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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

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
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Blaricum 200
door burgemeester Joan de Zwart-Bloch

2017 is het jaar dat Blaricum ‘echt’ 200 jaar bestaat. 1817 was namelijk 
het jaar dat, na de offi ciële toekenning van de status van zelfstandige 

gemeente op 13 december 1815, die zelfstandigheid ook echt verzilverd 
werd met een eigen gemeentebestuur. 

2017 is ook het jaar dat de Provincie 
Noord-Holland heeft besloten dat Bla-
ricum, Laren en Huizen per 1 januari 
2021 een nieuwe gemeente gaan vor-
men. De gevoelens daarover lopen 
uiteen. Sommige inwoners vinden dat 
we tot het uiterste moeten gaan met 
het vechten voor onze zelfstandigheid, 
sommige zijn teleurgesteld maar be-
rusten en anderen vinden dit voorstel 
voor opschaling nog niet ver genoeg 
gaan. 

Wat we in ieder geval met elkaar delen, 
is de liefde voor ons prachtige dorp, 
waar we zo gezegend zijn te mogen 
wonen. Zeven jaar geleden hebben we 
met elkaar gekeken naar hoe we willen 
dat Blaricum er in 2030 uitziet. Dat is 
vooral dorps en kleinschalig met be-
houd van authentieke kenmerken; de 
oude boerderijen, de klinkerwegge-

tjes, de heggen en hagen in het Oude 
Dorp, maar ook de karakteristieke uit-
straling van Crailo, het Villagebied, de 
Bijvanck en de Blaricummermeent. 

De vijf dorpsdelen met elkaar verbon-
den tot Blaricummers onder elkaar; 
‘ons kent ons’, maar dan zonder be-
nauwende bemoeizucht. We zijn in 
2030 ook nog steeds trots op ons na-
tuurschoon: bos, hei, engen en niet te 
vergeten het water waar Blaricum voor 
1/3 uit bestaat! En we hopen nog steeds 
een bloeiend verenigingsleven te heb-
ben waarin veel bewoners actief zijn, 
naast de gezelligheid die het dorp biedt 
met een breed voorzieningenniveau 
op het gebied van winkels en horeca, 
maar ook door feestelijke evenementen 
en activiteiten op het gebied van kunst 
en cultuur. 

Vervolg op pagina 2

035-820 03 20
uwgemaksdiensten.nl

Fijne feestdagen
Hei & wei wenst u heel warme en 

dierbare kerstdagen en een heel geluk-
kig 2018 vol met liefde en gezondheid. 

Voor iedereen
die mee wil tellen

door Sabine Fijn van Draat

Wandelend van Stut naar Wassenaer,
tel ik vierenzestig stappen.

Het kan ook wat minder zijn, zomaar,
ik zie het, zeg maar, als etappe.

 
Nu is mijn binnenbeenlengte al jaren,

een kleine negenentachtig 
centimeter lang. 

Met mijn eenmetertachtig, 
tot de haren,

geloof ik in een stapsgewijze 
samenhang.

 
Immers de wortel uit mijn benen, 

min de helft van mijn lengte
 in ‘t kwadraat,

is toch gelijk aan het aantal
 straatstenen, 

dat zich door mijn stap 
overbruggen laat.

 
Valt deze vierenzestig nu in 

de categorie tic,
of een simpel weetje, welbeschouwd.

Vast bruikbaar voor iemand 
die net als ik,

stiekem erg van tellen houdt. 

Het jaar 2017 
We zijn in de laatste maand, 
Een mooi, ja een super mooi 

hei & wei-jaar. Met nummer 500! 
Een kroon op al die vrijwilligersuren. 

Geweldig om deel uit te maken 
van hei & wei. 

Elke maand dat kleurrijke 
blad in de brievenbus. 

Redactievergaderingen, proefdruk, 
spellingscheck, de defi nitieve druk 

en dan de bezorger die door weer en 
wind hei & wei in alle brievenbussen 

in Blaricum bezorgt. 

Op naar 2018.
Heel veel liefde, geluk, gezondheid, 
warmte, sportiviteit en gezelligheid 
gewenst voor iedereen die dit leest. 

namens het bestuur, 
Jacqueline Gesink 

Café d’Ouwe Tak vraagt, inmiddels traditiegetrouw, aan haar gasten hoeveel 
kerstballen er aan het plafond hangen. Met uw antwoord op een bierviltje 

dingt u mee naar een diner voor twee personen.
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Blaricummermeent Kerstactie 
voor voedselbank ’t Gooi
door Nelliette van Wijck 
Brenda Boot, bewoonster van de Blaricummermeent, is begaan met de mede-
mens en weet uit ervaring dat er in Nederland, ook in ’t Gooi, armoede bestaat. 
Vooral het lot van de kinderen in deze situatie trekt zij zich aan. Ze besloot 
daarom iets voor die kinderen te gaan doen.

Ze kwam op het idee een kerstactie te 
beginnen met medebewoners van de Bla-
ricummermeent en plaatste een oproep 
op de Facebook site ‘Blaricummermeent 
Ditjes en Datjes’. Al snel kreeg zij de tip 
om samen te gaan werken met voedsel-
bank ’t Gooi zodat de spullen van haar 
actie terecht zouden komen bij de ge-
zinnen die het het hardst nodig hebben. 
Voedselbank ’t Gooi reageerde enthousi-
ast op deze kerstactie. Brenda nam con-
tact op met verschillende supermarkten 
die hun medewerking wilden verlenen en 
zo werd de Blaricummermeent Kerstac-
tie concreet.

Wat houdt deze kerstactie in?
Met deze actie hoopten Brenda en de 
Voedselbank ’t Gooi veel gezinnen iets 
extra’s te kunnen geven rond de kerstda-
gen. In ’t Gooi maken ongeveer 485 ge-
zinnen gebruik van de voedselbank. 
Op 2 en 9 december jl. stonden inwoners 
van de Blaricummermeent vanaf 10.00 
uur in verschillende supermarkten in 
’t Gooi; de Jumbo in Laren, de Plus in 
Huizen Oostermeent en de Coop in Bla-
ricum Bijvanck. De klanten werden bij 
binnenkomst verwezen naar een schap, 
gevuld met producten die Brenda geko-
zen had voor deze actie. Bij dit schap 
stonden de vrijwilligers voor uitleg en 
advies klaar en konden de klanten iets 
uit het schap in hun winkelwagen leggen. 
Na het afrekenen leverden de klanten de 
gekochte artikelen in bij de vrijwilligers 
en aan het einde van de dag werden de 
gevulde kratten opgehaald door de voed-
selbank. Ook de medewerkers van De 
Malbak hebben kratten neergezet voor 

hun bezoekers. Dus ook daar werd deel-
genomen aan deze Blaricummermeent 
Kerstactie.

Brenda’s keuze
Brenda had producten gekozen die nor-
maliter niet vaak in de voedselpakketten 
zitten, zoals: kerstbrood, oliebollenmix, 
pasteibakjes, ragout, vruchten op sap, 
chocolaatjes, ossenstaart- of kippensoep, 
limonadesiroop, chocoladehagel, knak-
worstjes en nootjes. 

De Blaricummermeent Kerstactie is een 
groot succes geworden. Wellicht krijgt 
deze actie volgend jaar een vervolg.

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

King Billy en Paddington

Ik nam een kleine vliegvakantie 
naar Engeland. Daar kwam ik 
terecht in een licht gespannen 
sfeer. Had iets te maken met 
de Brexit en de EU. Tenmin-
ste, dat was het geval bij mijn 
gepensioneerde vrienden. Om 
ze wat te plagen gaf ik hen 
als cadeau een Nederlandse 
herinneringsmunt van Michiel 
de Ruyters tocht naar Chatham 
in 1667. Best wel gewaagd. Dát 
heb ik gemerkt. Ze pareerden 
namelijk mijn ‘geschenk’ door 
onze ‘King Billy’, Willem III 
van Oranje, als een lullig leeg-
hoofd af te schilderen, die zo 
ongeveer bij toeval in 1689 de 
Engelse, Schotse en Ierse troon 
veroverde. 
Als vredesgebaar nodigden ze 
me daarna uit voor de kinder-
fi lm Paddington 2. Als echte 
fans vanaf hun kinderjaren. Ze 
hadden zijn boekjes zorgvuldig 
bewaard. Ook nu nog lazen ze 
daar geregeld in. Over het beer-
tje, dat gevonden was op Pad-
dington Station. Weer volgden 
ze zijn avonturen en smeerden 
in gedachten diens heerlijke 
marmeladesandwiches. 
Zo stonden we dan alle drie 
in de rij voor de bioscoop. 
Rondom ons dromden vooral 
veel kleine kinderen. Even 
deden wij alsof wij, ouderen, 
in de verkeerde rij stonden. 
Maar ons jeugdsentiment 
overwon. We gaven de kinderen 
de starende Paddington-blik en 
liepen verheugd de zaal in. Het 
werd genieten. Briljant en gees-
tig was het. Het kwieke, slimme 
beertje met zijn uitgezakte rode 
hoed en blauwe jasje werkte zó 
vertederend. ‘Beter dan deel 
één’, zei men. En, voor het eerst 
hadden wij een prachtig vrij 
uitzicht op het héle scherm. 
Voor ons kwamen namelijk de 
vele kleine kinderkopjes amper 
boven de rugleuning uit.
Daarna nog een paar leuke 
dagen gehad en toen weer terug 
naar huis. Op de luchthaven 
moest ik op bevel van de be-
veiligers mijn armen zijwaarts 
strekken. Werd overal beklopt. 
Stond daar even met een afge-
zakte broek: mijn riem lag nog 
in de bak naast mijn reistas. 
Daar sta je dan in je Hollandse 
onderbroek. Exit King Billy…

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

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

Vervolg van pagina 1
De kwaliteiten die we zo belangrijk vin-
den als verbindend element in ons dorp 
worden niet bepaald door het gemeen-
tebestuur, maar vooral door ons als in-
woners samen met het gemeentebestuur. 
Wij zijn de dragers van onze gemeen-
schap en bepalen daarmee in hoge mate 
hoe onze leefomgeving eruit ziet en zor-
gen ervoor dat de leefbaarheid van ons 
dorp gekoesterd wordt. Laten we dat 
vooral met elkaar voor ogen houden in 
de komende tijd…

Voor nu wens ik u heel mooie feestda-
gen toe, samen met allen die u dierbaar 
zijn.

Verhuisplannen?

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

 

Brenda Boot, initiatiefneemster van de 
Blaricummermeent Kerstactie
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Benjamin Foundation

Het laatste grote feest van de Blari-
cumse Benjamin Foundation heeft 
maar liefst € 27.500 opgebracht. De 
stichting die zich inspant om kinderen 
met een meervoudige handicap in ont-
wikkelingslanden te helpen, gaat vanaf 
2018 verder als het ‘Benjamin Koer-
huis Fonds’ van het Liliane Fonds.

‘Iedere euro die we dit jaar nog ontvan-
gen, besteden we aan de Madres Parti-
cipantes in Bolivia, en aan Benjamin 
House; het multifunctionele revalidatie-
centrum in Karagwe, Tanzania dat we 
samen met het Liliane Fonds en de lo-

kale organisatie hebben gebouwd. Hier 
worden inmiddels meer dan duizend kin-
deren - en hun families - per jaar gehol-
pen’, aldus Henri Koerhuis, grondlegger 
van de Benjamin Foundation. 

De stichting doneert eind dit jaar in totaal 
€ 45.000 aan Benjamin House. Hierin 
zijn ook een gift van € 10.500 van de 
Gooische Rally van de Lions Club Blari-
cum-Laren verwerkt én een riante schen-
king van een anonieme gever.  

Inspiratiebron
De realisatie van Benjamin House sluit 

een fase af en luidt een nieuwe in. (Vie-
ren van) Benjamins korte leven vol onge-
mak, de allerbeste zorg en liefde van zijn 
ouders en broers was in 2006 de directe 
aanleiding om de Benjamin Foundation 
op te richten. Met ingang van 2018 wordt 
hij dus de naamgever en inspiratiebron 
van een nieuw fonds dat kinderen zoals 
hij in Tanzania álle kansen biedt op een 
volwaardiger bestaan. Wilt u het Benja-
min House steunen? Dat kan! Maak uw 
bijdrage over op IBAN NL08 RABO 
0303080000 van het Liliane Fonds, on-
der vermelding van Benjamin Koerhuis. 
Ieder bedrag is welkom! 

Jean-Jacques François
Dorpsgenoot Jean-Jacques is meer dan 
tien jaar verbonden geweest aan de Ben-
jamin Foundation en heeft ook op vele 
spectaculaire manieren geld ingezameld; 
in 2008 reed hij met zijn vader in een 
recordtijd als eerste Nederlanders ooit 
op een Porsche Diesel tractor uit 1960 
de Elfstedentocht en in 2012 organi-
seerde hij Expeditie Channel Crossing 
waar hij met een vouwkano model 1937 
naar Engeland kanode. In 2013 heeft hij 
met succes het dak van Afrika bereikt 
met zijn Expeditie Kilimanjaro. Geheel 
terecht heeft hij dan ook de Benjamin 
Award mogen ontvangen. ‘We hebben 
een waanzinnig laatste feest georgani-
seerd en een bedrag opgehaald waar je 
kippenvel van krijgt.’

Willem van den Hazel en Wilco Priester, 
oerboeren met ambitie
door Bert Hartman
Blaricum krijgt zijn dorpsboerderij terug. Daar gaan Willem van den Hazel en Wilco Priester voor zorgen. Vanaf deze 
maand zijn ze de nieuwe pachters van de Agrarische Stichting Blaricum. Het tweetal staat te popelen om aan de slag te 
gaan, bij de boerderij aan de Eemnesserweg en op de bijbehorende percelen in en om het dorp. Direct contact met de 
omgeving staat daarbij centraal.

De pachtboerderij stond ruim een jaar 
leeg sinds het pensioen van de vorige 
pachter, een vleesveehouder. Sindsdien 
is het bestuur van de Agrarische Stich-
ting Blaricum op zoek naar nieuwe 
ondernemers, die de agrarische bedrij-
vigheid in het dorp voortzetten. De uit-
drukking ‘een gat in de lucht springen’, 
kreeg voor Willem van den Hazel pas 
echt betekenis toen hij hoorde dat hij sa-
men met zijn compagnon de pachtboer-
derij in Blaricum mag runnen. ‘Wat was 
ik blij, dat wij de uitverkorenen waren. 
Zo voelde dat echt.’ Wilco Priester knikt 
instemmend aan tafel voor een lunch in 
café Moeke Spijkstra. Hoewel zijn com-
pagnon de boerderij gaat bewonen en de 
dagelijkse leiding krijgt, steekt hij ook 
waar nodig de handen uit de mouwen. 
‘Hiermee komt een droom van ons bei-
den uit. We zijn al veel langer op zoek 
naar een mogelijkheid om samen een 
boerenbedrijf te beginnen. Op onze ma-
nier, met onze eigen ideeën over verant-
woord voedsel produceren.’

Rijke ervaring
Beide compagnons hebben een rijke er-
varing in de internationale land- en tuin-
bouw. Willem, geboren en getogen op 
een boerderij op de Veluwe, zwierf de 
hele wereld over voor het ontwikkelen 
van agrarische projecten, van Tanzania 
tot Afghanistan. Wilco nam na zijn stu-
dietijd het Zeeuwse akkerbouwbedrijf 
over van zijn vader. Later specialiseerde 
hij zich in bewaarsystemen voor aardap-
pelen en uien. Al die leerzame ervarin-
gen willen ze nu toepassen in Blaricum. 

Willem lachend: ‘Maar dan wel anders. 
We draaiden vooral grootschalige pro-
jecten met vergaande specialisaties. In 
Blaricum mikken we juist op een grote 
diversiteit.’ Wilco: ‘We richten ons op 
verse en smaakvolle producten, die echt 
passen hier in deze streek.’

Ambitie
Als basis voor de inschrijving op de 
pachtboerderij, dient het bedrijfsplan 
‘Oerboeren met ambitie’. Willem: ‘Kwa-
liteit staat ver boven kwantiteit. We zit-
ten hier in een regio, waar de mensen 
iets extra’s over hebben voor eerlijke en 
smaakvolle producten. In een straal van 
dertig kilometer hebben we zo een ge-
weldig afzetgebied. Een mooie bijkom-
stigheid, qua commerciële kansen, maar 
ook vooral vanwege de interesse voor 

het verhaal achter een product.’ Zonder 
winst kunnen we niet duurzaam onder-
nemen, beseft Willem. ‘Maar het is niet 
ons hoogst haalbare doel. Integendeel. 
We geven ook terug, door te investeren 
in de boerderij, landerijen en samenle-
ving.’ Hoewel ze zakelijk allebei nog 
nauw betrokken zijn bij de agrarische 
sector, missen ze vooral het authentieke 
karakter dat de sector zo speciaal maakt. 
‘Dat van het oorspronkelijke gemengde 
bedrijf met melkvee, kippen, groenten 
en fruit. 
Daarnaast gaan we kijken welke pro-
ducten we zelf kunnen verwerken, zoals 
zuivel, sappen of jams, die we verkopen 
in een smaaklokaal dat we ook willen in-
richten. En waar wij de klant willen laten 
meegenieten van die speciale agrarische 
beleving.’

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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Centrum voor Cardiologie - Kloosterhof 4 - Blaricum 

Architectuur & Advies

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer, Ekelshoek 21, 1261 TT Blaricum. 
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v.l.n.r. Henri Koerhuis, medeorganisatoren en winnaars van de Benjamin Award 
2017 Simone van Seggelen en Jean-Jacques François, directeur Benjamin House 
Aggrey Mashanda

Wilco Priester (l) en Willem van den Hazel (r), oerboeren met ambitie
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‘Word zelf fi losoof’

door Adrie van Zon
Dit is de titel van het boek van fi losoof Jan Bransen. In zijn boek legt hij uit 
welke fi losofi sche vaardigheden we in het dagelijks leven kunnen gebruiken om 
een eigen mening te vormen. Zo’n fi losofi sche bijspijkering is hard nodig. 

In zijn boek ‘Masser Brock’ wijst hij op 
het hedendaagse meningencircus, waarin 
zonder onderbouwing de ene na de ande-
re opvatting over tafel vliegt. We hebben 
recent gezien bij de discussie in DWDD 
over ‘MeToo’ hoe moeilijk het is om tot 
een afgewogen mening te komen. Er 
werden mensen beschadigd met alle ge-
volgen van dien. We gebruiken de woor-
den in onze alledaagse taal met groot 
gemak, zonder ons druk te maken over 
de betekenis die deze woorden hebben. 
We luisteren niet en hebben snel, soms 
te snel, ons oordeel klaar, zonder dat we 
feiten en achtergronden kennen. De soci-
ale media presenteren oneliners, emoties 
en vooral beelden. Voor gedegen feiten-

onderzoek is meestal geen tijd meer. Het 
gevolg is dat feiten en meningen over 
een kam geschoren worden waardoor 
waarheidsbevinding bemoeilijkt wordt. 
Hoe kritisch moeten we zijn ten opzichte 
van de media en van onszelf. In het boek 
van Jan Bransen wordt het allemaal goed 
uitgelegd. 

In vertrouwelijke sfeer praten over 
hetgeen fi losofen allemaal beweren
Je kunt ook boeken gaan lezen van an-
dere fi losofen zoals ‘Op naar geluk’ 
van Ap Dijksterhuis, ‘Bureaucratie is 
een inktvis’ van Reneé  Bos, ‘Waarom 
melk duurder is dan cola’ van Bas Ha-
ring, ‘Gratis geld voor iedereen’ van 
Rutger Bregman,  ‘Sapiëns’ van Yuval  
Noah Harari. Nog mooier is het om dat 
in groepsverband te doen. In een ver-
trouwelijke sfeer praten over hetgeen 
fi losofen allemaal beweren. Zo’n groep-
je moet niet te groot zijn. Zes tot acht 
personen met per keer een boek, soms 
bij een dik boek een paar keer, en een in-
leider vanuit de groep. De samenstelling 

van de groep vereist de nodige aandacht. 
De deelnemers moeten hun mening dur-
ven geven en elkaar de ruimte geven. Er 
moet vertrouwelijkheid zijn want er ko-
men wel eens emoties naar voren. 

Word zelf fi losoof, een mooie gedachte 
voor de kerst.

Het licht

door pastor Andrea Geria, St. Vituskerk
Nog een paar weken en dan is het kerst. Bij het schrijven van dit artikel heb 
ik me het volgende afgevraagd: ‘Wat kan ik meegeven aan de lezers van hei en 
wei? Ik ben gewend om mijn preek op te schrijven en omdat Nederlands voor 
mij een moeilijke taal is, heb ik wel wat tijd nodig om mijn gedachten juist op 
papier te zetten en door een parochiaan te laten corrigeren.’

Ik preek over God de Vader, over Jezus 
enz. En als ik aan kerst denk, denk ik 
meteen aan de geboorte van Jezus. Wat 
kan ik tegen de mensen zeggen die niet 
zo kerkelijk betrokken zijn? 

Meteen dacht ik aan de wintermaand 
december die vooraf gaat aan de dagen 
voor kerst. Als wij ‘s ochtends opstaan 
is het donker, en om vijf uur ‘s middags 
is het al weer donker. Hoe belangrijk is 
het licht. 

Kerstmis komt eraan! 
Als het zomer is, blijf ik de hele dag bui-

ten; heerlijk op de fi ets naar een parochi-
aan in Blaricum of Huizen, of eten bij 
parochianen in de tuin. En als het donker 
wordt? Thuis blijven en werken aan de 
computer, of met de auto op bezoek bij 
iemand, want buiten is het donker. Het 
weer en de donkere dagen kan mij be-
invloeden, en wat me helpt als ik naar 
het centrum rijd, naar Torenhof of naar 
Albert Heijn, of verder weg, is het kijken 
naar de bomen en de winkels die zo mooi 
verlicht zijn. En dan denk ik: ‘Wow wat 
mooi! Kerstmis komt eraan! Het feest 
dat onze harten verwarmt en onze don-
kere dagen verlicht!’

Kerstmis komt eraan! 
Er zijn niet alleen donkere dagen, maar 
ook donkere tijden. Als wij naar de televi-
sie kijken of de radio in de auto aanzetten, 
horen wij nare dingen die in ons mooie 
Europa en de rest van de wereld gebeuren. 
Nieuws over oorlogen in verschillende

landen van de wereld, steeds meer mensen 
die leven in armoede en en lijden aan hon-
ger en mensen die vanwege hun geloof en 
overtuiging niet in vrijheid kunnen leven. 

Het is naar, maar ook de donkere dagen 
en donkere tijden horen bij het leven van 
ieder mens. 
Wij kunnen die momenten niet overslaan 
of zomaar weg laten gaan. Juist in deze 
donkere momenten kunnen wij het licht 
aanschouwen. Het licht kan een gebaar 
van liefde zijn; een dienst aan je buur-
vrouw, een dienst bewijzen aan een oude 
dame of iemand bezoeken die in nood 

verkeert. Dit licht, dat zo mooi is, maakt 
ons blij en verlicht onze donkere dagen.

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

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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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 PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

‘Wij zoeken onderdak’
De Oranje Vereniging Blaricum zoekt een opslagruimte/inzamelpunt voor de 
boeken- en rommelmarkt die traditiegetrouw op Koningsdag gehouden wordt. 
De opbrengst hiervan is bestemd ter ondersteuning van de activiteiten van de 
Oranje Vereniging Blaricum.

Maar liefst ruim 40 jaar lang mochten 
wij gebruik maken van de deel van de 
boerderij van mevrouw Rigter aan de 
Eemnesserweg 3. Wie kan ons nu hel-
pen aan een droge ruimte waar boeken 

en kleine spullen kunnen worden af-
gegeven en door de vrijwilligers kun-
nen worden gesorteerd? Weet u een 
oplossing? Stuur dan een mailtje naar: 
info@ovblaricum.nl.  

Beste mensen, ik wens u allen en uw 
familie een gelukkig kerstfeest! En 
dat wij dragers van het licht kun-
nen zijn, om de donkere dagen en de 
donkere momenten van ons leven en 
die van onze medemensen te kunnen 
verlichten; als een kleine vonk in de 
diepte van de donkere nacht.
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Blaricums 
Midwintervuur 
2018
door Elisabeth Loudon
Alweer voor de 6e keer organiseert 
Rotaryclub Blaricum-Centaurea het 
Blaricums Midwintervuur. Dit hart-
verwarmende evenement voor alle 
Blaricummers, van jong tot oud, vindt 
plaats op zondagmiddag 7 januari. 
Een prachtige kans om elkaar in een 
unieke sfeer, genietend van muziek, 
een hapje en een drankje, een goed 
nieuw jaar te wensen. Zodra de sche-
mer invalt, wordt het vuur ontstoken.

Dit jaar zal de volledige opbrengst ten 
goede komen aan Stichting ‘Kinderen 
van de voedselbank’.
Deze landelijke stichting zet zich in te-
gen de maatschappelijke gevolgen van 
kinderarmoede, voor de circa 40.000 
kinderen in Nederland die aangesloten 
zijn bij een voedselbank. Zij zorgt ervoor 
dat deze kinderen 2 maal per jaar kun-
nen beschikken over een nieuwe set kle-
ren én schoenen. Daarnaast bezorgt de 
stichting de kinderen cadeautjes bij ver-
jaardagen en zelfs een speciaal pakket 
waarmee de kinderen een verjaardags-
partijtje kunnen geven. Hiermee worden 
de kinderen van gezinnen die afhankelijk 
zijn van de voedselbank uit hun maat-
schappelijke isolement gehaald. 
www.kinderenvandevoedselbank.nl.

Mooie prijzen, bijzonder optreden 
en afterparty
Vanaf 15.00 uur is iedereen van harte 
welkom op het evenemententerrein aan 
de Meentzoom.  Vanaf dat moment zijn 
er tal van activiteiten waaronder een life 
optreden van Barbara Stor en swingen-
de muziek van DJ Silver.  Om 16.30 uur 
vindt de trekking van de loterij plaats en 
zullen de uitslagen van de prijsvragen 
bekend worden gemaakt. Rond 17.00 uur 
wordt het vuur ontstoken, waarna de af-
terparty zal worden ingezet. Dankzij de 
steun van vele donateurs is het opnieuw 
gelukt om een indrukwekkend pakket 
aan loterijprijzen samen te stellen. Loten 
à €10,- worden vanaf begin december 
op diverse locaties in Blaricum te koop 
aangeboden. Door gebruik te maken van 
de horecamogelijkheden draagt u ook 
bij aan de opbrengst voor de goede doe-
len. Aanvullende informatie, o.a. over 
het prijzenpakket, is te vinden op 
www.midwintervuur.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

Vanaf zaterdag 6 januari 2017, 
12.00 uur kunt u uw kerstbomen 

aan de Meentzoom inleveren!

Even voorstellen…  Marja Ormeling

door Gerda Jellema
Je loopt langs een abstract kunstwerk 
en je denkt: ‘Mooie kleuren!’ en je 
loopt door. Een paar stappen verder 
bedenk je je en keert terug. Je gaat er 
eens goed naar kijken en merkt dat er 
van alles te ontdekken valt. En met de 
kernzin: ‘Als kijken zien wordt’, om-
schrijft Marja Ormeling precies dát 
wat er dan met de toeschouwer ge-
beurt. Even voorstellen: Marja Orme-
ling, kunstenares.

Marja Ormeling, geboren in Bussum, is 
via onder meer een buitenlandse omweg, 
in 1973 in Blaricum komen wonen. Na 
de sociale academie volgde Marja op-
leidingen om te komen tot het beroep 
van psychotherapeute, met als speciali-
satie traumaverwerking. In 1995 begon 
zij een eigen praktijk. Marja werkte 
daarnaast voor de stichting Pelita ten 
behoeve van mensen, die in voormalig 
Nederlands-Indië in de Japanse kampen 
geïnterneerd waren. Marja is momenteel 
fulltime kunstenaar.

Figuratief, portretten en abstract
Marja Ormeling komt uit een creatief 
gezin, dat veelal te vinden was op de 
Vinkeveense plassen. Reeds als kind te-
kende zij en ontwierp haar eigen siera-
den van klei en emaille. In de jaren 60 
volgde Marja de ‘Famous Artists Cour-
se’. Zij bleef en blijft zoeken naar meer 
verdieping in haar werk. Marja: ‘Ik ging 
op een gegeven moment naar de Gooi-
se Academie en daar ontmoette ik mijn 
leermeester Igor Kusmirak, die mij ver-
volgens enkele jaren intensief les gaf, 
eerst op de Academie en later in zijn ate-
lier in Amsterdam.’ Marja schildert fi gu-
ratief en portretten, maar haar passie ligt 
bij abstract. Zij werkt met acryl, olieverf, 
pastel en inkt. Tegenwoordig maakt zij 
ook kunstobjecten van epoxy.  Zij laat de 
kleuren en de essentie van een schilde-
rij terugkomen in een epoxy kunstwerk, 
zodat ze samen harmoniëren.  Los van 
elkaar zijn het ook boeiende kunstobjec-
ten.

Energie en inspiratie
Zowel haar beroep als psychotherapeute, 
als de ervaringen tijdens de reizen die ze 
maakt geven haar de nodige inspiratie; 
met name haar verblijf in een indianen-
dorp in het Amazonegebied. Marja schil-
dert vanuit een diepe beleving die niet 
altijd in woorden te omschrijven is. Deze 
beleving zet ze door middel van intuïtief 
gekozen kleuren, vormen- en lijnenspel 
op het doek. Zij probeert met haar werk 
het onzichtbare zichtbaar te maken. Haar 
schilderijen hangen op diverse plekken 
in Nederland en het buitenland.

Atelierbezoek
De komende tijd is het atelier van 
Marja Ormeling te vinden aan de Hui-
zerweg 13, op de bovenverdieping in 
het pand van het voormalige Enzlin 
theater, voorheen Bolland & Bolland 
Studio. Op zondagmiddagen is haar at-

lier geopend van 13.00 tot 17.00 uur, 
3 x bellen aan de voordeur. Informa-
tie www.marja-ormeling.com  en per 
e-mail: atelier@marja-ormeling.com. 

Marja Ormeling heeft meegedaan 
aan de expositie ‘de Nationale 
Kunstdagen’ tijdens het laatste 

weekend van de Nationale Kunst-
week 2017 te Nieuwegein in de 
Beursfabriek. Tijdens dit week-

end werd Blaricum gehuldigd als 
‘Kunststad van het jaar 2018’. 
(in hei & wei 499 beschreven 

in het gemeentedeel).
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Blaricum blijve…
door Frans Ruijter
Nu de provincie ons dwingt om in 2021 samen met Huizen en Laren één gemeen-
te te worden, lijkt het einde van een zelfstandig Blaricum in zicht. De geschiede-
nis leert ons dat dit al een paar keer eerder gebeurd is. 

In 1815 was het eerste keer en in 1922 
dreigde er weer een samenvoeging met 
Laren. Met de komst van Jan Klaaren-
beek als nieuwe burgemeester werd het 
tij toen gekeerd. In 1952, nu 65 jaar ge-
leden, kwam dit plan weer uit de ‘hoge 
hoed’ van de provincie. Ons dorpsblad, 
toen nog ‘Tussen HEI en WEI’, besteed-
de aan deze ‘ontsnapping’ in no. 11 (jan 
1974) de nodige aandacht. Men liet de 
heer J. van Campen aan het woord; een 
man met natuurlijke  leiderschapscapa-
citeiten, die door zijn aimabele houding 
veel inwoners wist te enthousiasmeren. 
Het plan werd teruggenomen door Ge-
deputeerde Staten. De heer Van Campen 
was voorzitter van het actiecomité tegen 
samenvoeging Laren-Blaricum. Hieron-
der zijn verhaal, dat ik met toestemming 
van zijn zoon Jan van Campen integraal 
overgenomen heb. 

In 1952 kondigde Ge-
deputeerde Staten van 
Noord-Holland het 
besluit af, dat Blari-
cum als zelfstandige 
gemeente opgeheven 
zou worden en bij 
Laren gevoegd. Dit 
riep in Blaricum veel 
verzet op en al gauw 
bestond er een ‘Actie-
groep tegen samenvoe-
ging Laren-Blaricum’, 
waarvan het ‘hoofd-
kwartier’ zich in het 
‘Oude Raadhuis’ (toen 
café Vos *1), vestigde. 
Daar hadden we wel 
een groot uithangbord, 
echter géén personeel of kantooraccom-
modatie. Herhaaldelijk werd mij dan 
ook gevraagd naar het telefoonnummer 
van het hoofdkwartier, maar dat bestond 
niet eens! Het actiecomité, dat tot veel 
vrolijke ogenblikken en grappen aanlei-
ding gaf, werkte onder mijn leiding met 
vele toegewijde medewerkers zoals de 
heer Jan Vos, mevrouw Matthes en me-
vrouw Haandrikman. We verspreidden 
affiches, sluitzegels, speldjes en… het 
‘zelfstandigheidslied’ geschreven door 
architect H. Sijmons, mijn voorganger 
als oud-voorzitter van de Oranjevereni-
ging. Ook werd er midden in het dorp 
tussen de winkels van Oversteegen (*2) 
en Frank (*3), een groot spandoek aan-

gebracht met de leuze: ‘BIJ WAT GEDE-
PUTEERDEN ZEGGEN, WIL BLARI-
CUM ZICH NIET NEDERLEGGEN’! 
Nadat het statenlid Dr. Gribling hierover 
echter een klacht had ingediend, moest 
dit uiteraard op last van de toenmalige 
burgemeester van P.A.L. Ogtrop verwij-
derd worden, maar het was natuurlijk 
wel een mooie rel geweest. 

In Elsevier verscheen een gloeiende ver-
dediging van Blaricum met als kop: ‘GE-
DEPUTEERDEN! WAT WILT U MET 
DIT MOOIE DORP?! DAT HET BLIJ-
VE!! Maar ook het comité zelf beet goed 
van zich af, in een brief van acht kantjes! 
Aan de Hoogedelgestrenge Heren van 
Gedeputeerden Staten (een uittreksel van 
deze vurige en gefundeerde argumen-
tatie zou de moeite waard zijn om eens 
in ‘Tussen  HEI en WEI’ af te drukken!) 

Nu slechts alleen de 
laatste alinea…

Wij willen eindigen 
met de voornaam-
ste, het sprekendste 
en het meest be-
slissende argument 
voor de zelfstandig-
heid van Blaricum 
onder de ogen van 
uw College te bren-
gen: het dorp zelf, 
Blaricum bestaat al 
vele eeuwen langer 
dan het Koninkrijk 
de Nederlanden. Het 
is op een bepaald 
moment niet door 
de wetgever gecre-

eerd, maar bij de totstandkoming van het 
Koninkrijk als een historische gegroeide 
eenheid met een eigen zelfstandig leven, 
met de andere gelijksoortige eenheden 
in één staatsverband samengebracht. 
Het is in de opgang de Nederlandse ge-
meenten niet achtergebleven. Toch is het 
nog steeds een rustig woonoord, waarin 
de nieuwe inwoners van de laatste hal-
ve eeuw in harmonie samenleven met de 
oorspronkelijke. Deze harmonie is en 
wordt nog steeds in sterke mate bevor-
derd door de betrekkelijk kleine gemeen-
schap van 6000 zielen en door het nauwe 
contact dat dientengevolge mogelijk is 
tussen de bewoners onderling en tussen 
het gemeentebestuur en de bevolking. 

Wij juichen het daarom toe, dat het uit-
breidingsplan der gemeente een, zij het 
voorlopig ‘inwonerstop’ stelt van 7000 
á 8000 zielen en tevens een belangrijke 
plaats inruimt voor het agrarische ele-
ment, dat nog steeds een wezenlijk be-
standdeel  uitmaakt van Blaricum. 
(Getekend door het comité: Mr. Dr. J.P. 
van Erk, Ir. H.I. Copijn, J. Brouwer, J. 
van Campen, E. Faber, J.J. Klaaren-
beek, M. Rebel, G.E. Rigter, C. van San-
ten, J.J.D.H. Verschoor, J. Vos en A.B. de 
Zeeuw).

Ondanks alle agitaties en strijdlust on-
der de bevolking blééf echter het gevoel 
voor humor. Zo ‘betrapte’ de burgemees-
ter van Laren mij eens in het Larense 
gemeentehuis met een: ‘AHA! Dat kon 
zeker absoluut niet anders, dat u hier op 
vijandelijk gebied komt?!’ Tenslotte za-
gen Gedeputeerde Staten van hun plan-
nen af en zo Blaricum Blaricum… Dat 
het Blijve.

*1) nu Gall en Gall
*2) nu Red Sun en Wonen & Spelen
*3) nu Albert Heijn

De mantelzorger 
wordt erkend
door Margot Cornelis, namens de 
Sociaal Domeinraad Blaricum
Een aantal jaren geleden schreven wij 
ook over de mantelzorger in hei en wei. 
Toen was het nog een beetje de ‘ver-
geten’ groep in de zorg. Gelukkig is 
mantelzorg inmiddels een bekend be-
grip geworden. Veel mensen zijn onge-
merkt mantelzorgers; ze zorgen voor 
hun partner, hun gehandicapt kind of 
ouder(s) of voor iemand anders waar 
ze een persoonlijke band mee hebben. 

Het mantelzorgen is een onderwerp dat 
door de Sociaal Domeinraad Blaricum in 
de gaten wordt gehouden en verschillen-
de keren is hier aandacht aan besteed, ook 
in onze adviezen naar de gemeente toe. 
Gemeenten hebben de wettelijke taak om 
de waardering van mantelzorgers vorm 
te geven en hebben hiervoor budget dat 
zij naar eigen inzicht mogen inzetten om 
mantelzorgers te waarderen. Het aantal 
aanvragers voor dit ‘mantelzorgcompli-
ment’ wordt ook ieder jaar groter. Men 
herkent en erkent dat men mantelzorger 
is. Het is iets waar je trots op kunt zijn, 
en zeker een compliment waard. Wij als 
Sociaal Domein Raad Blaricum zijn zeer 
verheugd over deze ontwikkeling.

Landelijke ‘dag van de mantelzorg’
Degenen die dit mantelzorgcompliment 
hadden aangevraagd, waren uitgenodigd 
op de landelijke ‘dag van de mantelzorg’ 
afgelopen november. In Blaricum, Eem-
nes en Laren hadden 130 mantelzorgers 
zich aangemeld voor een gezellige ac-
tiviteit. De activiteiten werden aange-
boden door de BEL-gemeenten en wer-
den verzorgd door Versa Welzijn in o.a. 
dorpshuis Blaercom. 

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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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

In 1985 lukte het om de grens-
wijziging met Huizen te doen 

laten stranden, nu met hulp van 
de Eerste Kamer der Staten 
Generaal. De bevolking van 

heel Blaricum kwam daarvoor 
massaal in beweging om dit doel 

te bereiken. Zal de bevolking 
van één van de drie dorpen, of 
in gezamenlijkheid, bereid zijn 
weer in actie te komen om de 

komende samenvoeging tegen te 
houden? Of ziet men juist voor-
delen en gaan ze de toekomst in 

deze zonnig tegemoet? 

Mantelzorgcompliment 
aanvragen

Het mantelzorgcompliment 2017 
bestaat uit een geldbedrag van 

€ 150,-. Dit is nog aan te vragen 
t/m 31 december. Het Sociaal 
Wijkteam Blaricum kan u des-
gewenst helpen bij de aanvraag, 

spreekuur in dorphuis 
Blaercom elke dinsdag van 

13.00 tot 14.00 uur. Dan zien we 
u volgend jaar ook op de dag van 

de mantelzorger.

Hei&wei_nr501.indd   6 12-12-17   12:55



De Blaricummermeent: de architectuur  

door Sybert Blijdenstein
Het vorige artikel over de Blaricummermeent, in hei & wei no. 499, ging over een eerste indruk van de Blaricummermeent. In dit artikel wordt begonnen 
met de complexe voorbereidingsfase, de bouw en daarna de architectonische visie achter het bijzondere ontwerp.

In 2003 gaf de gemeente Blaricum Ir. 
Rob Hoksbergen, met een lange ervaring 
op het gebied van stedenbouwkundig 
ontwerp en projectmanagement, de op-
dracht om in de Blaricummermeent een 
geheel nieuwe wijk te realiseren. Hij zet-
te een effi ciënte en transparante organi-
satie op. Zorgde voor de procesplanning. 
Nam mensen aan. Liet ontwerpen indie-
nen. Vulde het supervisieteam in, de spil 
in het hele ontwerp- en bouwproces. Dat 
eenmaal in de maand onder zijn voorzit-
terschap vergadert. De overige leden van 
dat team zijn Martine van Vliet, steden-
bouwkundige en landschapsarchitect, 
Jan van Laarhoven, voorzitter Welstand 
HBL-gemeenten en Aad Krom, onaf-
hankelijk architect, die door ons geïnter-
viewd werd. Als eindverantwoordelijke 
heeft Rob ook de dagelijkse leiding over 
het projectbureau. Daarin wordt hij bij-
gestaan door de twee projectleiders, die 
soms ook mee vergaderen met het Su-
pervisieteam, te weten Arie Hogendoorn 
(vrije kavels, drijvende woningen en 
Blaricum aan Zee) en Lieneke Bekkema 
(deelplan B, D, G en  het bedrijvenpark). 
Communicatieadviseur Nathalie van 
Hofwegen en locatiecoördinator John 
Fray maken het plaatje compleet.  

Historie 
Eeuwenlang bestond het gebied uit uit-
gestrekte grasvlakten, waarschijnlijk 
doorsneden door een zijtak van de Eem, 
die uitkwam in de open zee. Rond 1280 
kregen lokale boeren van Graaf Floris 
V het recht om deze gronden te gebrui-
ken: het begin van het instituut van de 
Erfgooiers. Eind vorige eeuw, 720 jaar 
later, werd dit gebied gekocht door de 
gemeente Blaricum, die de bestemming 
wijzigde in woonwerkgebied. Planma-
kers werden gepolst. Het maaiveld werd 
opgehoogd met een dik zandpakket.   

Inrichtingsvoorstellen
In 2004 werden enkele bureaus gevraagd 
om een offerte in te dienen voor het ont-
wikkelen van een Ontwikkelingsvisie en 
een Masterplan. Het winnende bureau 
was het bureau van Martine van Vliet. 
Zij was van aanvang aan betrokken bij 
het opstellen van de voorbeeldverkave-
lingen van de diverse deelplannen (A 
t/m G en bedrijvenpark), voor de afzon-
derlijke Kwaliteitshandboeken voor elk 
deelplan en voor alle individuele kavel-

paspoorten voor de vrije kavels, waarin 
exact is vastgelegd wat de door de koper 
gekozen architect (uit een shortlist van 
40 architecten) wel en niet mag op een 
bepaald kavel. 

Architectonische aspecten
De stedenbouwkundige opzet is een ei-

gentijdse vertaling van het oude dorp 
Blaricum. Gericht op visuele en gevoels-
matige herkenbaarheid, daarbij uitgaand 
van dezelfde collectieve identiteit. Met 
onder meer de volgende kenmerken. 
Open ruimtes. Groen straatbeeld. Kron-
kelige wegen. Ruime kruizingen. Wo-
ningen met laag doorgetrokken kappen 

van riet, keramische 
pannen of leisteen, van 
minimaal 50% van de 
hoogte. Verspringende 
voorgevels. Harmonie 
in kleuren. Doorzichten 
op kopgevels en dak-
vlakken. Witte wind-
veren. Brede hagen als 
erfafscheidingen en 
parkeerkoffers. En zo-
veel mogelijk parkeren 
op eigen terrein. Van 
levend groen materiaal. 
Informele boomaan-
plant op elk plein en in 
elke voortuin. Ruime, 
verspringende rooi-
lijnen. Puntdaken op 
grotere kavels. Tot slot 
oud-dorpse oranje-ge-
le huisnummerbord-
jes met zwarte cijfers. 
Geen plaats is er voor 
‘boerderettes’, retro- 
stijl (het nabouwen van 
oudere bouwstijlen) en 
catalogusbouw.     
In elk bouwplan wordt 
gestreefd naar een zo 
informeel mogelijk 
beeld van eenheid in 
verscheidenheid. Dit 
vereist een eigentijdse 
benadering, die echter 
niet persé vernieuwend 
hoeft te zijn. De beste 
ontwerpen zijn immers 
vaak zo schijnbaar een-
voudig. Het is een uit-
daging om geen kopie 
te maken van het oude. 
Maar wel om dit als in-
spiratiebron te gebrui-
ken en op eigentijdse of 
nieuwe wijze tot uiting 
te laten komen.

Deelplan D
Dit is een goed voor-

beeld waarbij gebouwd wordt op kavels 
rond - en zelfs op een heus eiland - in het 
uitgestrekte water van De Meentstroom, 
het symbool van de voormalige rivier.  
Relatief veel verschillende architecten 
gaan voor dat plan aan het werk. Als 
waarborg voor de onderlinge samenhang 
van de verschillende ontwerpen vindt 
doorlopend tussen de betrokken partijen 
afstemming van materialisatie en archi-
tectonische stijlen plaats. Iedere nieuwe 
ontwikkeling dient rekening te houden 
met de reeds gecontracteerde, naastgele-
gen ontwerpen. Omdat dit deelplan zich 
organisch ontwikkelt en het op voorhand 
niet bekend is hoe de exacte invulling 
zal zijn, wordt elke ontwikkeling apart 
door het Supervisieteam beoordeeld. Dit 
heeft ook weer tot gevolg dat de uitwer-
king van de specifi eke architectonische 
voorwaarden per ontwikkeling kunnen 
verschillen. Daarentegen hebben in alle 
plannen de kademuren dezelfde, eenvor-
mige uitstraling. Individuele vlonders 
en steigers zijn niet toegestaan. Voor 
elke bouw worden duurzame materi-
alen gebruikt, die ook na veroudering 
hun schoonheid behouden. Passend in 
dit kader hebben alle woningen en ge-
bouwen ook duurzame energievoorzie-
ningen. Met warmte- en koude opslag 
in de grond. De woningen krijgen geen 
gasaansluiting. Via de sluis is deelplan D 
bereikbaar vanaf het Gooimeer. Voor bo-
ten van maximaal 15 meter lang, 5 meter 
breed en 1,75 meter diep. De waterni-
veaus zijn tot aan de sluis overal gelijk. 

Woningbouwprogramma 
Voor het totale woningbouwprogram-
ma binnen De Blaricummermeent van 
circa 1000 woningen is de verhouding 
van ééngezins- en meergezinswoningen 
ongeveer 70% tot 30%. De eigendoms- 
en verhuurverhouding is respectievelijk 
75% en 25%. In het plan wordt circa 
10% van de woningen als vrije kavel 
aangeboden. De belangstelling is groot: 
op dit moment zijn er in deelplan D wo-
ningen en vrije kavels in de verkoop. 

Met dank aan Rob Hoksbergen en 
Lieneke Bekkema (Urban Management), 
Aad Krom, Arie Hogendoorn (gemeente 
Blaricum). 
Bronnen: Beeldkwaliteitshandboek 
Deelplan D, Kavelpaspoort D1-25 en de 
website www.deblaricummermeent.nl  

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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Het geweten

door Frans Ruijter
Ik had eens een collega, we noemen 
hem voor het gemak even Jan, die door 
onze leidinggevende werd aangespro-
ken op zijn gedrag, dat op z’n zachtst 
gezegd nogal erg oncollegiaal te noe-
men was. De leidinggevende zei op het 
laatst tegen hem: ‘Jan, hoe kun je dit 
met je geweten overeenkomen?’ Waar-
op Jan antwoordde: ‘Geweten…? 
Geweten…? Dat heb ik nog nooit ge-
bruikt, dat ligt bij mij nog schoon op 
de kast’. 

Dat riep bij mij toen direct de vraag op: 
Wat is je geweten nu precies? Het ant-
woord: ‘het innerlijk besef van goed en 
kwaad, wat zich in de loop van je leven 
van kinds af aan ontwikkeld’ (bron: 
Wikipedia). Volgens Amnesty Interna-
tionaal betekent het geweten: ‘het gees-
telijk vermogen tot morele oordelen’ en 
volgens de VN ‘het recht op vrijheid van 
geweten en geloof als een van de niet-op-
schortbare rechten’.

Uitdaging
In de katholieke kerk had je het sacra-
ment van de biecht. Men ging geregeld 
‘te biecht’ in de zo gehete biechtstoel, zie 
foto, en in feite lag daar min of meer je 
geweten. Met de ontkerkelijking in de af-

gelopen vijftig jaar waren er toch mensen 
die daar moeite mee hadden om er goed 
mee om te gaan, maar gelukkig wisten 
de meesten vanuit hun opvoeding en so-
ciale leven daar ook wel weer een weg in 
te vinden. Met de toenemende informa-
tiestroom, die dagelijks bij ons binnen-
komt, wordt er steeds meer gevraagd om 
alles goed te wegen en te plaatsen. Dit is 
een uitdaging die we elke dag aangaan. 

Maar naar eer en geweten kan ik u heel 
fijne en gezellige kerstdagen toewensen 
en kijk ik ook, net als u, uit naar een ho-
pelijk rustige, maar gezellige jaarwisse-
ling en een inspirerend en gezond 2018.

Team Ten Heggeler voor 
Kili-Challenge

Op 5 februari a.s. moet het gebeuren: dan verwachten onze dorpsgenoten, 
vader Rob (54) en dochter Marina (21) ten Heggeler de top van de 5.895 meter 
hoge Kilimanjaro berg in Tanzania te bereiken.

‘Team Ten Heggeler 2018’ doet dit aan 
de ene kant voor zichzelf maar ook om 
voor het goede doel, War Child, zoveel 
mogelijk geld op te halen. De zeven da-
gen lange tocht zal hen door vijf klimaat-
zones, van +30  graden naar -20 graden, 
naar de top voeren. Vooral de laatste 
twee dagen lijken het zwaarst te worden 
door de kou en stevige winden. Hoewel 
de berg niet extreem stijl is, speelt hoog-
teziekte vaak een rol. 

War Child
War Child organiseert jaarlijks deze  
Kili-Challenge naar de hoogste berg van 
Afrika. Drie teams van 30 deelnemers 
gaan dan de berg op en iedere deelne-
mer moet tenminste € 2.400 binnenha-
len voor het goede doel. Hierdoor zal 
er een minimum bedrag van maar liefst                

€ 216.000 worden opgehaald. De deel-
nemers van dit jaar hebben het doel ech-
ter al hoger gesteld, € 300.000. Vader 
en dochter Ten Heggeler hopen zelf € 
10.000,- op te halen. 

War Child besteedt het opgehaalde 
bedrag aan speciale programma’s die 
kracht geven aan oorlogskinderen. War 
Child creëert een veilige omgeving voor 
kinderen in oorlogssituaties, waar ze 
tot zichzelf kunnen komen en waarna 
ze weer een vreedzame en stabiele toe-
komst kunnen opbouwen. 

‘Laten we samen een verschil maken 
voor deze kinderen! Doneert u ook?’ U 
kunt ‘Team Ten Heggeler 2018’ en dus 
War Child steunen via www.warchild.nl/
actie/team-ten-heggeler-2018. 

Home Affairs Nederland voor 
vakantie en zakenreis
door Gerda Jellema
Alles ingepakt? Check. Alle zonnebrillen in het dashboardkastje? Check. Waar 
is het pompje voor de opblaasbare stoel? Check. Paspoorten en rijbewijzen 
compleet en niet verlopen? Check. O nee he, wat doen we met Flappie, heeft 
iemand daar aan gedacht? Vakantiestress!

Twee vriendinnen: Astrid Hollander, 
werkzaam geweest in de journalistiek 
en public relations, vond het tijd worden 
voor een nieuwe uitdaging, Bela Bouma 
voormalig reclamevrouw met eigen bu-
reau, vond het ook tijd worden voor iets 
nieuws. Om hen heen hoorden zij men-
sen, die met vakantie gingen, zich afvra-
gen: ‘Wat doen we met …?’ Herkenbaar, 
en al brainstormend vonden zij een gat 
in de (voorlopige) Gooise markt: Home 
Affairs Nederland.

Kat, kip, konijn of cavia
Astrid: ‘Wij zijn er voor mensen die 
een paar dagen op reis gaan of voor een 
langere periode op vakantie zijn en een 
oppas zoeken voor kat, kippen, konijn 
of cavia. Wij nemen de verzorging graag 
van hen over. Zodat de huisdieren in hun 
eigen omgeving kunnen blijven.’ Bela 
vult aan: ‘Verder zorgen we ervoor dat 
het lijkt of er iemand thuis is. Wij zetten 
vuilnisbakken buiten, legen brievenbus, 
kunnen tijdschakelaars plaatsen, planten 
verzorgen en dagelijks een oogje in het 
zeil houden.’ Ook kan tijdens uw afwe-
zigheid de tuin verzorgd worden of even-
tueel de ijskast weer aangevuld worden 
met boodschappen voor uw thuiskomst 
en kunt u gebracht en gehaald worden 
naar en van de luchthaven. 
Niet alleen tijdens vakanties kan Home 
Affairs ingezet worden, ook mensen die 
voor hun werk een periode naar een ande-
re plaats of het buitenland moeten, kun-
nen op Astrid en Bela een beroep doen. 

Alles onder één dak
Bij Home Affairs is veel mogelijk. Voor-
dat u tot overeenstemming met hen komt 
vindt er een intake gesprek plaats waarin 
wensen kenbaar gemaakt kunnen wor-
den en er op maat een plan samengesteld 
wordt. Het voordeel bij Home Affairs 
is dat de klant alles onder één dak kan 
regelen: tuin, huisdieren en zo verder. 
Tijdens het gesprek weet u met wie u 
te maken krijgt, dit maakt het weggaan 
voor vakantie of zakenreis makkelijker 

en kunt u ontspannen alles achter u laten. 
Bij Astrid en Bela bent u in vertrouwde 
handen, zij zijn flexibel en waarborgen 
uw privacy. 

Styling voor verkoop
U kunt Home Affairs ook inschakelen als 
u uw huis wilt verkopen. Astrid en Bela 
kunnen dan de styling van uw woning 
aanpakken om potentiele kopers te en-
thousiasmeren. 

Bent u nieuwsgierig naar 
wat Home Affairs voor u 

kan betekenen? Neemt u dan 
contact met hen op via de mail 

of mobiele telefoon. 
Info: homeaffairsmail@gmail.com
Astrid Hollander: 06 55 70 38 83

Bela Bouma: 06 22 66 66 29

Astrid Hollander (l) en Bela Bouma (r) van Home Affairs

`
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Kernwaarden

door Jan Greven
Stel dat de Provincie haar zin doorzet en dat er straks een nieuwe gemeente 
Blaricum/Huizen/ Laren komt. Wat zijn dan de typisch Blaricumse waarden 
die niet verloren mogen gaan in het nieuwe grote geheel? 

Allerhoogste tijd ons daarop te bezinnen, 
vonden VVD en D66 en vroegen in de 
raadsvergadering van 28 november j.l.. 
per motie aan het College om een lijst-
je kernwaarden. Met nul beginnen hoeft 
niet, zeiden ze. In de strategische visie 
Blaricum, een authentiek dorp in het Gooi 
van 2010 staan die kernwaarden al. Vraag 
aan Raad en bevolking welke waarde ze 
prioriteit geven en klaar is Kees. Aan de 
slag dus. En gauw een beetje. 

Sommige partijen, zoals Hart voor Blari-
cum, ging dat veel te snel: ‘Zo’n beladen 
onderwerp kun je niet in zo korte tijd re-
gelen’. Andere waren posi-
tiever: ‘We willen hetzelf-
de, maar verschillen over 
welke stappen we moeten 
zetten’ (CDA). Geleide-
lijk aan werd steeds dui-
delijker dat tegen de mo-
tie stemmen gezien zou 
worden als ‘de zaak maar 
op zijn beloop te laten’. 
Geen goed signaal zo vlak 
voor de verkiezingen. Zo 
namen uiteindelijk alle 
partijen het initiatief van 
VVD en D66 over.  

Blijft de vraag wat de 
Blaricumse kernwaarden 
zijn. Toen ik daarover 
nadacht moest ik denken 
aan de schrijver P. H. van 
Moerkerken en zijn boek 
De ondergang van het 
dorp uit 1913. Hoewel het 
boek over Laren (Aarloo) 
gaat en slechts in de marge over Blari-
cum (Nierode) en Huizen (Merum), is 
er voor Blaricummers genoeg te herken-
nen. Een van Moerkerkens hoofdperso-
nen is Dirk Boersink (Jan Hamdorff). 
Oorspronkelijk een ober uit Amsterdam. 
Als Holtmark (Het Gooi) een spoorver-
binding krijgt, ziet Boersink als eerste 
de mogelijkheden voor het armelijk, 
achter gebleven Aarloo: ‘Uit de steden 
reed de Holtmarkse stoomtram al voller 
zomerwagens op den brink. De herber-
giers vertimmerden hun zolders met 
kleine vertrekjes, bouwden veranda’s 
en serres uit. En jaar na jaar werden de 
boeren slimmer, de optrekjes talrijker, 
de prijsen hoger.’ Boersink ontwikkelde 
een wijk met villaatjes voor welgestelde 
Amsterdammers, terwijl zich intussen 

‘kunstenaars en kunstnijveren, simpe-
le vereerders van kunst en dichterlijke 
minnenden van de landelijke eensaam-
heid, strevenden naar een reiner samen-
leving volgens vegetaries en kommu-
nisties beginsel’, in Aarloo en Nierode 
vestigden. Deze kunstzinnigen ontwier-
pen hun eigen huis ‘zodat elk huisje het 
eigen persoonlijk karakter droeg van 
den sierkunstenaar, den geleerde, den 
schilder, de dichteres. Doch alle hadden 
deze woningen gemeen het rustiek-on-
bezorgde, het luchtige, het vrij-zijn van 
elke stijl-traditie.’

Van Moerkerken onderscheidt drie la-
gen in de bevolking van Aarloo. De oor-
spronkelijke bewoners; arm, eenvoudig, 
katholiek, maar slim genoeg om hun 
graantje mee te pikken. De eigenzinnige 
kunstenaars. En de welgestelde burgers 
van elders. Zijn boek laat zien hoe Ham-
dorff en andere projectontwikkelaars 
het dorp overnemen. Hoe het geld alle  
woestheid en ongereptheid weg vreet en 
er villaatjes voor in de plaats zet. En toch 
houden oorspronkelijke bevolking en 
kunstenaars hun plek. 

Die speciale mix van geld, kunst en oor-
sprong lijkt mij tekenend voor Blaricum. 
Het bewaren van dat wankele evenwicht 
(want niets is agressiever dan geld) lijkt 
mij de kernwaarde van ons dorp. 

Jan Hamdorff

Vol goede moed een nieuw jaar tege-
moet
door 
Gerda Jellema
1, 2, 3 en 4, 5 en 6. Ach-
terlangs, block, over-
langs, solo, de vlecht, 
twist en stop. Yes this 
is: Rock-‘n-Roll! 

Wij, twee vriendinnen, 
rijpe zestigers, beslui-
ten na herhaaldelijk 
danspartners verkeerd 
swingend, blauwe te-
nen te hebben bezorgd 
en de draaiingen ach-
terstevoren te hebben 
gemaakt, les te nemen. 
We vermoeden dat we 
zo ongeveer de oudsten 
zullen zijn, want Rock-
‘n-Roll vraagt energie 
en klinkt vermoeiend. 
Aangekomen bij het 
wijkcentrum annex be-
jaardentehuis waar de 
lessen gegeven worden, 
blijken onze mede-dan-
sers rijpe zeventigers.

Mijn danspartner heeft weinig ruimte 
nodig; hij beweegt op de plaats-rust. Ik 
tel hardop. Hij: ‘Niet meetellen!’ Ik pak 
hem stevig vast en trek hem van zijn 
rustplaats. Hij: ‘Niet leiden.’ Oeps, ik 
moet leren te delegeren. Ik bedenk me 
dat dansen, klassiek, Rock-‘n-Roll en de 
Jive wel in de ban gedaan zullen worden, 
typisch een man/vrouw ding, absoluut 
niet gender-neutraal, dus we moeten 
voortmaken. 

Gelukkig mogen we zo af en toe even 
naar de ‘meester en juf’ kijken, ik heb 
het idee dat mijn partner gaat omvallen 
of een beroerte gaat krijgen, het is ook 
enerverend. Mijn vriendin wordt in de 
‘spaghetti’, of zoiets, genomen. En een 
week later meldt deze partner dat hij er 
een verrekte arm aan over heeft gehou-
den en haar rug voelt ook al niet prettig. 
Rock-‘n-Roll is niet alleen snel, maar 
ook wel intiem, je komt elkaar nog-
al eens tegen, zeker ik als beginneling. 
Bij de ‘inroll’ raken mijn borsten mijn 
partner, door alle commotie denk ik toe-
komstgericht: ‘Over 15 jaar kan ik hier 
wat mee: me too.’ 

Het droog oefenen gaat goed, er is dan 
geen muziek wat afleidt, maar zodra 
Chuck Berry er zich mee gaat bemoeien 
en we niet meer hardop tellen, maak ik 

extra stapjes om te voldoen aan het idee 
van rocken en rollen, het oog wil ook wat, 
immers de buitenkant telt. Bij de weg 
(laten we het Engels ook maar achter-
wege laten, want dat vertroebelt de Ne-
derlandse taal), de term rock-‘n’-roll was 
in het begin van de vorige eeuw ‘slang’ 
gebruikt door Amerikanen, die van oor-
sprong ergens anders vandaag kwamen 
en met een donker gekleurde huid, en 
stond toen voor de geslachtsdaad. Ik doe 
steeds meer belangrijke kennis op.

Het blijkt dat mijn danspartner al wat ge-
vorderd is, heeft danservaring en daarom 
kan hij op de plaats swingen, dus niks 
hartaanvallen of beroertes. Hij wordt 
steeds losser en hij kan praten en lachen. 
Hij valt best wel mee en zo oud is ie nou 
ook weer niet. Misschien vond hij in het 
begin mij wel eng. Ik kijk eens rond en 
zie eigenlijk alleen maar vrolijke, aardi-
ge, leeftijdsloze mensen die bezig zijn 
met hun passie. Deze spiegel zegt vol-
doende. 2017 heeft ‘nutteloze zaken die 
geen oliekoek waard zijn’ opgeleverd, 
maar ook weer wat leermomentjes voort-
gebracht. 

Dus vol goede moed een nieuw jaar tege-
moet: schudden, bewegen en rollen: op 
uw gezondheid!

Een huishouden van Jan Steen? 
Iedereen vraagt zich wel eens af wat nu eigenlijk correcte tafelmanieren zijn, of 
het nu in alledaagse situaties is of bij een speciale gelegenheid. 

Docente Nahnya barones van Voorst tot 
Voorst is expert op het gebied van repre-
sentatie, omgangsvormen en tafelmanie-
ren en heeft haar eigen trainingsbureau. 
Volksuniversiteit Het Gooi geeft op 
woensdagavond 31 januari van 20.00 tot 
22.00 in dorpshuis Blaercom een even 
leuke als zeer leerzame lezing. In deze 

lezing komen we meer te weten over de 
oorsprong van onze tafelgebruiken. Ook 
krijgen we antwoord op de vraag: ‘Hoe 
hoort het eigenlijk?’ 

Meer informatie en aanmelden:  
www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Tafelmanieren vroeger en nu:  
‘Hoe hoort het eigenlijk?’

Chuck Berry
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Een eigen huis in Blaricum…
Vergeet het maar! 
door Anneke Martens-van der Vlugt 
Sinds juli 1974 wonen wij met heel veel plezier in Blaricum. Toentertijd kreeg 
mijn man zijn werkkring hier en togen we op nog heel jonge leeftijd naar dit 
schitterende dorp. 

Torenlaan 
We hadden onze 
nieuwbouw Premie-A 
tussenwoning in Hei-
nenoord (in de Hoek-
sche Waard) inmid-
dels verkocht en een 
in onze ogen riante 
vrijstaande riet gedek-
te villa uit ca.1920 aan 
de Torenlaan gekocht, 
een Hans en Grietje 
huis, een behoorlijke 
overgang, we waren 
zo trots als een pauw! 
We maakten kennis 
met een aantal au-
tochtone bewoners, 
allemaal even vrien-
delijk en behulpzaam. 
Natuurlijk vertelden 
we vol enthousiasme 
in welk huis we woon-
den maar kregen stee-
vast als reactie: ‘o ja, 
in het huis van Dokter 
Gribling’. Nee, nee, 
wij hebben het ge-
kocht! Maar het bleef 
het huis van Dokter 
Gribling. 

Huizerweg 
Na een tiental jaren 
kochten wij een bij-
zonder huis aan de 
Huizerweg, genaamd 
‘Hill Cottage’. De 
verhuizing was bij ve-
len niet onopgemerkt 
gebleven, ‘wat leuk 
dat jullie zijn gaan 
wonen in het huis van 
de familie Van der 
Wal’! Nee, nee, wij 
hebben het gekocht 
hoor, maar dat maak-
te geen indruk en het 
bleef het huis van de 
familie Van der Wal. 

Fransepad 
Opnieuw na zo’n 
tien jaar, verhuisden 
we naar onze huidi-
ge woning aan het 
Fransepad waar we 
inmiddels al bijna 26 
jaar wonen. U raadt 
het waarschijnlijk al, 
ook dit huis is niet 
ons huis maar het huis 
van de familie Eggen-
kamp. Overigens vin-
den we het nog steeds 
een voorrecht om in 
dit prachtige dorp te 
wonen en gaan wij dit 
jaar voor de 44ste keer 
gezellig kerst en oud 
en nieuw vieren, ook 
al is het dan steeds 
in een huis van een 
ander. We voelen ons 
zelfs na zo’n lange 
tijd een beetje Blari-
cummers, maar een 
eigen huis…..vergeet 
het maar!

Scouting Tymen de Sayer

door Marjolein Speek
Vroeger, rond 1978, was de padvinderij ‘hot en trendy’. Bijna niet te geloven in 
deze tijd. Maar echt, ik was toen een heuse kabouter. In een legergroen rokje 
met idem blouse, een groen sjaaltje en een muts. Als ik terug denk aan die tijd, 
dan denk ik aan een akela (ja echt!), pret, plezier, speurtochten, het gekraak 
van takjes in het bos en een zomerkamp met niet te vergeten een groot kamp-
vuur. Samen met mijn vriendinnen genoten we van dit avontuurlijke clubje.

Tegenwoordig lijkt het alsof scouting 
een ondergeschoven kindje is geworden, 
sterker nog, wie weet eigenlijk wat het 
is en waar het voor staat? Scouting is 
bedacht en opgericht door Kolonel Lord 
Baden Powell in 1907. Deze Engelsman 
was de eerste man die met 21 jongens een 
zomerkamp organiseerde om zijn ideële 
ideeën te testen, waarna in London een 
grote bijeenkomst werd gehouden waar 
11.000 boyscouts naar toe kwamen. Dit 
is de voorloper geweest van wat later de 
Wereld Jamboree is gaan heten. Overge-
waaid naar Nederland, is in 1910 in Den 
Haag de eerste padvindersgroep ‘De 

jonge Verkenners’ opgericht voor jon-
gens én meisjes. Pas in 1973 is Scouting 
Nederland opgericht. Iedereen mocht lid 
worden van de vereniging, ongeacht reli-
gieuze of culturele achtergrond, meisjes 
en jongens. Allemaal spelen ze hetzelfde 
spel.

Van Bevers tot Explorer
Het spel speelt zich vooral buiten af, 
waarbij jongens en meisjes uitgedaagd 
worden om zich persoonlijk te kunnen 
ontwikkelen. Hierdoor leren scouts met 
respect voor zichzelf en hun omgeving 
de eigen grenzen te verkennen en ver-
antwoordelijkheid te nemen voor zich-
zelf, elkaar en de wereld om hen heen. 
Er wordt vastgehouden aan een zestal 
kernspelregels zoals: samen, normen en 

waarden, buitenleven, uitdaging, team-
gevoel, en spel. Scouting is er voor ver-
schillende leeftijdsgroepen en begint bij 
de Bevers (5-7 jaar). Echter, bij Tijmen 
de Sayer Scouting Blaricum beginnen 
de activiteiten pas bij 7 jaar. De Welpen 
(7-11 jaar) spelen in het Jungle Thema. 
Dit thema is ook echt gebaseerd op de 
avonturen van Shanti en Mowgli uit de 
verhalen van Jungle Boek. In de leeftijd 
van 11-15 jaar ben je Scout. Scouts spe-
len niet meer in één bepaald thema, maar 
kunnen vanaf nu zelf aangeven waar hun 
interesses liggen. Dit heeft te maken met 
alle facetten die onze aarde te bieden 

heeft zoals water, lucht en land. 
Wanneer je als scout nog meer 
uitdaging wilt, dan ga je door als 
Explorer. Deze groep van 15+ 
organiseert zelf hun activiteiten. 
De hechte vriendengroep komt 
op de vrijdagavonden samen en 
krijgt natuurlijk een coach toege-
wezen, aan wie ze altijd hulp en 
advies kunnen vragen.

‘Pungit et Ungit’
Scouting Tymen de Sayer is ge-
vestigd in Blaricum, verscholen 
achter de voetbalvelden en naast 
de manege. Tymen de Sayer 

was de eerste pastoor in Blaricum. Zijn 
lijfspreuk was ‘Pungit et Ungit’. Dit be-
tekent ‘Hij prikkelt en zalft’. In 1658 is 
hij overleden, maar zijn visie en ideolo-
gie leeft nog steeds voort bij de scouts 
in Blaricum. Zo dragen alle leden van 
de groep de roos tussen twee doornen-
takken, zíjn wapen, achter op de groeps-
das. Het groepshuis ’t Lage Slot is een 
uitermate geschikte basis om bijeen te 
komen, uitdagingen aan te gaan, de cre-
ativiteit tot uiting te laten brengen én om 
vrienden te maken. De enthousiaste lei-
ding en bestuursleden staan op deze plek 
elke zaterdag klaar, om de kinderen te 
verwelkomen en het spel te gaan spelen. 
Voor meer informatie en aanmeldingen 
kunt u een kijkje nemen op de website 
www.scoutingblaricum.nl.

Nieuw in Blaricum
Eveline van der Meer heeft deze 
maand de deuren geopend van haar 
nieuwe interieurstudio Morestyling. 

‘Ik ben heel blij met ons nieuwe pand in 
de Blaricummermeent. Ondanks dat het 
een nieuwbouwpand is, ademt het inte-
rieur een stoere en doorleefde sfeer uit. 
Een werkruimte waar je inspiratie van 
krijgt, waar je ontspannen klanten kunt 
ontvangen en inspiratievol kunt samen-
werken. Werken aan de keukentafel maar 
zonder de ruis die je soms thuis ervaart.’

Morestyling heeft reeds talloze op-
drachtgevers met passie ondersteund met 
een interieurontwerp op maat, styling,  
kleuradvies, herinrichting van een  
specifieke kamer of deel van een woning 
en complete verkoopstyling van te koop 
staande woningen. Daarnaast worden 
sfeervolle woonaccessoires, afgestemd 
op ieder seizoen, verkocht.  

Morestyling
Binnendelta 1c

06-24269948
info@morestyling.nl

Torenlaan

Hill Cottage

Fransepad
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Verlegde horizonnen en andere 
kerstcadeaus
door Marnix van der Sijs, predikant Dorpskerk Blaricum
Jij bent het beste wat mij is overkomen,
omdat jij in mij geloofde en zei dat ik het kon
En omdat jij zei dat ik het beste was wat jou is overkomen
heb jij mijn grens verlegd voorbij mijn horizon.

Een mooie tekst van Paul van Vliet over 
hoe de liefde werkt en wat die vermag: 
het beste in de geliefde naar boven halen. 
Groeien aan elkaar, niet verstikkend of 
beklemmend, maar ruimte biedend.

‘Door jou heb ik gewonnen, juist door 
dingen te verliezen,’ staat er ook in het 
lied. Winst door verlies - die tegenstel-
ling, dat is leven, dat is levenskunst.

Ik kniel aan uwe kribbe neer, 
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer, 
wat Gij mij hebt gegeven.
(...)
Voor ik als kind ter wereld kwam, 
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam, 
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

Een kerstlied van een paar honderd jaar 
oud, van Paul Gerhardt, waar dezelfde 
beweging van liefde in zit - beweging die 
ruimte geeft en groei mogelijk maakt. 
Het kerstlied was een troost voor de 
Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer die 
vanwege zijn verzet tegen Hitler achttien 
maanden gevangen 
zat voor hij, kort 
voor de bevrijding, 
geëxecuteerd werd. 
Bonhoeffer werd ge-
troost doordat het in 
dat lied niet alleen 
over ‘wij’ gaat, maar 
ook over een ‘ik’ en 
een ‘Gij’: ‘Eer ik 
als kind ter wereld 
kwam, zijt Gij voor 
mij geboren.’ Het is 
die directe en per-
soonlijke snaar die 
hem raakt. De dich-
ter van het kerstlied, 
Paul Gerhardt, leefde 
tijdens de dertigja-
rige oorlog. Ver-
schillende geloofs-
richtingen stonden 
tegenover elkaar en 

het was oorlog. Steden en dorpen werden 
met de grond gelijk gemaakt en gezinnen 
werden uiteen gerukt. Er was dus groot 
maatschappelijk onrecht en lijden. Maar 
ook in zijn persoonlijk leven heeft Ger-
hardt de slagen van het leven gevoeld. 
Zijn eerste kind stierf toen het acht maan-
den oud was; zijn tweede kind toen het 
veertien maanden was. Zijn derde kind 
leefde slechts enkele uren. En toch.... ‘Ik 
kniel aan uwe kribbe neer.’ Het kind in 
Bethlehems stal was zijn hoop en hulp. 
Zijn horizon was verlegd voorbij het oor-
logsleed en voorbij zijn gezinsdrama.

Dat is wat liefde geeft: er komt ruimte 
voor groei, de horizon wordt verlegd. 
Dat geschenk ontvangt Paul van Vliet 
door de liefde van die ander.
Dat geschenk ontvangt die andere Paul 
(Gerhardt) aan de kribbe: ‘Ik draag U als 
geschenken aan wat Gij mij hebt gege-
ven.’
Dat geschenk hielp Bonhoeffer in die ge-
vangeniscel in Berlijn.
Dat is een actueel kerstcadeau.

U bent van harte welkom op de Volks-
kerstzang, op 23 december in de Dorps-
kerk, met medewerking van Kleinkoor 
‘Concertino.’

Kerst in Blaricum
door Marjolein Speek
Elk jaar rond half november, begint het bij mij te kriebelen. Er komt weer een 
spannende tijd aan. Vroeg donker, verwarming aan of een brandend haard-
vuur, kaarsjes aan, glaasje wijn erbij. Hoe knus is dat? 

Ik wandel door het dorp, zeg een aantal 
Blaricummers gedag en bewonder ons 
dorp. Sinds vroeger is er eigenlijk wei-
nig veranderd. Ja, er zijn nieuwe huizen 
bijgekomen, maar verder liggen straten, 
winkels en boerderijen er grotendeels 
nog hetzelfde bij. Het is mooi. Erg mooi 
in Blaricum. Ik geniet van dat alles, ook 
van de geur van dennennaalden en het 
branden van een vuur ergens, de mist, de 
kou en de wind. 

Tot ik opeens iets nieuws opmerk. Er is 
iets anders aan de verlichting in het dorp. 

Korenbloemen
Ik kijk nog even beter tot mijn ogen goed 
kunnen focussen. Ik zie korenbloemen in 
de boom hangen; niet één, maar meer-
dere! Natuurlijk, de BOV, de Blaricum-
se Ondernemers Vereniging, heeft er  
voor gezorgd dat dit jaar meerdere lei-
lindes met ‘onze korenbloemen’ zijn ver-
licht.

Wat een goed initiatief. Ik voel me op-
recht trots. Ik wens iedereen in het dorp 
een glinsterende kerst toe en een glan-
zend nieuw jaar!

In Blaricum lukt alles op muzikaal 
gebied
door Adrie van Zon 
Dat ondervindt Nol van Bennekom telkens weer bij zijn vele activiteiten in het 
muzikale leven in Blaricum. Aandacht voor het kunstcafé in het Vitus en het 
Jazzcafé in Blaercom. 

Kunstcafé in het Vitus
Het begon ter gelegenheid van een avond 
voor vrijwilligers, waarvoor Nol het ge-
luid en muziek verzorgde en dat leidde 
na verloop van tijd tot het kunstcafé (in-
middels op elke tweede woensdag van de 
maand), waarvoor de beheerder van het 
Vitus, Marita Steenbeek, heel enthousi-
ast een budget beschikbaar stelde. Nol 
wil de theatereigenschappen van het Vi-
tus bevorderen door professionele gezel-
schappen te engageren, zoals afgelopen 
maand ‘de Tol Hansse-show’ van Clous 
van Mechelen, de componist van alle 
hits van Tol Hansse. De intentie is om 
gasten uit de kunst-, cultuur- en muziek-
wereld daar te laten optreden.

JazzCafé
Samen met destijds Jolanda Raven en 
Wim van ’t Hull van dorpshuis Blaercom 
organiseerde Nol een paar jaar lang ook 
een kunstcafé aldaar. Met de huidige be-
heerder, Paul Molenkamp, richtte hij het 
JazzCafé op en dat werd een groot suc-
ces. Elke maand optredens. Afgelopen 
maand bij ‘Zosja’, een band rond zange-
res Zosja El Rhazi, weer een volle zaal. 
A.s. zondag, 17 december van 15.00 tot 
18.00 uur een feestelijk Jazzy Kerstcon-
cert met Colette Wickenhagen, Saskia 
Laroo, Warren Byrd met The Alan Easy 
Band van Nol van Bennekom. Entree  
€ 10,- (inclusief bittergarnituur). Nieuw 

is na afloop een buffet voor € 24,50, in-
clusief concert, reserveren noodzakelijk 
via info@blaercom.nl.                                                                                                                  

Nol, een veelzijdig man
Dit is nog maar een kleine op-
somming van de muzikale acti-
viteiten van Nol van Bennekom.                                                                                                                          
Onder de naam ‘Wuiver’ schreef hij 28 
jaar lang dagelijks zijn column in De 
Gooi- en Eemlander en was daarnaast 
onder meer muziekrecensent voor deze 
krant. Hij schreef teksten (sketches) voor 
het farce Majeurteam, speelt nog in een 
aantal muziekensembles, is al 40 jaar 
bassist in het begeleidend combo van 
The Ambrosians en geeft anderen ad-
vies en tips over concerten, artiesten en 
zalen. Op 10 januari aanstaande treedt 
hij samen met het Combo Hanneke 
Verkerk op tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie in het gemeentehuis in Blaricum.                                                                                                                              
Zijn veelzijdigheid op cultureel en 
muzikaal terrein heeft zich voortgezet 
in zijn dochter Plien, deel uitmakend 
van het cabaret-duo ‘Plien en Bianca’.  
Plien werd twee jaar geleden tij-
dens de uitreiking van de AVRO 
televisierring uitgeroepen tot de 
grappigste vrouw van Nederland.                                                                                                            
Nol vindt Blaricum een dorp waar ge-
moedelijkheid en begrip voor elkaar 
heerst. Een echte gemeenschap, waar al-
les lukt en overal belangstelling voor is.

Nol geeft een voordracht over een speciale gitaar uit de l9e eeuw tijdens het 
Kunstcafé.
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Testrit strooidienst
De eerste winterse buien zijn al over 
ons land getrokken. Onze medewerkers 
van de strooidienst zijn goed op lokale 
gladheid voorbereid. Dit doen zij onder 
andere door ti jdig testritt en te maken. 

Zo’n rit is bedoeld om het materiaal te 
testen en om de route te controleren op 
gewijzigde verkeerssituati es of mogelijke 
obstakels. Vooral dat laatste komt vaak 
voor, bijvoorbeeld door overhangend 
groen. In oktober reden we met één van 
de strooiwagens mee ti jdens een testrit. 

Bent u benieuwd? Bekijk dan het 
fi lmpje op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/gemeente.Blaricum 
Via @Gem_Blaricum op Twitt er blijft  u 
op de hoogte van de strooiacti es.

Op 5 december jongstleden tekenden 
De Realisati e BV, Anedra en Linq Vast-
goedontwikkeling BV koopovereenkom-
sten met de gemeente Blaricum voor de 
ontwikkeling van in totaal 54 woningen 
in het nieuwste deelplan (D1) van De 
Blaricummermeent te Blaricum.

De drie ontwikkelaars hebben alle drie 
al eerder projecten ontwikkeld in De 
Blaricummermeent en bouwen allemaal 
met een geheel eigen identi teit, wat een 
prachti ge variati e aan architectuur in de 
wijk oplevert.

De Realisati e bouwt een plan voor twee 
vrijstaande woningen aan het water, 
twinti g twee-onder-een-kapwoningen 
en negen drie-onder-een-kapwoningen. 
“Een ambiti eus stedenbouwkundig plan 
vraagt om een ambiti euze invulling”, 
aldus Ed de Moor van De Realisati e. 
“De kunst is om iedere keer weer een 
onderscheidend project te ontwerpen 
wat complementair is aan voorgaande 
projecten maar toch weer met een eigen 
identi teit. Wij zijn er trots op dat we met 
ons team het project ‘Allure in het Gooi’ 
hebben gewonnen en hiermee weer 
een aandeel kunnen leveren aan de 
uitbreiding van De Blaricummermeent. 
Een visitekaartje voor de gemeente 
Blaricum en voor ons zelf!”

Frank van Niele van Anedra staat in de 
startblokken om weer aan de slag te 
gaan in De Blaricummermeent met één 

vrijstaande woning en ti en twee-onder-
een-kapwoningen. “Met deze elf wo-
ningen streeft  Anedra ernaar de sti jl en 
charme van het oude dorp Blaricum te 
evenaren en te combineren met eigen-
ti jdse en duurzame technologie. Door 
vroegti jdig in te zett en op een collecti ef 
aardwarmtesysteem heeft  de gemeente 
in het verleden haar nek uitgestoken en 
is dit plan inmiddels een schoolvoor-
beeld voor nieuwe woongebieden, waar 
niet alleen een architectonisch fraaie, 
maar ook een duurzame leefwereld 
wordt gecreëerd. Wij proberen op onze 
beurt een maximale prestati e te leveren 
door een transparant en helder werkpro-
ces, fraaie vormgeving van de woningen 
en door onderzoek te doen naar de 
persoonlijke wensen van mensen die in 
De Blaricummermeent willen wonen en 
hierop onze woningen af te stemmen. 
Dit onderzoek is nagenoeg afgerond 
waarna wij binnenkort de formele ver-
koop zullen gaan starten.”

Ook Bob Schoeman van Linq geeft  aan 
blij te zijn dat ze opnieuw een plan 
mogen ontwikkelen. “Met veel plezier 
werken we aan de ontwikkeling van een 
prachti g woongebied. Bij elk nieuw plan 
zoeken we een nieuwe uitdaging. In 
ons vierde project ‘Blaricum op Zoom’ 
laten we ons inspireren door het wonen 
aan de waterkant. Hier ontwikkelen we 
twaalf riante twee-onder-een-kapvilla’s 
aan het water met woonoppervlaktes 
van maar liefst 190 vierkante meter.”
Samen met het project Gooische Zomer 
van BPD, dat begin 2018 start met 
de bouw en derti en vrije kavels in dit 
deelgebied, waarvan er nog slechts één 
beschikbaar is, heeft  de gemeente alle 
gronden in het eerste deel van het 
plangebied deelplan D verkocht.
Informati e over de woningen van De 
Realisati e, Linq en Anedra en de (start)-
verkoop wordt op de websites van deze 
bedrijven en op de site van De 
Blaricummermeent bekendgemaakt. 
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinati e
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinati e.nl

Website: www.belcombinati e.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 ti jdens de openingsti jden 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

Gemeente Blaricum tekent drie overeenkomsten 
voor de bouw van 54 woningen

Zaterdag 25 november 2017 overhan-
digde wethouder Anne-Marie Kennis de 
sleutel van de tweehonderdste 
‘à la carte’ woning in Nederland. Kopers 
van deze type woningen kunnen de 
binnenkant geheel naar eigen inzicht in-
delen, waardoor ze allemaal verschillend 
zijn. Van dit concept staan er inmiddels 
achtti  en twee-onder-een-kapwoningen 
in De Blaricummermeent. 

TWEEHONDERDSTE ‘À LA CARTE’ 
WONING STAAT IN DE BLARICUMMERMEENT

Tellers gezocht voor de gemeente-
raadsverkiezingen en referendum!
Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt het raad-
gevend referendum over de Wet op de inlichti ngen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 
gehouden. Stemmen in de BEL-gemeenten kan op zeventi en stembureaus. 
Voor die stembureaus zijn wij op zoek naar tellers. Helpt u mee?

De tellers komen om 21.00 uur in acti e 
als de stembureaus sluiten. Op dat 
moment openen we de stembussen en 
kan het tellen van alle stemmen begin-
nen. Hoe laat dat klaar is, hangt af van 
hoeveel stemmen in een stembureau 
zijn uitgebracht. Alle tellers krijgen een 
vergoeding van € 42,- bruto. Tellers moe-
ten verplicht een korte online training 
volgen. Als teller moet u op de dag van 
de verkiezingen minimaal achtti  en jaar 

oud zijn. Wilt u zich aanmelden? 
Dan kan dat door uiterlijk 15 januari 
2018 een bericht te sturen naar 
verkiezingen@belcombinati e.nl met 
daarin uw naam, adres, geboortedatum 
en (mobiele) telefoonnummer.

Meer informatie
Heeft  u vragen of wilt u meer informa-
ti e? Neem dan contact op met Wilma 
van Raaij van Burgerzaken via 14 035.

Rekenkamer BEL zoekt burgeradviseur
De Rekenkamer BEL zoekt een burgeradviseur voor het onderzoek: WMO en 
Jeugdwet, toegang tot zorg en voorzieningen in Blaricum, Eemnes en Laren. Heeft  u 
kennis van het onderwerp en bent u woonachti g in één van de BEL-gemeenten dan 
is dit wellicht iets voor u.

De Rekenkamer BEL doet onafh ankelijk 
onderzoek naar de doelmati gheid, doel-
treff endheid en rechtmati gheid van het 
gevoerde beleid in de drie gemeenten 
voor de gemeenteraden. De commis-
sie bestaat uit drie leden onder wie een 
voorzitt er.

Criteria adviseur
Wij hebben de volgende criteria opge-
steld waaraan de burgeradviseur moet 
voldoen:
1.  moet in Blaricum, Eemnes of Laren 

wonen;
2.  moet gerechti gd zijn om te stemmen 

bij de gemeenteraadsverkiezingen;
3.  mag geen direct belanghebbende of 

direct betrokkene zijn bij het onder-
zoek;

4.  moet ruime kennis hebben van het 
onderzoeksonderwerp en hoe dit leeft  
binnen de gemeente(n);

5.  moet de benodigde ti jd kunnen beste-
den aan zijn/haar adviesrol;

6.  moet aanwezig kunnen zijn bij de 
overleggen van de rekenkamer;

7.  moet in staat zijn onderzoeks-
rapporten te beoordelen en op 
gedegen wijze van commentaar te 
voorzien;

8.  moet een verklaring omtrent het 
gedrag overhandigen aan de reken-
kamer, waarvan de kosten voor 
rekening van de rekenkamer komen;

9.  moet verder de volgende stukken/in-
formati e kunnen overhandigen aan de 

rekenkamer: a) cv, b) korte moti vati e, 
c) kopie geldig legiti mati ebewijs, d) 
banknummer, e) burgerservicenum-
mer, f) geboortedatum, g) overzicht 
van bezoldigde en onbezoldigde 
betrekkingen.

Voor het adviseurschap bieden wij een 
vergoeding van € 50,- per uur tot een 
door de rekenkamer te bepalen maxi-
mum aantal uren dat de burgeradviseur 
aan het onderzoek mag besteden.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u uw 
moti vati ebrief met een actuele cv zen-
den aan de Rekenkamer BEL, Postbus 71, 
3755 ZH Eemnes. Sollicitati es 
per e-mail kunt u zenden aan
rekenkamer@belcombinati e.nl 

U kunt tot uiterlijk 31 december 2017 
uw belangstelling kenbaar maken. De ge-
sprekken met kandidaten zijn ingepland 
op 9 januari 2018 in de avond. 

Voor meer informati e over de Reken-
kamer BEL kunt u de pagina’s van de 
rekenkamer inzien op de websites van de 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 
onder Bestuur > Gemeenteraad > 
Rekenkamer (linker kolom onderaan). 
Ook kunt u informati e verkrijgen bij 
mevrouw Janny Schreiber van het secre-
tariaat van de commissie op maandag, 
dinsdag en donderdag tel: 035 - 751 32 
98 of rekenkamer@belcombinati e.nl
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Met ingang van het nieuwe jaar 
publiceren wij de verleende en 
aangevraagde vergunningen weer 
tweewekelijks. Ook plaatsen we weer 
de agenda’s van de raadsvergaderin-
gen en rondetafelgesprekken. 

Zoals gebruikelijk treft  u in de maan-
delijkse uitgave van de hei & wei in 
de rubriek ‘Gemeentenieuws’ de 
publicati es aan. Ook eens per maand 
- steeds twee weken na de hei & wei - 
verschijnt voortaan een losse, extra 

editi e van Gemeentenieuws. Die 
wordt huis-aan-huis verspreid. Hierin 
worden hoofdzakelijk de vergun-
ningen opgenomen. En wanneer van 
toepassing vindt u er ook de agenda’s 
van de raadsvergaderingen en ronde-
tafelgesprekken. Is er nog voldoende 
ruimte over dan verschijnen er nog 
andere arti kelen in.
De eerste editi e van de hei & wei in 
2018 verschijnt op 12 januari en de 
eerste editi e Gemeentenieuws op 
26 januari. 

Vanaf januari verschijnt een extra 
editie van Gemeentenieuws
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Testrit strooidienst
De eerste winterse buien zijn al over 
ons land getrokken. Onze medewerkers 
van de strooidienst zijn goed op lokale 
gladheid voorbereid. Dit doen zij onder 
andere door ti jdig testritt en te maken. 

Zo’n rit is bedoeld om het materiaal te 
testen en om de route te controleren op 
gewijzigde verkeerssituati es of mogelijke 
obstakels. Vooral dat laatste komt vaak 
voor, bijvoorbeeld door overhangend 
groen. In oktober reden we met één van 
de strooiwagens mee ti jdens een testrit. 

Bent u benieuwd? Bekijk dan het 
fi lmpje op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/gemeente.Blaricum 
Via @Gem_Blaricum op Twitt er blijft  u 
op de hoogte van de strooiacti es.

Op 5 december jongstleden tekenden 
De Realisati e BV, Anedra en Linq Vast-
goedontwikkeling BV koopovereenkom-
sten met de gemeente Blaricum voor de 
ontwikkeling van in totaal 54 woningen 
in het nieuwste deelplan (D1) van De 
Blaricummermeent te Blaricum.

De drie ontwikkelaars hebben alle drie 
al eerder projecten ontwikkeld in De 
Blaricummermeent en bouwen allemaal 
met een geheel eigen identi teit, wat een 
prachti ge variati e aan architectuur in de 
wijk oplevert.

De Realisati e bouwt een plan voor twee 
vrijstaande woningen aan het water, 
twinti g twee-onder-een-kapwoningen 
en negen drie-onder-een-kapwoningen. 
“Een ambiti eus stedenbouwkundig plan 
vraagt om een ambiti euze invulling”, 
aldus Ed de Moor van De Realisati e. 
“De kunst is om iedere keer weer een 
onderscheidend project te ontwerpen 
wat complementair is aan voorgaande 
projecten maar toch weer met een eigen 
identi teit. Wij zijn er trots op dat we met 
ons team het project ‘Allure in het Gooi’ 
hebben gewonnen en hiermee weer 
een aandeel kunnen leveren aan de 
uitbreiding van De Blaricummermeent. 
Een visitekaartje voor de gemeente 
Blaricum en voor ons zelf!”

Frank van Niele van Anedra staat in de 
startblokken om weer aan de slag te 
gaan in De Blaricummermeent met één 

vrijstaande woning en ti en twee-onder-
een-kapwoningen. “Met deze elf wo-
ningen streeft  Anedra ernaar de sti jl en 
charme van het oude dorp Blaricum te 
evenaren en te combineren met eigen-
ti jdse en duurzame technologie. Door 
vroegti jdig in te zett en op een collecti ef 
aardwarmtesysteem heeft  de gemeente 
in het verleden haar nek uitgestoken en 
is dit plan inmiddels een schoolvoor-
beeld voor nieuwe woongebieden, waar 
niet alleen een architectonisch fraaie, 
maar ook een duurzame leefwereld 
wordt gecreëerd. Wij proberen op onze 
beurt een maximale prestati e te leveren 
door een transparant en helder werkpro-
ces, fraaie vormgeving van de woningen 
en door onderzoek te doen naar de 
persoonlijke wensen van mensen die in 
De Blaricummermeent willen wonen en 
hierop onze woningen af te stemmen. 
Dit onderzoek is nagenoeg afgerond 
waarna wij binnenkort de formele ver-
koop zullen gaan starten.”

Ook Bob Schoeman van Linq geeft  aan 
blij te zijn dat ze opnieuw een plan 
mogen ontwikkelen. “Met veel plezier 
werken we aan de ontwikkeling van een 
prachti g woongebied. Bij elk nieuw plan 
zoeken we een nieuwe uitdaging. In 
ons vierde project ‘Blaricum op Zoom’ 
laten we ons inspireren door het wonen 
aan de waterkant. Hier ontwikkelen we 
twaalf riante twee-onder-een-kapvilla’s 
aan het water met woonoppervlaktes 
van maar liefst 190 vierkante meter.”
Samen met het project Gooische Zomer 
van BPD, dat begin 2018 start met 
de bouw en derti en vrije kavels in dit 
deelgebied, waarvan er nog slechts één 
beschikbaar is, heeft  de gemeente alle 
gronden in het eerste deel van het 
plangebied deelplan D verkocht.
Informati e over de woningen van De 
Realisati e, Linq en Anedra en de (start)-
verkoop wordt op de websites van deze 
bedrijven en op de site van De 
Blaricummermeent bekendgemaakt. 

01 | 15 december 2017 |  week 50 | Gemeentenieuws

15-12
2017

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 Combinati e
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinati e.nl

Website: www.belcombinati e.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 ti jdens de openingsti jden 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

Gemeente Blaricum tekent drie overeenkomsten 
voor de bouw van 54 woningen

Zaterdag 25 november 2017 overhan-
digde wethouder Anne-Marie Kennis de 
sleutel van de tweehonderdste 
‘à la carte’ woning in Nederland. Kopers 
van deze type woningen kunnen de 
binnenkant geheel naar eigen inzicht in-
delen, waardoor ze allemaal verschillend 
zijn. Van dit concept staan er inmiddels 
achtti  en twee-onder-een-kapwoningen 
in De Blaricummermeent. 

TWEEHONDERDSTE ‘À LA CARTE’ 
WONING STAAT IN DE BLARICUMMERMEENT

Tellers gezocht voor de gemeente-
raadsverkiezingen en referendum!
Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt het raad-
gevend referendum over de Wet op de inlichti ngen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 
gehouden. Stemmen in de BEL-gemeenten kan op zeventi en stembureaus. 
Voor die stembureaus zijn wij op zoek naar tellers. Helpt u mee?

De tellers komen om 21.00 uur in acti e 
als de stembureaus sluiten. Op dat 
moment openen we de stembussen en 
kan het tellen van alle stemmen begin-
nen. Hoe laat dat klaar is, hangt af van 
hoeveel stemmen in een stembureau 
zijn uitgebracht. Alle tellers krijgen een 
vergoeding van € 42,- bruto. Tellers moe-
ten verplicht een korte online training 
volgen. Als teller moet u op de dag van 
de verkiezingen minimaal achtti  en jaar 

oud zijn. Wilt u zich aanmelden? 
Dan kan dat door uiterlijk 15 januari 
2018 een bericht te sturen naar 
verkiezingen@belcombinati e.nl met 
daarin uw naam, adres, geboortedatum 
en (mobiele) telefoonnummer.

Meer informatie
Heeft  u vragen of wilt u meer informa-
ti e? Neem dan contact op met Wilma 
van Raaij van Burgerzaken via 14 035.

Rekenkamer BEL zoekt burgeradviseur
De Rekenkamer BEL zoekt een burgeradviseur voor het onderzoek: WMO en 
Jeugdwet, toegang tot zorg en voorzieningen in Blaricum, Eemnes en Laren. Heeft  u 
kennis van het onderwerp en bent u woonachti g in één van de BEL-gemeenten dan 
is dit wellicht iets voor u.

De Rekenkamer BEL doet onafh ankelijk 
onderzoek naar de doelmati gheid, doel-
treff endheid en rechtmati gheid van het 
gevoerde beleid in de drie gemeenten 
voor de gemeenteraden. De commis-
sie bestaat uit drie leden onder wie een 
voorzitt er.

Criteria adviseur
Wij hebben de volgende criteria opge-
steld waaraan de burgeradviseur moet 
voldoen:
1.  moet in Blaricum, Eemnes of Laren 

wonen;
2.  moet gerechti gd zijn om te stemmen 

bij de gemeenteraadsverkiezingen;
3.  mag geen direct belanghebbende of 

direct betrokkene zijn bij het onder-
zoek;

4.  moet ruime kennis hebben van het 
onderzoeksonderwerp en hoe dit leeft  
binnen de gemeente(n);

5.  moet de benodigde ti jd kunnen beste-
den aan zijn/haar adviesrol;

6.  moet aanwezig kunnen zijn bij de 
overleggen van de rekenkamer;

7.  moet in staat zijn onderzoeks-
rapporten te beoordelen en op 
gedegen wijze van commentaar te 
voorzien;

8.  moet een verklaring omtrent het 
gedrag overhandigen aan de reken-
kamer, waarvan de kosten voor 
rekening van de rekenkamer komen;

9.  moet verder de volgende stukken/in-
formati e kunnen overhandigen aan de 

rekenkamer: a) cv, b) korte moti vati e, 
c) kopie geldig legiti mati ebewijs, d) 
banknummer, e) burgerservicenum-
mer, f) geboortedatum, g) overzicht 
van bezoldigde en onbezoldigde 
betrekkingen.

Voor het adviseurschap bieden wij een 
vergoeding van € 50,- per uur tot een 
door de rekenkamer te bepalen maxi-
mum aantal uren dat de burgeradviseur 
aan het onderzoek mag besteden.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u uw 
moti vati ebrief met een actuele cv zen-
den aan de Rekenkamer BEL, Postbus 71, 
3755 ZH Eemnes. Sollicitati es 
per e-mail kunt u zenden aan
rekenkamer@belcombinati e.nl 

U kunt tot uiterlijk 31 december 2017 
uw belangstelling kenbaar maken. De ge-
sprekken met kandidaten zijn ingepland 
op 9 januari 2018 in de avond. 

Voor meer informati e over de Reken-
kamer BEL kunt u de pagina’s van de 
rekenkamer inzien op de websites van de 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 
onder Bestuur > Gemeenteraad > 
Rekenkamer (linker kolom onderaan). 
Ook kunt u informati e verkrijgen bij 
mevrouw Janny Schreiber van het secre-
tariaat van de commissie op maandag, 
dinsdag en donderdag tel: 035 - 751 32 
98 of rekenkamer@belcombinati e.nl
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Aangevraagde en verleende 
(omgevings)vergunningen kunt u 
bekijken via de landelijke website 
www.overheid.nl Hier worden ook 
de verordeningen (gemeentelijke 
regels en wett en) bekendgemaakt. 

Wilt u bericht ontvangen van de 
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Via www.overuwbuurt.overheid.nl 
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Met ingang van het nieuwe jaar 
publiceren wij de verleende en 
aangevraagde vergunningen weer 
tweewekelijks. Ook plaatsen we weer 
de agenda’s van de raadsvergaderin-
gen en rondetafelgesprekken. 

Zoals gebruikelijk treft  u in de maan-
delijkse uitgave van de hei & wei in 
de rubriek ‘Gemeentenieuws’ de 
publicati es aan. Ook eens per maand 
- steeds twee weken na de hei & wei - 
verschijnt voortaan een losse, extra 

editi e van Gemeentenieuws. Die 
wordt huis-aan-huis verspreid. Hierin 
worden hoofdzakelijk de vergun-
ningen opgenomen. En wanneer van 
toepassing vindt u er ook de agenda’s 
van de raadsvergaderingen en ronde-
tafelgesprekken. Is er nog voldoende 
ruimte over dan verschijnen er nog 
andere arti kelen in.
De eerste editi e van de hei & wei in 
2018 verschijnt op 12 januari en de 
eerste editi e Gemeentenieuws op 
26 januari. 

Vanaf januari verschijnt een extra 
editie van Gemeentenieuws

Hei&wei_nr501.indd   13 12-12-17   12:55



De gemeente Blaricum doet haar naam 
als Kunststad van het jaar 2018 eer aan 
en start het nieuwe jaar op cultu-
rele wijze. De nieuwjaarsreceptie van 
Blaricum wordt gehouden op woens-
dag 10 januari 2018 in het Kunstcafé 
(Vitus) aan de Kerklaan 10 en heeft een 
bijzonder programma. Het begint om 
20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 
uur open.

Programma
Na de toespraak van burgemeester 
De Zwart-Bloch om 20.00 uur, ver-
zorgen de Cabaret Kids een bruisend 
optreden. Gelijk daarna, van 20.40 uur 
tot 21.00 uur, geeft mevrouw Dorinde 
Smit Duyzentkunst een voordracht over 
Annie M.G. Schmidt. Let op: van 20.00 
uur tot 21.00 uur is toegang tot de zaal 
niet mogelijk. Dus kom op tijd! 
Vanaf 21.15 uur tot circa 22.30 uur 
kunnen op informele wijze onder het 
genot van een hapje en drankje nieuw-
jaarswensen worden uitgewisseld. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd 
door het trio Hans Heinhuis, 
Nol van Bennekom en zangeres 
Hanneke Verkerk. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Nieuwjaars-
receptie in 
Kunstcafé

GEMEENTENIEUWS
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Je kunt kinderen van jongs af aan stimuleren steeds een beetje zelfstandiger te worden. Of het 
nu een peuter is die zich leert aankleden, een kleuter die zijn brood leert smeren, een school-
kind dat huiswerk moet maken of een tiener die een bijbaan zoekt. Kinderen die graag alles 
het liefst zelf willen doen, hebben soms wat bijsturing nodig. Kinderen die zich het liefst láten 
helpen, hebben liefdevolle stimulans nodig.

Zelfstandigheid is het in staat zijn om 
onafhankelijk te zijn van een ander. Dat 
gaat niet alleen om praktische dingen, 
maar ook om zelfstandig keuzes maken. 
Dit is een geleidelijk proces. De truc is om 
kinderen te begeleiden naar zelfstandig-
heid.

Heldere afspraken 
en verwachtingen
Wees heel helder over wat je van je kind 
verwacht en wat je kind van jou kan 
verwachten. Bijvoorbeeld: “Eerst zelf je 
tanden poetsen en dan poetst papa na.” 
Of: “Ga eerst zelf op zoek naar je woor-
denlijst. Als je het niet kunt vinden, kom 
ik je zo helpen.” Je kunt bepaalde vaste 
afspraken ook concreet omschrijven en 
ergens in huis ophangen. Waar zijn de 
kinderen bijvoorbeeld in huis dagelijks of 
wekelijks verantwoordelijk voor?

Stapsgewijs
Bij jonge kinderen die leren hun brood 

te smeren of zich aan te kleden, kun je in 
stapjes aanleren hoe ze de taak moeten 
uitvoeren. “Jij trekt één sok aan en ik 
doe de ander.” Of: “Ik smeer de boter en 
jij smeert het beleg.” Zo bouw je de zelf-
standigheid steeds verder uit. Bij oudere 
kinderen werkt dit net zo. Een huiwerk-
taak die ze niet begrijpen: “Probeer het 
eerst zelf uit te rekenen en dan kom ik 
bij je kijken.” Of: “Waar denk je dat je die 
informatie kunt opzoeken?”.

Veel aanmoediging en 
bemoediging
Oprechte aanmoediging en enthousi-
asme doen wonderen, ook bij ‘grote’ 
kinderen. Geef veel en vaak complimen-
ten wanneer kinderen zich houden aan 
de afspraken of zelfstandig met iets aan 
de slag gaan.

Let it go!
Geef je kind de kans om zelfstandig 
te zijn en verantwoordelijkheden te 

dragen. Help eerst een paar keer en laat 
het daarna zo veel mogelijk aan je kind 
zelf over. Hoe ouder een kind wordt, 
hoe meer zelfstandigheid het aankan en 
verantwoordelijkheid kan dragen. 

Van proberen kun je leren
Fouten maken mag! Laat een taak of 
verantwoordelijkheid soms ‘fout’ lopen. 
En pas op voor je neiging over te nemen, 
ook al duurt het aankleden langer of 
dreigt het huiswerk mis te lopen. Ga de 
gymspullen niet nabrengen als ze die zijn 
vergeten. Van fouten maken leert je kind 
vaak het meest!
 

Vraag van de maand 
“Hoe stimuleer ik de zelfstandigheid van mijn kind?”

Wethouder Liesbeth Boersen heeft 5 december 2017 een nieuwe openbare elek-
trische laadpaal officieel in gebruik genomen. Deze laadpaal, op het parkeerterrein 
tegenover hotel en restaurant Bellevue (Huizerweg), biedt de mogelijkheid om twee 
voertuigen op te laden. Een eerder geplaatste paal staat vlak bij Wetering 71.

Elektrisch rijden stimuleren
Wethouder Boersen: “In het programma 
Duurzaam Blaricum, dat vastgesteld is in 
oktober, hebben we de ambitie uitge-
sproken dat alle e-rijders in Blaricum 
hun auto kunnen opladen bij of in de 
directe omgeving van hun woning. En 
dat er eind 2022 tenminste zestien 
openbare laadpalen met 32 aansluit-
ingen zijn geplaatst. Met laadpalen in de 
openbare ruimte kunnen we inwoners 
die daar op eigen terrein geen mogelijk-
heid voor hebben en bezoekers in ons 
dorp faciliteren. Zo hopen we dat steeds 
meer mensen overstappen op elektrisch 
rijden!”

De gemeente Blaricum heeft voor het 
realiseren van laadpalen de samen-
werking gezocht met Metropool Regio 

Amsterdam Elektrisch, waarin een 
aantal publieke partijen samenwerken 
om collectief en met subsidie laadpalen 
te realiseren. Met het plaatsen van de 
laadpalen wil de gemeente het gebruik 
van de elektrische auto stimuleren 
om zo een bijdrage te leveren aan de 
reductie van de CO2-uitstoot. Zelf draagt 
de gemeente, als onderdeel van de 
BEL Combinatie, ook een steentje bij. 
De dienstauto’s van de BEL Combinatie 
rijden namelijk volledig elektrisch.

Verzoek om openbare laadpaal
Elektrische laadpalen in de openbare 
ruimte (maximaal vijf per jaar) worden 
op basis van binnengekomen aan-
vragen door Metropool Regio 
Amsterdam Elektrisch - in overleg met 
de gemeente - geplaatst. Inwoners van 

Blaricum met een elektrische auto, die 
niet op eigen terrein kunnen parkeren, 

kunnen daarvoor een aanvraag indienen 
bij MRA via www.laadpaal.mrae.nl

Nieuwe openbare oplaadpaal in Blaricum
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Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw huishoudelijk afval op andere 
dagen in. In plaats van op:
•  maandag 25 december (Eerste Kerstdag) wordt uw huishoudelijk afval op 

vrijdag 22 december opgehaald. Dit gaat door in de avonduren.
•  dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) wordt uw huishoudelijk afval op 

woensdag 27 december opgehaald. Dit gaat door in de avonduren.
•  maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag) wordt uw huishoudelijk afval op 

dinsdag 2 januari opgehaald. Dit gaat door in de avonduren.

Afvalinzameling rond feestdagen
Openingstijden Advies- en 
informatiepunt sociaal domein HBEL

Graag informeren we u over de bereikbaarheid van het Advies- en informatiepunt 
sociaal domein HBEL van 25 december 2017 tot 5 januari 2018. Hier kunt u terecht 
voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). 

Loket Huizen
• Dinsdag 26 december 2017 gesloten
•  Dinsdag 2 januari 2018 geopend van 

08.30 uur tot 12.00 uur. 

Loket Eemnes
•  Donderdag 28 december 2017  

geopend van 08.30 uur tot 12.00 uur
•  Donderdag 4 januari 2018 geopend 

van 08.30 uur tot 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid
•  Maandag 25 en dinsdag 26 december 

2017 gesloten
•  Op werkdagen bereikbaar.

Hoe kunt u ons bereiken?
•  Telefonisch via: 035 - 528 12 47. Op 

werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 
uur. Op vrijdagen tot 16.00 uur. 

•  Via e-mail: hbel@sociaalplein.info  
U krijgt binnen 48 uur een reactie op 
uw bericht. 

•  Wilt u een gesprek aanvragen? Op de 
website www.maatschappelijke 
zakenhbel.nl staat een contact- 
formulier. Via dit formulier kunt u  
een gesprek aanvragen met een con-
sulent. Dit kan ook telefonisch of aan 
het loket.

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid en het vuurwerk. 
Het is echter ook het moment van het jaar van overlast en ongelukken voor mens en 
dier. Met een beetje aandacht en zorg voor elkaar, maken we er een feest van voor 
iedereen.

Rieten daken
Met name in Blaricum-dorp en in De 
Blaricummermeent staan relatief veel 
woningen met rieten daken. Op last van 
de gemeente geldt dan ook een verbod 
op het afsteken van vuurpijlen binnen een 
afstand van vijftig meter van een 
rieten dak. Een klein vonkje kan al genoeg 
zijn om deze huizen in lichterlaaie te 
zetten. Reden om tijdens de jaarwisse-
ling extra voorzichtig te zijn. Heeft u zelf 

een huis met een rieten kap, zorg er dan 
voor dat u permanent een tuinslang met 
voldoende lengte heeft aangesloten om 
eventueel neerkomend vuur te kunnen 
blussen.

Houd rekening met elkaar
Houd bij het afsteken van vuurwerk reke-
ning met uw eigen veiligheid en die van 
anderen. Dieren kunnen angstig worden 
van vuurwerk. Honden bijvoorbeeld 

hebben een veel scherper gehoor dan 
mensen. Niet alleen de knallen maar ook 
de hoge tonen van het vuurwerk kunnen 
honden angstig maken. Steek daarom bij-
voorbeeld geen vuurwerk af op plaatsen 
waar veel mensen zijn en waar honden 
worden uitgelaten.

Afsteektijden
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden 
op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot 
nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Buiten deze 
tijden is het afsteken van vuurwerk niet 
toegestaan. Overlast kunt u melden via 
het algemene nummer van de politie 
0900 - 8844.

Oud en nieuw: een feest voor iedereen

Donderdag 4 en 11 januari 2018 
haalt de GAD kerstbomen op in 
Blaricum. Zorgt u ervoor dat uw 
kerstboom voor 07.30 uur 
’s morgens aan de weg ligt? Alleen 
kerstbomen zonder versiering en 
zonder pot of houten kruis worden 
meegenomen. 

Maar er is nog een optie: 
Rotary Club Blaricum 
Centaurea nodigt u van harte uit 
om op zaterdag 6 januari vanaf 
12.00 uur zelf uw kerstboom in 
te leveren op het veldje naast de 
Meentzoom. Zo draagt u bij aan 
het Blaricumse Midwintervuur van 
zondag 7 januari. 
De opbrengst van het evenement 
komt ten goede aan de Stichting 
Kinderen van de Voedselbank.

KERSTBOOM-
INZAMELING

Vanwege de feestdagen wijzigen de openingstijden van het BEL-kantoor:
• Donderdag 14 december tot 16.00 uur open/bereikbaar
• Maandag 25 december gesloten
• Dinsdag 26 december gesloten 
• Maandag 1 januari gesloten
• Maandag 8 januari vanaf 10.00 uur open/bereikbaar
Het Sociaal Wijkteam Blaricum heeft op 26 december geen inloopspreekuur en is telefonisch niet bereikbaar.

Openingstijden BEL-kantoor

Hei&wei_nr501.indd   14 12-12-17   12:55



De gemeente Blaricum doet haar naam 
als Kunststad van het jaar 2018 eer aan 
en start het nieuwe jaar op cultu-
rele wijze. De nieuwjaarsreceptie van 
Blaricum wordt gehouden op woens-
dag 10 januari 2018 in het Kunstcafé 
(Vitus) aan de Kerklaan 10 en heeft een 
bijzonder programma. Het begint om 
20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 
uur open.

Programma
Na de toespraak van burgemeester 
De Zwart-Bloch om 20.00 uur, ver-
zorgen de Cabaret Kids een bruisend 
optreden. Gelijk daarna, van 20.40 uur 
tot 21.00 uur, geeft mevrouw Dorinde 
Smit Duyzentkunst een voordracht over 
Annie M.G. Schmidt. Let op: van 20.00 
uur tot 21.00 uur is toegang tot de zaal 
niet mogelijk. Dus kom op tijd! 
Vanaf 21.15 uur tot circa 22.30 uur 
kunnen op informele wijze onder het 
genot van een hapje en drankje nieuw-
jaarswensen worden uitgewisseld. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd 
door het trio Hans Heinhuis, 
Nol van Bennekom en zangeres 
Hanneke Verkerk. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Nieuwjaars-
receptie in 
Kunstcafé
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Je kunt kinderen van jongs af aan stimuleren steeds een beetje zelfstandiger te worden. Of het 
nu een peuter is die zich leert aankleden, een kleuter die zijn brood leert smeren, een school-
kind dat huiswerk moet maken of een tiener die een bijbaan zoekt. Kinderen die graag alles 
het liefst zelf willen doen, hebben soms wat bijsturing nodig. Kinderen die zich het liefst láten 
helpen, hebben liefdevolle stimulans nodig.

Zelfstandigheid is het in staat zijn om 
onafhankelijk te zijn van een ander. Dat 
gaat niet alleen om praktische dingen, 
maar ook om zelfstandig keuzes maken. 
Dit is een geleidelijk proces. De truc is om 
kinderen te begeleiden naar zelfstandig-
heid.

Heldere afspraken 
en verwachtingen
Wees heel helder over wat je van je kind 
verwacht en wat je kind van jou kan 
verwachten. Bijvoorbeeld: “Eerst zelf je 
tanden poetsen en dan poetst papa na.” 
Of: “Ga eerst zelf op zoek naar je woor-
denlijst. Als je het niet kunt vinden, kom 
ik je zo helpen.” Je kunt bepaalde vaste 
afspraken ook concreet omschrijven en 
ergens in huis ophangen. Waar zijn de 
kinderen bijvoorbeeld in huis dagelijks of 
wekelijks verantwoordelijk voor?

Stapsgewijs
Bij jonge kinderen die leren hun brood 

te smeren of zich aan te kleden, kun je in 
stapjes aanleren hoe ze de taak moeten 
uitvoeren. “Jij trekt één sok aan en ik 
doe de ander.” Of: “Ik smeer de boter en 
jij smeert het beleg.” Zo bouw je de zelf-
standigheid steeds verder uit. Bij oudere 
kinderen werkt dit net zo. Een huiwerk-
taak die ze niet begrijpen: “Probeer het 
eerst zelf uit te rekenen en dan kom ik 
bij je kijken.” Of: “Waar denk je dat je die 
informatie kunt opzoeken?”.

Veel aanmoediging en 
bemoediging
Oprechte aanmoediging en enthousi-
asme doen wonderen, ook bij ‘grote’ 
kinderen. Geef veel en vaak complimen-
ten wanneer kinderen zich houden aan 
de afspraken of zelfstandig met iets aan 
de slag gaan.

Let it go!
Geef je kind de kans om zelfstandig 
te zijn en verantwoordelijkheden te 

dragen. Help eerst een paar keer en laat 
het daarna zo veel mogelijk aan je kind 
zelf over. Hoe ouder een kind wordt, 
hoe meer zelfstandigheid het aankan en 
verantwoordelijkheid kan dragen. 

Van proberen kun je leren
Fouten maken mag! Laat een taak of 
verantwoordelijkheid soms ‘fout’ lopen. 
En pas op voor je neiging over te nemen, 
ook al duurt het aankleden langer of 
dreigt het huiswerk mis te lopen. Ga de 
gymspullen niet nabrengen als ze die zijn 
vergeten. Van fouten maken leert je kind 
vaak het meest!
 

Vraag van de maand 
“Hoe stimuleer ik de zelfstandigheid van mijn kind?”

Wethouder Liesbeth Boersen heeft 5 december 2017 een nieuwe openbare elek-
trische laadpaal officieel in gebruik genomen. Deze laadpaal, op het parkeerterrein 
tegenover hotel en restaurant Bellevue (Huizerweg), biedt de mogelijkheid om twee 
voertuigen op te laden. Een eerder geplaatste paal staat vlak bij Wetering 71.

Elektrisch rijden stimuleren
Wethouder Boersen: “In het programma 
Duurzaam Blaricum, dat vastgesteld is in 
oktober, hebben we de ambitie uitge-
sproken dat alle e-rijders in Blaricum 
hun auto kunnen opladen bij of in de 
directe omgeving van hun woning. En 
dat er eind 2022 tenminste zestien 
openbare laadpalen met 32 aansluit-
ingen zijn geplaatst. Met laadpalen in de 
openbare ruimte kunnen we inwoners 
die daar op eigen terrein geen mogelijk-
heid voor hebben en bezoekers in ons 
dorp faciliteren. Zo hopen we dat steeds 
meer mensen overstappen op elektrisch 
rijden!”

De gemeente Blaricum heeft voor het 
realiseren van laadpalen de samen-
werking gezocht met Metropool Regio 

Amsterdam Elektrisch, waarin een 
aantal publieke partijen samenwerken 
om collectief en met subsidie laadpalen 
te realiseren. Met het plaatsen van de 
laadpalen wil de gemeente het gebruik 
van de elektrische auto stimuleren 
om zo een bijdrage te leveren aan de 
reductie van de CO2-uitstoot. Zelf draagt 
de gemeente, als onderdeel van de 
BEL Combinatie, ook een steentje bij. 
De dienstauto’s van de BEL Combinatie 
rijden namelijk volledig elektrisch.

Verzoek om openbare laadpaal
Elektrische laadpalen in de openbare 
ruimte (maximaal vijf per jaar) worden 
op basis van binnengekomen aan-
vragen door Metropool Regio 
Amsterdam Elektrisch - in overleg met 
de gemeente - geplaatst. Inwoners van 

Blaricum met een elektrische auto, die 
niet op eigen terrein kunnen parkeren, 

kunnen daarvoor een aanvraag indienen 
bij MRA via www.laadpaal.mrae.nl

Nieuwe openbare oplaadpaal in Blaricum
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Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw huishoudelijk afval op andere 
dagen in. In plaats van op:
•  maandag 25 december (Eerste Kerstdag) wordt uw huishoudelijk afval op 

vrijdag 22 december opgehaald. Dit gaat door in de avonduren.
•  dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) wordt uw huishoudelijk afval op 

woensdag 27 december opgehaald. Dit gaat door in de avonduren.
•  maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag) wordt uw huishoudelijk afval op 

dinsdag 2 januari opgehaald. Dit gaat door in de avonduren.

Afvalinzameling rond feestdagen
Openingstijden Advies- en 
informatiepunt sociaal domein HBEL

Graag informeren we u over de bereikbaarheid van het Advies- en informatiepunt 
sociaal domein HBEL van 25 december 2017 tot 5 januari 2018. Hier kunt u terecht 
voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). 

Loket Huizen
• Dinsdag 26 december 2017 gesloten
•  Dinsdag 2 januari 2018 geopend van 

08.30 uur tot 12.00 uur. 

Loket Eemnes
•  Donderdag 28 december 2017  

geopend van 08.30 uur tot 12.00 uur
•  Donderdag 4 januari 2018 geopend 

van 08.30 uur tot 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid
•  Maandag 25 en dinsdag 26 december 

2017 gesloten
•  Op werkdagen bereikbaar.

Hoe kunt u ons bereiken?
•  Telefonisch via: 035 - 528 12 47. Op 

werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 
uur. Op vrijdagen tot 16.00 uur. 

•  Via e-mail: hbel@sociaalplein.info  
U krijgt binnen 48 uur een reactie op 
uw bericht. 

•  Wilt u een gesprek aanvragen? Op de 
website www.maatschappelijke 
zakenhbel.nl staat een contact- 
formulier. Via dit formulier kunt u  
een gesprek aanvragen met een con-
sulent. Dit kan ook telefonisch of aan 
het loket.

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid en het vuurwerk. 
Het is echter ook het moment van het jaar van overlast en ongelukken voor mens en 
dier. Met een beetje aandacht en zorg voor elkaar, maken we er een feest van voor 
iedereen.

Rieten daken
Met name in Blaricum-dorp en in De 
Blaricummermeent staan relatief veel 
woningen met rieten daken. Op last van 
de gemeente geldt dan ook een verbod 
op het afsteken van vuurpijlen binnen een 
afstand van vijftig meter van een 
rieten dak. Een klein vonkje kan al genoeg 
zijn om deze huizen in lichterlaaie te 
zetten. Reden om tijdens de jaarwisse-
ling extra voorzichtig te zijn. Heeft u zelf 

een huis met een rieten kap, zorg er dan 
voor dat u permanent een tuinslang met 
voldoende lengte heeft aangesloten om 
eventueel neerkomend vuur te kunnen 
blussen.

Houd rekening met elkaar
Houd bij het afsteken van vuurwerk reke-
ning met uw eigen veiligheid en die van 
anderen. Dieren kunnen angstig worden 
van vuurwerk. Honden bijvoorbeeld 

hebben een veel scherper gehoor dan 
mensen. Niet alleen de knallen maar ook 
de hoge tonen van het vuurwerk kunnen 
honden angstig maken. Steek daarom bij-
voorbeeld geen vuurwerk af op plaatsen 
waar veel mensen zijn en waar honden 
worden uitgelaten.

Afsteektijden
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden 
op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot 
nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Buiten deze 
tijden is het afsteken van vuurwerk niet 
toegestaan. Overlast kunt u melden via 
het algemene nummer van de politie 
0900 - 8844.

Oud en nieuw: een feest voor iedereen

Donderdag 4 en 11 januari 2018 
haalt de GAD kerstbomen op in 
Blaricum. Zorgt u ervoor dat uw 
kerstboom voor 07.30 uur 
’s morgens aan de weg ligt? Alleen 
kerstbomen zonder versiering en 
zonder pot of houten kruis worden 
meegenomen. 

Maar er is nog een optie: 
Rotary Club Blaricum 
Centaurea nodigt u van harte uit 
om op zaterdag 6 januari vanaf 
12.00 uur zelf uw kerstboom in 
te leveren op het veldje naast de 
Meentzoom. Zo draagt u bij aan 
het Blaricumse Midwintervuur van 
zondag 7 januari. 
De opbrengst van het evenement 
komt ten goede aan de Stichting 
Kinderen van de Voedselbank.

KERSTBOOM-
INZAMELING

Vanwege de feestdagen wijzigen de openingstijden van het BEL-kantoor:
• Donderdag 14 december tot 16.00 uur open/bereikbaar
• Maandag 25 december gesloten
• Dinsdag 26 december gesloten 
• Maandag 1 januari gesloten
• Maandag 8 januari vanaf 10.00 uur open/bereikbaar
Het Sociaal Wijkteam Blaricum heeft op 26 december geen inloopspreekuur en is telefonisch niet bereikbaar.

Openingstijden BEL-kantoor
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4e  FIT- 
NieuwjaarsZIT 
door Anne Hildebrand 
De FIT-NieuwjaarsZIT is inmiddels 
een vast item op de dorpsagenda. In het 
kader van  ‘voelen is begrijpen’, vindt 
voorafgaand aan het Midwintervuur, 
op 7 januari weer de oergezellige FIT- 
NieuwjaarsZIT plaats.

De FIT-NieuwjaarsZIT, oorspronkelijk 
bedoeld als ludieke tegenhanger van de 
nieuwjaarsduik, is inmiddels uitgegroeid 
tot een bekend fenomeen. Kou wordt 
niet langer ontweken, maar juist bewust 
opgezocht. Elk jaar ervaren steeds 
meer mensen de positieve effecten van 
blootstelling aan kou: meer energie, een 
goed humeur en minder stress. Ook in de 
media krijgt koude training steeds meer 
aandacht en bekendheid. Zo is onlangs 
in Frankrijk een prachtige documentaire 
uitgezonden over Wim Hof en onze 
Blaricumse ijsman Henk van den Bergh. 
Ook de Blaricumse FIT-ZIT werd in 
beeld gebracht. 

Verleg je grenzen en doe mee
Zondag 7 januari: 12.00 uur: warming-
up, 12.10 uur: startschot. O.l.v. Henk 
en de Blaricumse Plonsclub worden 
de deelnemers door Frans Ruijter 
aangemoedigd het koude water in te 
gaan. Met na afl oop opwarmen rond het 
vuur met heerlijke hapjes en drankjes. 
Inschrijven kan op www.healthcenterfi t.nl 
of op 7 jan vanaf 11.00 uur ter plekke bij de 
Blaricumse Reddingsbrigade (Stichtseweg 
99). Kosten: € 5,-, incl unieke FIT-
ijsmuts en consumpties. De ZIT wordt 
mede mogelijk gemaakt door de (lokale)
sponsors, vele Blaricumse vrijwilligers en 
de Blaricumse Reddingsbrigade. 

 Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 7 jan De Stijl en De mooiste 
modernisten. www.singerlaren.nl.
HKB t/m 17 maart tentoonstelling 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 jan Tentoonstelling in te-
ken van kunstenaarsfamilie. Werken van 
Sara Raaff , Karin de Boer en Rein Roe-
lofsz. Openingstijden tijdens kantoor-
uren van het Bel Kantoor. Iedere woe 
10.00-12.00 uur is Karin aanwezig om te 
vertellen over het werk. 
Expositie Galerie Bianca Landgraaf 
t/m 17 dec Papageno Huis Laren. 
Openingstijden/info: 06-27080353, 
info@galeriebiancalandgraaf.nl. 

WELZIJN/ CULTUUR
Kerstconcert Blaricums Gemengd 
Koor 17 dec 15.00 uur in de Johanneskerk 

Laren. Met liederen van o.a. Rutter, Elgar 
en Vivaldi. Dirigent Lex Barten en pianis-
te Karina Kantarova. Entree € 5,-. Reser-
veren www.bgk-koor.nl of ter plekke.  
Kerstontbijt Stichting Preek van 
de Week 19 dec 07.00-09.00 uur in 
restaurant Mauve Laren; verdiepen-
de bezinning op de kerstdagen en het 
luisteren naar kerstmuziek. Kosten 
voor ontbijt en twee lezingen € 19,50, 
www.vriendenpreek.nl. 
PC Helpdesk BEL 50+ stap nu over 
op Windows 10, kan in de mees-
te gevallen nog dit jaar gratis. Help-
desk dagelijks bereikbaar van 10.00-
12.00 uur in Het Brinkhuis Laren. 
www.pchelpdeskBEL.nl.
Cursus bijenhouden deze basiscur-
sus is een ervaringsgerichte training 
met theorie- en praktijkbijeenkomsten 
van maart tot oktober, parallel aan het 
bijenjaar. Theoriebijeenkomsten op 
woe-ochtend 21 feb, 7 en 21 maart en 4 

april over o.m. bijen, bloemen, honing, 
bijenkasten, gereedschappen. Daarna 
praktijkbijeenkomsten waarin je met een 
bijenvolk leert omgaan, hoe je zwermen 
kunt voorkomen en honing moet slin-
geren. Eerste bijeenkomst op woe-och-
tend 11 april. Overige data afhankelijk 
van weer, bijen en natuur. Informatie: 
Bart Vos lbjvos@planet.nl.
Schrijfworkshops in Blaercom over 
verschillende schrijfvormen die je thuis 
kunt inzetten voor je eigen schrijfpro-
ces (b.v. dagboekschrijven, vakantie-
verslagen, levensverhalen) of voor je 
persoonlijke ontwikkeling. Aandacht 
voor plezier in het samen schrijven 
en het uitwisselen van schrijfervarin-
gen. Elke workshop, gegeven door Lia 
de Boer, heeft een eigen thema en kan 
los van elkaar gevolgd worden. Data: 
24 jan, 21 feb, 21 maart en 18 april 
van 19.30-21.30 uur. Kosten € 12.50. 
www.schrijveninhetgooi.nl tel: 06-

44528197.
Theatershow Gideon Calis De ezel en 
de ode aan de liefde 15 feb in het Singer-
theater. Kosten € 21,50. Reserveren via 
kassa@singerlaren.nl.
Lezingen Volksuniversiteit ‘t Gooi 
lezing Renaissance door kunsthistori-
ca Helmi Hillebrand op 16 januari om 
10.00 uur in De Hilt Eemnes. Lezing 
over de collectieve Hollandse Mees-
ters door Diana Kostman op 17 janu-
ari in het Brinkhuis. Info/aanmelding 
www.volksuniversiteithetgooi.nl.

Workshop ‘Schrijven helpt’ door Viore 
vanaf 17 jan. Bedoeld voor mensen die 
kanker hebben (gehad). De bijeenkom-
sten duren een dagdeel en vinden eens 
in de twee weken plaats. Aan het einde 
van de serie heeft u uw eigen geschre-
ven levensverhaal in handen. Deelname 

€ 5,- per keer. programma@viore.org.  
tel. 6853532. www.viore.org. 

Samen met Jochem Uytdehaage 
fi etsen tegen Taaislijmziekte 
door Anne Hildebrand 
Op 14 januari organiseert Health Center FIT m.m.v. olympisch schaatskam-
pioen Jochem Uytdehaage een spectaculaire Spinningmarathon. Met dit vier 
uur durende sportieve avontuur wil FIT zoveel mogelijk geld inzamelen voor 
Skate4AIR, waar Jochem Uytdehaage ambassadeur van is, en zich inzet voor 
onderzoek naar taaislijmziekte. 

Jochem is enthousiast sporter bij Health 
Center FIT en traint op dit moment voor 
de Alternatieve Elfstedentocht op de 
Weissensee. Hiermee schaatst hij elk jaar 
geld bij elkaar voor Skate4AIR. Jochem 
vertelt: ‘Mijn nichtje Lotte lijdt aan 
taaislijmziekte, ofwel Cystic Fibrosis; 
een erfelijke ziekte met een gemiddelde 
levensverwachting van 40 jaar. Een ziek-
te die ervoor zorgt dat het slijm overal in 
het lichaam taai is. En dit levert proble-
men op, vooral in de longen. De longca-
paciteit neemt steeds verder af, waardoor 
ademen op den duur niet meer mogelijk 
is. Sinds kort is er een medicijn dat het 
probleem deels verhelpt, maar we zijn er 
nog lang niet!’ 

Programma met een lach en een traan
Geïnspireerd en onder de indruk van Jo-
chems verhaal ondersteunt Health Cen-
ter Jochem en Skate4AIR met een groot-
se spinningmarathon met het motto ‘Ik 
adem dus ik leef. Sommige mensen moe-
ten hiervoor vechten’. De spininstruc-
teurs zorgen van 10.30-14.30 uur voor 
een afwisselend programma; gevarieer-
de muziek, live optredens, bijzondere 
gasten en aan het eind van de marathon 
zal het sponsorbedrag bekend gemaakt 
worden. Wil jij ook je sportieve steentje 
bijdragen? Een fi ets reserveren kan voor 
één of meerdere uren. 

Info: www.healthcenterfi t.nl.

voor het mooie kerstgebaar
naar de Blaricummers die dat
het best kunnen gebruiken.

Het Activiteitenfonds Blaricum

bedankt
AH Blaricum en Coop
 

Vuurwerk
Alle mensen, alle diertjes opgelet, gelijk wij wonen tussen de bomen…

Luide luie uilen
Steggelende egeltjes

Stoei en de poes 
Labour stemmende Labradors
Hazen, kazen en de komijnen

Rioolbuizerd
Langlaufslakken

Spitzenspecht
Muizen met beschuiten

(oudejaarsnacht… kleine muizen hebben grote wensen,
beschuiten met gestampte mensen)

Merel en Maarten
Graasschaap
Rechtschapen

Bij de pinken vinken
Vinken zonder pinken

Gelei de hond
Brigitte Bardot 

Zwammende zwemmende zwammen
Transgender Claire is Kees

Mede namens de teckels Blinkie Palermo en Puzzel van Ravensburg,
vragen wij u geen oorlogszuchtig vuurwerk af te steken.

Houd het s.v.p. rustig en kort. Vuurwerk is bedoeld om uw boze
geesten te verdrijven en niet om uw buren tot boze geest te drijven.

Gelukkig komt van gelukt …
dus voor u allen, vrij gezellig of echtparend, een gelukkig nieuwjaar.

door Thom Willems

Hei&wei_nr501.indd   16 12-12-17   12:55


