0376.WpWaterschapsln11-ON01) 
ter inzage ligt. 

Aan de Waterschapslaan in Blaricum 
zijn twee aansluitende percelen met de 
bestemming wonen. De initiatiefnemer 
wil een woning op Waterschapslaan 11 
terugbouwen. Tevens wenst de initiatief-
nemer de woning op Waterschapslaan 
13 uit te bouwen. Om de gebruiks-
mogelijkheden van de percelen te 
optimaliseren, wil de initiatiefnemer de 
perceelsgrenzen aanpassen.
De wijziging van de perceelsgrens past 
binnen de wijzigingsbevoegdheid van 
het geldende bestemmingsplan ‘Villa-
gebieden’ uit 2013. De gemeente is van 
plan medewerking te verlenen aan aan-
passing van de perceelsgrens.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 
30 oktober 2017 gedurende zes weken 
ter inzage bij de balie Vergunningen 
in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier 
uitsluitend op afspraak terecht, tel. 
14 035. Ook kunt u het plan bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

U kunt gedurende de termijn van te-
rinzagelegging een schriftelijke reac-
tie indienen bij de burgemeester en 
wethouders van Blaricum, Postbus 71, 
3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘inspraakreactie ontwerp bestemmings-
plan Waterschapslaan 11-13’. Ook kunt u 
een mondelinge reactie geven. Hiervoor 
maakt u een afspraak met de heer A. 
Testor van de BEL Combinatie, telefoon-
nummer 14 035. Dit kan tot drie werk-
dagen vóór de afloop van de termijn van 
terinzagelegging.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Waterschapslaan 11-13’ ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan 
‘Blaricummermeent Werkdorp, 
actualisatie F en G’ ter inzage

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G’ 
(NL.IMRO.0376.BPmeentFenG-Vo01) ter inzage ligt. 

Op 16 mei 2007 is het bestemmingsplan 
‘Blaricummermeent Werkdorp’ vast-
gesteld. Onderdeel daarvan was een 
bedrijvenpark. In het kader van het 
actualisatiebestemmingsplan 
‘Blaricummermeent Werkdorp 2016’ is 
onderzoek uitgevoerd naar de actuele 
behoefte aan een bedrijvenpark. Uit dit 
onderzoek bleek dat er minder marktbe-
hoefte was aan gronden voor het bedrij-
venpark. Daarom is voor een deel van 
het bedrijvenpark naar een alternatieve 
invulling gezocht.

Het op te stellen bestemmingsplan kent 
daarmee een dubbel karakter. Enerzijds 
wordt het al bestaande bedrijvenpark 
voorzien van een passende, conser-
verende bestemmingsregeling voor 
de komende planperiode van tien jaar 
(deelgebied F). Anderzijds voorziet het 
bestemmingsplan in het ruimtelijke 
kader voor circa 170 nog te bouwen 
nieuwe woningen (deelgebied G). Bekijk 
voor een compleet beeld de toelichting 
bij het bestemmingsplan.

Procedure
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt 
vanaf 25 oktober 2017 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen in het kantoor van de BEL Combi-
natie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt 
hier uitsluitend op afspraak terecht, tel. 
14 035. Ook kunt u het plan bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

U kunt gedurende de termijn van ter-
inzagelegging schriftelijk een reactie in-
dienen bij de burgemeester en wethou-
ders van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH 
Eemnes, onder vermelding van ‘inspraak-
reactie voorontwerpbestemmingsplan 
Blaricummermeent Werkdorp, actualisa-
tie F en G’. Ook kunt u een mondelinge 
reactie geven. Hiervoor maakt u een 
afspraak met de heer A. Testor van de 
BEL Combinatie, tel. 14 035. Dit kan tot 
drie werkdagen vóór de afloop van de 
termijn van terinzagelegging.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Blaricum Dorp’ (NL.IMRO.0376.BPDorpBlaricum-On01) 
ter inzage ligt. 

Dit voornamelijk actualiserende bestem-
mingsplan maakt de planologische 
regeling voor dit gebied up-to-date. 
Voorafgaand aan de terinzagelegging van 
het ontwerpbestemmingsplan is eerst 
een centrumvisie vastgesteld. Vervol-
gens is er een nota van uitgangspunten 
gemaakt en een voorontwerpbestem-
mingsplan voor inspraak vrijgegeven. 
Op basis van die besluitvorming wordt 
in het ontwerpbestemmingsplan geen 
mogelijkheid meer opgenomen om het 
aantal horecabedrijven uit te breiden. 
Ook wordt, naast enkele meer onder-
geschikte wijzigingen, een aantal ontwik-
kelingen verwerkt waarop al separate 
besluitvorming heeft plaatsgevonden, 
dan wel waarvoor planvorming (inclusief 
onderzoeken) genoeg is geconcretiseerd. 
Voor een compleet beeld leest u de 
toelichting bij het ontwerpbestemmings-
plan.

Procedure
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 
14 november 2017 gedurende zes we-
ken ter inzage bij de balie Vergunningen 
in het kantoor van de BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier 
uitsluitend op afspraak terecht, tel. 
14 035. Ook kunt u het plan bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

U kunt gedurende de termijn van ter-
inzagelegging schriftelijk een ziens-
wijze indienen bij de burgemeester en 
wethouders van Blaricum, Postbus 71, 
3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Blaricum Dorp’. Ook kunt u een monde-
linge reactie geven. Hiervoor maakt u 
een afspraak met de heer R. Lugard van 
de BEL Combinatie, tel. 14 035. Dit kan 
tot drie werkdagen vóór de afloop van 
de termijn van terinzagelegging. Het is 
niet mogelijk telefonisch of per e-mail 
uw zienswijze kenbaar te maken. 
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Met trillende handen aan de keukentafel zitten, omdat je partner bijna thuiskomt. Of jezelf onzichtbaar opstellen, zodat je 
ouders geen aanleiding hebben om wéér boos op je te worden. Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen volwassenen en kinde-
ren slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Daarmee is het één van de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland. 
Slachtoffers en plegers vinden het vaak moeilijk om erover te praten of hulp te zoeken. Daarom besteden wij tijdens de Week 
zonder Geweld, van 20 tot en met 26 november 2017, aandacht aan dit onderwerp. Want bijna altijd is hulp van buiten nodig om 
mishandeling te stoppen. 

Dit was echt de laatste klap
De 36-jarige Pieter vertelt: “Ik vind het 
achteraf moeilijk te begrijpen dat ik zo 
ver ben gegaan. Ik ben niet zo’n prater 
en uitte mijn emoties door te schreeu-
wen. Het werd steeds erger en tijdens 
een woedeaanval sloeg ik mijn vriendin 
zelfs. Ik schaamde me kapot en beloofde 
dat het nooit meer zou gebeuren. Maar 
ik kon mij niet aan mijn belofte houden. 
Mijn dochter werd steeds angstiger en 
haalde slechtere cijfers op school. Toen 
de juf ons hier op aansprak, besefte 
ik dat mijn woede-uitbarstingen niet 
vanzelf stoppen. Ik moest hulp zoeken 
om te voorkomen dat het volledig zou 
escaleren. De lerares wees mij op Veilig 
Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling. Met 
lood in mijn schoenen heb ik ‘s avonds 
de telefoon gepakt. Inmiddels gaat het 
met hulp van buiten weer vrij goed 
met ons. Ik heb natuurlijk nog wel eens 
woorden met mijn vriendin, maar ik ga 
niet meer door het lint. En zeker niet 
waar mijn dochter bij is.”

Veilig Thuis
Wilt u advies en hulp voor iemand
anders en/of voor uzelf? Praat erover 
met iemand die u vertrouwt, zoals een 
familielid, vriend of de huisarts. Of bel 
met Veilig Thuis. U kunt er 24/7 terecht 
via het gratis telefoonnummer 0800 - 
2000. Veilig Thuis is er voor iedereen, 
jong en oud, die te maken heeft met 

huiselijk geweld of kindermishandeling. 
U kunt voor hulp en ondersteuning ook 
contact opnemen met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin via 035 - 692 63 87.
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Voordracht voor nieuwe griffier 
Blaricum

Op 7 november 2017 heeft de werkgeverscommissie de heer drs. R.E. (Ralph) de 
Vries voorgedragen voor de benoeming van waarnemend griffier per 1 januari 
2018. De huidige griffier, de heer P. de Groot, gaat eind april 2018 met pensioen. De 
voordracht voorziet tevens in de benoeming als griffier per 28 april 2018. 

De heer De Vries was de afgelopen jaren werkzaam als lid van Provinciale Staten 
Utrecht en later als gedeputeerde van de provincies Utrecht en Noord-Holland.
De Vries: “Ik ben enthousiast om vanuit mijn politiek-bestuurlijke kennis en ervaring 
de gemeenteraad als griffier te kunnen ondersteunen en adviseren.”

De werkgeverscommissie is ervan overtuigd in de heer De Vries een goede opvolger 
van de heer De Groot te hebben gevonden en ziet de samenwerking vol vertrouwen 
tegemoet. Hij is iemand met veel ervaring in het lokaal en provinciaal bestuur. En 
daarnaast een stimulerende persoonlijkheid met verbindend vermogen. 

De gemeenteraad neemt op 28 november aanstaande een besluit over de voor-
dracht.

Ballonnen zijn nog steeds razend populair op feestjes, zoals bij de opening van een 
winkel of de oplevering van een nieuwe wijk. Uit onderzoek van adviesbureau TNO 
blijkt dat ballonnen niet alleen worden opgelaten bij grote evenementen, maar ook 
steeds vaker bij uitvaarten en bruiloften. Zo’n ballon die met de wind meedrijft sug-
gereert vrijheid, vrolijkheid! Het is een lange en mooie traditie, maar met een minder 
mooi randje.

Ballonnen in het milieu
Per jaar worden in ons land ongeveer 
één miljoen ballonnen opgelaten. Een 
kwart komt in de zee terecht, zegt 
Stichting De Noordzee die al dertien jaar 
in opdracht van Rijkswaterstaat telt wat 
er allemaal aanspoelt. Daar wordt het 
afval door vogels, vissen en zeehonden 
aangezien voor voedsel en opgegeten. 
De dieren raken daardoor verstopt of 
stikken. Ook walvissen, schildpadden 
en dolfijnen zijn slachtoffer. Ze krijgen 
ventielen of sierlinten in hun maag of ra-
ken in de linten verstrikt. De resterende 
ballonnen drijven in de zee in een plastic 
soep of spoelen aan op het strand.

Alternatieven
De gemeente Blaricum is daarom een 
campagne gestart om verenigingen, on-
dernemers, schoolbesturen en inwoners 
bewust te maken van de gevolgen van 
het oplaten van ballonnen. Er zijn al-
lerlei alternatieven te bedenken. Je kunt 
bellen blazen, bloemen op het water 
gooien of gebruik een confettikanon met 
(afbreekbare) confetti, zoals onlangs al 
in andere gemeenten gebeurde. We zijn 
ontzettend goed in feestvieren in Bla-
ricum. Laten we er samen voor zorgen 
dat wij feestvieren op zo’n manier dat 
we óók zorgzaam zijn voor het milieu! 
Voorbeelden en meer informatie vindt u 
op www.dieballongaatnietop.nl

Laat die ballon niet op

De gemeente Blaricum is er klaar voor om de komende maanden glad-
heid te voorkomen en te bestrijden. Alle informatie over onze gladheid-
bestrijding vindt u op www.blaricum.nl (Inwoners > Wegen en groen 
> Gladheidsbestrijding). Via @Gem_Blaricum op Twitter blijft u op de 
hoogte van de strooiacties.

GLADHEIDBESTRIJDING

Kom in actie als u geweld in huiselijke kring vermoedt!

Geweld in huiselijke kring is één van 
de meest omvangrijke geweldsvormen 
in onze samenleving. Meer dan 45 
procent van de bevolking wordt ooit 
slachtoffer van huiselijk geweld en 
119.000 kinderen zijn jaarlijks slacht-
offer.
Er zijn verschillende vormen van ge-
weld in huiselijke kring, bijvoorbeeld:
• kindermishandeling

• (ex-)partnergeweld 
• ouderenmishandeling
• oudermishandeling
•  eergerelateerd geweld en genitale 

verminking

Het komt voor in alle sociaal-
economische klassen en binnen alle 
culturen in de Nederlandse samenle-
ving. 

Daar maak je je toch sterk voor?EEN VEILIG THUIS

Bel gerust voor hulp en advies 0800 2000 of kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Huiselijkgeweld_stoptnooitvanzelf_420x594_A2.indd   1 20-11-14   16:52
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Tijdens de vrijwilligersavond (12 okto-
ber) zijn Cary Walhof, Karin Gunther 
Mohr en Beatrix Verweijen verkozen tot 
vrijwilligers van het jaar 2017. 

Deze Blaricumse vrijwilligers zetten zich 
al meer dan negen jaar in bij de voedsel-
bank in Huizen. De aanmoedigingsprijs 
2017 voor vrijwilligers onder de vijfen-
twintig jaar ging naar Alissa Miedema, 
Cherise Deuning, Jorrit Welters, Atefa 
Nazhat en Nabila Nazhat. Deze jonge 
vrijwilligers zetten zich in bij de kinder-
vakantieweek in de Malbak.

Vrijwilligers van het jaar 2017

Inwoner Blaricummermeent voert actie voor tweede AED
“Je staat nooit ’s ochtends op met de wetenschap dat je die dag iemands leven moet redden”

De Blaricummermeent beschikt over een AED. Ook heeft de gemeente borden 
geplaatst die aangeven hoe je bij het levensreddende apparaat kunt komen. Volgens 
initiatiefnemer en buurtbewoner Kimmy Visser is dit een mooie ontwikkeling, maar 
eigenlijk niet voldoende. Daarom zet ze zich in voor een tweede AED, aan de andere 
kant van de nieuwe wijk in Blaricum. 

Geen overbodige luxe
Sinds 3 februari 2017 hangt hij aan het 
huis van Kimmy: de Automatische Ex-
terne Defibrillator (AED). Voor het over-
grote deel betaald met behulp van giften 
van inwoners van De Blaricummer-
meent, maar ook de gemeente 
Blaricum leverde een flinke bijdrage. De 
AED is volgens Kimmy, zelf professioneel 
hulpverlener, geen overbodige luxe: 
“Het afgelopen half jaar hebben zich in 
de omgeving twee situaties voorgedaan 
waarbij de inzet van een AED nodig 
was.” Reanimatie én defibrillatie (het ge-
ven van een schok met de AED) binnen 
de eerste zes minuten bij een hartstil-
stand geeft een overlevingspercentage 
van 50 tot 70 procent. “Het lukt hulp-
diensten echter niet altijd om binnen zes 
minuten ter plaatse te zijn”, legt Kimmy 
uit. “Dan kan een AED in de buurt levens 
redden. Het apparaat dat hier hangt kan 
iedereen pakken en gebruiken. Het is 
niet beveiligd met een code. Omdat het 

voorzien is van plaatjes en een gesproken 
instructie, is het voor iedereen geschikt. 
Dus ook voor mensen die er geen erva-
ring mee hebben.” 

Het kan iedereen overkomen
Volgens Kimmy is het belangrijk dat inwo-
ners én ondernemers in De Blaricummer-
meent zich bewust zijn van het nut en 
de noodzaak van het apparaat: “Je staat 
nooit ’s ochtends op met de weten-
schap dat je die dag iemands leven moet 
redden. Of dat je zelf hulp nodig gaat 
hebben. Maar het kan iedereen over-
komen. Jou ook. Ook als je ogenschijnlijk 
gezond bent. En het gebeurt niet vaak, 
maar het komt ook voor bij kinderen. En 
De Blaricummermeent is een kinderrijke 
buurt. Op verschillende plaatsen zou een 
AED moeten hangen. Want als er aan 
de andere kant van de wijk iets gebeurt 
waarvoor je de AED nodig hebt, red je 
het niet in zes minuten om het apparaat 
te halen.” 

Inzamelingsactie
Voor een tweede AED, die aan het pand 
van het Experiencecenter De 
Blaricummermeent en restaurant Bruis 
komt te hangen, organiseert Kimmy 
een inzamelingsactie. In totaal heeft zij 
hiervoor een kleine 3400 euro nodig. 
Vanwege de locatie richt zij zich met 
name tot de ondernemers die er in de 
buurt gevestigd zijn. “Alle beetjes zijn 
welkom, maar wie vijfhonderd euro of 
meer doneert, krijgt als dank een gratis 
reanimatietraining”, aldus Kimmy.

Steun vanuit de gemeente
Wethouder Anne-Marie Kennis is trots 
op het initiatief van de Blaricumse: “Ik 
ben erg blij dat Kimmy zich hiervoor in-
zet. Het komt de veiligheid van de buurt 
ten goede. We hebben haar inspan-
ningen voor de eerste AED beloond met 
een bijdrage vanuit de gemeente. En ook 
deze actie zullen we zeker steunen. Ik 
hoop dat we er ook op mogen rekenen 
dat inwoners en ondernemers uit de 
buurt een steentje willen bijdragen.”
Kijk op voorjebuurt.nl en zoek op
Blaricummermeent AED.

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Iedere dinsdag – in de oneven 
weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 
Kijk voor informatie over 
de agenda op: 
www.mooisticht.nl 
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Met trillende handen aan de keukentafel zitten, omdat je partner bijna thuiskomt. Of jezelf onzichtbaar opstellen, zodat je 
ouders geen aanleiding hebben om wéér boos op je te worden. Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen volwassenen en kinde-
ren slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Daarmee is het één van de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland. 
Slachtoffers en plegers vinden het vaak moeilijk om erover te praten of hulp te zoeken. Daarom besteden wij tijdens de Week 
zonder Geweld, van 20 tot en met 26 november 2017, aandacht aan dit onderwerp. Want bijna altijd is hulp van buiten nodig om 
mishandeling te stoppen. 

Dit was echt de laatste klap
De 36-jarige Pieter vertelt: “Ik vind het 
achteraf moeilijk te begrijpen dat ik zo 
ver ben gegaan. Ik ben niet zo’n prater 
en uitte mijn emoties door te schreeu-
wen. Het werd steeds erger en tijdens 
een woedeaanval sloeg ik mijn vriendin 
zelfs. Ik schaamde me kapot en beloofde 
dat het nooit meer zou gebeuren. Maar 
ik kon mij niet aan mijn belofte houden. 
Mijn dochter werd steeds angstiger en 
haalde slechtere cijfers op school. Toen 
de juf ons hier op aansprak, besefte 
ik dat mijn woede-uitbarstingen niet 
vanzelf stoppen. Ik moest hulp zoeken 
om te voorkomen dat het volledig zou 
escaleren. De lerares wees mij op Veilig 
Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling. Met 
lood in mijn schoenen heb ik ‘s avonds 
de telefoon gepakt. Inmiddels gaat het 
met hulp van buiten weer vrij goed 
met ons. Ik heb natuurlijk nog wel eens 
woorden met mijn vriendin, maar ik ga 
niet meer door het lint. En zeker niet 
waar mijn dochter bij is.”

Veilig Thuis
Wilt u advies en hulp voor iemand
anders en/of voor uzelf? Praat erover 
met iemand die u vertrouwt, zoals een 
familielid, vriend of de huisarts. Of bel 
met Veilig Thuis. U kunt er 24/7 terecht 
via het gratis telefoonnummer 0800 - 
2000. Veilig Thuis is er voor iedereen, 
jong en oud, die te maken heeft met 

huiselijk geweld of kindermishandeling. 
U kunt voor hulp en ondersteuning ook 
contact opnemen met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin via 035 - 692 63 87.
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Voordracht voor nieuwe griffier 
Blaricum

Op 7 november 2017 heeft de werkgeverscommissie de heer drs. R.E. (Ralph) de 
Vries voorgedragen voor de benoeming van waarnemend griffier per 1 januari 
2018. De huidige griffier, de heer P. de Groot, gaat eind april 2018 met pensioen. De 
voordracht voorziet tevens in de benoeming als griffier per 28 april 2018. 

De heer De Vries was de afgelopen jaren werkzaam als lid van Provinciale Staten 
Utrecht en later als gedeputeerde van de provincies Utrecht en Noord-Holland.
De Vries: “Ik ben enthousiast om vanuit mijn politiek-bestuurlijke kennis en ervaring 
de gemeenteraad als griffier te kunnen ondersteunen en adviseren.”

De werkgeverscommissie is ervan overtuigd in de heer De Vries een goede opvolger 
van de heer De Groot te hebben gevonden en ziet de samenwerking vol vertrouwen 
tegemoet. Hij is iemand met veel ervaring in het lokaal en provinciaal bestuur. En 
daarnaast een stimulerende persoonlijkheid met verbindend vermogen. 

De gemeenteraad neemt op 28 november aanstaande een besluit over de voor-
dracht.

Ballonnen zijn nog steeds razend populair op feestjes, zoals bij de opening van een 
winkel of de oplevering van een nieuwe wijk. Uit onderzoek van adviesbureau TNO 
blijkt dat ballonnen niet alleen worden opgelaten bij grote evenementen, maar ook 
steeds vaker bij uitvaarten en bruiloften. Zo’n ballon die met de wind meedrijft sug-
gereert vrijheid, vrolijkheid! Het is een lange en mooie traditie, maar met een minder 
mooi randje.

Ballonnen in het milieu
Per jaar worden in ons land ongeveer 
één miljoen ballonnen opgelaten. Een 
kwart komt in de zee terecht, zegt 
Stichting De Noordzee die al dertien jaar 
in opdracht van Rijkswaterstaat telt wat 
er allemaal aanspoelt. Daar wordt het 
afval door vogels, vissen en zeehonden 
aangezien voor voedsel en opgegeten. 
De dieren raken daardoor verstopt of 
stikken. Ook walvissen, schildpadden 
en dolfijnen zijn slachtoffer. Ze krijgen 
ventielen of sierlinten in hun maag of ra-
ken in de linten verstrikt. De resterende 
ballonnen drijven in de zee in een plastic 
soep of spoelen aan op het strand.

Alternatieven
De gemeente Blaricum is daarom een 
campagne gestart om verenigingen, on-
dernemers, schoolbesturen en inwoners 
bewust te maken van de gevolgen van 
het oplaten van ballonnen. Er zijn al-
lerlei alternatieven te bedenken. Je kunt 
bellen blazen, bloemen op het water 
gooien of gebruik een confettikanon met 
(afbreekbare) confetti, zoals onlangs al 
in andere gemeenten gebeurde. We zijn 
ontzettend goed in feestvieren in Bla-
ricum. Laten we er samen voor zorgen 
dat wij feestvieren op zo’n manier dat 
we óók zorgzaam zijn voor het milieu! 
Voorbeelden en meer informatie vindt u 
op www.dieballongaatnietop.nl

Laat die ballon niet op

De gemeente Blaricum is er klaar voor om de komende maanden glad-
heid te voorkomen en te bestrijden. Alle informatie over onze gladheid-
bestrijding vindt u op www.blaricum.nl (Inwoners > Wegen en groen 
> Gladheidsbestrijding). Via @Gem_Blaricum op Twitter blijft u op de 
hoogte van de strooiacties.

GLADHEIDBESTRIJDING

Kom in actie als u geweld in huiselijke kring vermoedt!

Geweld in huiselijke kring is één van 
de meest omvangrijke geweldsvormen 
in onze samenleving. Meer dan 45 
procent van de bevolking wordt ooit 
slachtoffer van huiselijk geweld en 
119.000 kinderen zijn jaarlijks slacht-
offer.
Er zijn verschillende vormen van ge-
weld in huiselijke kring, bijvoorbeeld:
• kindermishandeling

• (ex-)partnergeweld 
• ouderenmishandeling
• oudermishandeling
•  eergerelateerd geweld en genitale 

verminking

Het komt voor in alle sociaal-
economische klassen en binnen alle 
culturen in de Nederlandse samenle-
ving. 

Daar maak je je toch sterk voor?EEN VEILIG THUIS

Bel gerust voor hulp en advies 0800 2000 of kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Huiselijkgeweld_stoptnooitvanzelf_420x594_A2.indd   1 20-11-14   16:52
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Tijdens de vrijwilligersavond (12 okto-
ber) zijn Cary Walhof, Karin Gunther 
Mohr en Beatrix Verweijen verkozen tot 
vrijwilligers van het jaar 2017. 

Deze Blaricumse vrijwilligers zetten zich 
al meer dan negen jaar in bij de voedsel-
bank in Huizen. De aanmoedigingsprijs 
2017 voor vrijwilligers onder de vijfen-
twintig jaar ging naar Alissa Miedema, 
Cherise Deuning, Jorrit Welters, Atefa 
Nazhat en Nabila Nazhat. Deze jonge 
vrijwilligers zetten zich in bij de kinder-
vakantieweek in de Malbak.

Vrijwilligers van het jaar 2017

Inwoner Blaricummermeent voert actie voor tweede AED
“Je staat nooit ’s ochtends op met de wetenschap dat je die dag iemands leven moet redden”

De Blaricummermeent beschikt over een AED. Ook heeft de gemeente borden 
geplaatst die aangeven hoe je bij het levensreddende apparaat kunt komen. Volgens 
initiatiefnemer en buurtbewoner Kimmy Visser is dit een mooie ontwikkeling, maar 
eigenlijk niet voldoende. Daarom zet ze zich in voor een tweede AED, aan de andere 
kant van de nieuwe wijk in Blaricum. 

Geen overbodige luxe
Sinds 3 februari 2017 hangt hij aan het 
huis van Kimmy: de Automatische Ex-
terne Defibrillator (AED). Voor het over-
grote deel betaald met behulp van giften 
van inwoners van De Blaricummer-
meent, maar ook de gemeente 
Blaricum leverde een flinke bijdrage. De 
AED is volgens Kimmy, zelf professioneel 
hulpverlener, geen overbodige luxe: 
“Het afgelopen half jaar hebben zich in 
de omgeving twee situaties voorgedaan 
waarbij de inzet van een AED nodig 
was.” Reanimatie én defibrillatie (het ge-
ven van een schok met de AED) binnen 
de eerste zes minuten bij een hartstil-
stand geeft een overlevingspercentage 
van 50 tot 70 procent. “Het lukt hulp-
diensten echter niet altijd om binnen zes 
minuten ter plaatse te zijn”, legt Kimmy 
uit. “Dan kan een AED in de buurt levens 
redden. Het apparaat dat hier hangt kan 
iedereen pakken en gebruiken. Het is 
niet beveiligd met een code. Omdat het 

voorzien is van plaatjes en een gesproken 
instructie, is het voor iedereen geschikt. 
Dus ook voor mensen die er geen erva-
ring mee hebben.” 

Het kan iedereen overkomen
Volgens Kimmy is het belangrijk dat inwo-
ners én ondernemers in De Blaricummer-
meent zich bewust zijn van het nut en 
de noodzaak van het apparaat: “Je staat 
nooit ’s ochtends op met de weten-
schap dat je die dag iemands leven moet 
redden. Of dat je zelf hulp nodig gaat 
hebben. Maar het kan iedereen over-
komen. Jou ook. Ook als je ogenschijnlijk 
gezond bent. En het gebeurt niet vaak, 
maar het komt ook voor bij kinderen. En 
De Blaricummermeent is een kinderrijke 
buurt. Op verschillende plaatsen zou een 
AED moeten hangen. Want als er aan 
de andere kant van de wijk iets gebeurt 
waarvoor je de AED nodig hebt, red je 
het niet in zes minuten om het apparaat 
te halen.” 

Inzamelingsactie
Voor een tweede AED, die aan het pand 
van het Experiencecenter De 
Blaricummermeent en restaurant Bruis 
komt te hangen, organiseert Kimmy 
een inzamelingsactie. In totaal heeft zij 
hiervoor een kleine 3400 euro nodig. 
Vanwege de locatie richt zij zich met 
name tot de ondernemers die er in de 
buurt gevestigd zijn. “Alle beetjes zijn 
welkom, maar wie vijfhonderd euro of 
meer doneert, krijgt als dank een gratis 
reanimatietraining”, aldus Kimmy.

Steun vanuit de gemeente
Wethouder Anne-Marie Kennis is trots 
op het initiatief van de Blaricumse: “Ik 
ben erg blij dat Kimmy zich hiervoor in-
zet. Het komt de veiligheid van de buurt 
ten goede. We hebben haar inspan-
ningen voor de eerste AED beloond met 
een bijdrage vanuit de gemeente. En ook 
deze actie zullen we zeker steunen. Ik 
hoop dat we er ook op mogen rekenen 
dat inwoners en ondernemers uit de 
buurt een steentje willen bijdragen.”
Kijk op voorjebuurt.nl en zoek op
Blaricummermeent AED.

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Iedere dinsdag – in de oneven 
weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 
Kijk voor informatie over 
de agenda op: 
www.mooisticht.nl 
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Familieberichten
Overleden
06-09-2017  Gerard Loman, geboren 

23-04-1942
22-09-2017  Gerardus Lambertus Vitus 

Vos, geboren 28-02-1955
05-10-2017  Jozefina Francisca 

Hermina (Fien) Zeegers-
van Beers,  
geboren 07-12-1930

13-10-2017  Elbertus Johannes Maria 
(Bert) Lanphen,  
geboren 17-07-1935

18-10-2017  Albert Tunnis Jan (Bert) 
Oosterhoff,  
geboren 26-04-1943

Geboren
06-10-2017 Noortje Hol
07-10-2017 Lewis Coenraad Huijg
14-10-2017 Bibi rosie Scottie Somers
21-10-2917 Yzah Zonne Velasques
26-10-2017 Jinte de Jong
31-10-2017 Lucas Niels Jesse Kroph
03-11-2017 André Lucena Toes

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 
mooiste modernisten. www.singerlaren.nl.
HKB 25 nov t/m 17 maart 2018 tentoon-
stelling van verkregen aanwinsten in de 
periode 2015-2017. Openingstijden: don 
20.00-22.00 uur en zat van 14.00-16.00 
uur. www.historischekringblaricum.nl.
Bel Art t/m 9 januari 2018 Tentoonstel-
ling in teken van kunstenaarsfamilie. 
Werken van Sara Raaff (tekeningen en 
schilderijen), haar dochter Karin de Boer 
(schilderijen) en kleinzoon Rein Roe-
lofsz (meubels en ringen). Openings-
tijden tijdens kantooruren van het Bel 
Kantoor.

WELZIJN/ CULTUUR
Health Center Fit 7 jan 2018 FIT-Nieuw-
jaarsZit op het Stichtse Strandje. De IJs-
mannen Henk van den Bergh en Tjerk 
Visser zullen de ZIT begeleiden. Op 14 
jan 2018 organiseert FIT m.m.v. olym-
pisch schaatskampioen Jochem Uytde-
haage een Spinningmarathon. Met deze 
marathon wil FIT zoveel mogelijk geld 

inzamelen voor Skate4AIR. Deze orga-
nisatie zet zich, met Jochem Uytdehaage 
als ambassadeur, in om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor onderzoek naar 
taaislijmziekte. Iedereen die mee wil 
doen en een bijdrage wil leveren, kan 
een spinningbike reserveren voor 1 tot 
4 uur. Het programma staat in het teken 
van een lach en een traan. Er komen bij-
zondere gasten, de muziek is verrassend 
en gevarieerd met live optredens en de 
deelnemers en toeschouwers kunnen ge-
nieten van Healthy hapjes en drankjes. 
Meer info op www.healthcenterfit.nl
Special Friday bij PC Helpdesk Bel 
50+ vragen over of problemen met uw 
I-pad? Kom dan op vrijdagochtend van 
10.00–12.00 uur naar de PC Helpdesk 
BEL in Het Brinkhuis, € 3,- per bezoek. 
www.pchelpdeskbel.nl.
Dialoog mantelzorgers om mantelzorg 
goed vol te houden, is het van belang dui-
delijk aan te geven wat jij en degene(n) 
voor wie je zorgt, nodig hebben. Wil je 
daarover in gesprek met andere mantel-
zorgers en ervaringen delen: 30 novem-

ber in het Brinkhuis, inloop 19.00 uur 
en dialoog 19.30-21.00 uur. Deelname 
kosteloos. Aanmelden vóór 15 nov via 
06-3199565 of cresing@versawelzijn.nl.
Rouwcafé Gooi en Eemland 19 nov 
13.30–16.00 uur. Mogelijkheid tot het 
vilten van een steen, een creatieve maar 
helende manier om uiting te geven aan 
verlies en rouw. Opgeven via rouw-
cafehumanitaseemland@gmail.com. 
Ook gelegenheid voor een wandeling 
voor wie niet wil vilten. Na afloop van 
workshop en wandeling voldoende ge-
legenheid om na te praten. Toegang 
gratis, een financiële bijdrage wordt op 
prijs gesteld. www.versa.welzijn.nl en  
www.humanitas.nl/afdeling/eemland/ 
activiteiten/rouwcafe. 
Dorpskerk op 13 en 14 dec Het Blari-
cums Kerstdiner; een driegangendiner, 
begeleid met mooie wijnen, frisse dran-
ken en live muziek in een prachtige en 
warme tent in de Dorpstuin op het Ach-
terom 1. Kosten slechts €€15,-, event is 
mede mogelijk gemaakt door vele Bla-
ricumse ondernemers.  17 dec 16.30 uur 

FamilieKerstFeest met samen zingen en 
muziek maken, optreden van kinder-
kerstkoor en minimusical ‘Superkerst’. 
Geschikt voor alle leeftijden, toegang 
vrij, inzameling bij de uitgang. 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.
Big City, you’re so pretty in deze thea-
tertour brengt Clous van Mechelen met 
Nol van Bennekom de zanger/muzikant 
het repertoire van Tol Hansse tot leven. 
22 nov in het Vitus, aanvang 20.30 uur, 
zaal open 19.30 uur, kaarten à €10,- te 
reserveren via hetvitus@gmail.com, ook 
aan de zaal.
Blaercom Jazzcafé 19 nov ‘Zosja’, aan-
vang 15.00 uur. Entreeprijs zonder buffet 
€10,- en met buffet € 24,50. 
Toneelvereniging Blaricum u kunt 
nog kijken op vrijdag 17 en zaterdag 18 
nov naar We betalen niet meer!, onder  
regie van Robert Ceelen naar een stuk van  
Dario Fo. In het Vitus, zaal open  
19.30 uur, aanvang 20.15 uur.  
Kaarten à € 7,- reserveren via  
06-22196851 of 
www.toneelverenigingblaricum.nl. 

Nieuw in Blaricum
Bij Trimsalon met Bubbels wordt de hond met de juiste techniek en kennis 
van ieder hondenras in het bijpassende of gewenste model getrimd. 

‘Ook honden die niet geknipt of ge-
plukt hoeven te worden, hebben baat bij 
een bezoek; verhaart uw hond heel erg, 
breng hem langs en u zult versteld staan 
hoeveel haar er in de trimsalon achter-
blijft en hoe mooi uw hond in zijn vacht 
zit na de behandeling. Natuurlijk kunt u 

tussen de trimbeurten door altijd langs 
komen om de ogen vrij te laten knippen 
of met alle andere vragen.’

Trimsalon met Bubbels, Caroline Polfliet
Windvang 18, 06-15539151

www.trimsalonmetbubbels.nl

Groencommissie zoekt leden
In de Dialoog Blaricum zijn inwoners en het gemeentebestuur in gesprek gegaan 
over de toekomst van het dorp. Verschillende onderwerpen kwamen ter discussie 
waaruit diverse werkgroepen zijn ontstaan. Zo ook de Groencommissie.

De Groencommissie is inmiddels met 
veel enthousiasme gestart; ze heeft zich 
goed laten informeren door de groenaf-
deling van de gemeente over de huidige 
werkwijze, heeft doelstellingen gefor-
muleerd om het groenonderhoud beter te 

laten plaatsvinden en het probleem van 
zwerfvuil aan te pakken. Ze zijn nog op 
zoek naar twee leden uit de Blaricum-
mermeent en één uit het Oude Dorp. In-
teresse? Mail naar bestuurssecretariaat@
blaricum.nl. 

De kogel is door de kerk: 
voortzetting herindelingsprocedure                                                                                         
door Adrie van Zon
Ondanks het feit dat eerder onderzoek heeft aangetoond dat de gemeenten 
Huizen, Laren en Blaricum over voldoende bestuurskracht beschikken, hebben 
de Gedeputeerde Staten (GS) op 8 november jl. besloten de wettelijke proce-
dure voor een fusie tussen de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren voort te 
zetten met als eerste haalbare datum 1 januari 2021.                                   

GS zijn van mening dat het gedane 
voorstel van de drie gemeenten om met 
gemandateerde wethouders te werken 
niet bijdraagt aan de versterking van de 
regionale bestuurskracht en de demo-
cratische legitimiteit, omdat de gemeen-
teraden zo op afstand worden gezet. Ook 
constateren ze dat het voorstel niet in lijn 
is met het recente regeerakkoord, waarin 
wordt gezegd dat herindeling gewenst is 
voor gemeenten die jarenlang in hoge 
mate afhankelijk zijn van gemeenschap-
pelijke regelingen voor essentiële taken. 
Het voorstel past volgens GS ook niet 
binnen de gestarte wettelijke procedure 
voor gemeentelijke herindeling, waarbij 

is ingezet op maximaal drie gemeenten 
in de regio. GS hebben daarnaast beslo-
ten vast te houden aan de ontwikkeling 
van één gemeente Gooi en Vechtstreek in 
de toekomst. 

Bezwaren
Het herindelingsontwerp ligt (uiterlijk  
1 september 2018) acht weken ter inza-
ge in de gemeentehuizen. Gedurende die 
termijn kan iedere burger zijn mening 
over het ontwerp kenbaar maken bij de 
provincie. De gemeenteraden kunnen tot 
uiterlijk drie maanden na de ontvangst 
van het herindelingsontwerp hun ziens-
wijzen kenbaar maken aan GS. 

Hei&wei_nr499.indd   12 14-11-17   13:16


