
Meester 
Worstmaker 
Tijdens de jaarbijeenkomst van het 
Worstmakersgilde op 15 januari jl. 
heeft Patrick van der Veen, werkzaam 
bij Slagerij P.A. Stut, alle toetsen glans-
rijk doorstaan en haalde de hoogste 
scores en mag zich de beste Meester 
Worstmaker van 2018 noemen.

De training Meester Worstmaker heeft 
als doel de vakkennis van deelnemers op 
het niveau van een meester te brengen.  

Han Schoon

In dorpshuis Blaercom expositie van de 
Blaricumse kunstenaar Han Schoon, met 
kleurrijke dorpsgezichten van Blaricum 
en Laren, gecombineerd met stadsge-
zichten van Amsterdam

Wed. B. Vos BV
Nieuw tankmeubilair met plaatjes van 
voorheen. 
Nieuwe openingstijden shop: 09.00-
17.00 uur en pinvoorzieningen om te 
tanken tussen 06.00-22.00 uur. 
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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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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

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Het stadse dorp
door Jan Greven
Heerlijk Internet! Een druk op de knop en hup, daar heb je alle raadsverga-
deringen van 2017 op je scherm. Wat een onderwerpen! Bestemmingsplannen, 
Snelle Bus, samenwerking in Gooi, Vecht en BEL, een fi etsbrug, Bijvanckplei-
nen, begrotingen, woonvisies, rechtsposities, geheimhoudingen, Blauwe Zones, 
alcohol en jeugd, belastingen, leges en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Een enkele keer gaat het om zaken (snel-
le bus/blauwe zone) dichtbij de burger. 
Vaker komen de onderwerpen uit de 
verre wereld van bestuur, politiek en 
bureaucratie. In de Raad komt de burger 
zelf aan het woord in de Rondetafelge-
sprekken. Of we eindelijk eens rechts-
af mogen als we vanuit Huizen over de 
LeCoultredreef naar het oude dorp wil-
len. Dat er in de Eerste Molenweg 32 
Japanse Notenbomen zonder vergun-
ning gekapt zijn. Dat een buurman niets 
aan de erfafscheiding doet. Dat de OBB 
te veel schuift met haar hoogbegaafde 
leerlingen. Dat er iets niet klopt met de 
Koningsdagvergunning van Moeke. En-
zovoorts, enzoverder. 

Doe-democratie
Het geeft de Raadsagenda’s iets van hol-
len of stilstaan. Of abstract en van ver. Of 
concreet, maar dan ook wel heel dicht-
bij. Zou er niets tussenin zitten? Sinds 
een paar jaar is de term Doe-democratie 
in zwang gekomen (zie van het Sociaal 
Cultureel Planbureau (www.scp.nl): De 
Dorpse Doe-democratie (2016)). In een 
Doe-democratie geven bewoners zelf 
vorm aan hun dorp en regeert het volk 

mee door dingen ‘simpeltjes’ te doen. 
Bijvoorbeeld door met een ‘zelfredzame 
inzet’ een speeltuin te onderhouden. Of 
een dorpsfeest te organiseren. Wie mee 
doet, heeft invloed op wat tot stand komt. 

Zeven types dorpsbewoners
Het SCP heeft uitgezocht wat de inwo-
ners van een dorp belangrijk vinden. On-
derling verschillen die dorpsbewoners 
sterk. Het SCP onderscheidt maar liefst 
zeven types dorpsbewoners. Van de au-
tochtone, kerkelijke bewoner, die hecht 
aan binding en sociale contacten. Tot de 
dorpsgenoot die hier kwam voor de rust 
en bij binding denkt aan landschappelijk 
en niet aan sociaal. Toch, hoe verschil-
lend ook, alle zeven types willen hetzelf-
de: een schoon, heel en veilig dorp, met 
basisvoorzieningen als school, winkel 
en bus, mogelijkheden voor jong en oud 
elkaar te ontmoeten, fi nancieel bereikba-
re woningen, een goed ondernemerskli-
maat, en belevingskwaliteit door natuur, 
fi etspaden en historische  bebouwing. In 
een Doe-democratie zet het lokale bur-
gerschap zich in voor die kwaliteiten. 
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Soms wel, vaker niet
Volgens het SCP vindt trouwens minder 
dan de helft van de dorpsbewoners dat 
de Gemeenteraad open staat voor initi-
atieven van bewoners. Kijk de Raads-
agenda’s van 2017 er op na en je ziet het 
voor je. Als onderdeel van het politiek/
bureaucratisch bestuurssysteem lijkt me 
de Raad dat nauwelijks te verwijten. Dat 
systeem meet leefbaarheid en kwaliteit 
op eigen wijze. Met de gewone werke-
lijkheid van de burgers heeft dat slechts 
in verder weg liggend verband te maken. 
Zie hierboven wat dorpsbewoners be-
langrijk vinden en vlooi de raadsagen-
da’s van 2017 er eens op na hoe vaak 
het daar praktisch en effectief over ging. 
Soms wel, vaker niet. 

Mooi ‘MOOI’

door Aty Lindeman-Strengholt
Blaricum is een fantastisch dorp; mooie huizen, mooie bomen en struiken, dito 
koeien en paarden… Maar vooral ook lieve en aardige mensen. En hei & wei 
zoekt deze mensen altijd graag voor haar lezers op.

Op bezoek in hartje dorp bij Judith 
Bakker en Edwin Oudkerk Pool van het 
fraaie bedrijf ‘MOOI, parfumerie en dro-
gisterij Blaricum’. En niet zomaar een 
drogist; een prachtig pand met een adem-
benemende inhoud. ‘We hebben er ook 
hard aan gewerkt’, vertelt Edwin, ‘in de 
loop der jaren drie verbouwingen om het 
geheel steeds makkelijker, praktischer en 
mooier te maken.’ En zo voegt Judith toe: 
‘De mensen zijn hier zo leuk en interes-
sant. Wij kwamen uit de buurt van Enk-
huizen en voelden ons hier direct thuis.’

Discretie is heel belangrijk
Inmiddels wonen ze alweer 18 jaar in 
ons dorp en hun bedrijf bloeit. Het as-
sortiment is heel breed met ook zeer 
onderscheidende producten; bijzondere 
merken, die nergens anders te vinden 
zijn. Ook de uitvoering van de winkel 

is buitengewoon uniek. ‘Ons personeel 
is geweldig aardig en het leuke is, dat 
ze allemaal al lang en met veel vreugde 
bij ons werken. Je maakt veel mee met 
je klanten, leuke dingen vaak. Discretie 
is heel belangrijk…  Je ziet veel mensen 
gaan en komen, er is ook zoveel te bieden 
en de mensen leggen graag en met ple-
zier al winkelend contact’. Judith straalt 
als ze over haar werk vertelt.  Zij werkt 
vol energie, samen met een deel van het 
team, ook in de mooie schoonheidssalon 
die boven in het pand zit. 

Het is een feest om in Blaricum te wonen 
en met van die aardige mensen om ons 
heen zijn we dubbelblij. De Blaricumse 
middenstand mag er beslist zijn en met 
van die aardige en deskundige mensen 
als Judith en Edwin kan men helemaal 
tevreden zijn. En dat zijn we… toch?

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Gekker moet het niet worden

Begin dit jaar heeft de Bulgaarse 
regering aan haar parlement het 
EU-verdrag ter bekrachtiging 
voorgelegd dat geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld 
tegengaat. Met stijgende ver-
bazing las ik dat de Bulgaarse 
Orthodoxe kerk datzelfde parle-
ment heeft opgeroepen tegen het 
verdrag te stemmen. Het verdrag 
zou moreel verval in de hand 
werken. Een gevaar zijn voor de 
Europese christelijke beschaving. 
Bedreigende waarden importeren 
uit andere, goddeloze samenle-
vingen. De opvattingen van het 
Bulgaarse volk niet eerbiedigen 
over geloof, eer, moraal, waardig-
heid en het gezin. Het zou leiden 
tot een spirituele dood. Kortom: 
in strijd zijn met het christen-
dom. 
Daar gaan we weer. Voor de zo-
veelste keer. De kerk als hoogste 
hoeder, ingrijpend in het lands-
bestuur. De scheiding tussen kerk 
en staat aan zijn laars lappend. 
De conservatieve, kerkelijke 
Bulgaren moeten nu kiezen. Of 
achteruit, terug naar kerkelij-
ke onderwerping. Of vooruit 
kijkend, het parlement dwingen 
het EU-verdrag goed te keuren. 
Zo nodig de straat op. Net zoals 
vorig jaar honderdduizenden 
Roemenen met succes demon-
streerden tegen het wetsvoorstel 
van de regering om smeergelden 
tot � 40.000 toe te staan. Deze 
bizarre legalisatie van corruptie 
sneuvelde. Zou het Bulgaarse 
volk nu ook de straat op gaan als 
het parlement voor de kerk door 
de knieën gaat? Laten we het 
hopen.
In de voormalige stalinistische 
landen ontstond na 1990 een 
machtsvacuüm. Ook in landen 
die nu deel uitmaken van de EU. 
De kerken waren er toen als de 
kippen bij om dat gat te vullen. 
Stalin had niets met de kerk. Poe-
tin wel. Passend bij zijn pracht en 
praal en het zoethouden van de 
bevolking. In het vrijere Westen 
hebben we dat antieke juk van 
‘Wij zijn geestelijk superieur en 
bepalen wat goed en slecht is’ 
allang afgeworpen. Een enkele 
incidentele, niet bedreigende 
uitzondering daargelaten, waar 
ook plaats voor moet zijn. Echte 
macht komt voort uit respect en 
rede. Maar goed ook, want gek-
ker moet het niet worden.

    


         


   

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.  

Wie verder door wil denken over 
onze dorpssamenleving is op 

zondag 22 april, om 14.30 uur 
welkom in dorpshuis Blaercom. 

Voormalig SCP directeur dr. Paul 
Schnabel houdt dan een lezing 
over: Het stadse dorp, het beste 

van twee werelden? 

Vervolg van pagina 1
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Hier komt 
Damen Graveert

MOOI parfumerie en drogisterij Blaricum, onze nieuwe subsponsor op de voorpagi-
na, met v.l.n.r. Jeannet, Marieke, Edwin en Judith, ook werkzaam zijn: Ingrid, Jean-
nette, Mariska, Miranda en Natasha
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Vitus Kunstcafé 
14 februari
Deze keer in het Vitus Kunstcafé een 
optreden van de internationale top-
pers trompettiste Saskia Laroo en de 
New Yorkse pianist Warren Byrd. 

Daarnaast komt de Blaricumse kunst-
schilderes Ingrid Wiegers vertellen over 
haar werk en laat wat van haar schilderij-
en zien. Ze is vermaard om haar prachti-
ge portretten, waarvoor ze dan ook veel 
opdrachten krijgt. ‘Bert Brugman vijf 
jaar later’ is de titel van de presentatie 
die de nazaten Vincent en Joost Brugman 
komen geven over het ooit zo aanbeden 
Marionettentheater. Al met al belooft het 
weer een geweldige aflevering van het 
Kunstcafé te worden.

Vitus Kunstcafé
14 februari 20.00 uur

toegang gratis, vrijwillige bijdrage

Auke van de Bijl

door Frans Ruijter
Op een koude, zonnige maandagochtend zit ik in Naarden op de derde 
verdieping van de mooie verzorgingsflat Zandbergen aan de Amersfoortse-
straatweg. Tegenover mij zit de bijna 99-jarige Auke van de Bijl. 

Auke is op 26 februari 1919 geboren in 
Tietjerk, sinds 1989 deeluitmakend van 
de gemeente Tietjerksteradeel in Fries-
land. Het ouderlijk huis stond afgelegen 
van het dorp en was nog niet voorzien 
van elektra en stromend water. Zijn va-
der was als knecht werkzaam bij een gro-
te boer in het dorp. Na de lagere school 
ging Auke, net als zijn broer, ook bij een 
boer aan het werk. Auke wilde meer; hij 
werd melkrijder, zwaar maar leuk werk. 
Hij haalde de melkbussen bij de boeren 
op, bracht ze naar de melkfabriek waar 
de melk verwerkt werd, en vervolgens 
bracht hij de lege bussen, schoon en wel, 
weer naar de boeren. 

Schaken
Door dit werk kwam hij in contact met 
mensen, die hem de raad gaven cursus-
sen te gaan volgen. Dit nam hij ter harte 
en hij volgde verschillende talencursus-
sen en zo werd zijn wereld aanzienlijk 
groter. Auke werd lid van de schaakclub 
‘Finidoor 1847’ en bleek een talent.  
Hij heeft op vrij hoog niveau gespeeld 
en speelde in het hele land wedstrijden.  
Hij gaat nu jaarlijks nog met vrienden 
naar de Tata Steel Chess in Wijk aan  
Zee. 

Huwelijk
Auke vond werk in een drukkerij in de 
Friese hoofdstad. In de oorlog is hij, om 
aan een eventuele razzia te ontkomen, 
in Duitsland gaan werken. Na de oorlog 
wilde hij de plaats, waar hij in die tijd 
verbleef, nog eens bezoeken. Hij kon 
niet vermoeden dat dit uitstapje zijn to-
tale leven zou veranderen; hij ontmoette 
een leuke medereizigster, de Blaricumse 
Rie van Asperen. Zij woonde op Ekels-
hoek 2, in een houten huisje met de naam 
‘Villa Bukmaar’. Op oudejaarsdag 1962, 
aan het begin van de langste en strengste 
winter van de vorige eeuw, zijn ze ge-
trouwd en gingen op huwelijksreis naar 
Parijs.

Bridge
Het pas getrouwde span ging wonen op 
Bierweg 1. Auke vond werk in zijn vak-
gebied en ging aan de slag bij drukke-
rij Visa in Hilversum. Hij pakte ook het 
schaken op, maar zijn liefde ging nu toch 
meer uit naar het bridgen. Op mijn vraag, 
waarom hij liever bridge speelt dan 
schaakt, antwoordde hij: ‘Een schaak-
partij kan zomaar een paar uur duren en 
als je verliest, duurt het lang voordat je 
weer een kans krijgt om te winnen. Bij 
bridge speel je een paar partijen achter 
elkaar, dus sneller kans om een partijtje 
te winnen.’ In d’Ouwe Tak heeft hij twee 
jaar gebridged bij ‘Blaricum & Omstre-
ken’.

Verhuizen
Helaas hield in 1980 drukkerij Visa op te 
bestaan en ging Auke, 61 jaar oud, met 
vervroegd pensioen. Nu was er nog meer 
tijd om, naast het in de tuin te werken, 
bridge te spelen, nu bij bridgeclub ‘de 
Bridge Gooiers’ in dorpshuis Blaercom. 
Hij speelde daar jarenlang met de beken-
de pianist Tom Erich van de Rotondeweg 
(een van de bedenkers van het populaire 
radioprogramma ‘de Arbeidsvitaminen’, 
wat al sinds 1946 op de radio te horen 
is). Auke eindigt nog regelmatig als nr. 
1. En of het nog niet voldoende is, speelt 
hij ook nog bij bridgeclub ‘Stad en Lan-
de’, ook in Blaercom. Dit alles al ruim 
40 jaar. Zijn vrouw Rie is in 2004 op 
82-jarige leeftijd overleden. Auke bleef 
nog anderhalf jaar alleen wonen op de 
Bierweg, maar kon zijn draai daar niet 
meer vinden. Via goede kennissen van 
de bridgeclub, die ook in de verzorgings-
flat woonden, is hij daarheen verhuisd. 
Het gezegde ‘oude bomen moet je niet 
verplanten’ gold gelukkig niet voor hem; 
Auke woont er naar grote tevredenheid. 
Hij rijdt zelf nog geregeld met de auto 
naar zijn broer in Ommoord bij Rotter-
dam. Laten we hopen dat Auke in deze 
gezondheid de eeuw mag volmaken. 

Cursus land-
schapschilderen 

In maart start de zeer ervaren docente 
Pien Goemans met een cursus land-
schap-schilderen. Op 12 maart is er 
een vrijblijvende kennismakingsles.

In deze cursus leer je o.a. om weer te ge-
ven wat je ziet in plaats van wat je denkt 
dat je ziet. 
Men kan zich vóór vrijdag 9 maart op-
geven voor de kennismakingsles van  
12 maart (19.30-21.30 uur), via mail 
info@blaercom.nl of tel 5314383. Kos-
ten proefles € 10,-. De cursus bestaat uit 
zes avondlessen (19, 26 maart en 9,16 
april) en twee buitenlessen op maan-
dagochtenden. Kosten € 75,-. incl. alle 
materialen. Deelnemers zorgen zelf voor 
schilderpaneeltjes/-doekjes, schetspapier 
en penselen. Pien organiseert ook een 
workshop voor jongeren 10-15 jaar; vier 
lessen op maandagmiddag 19, 26 maart 
en 9,16 april van 15.30-17.30 uur. De 
kosten zijn € 70,- incl. materialen. 
Opgave 5314383 of  info@blaercom.nl.  

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080
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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.
Tel. 035-5389081 Fax. 035-5330963 www.kdvbanjer.nl  KvK 32099332 Gooi en Eemland. 

 

Kinderdagverblijf en  
buitenschoolse opvang 

BANJER 
Ekelshoek 21 

1261 TT Blaricum 
Tel. 035-5389081 
www.kdvbanjer.nl 
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Bridge
In dorpshuis Blaercom zijn verschillende bridgeverenigingen actief:

-Bridgevereniging Très Louche, ladies only, 
www.nbbclubsites.nl/club/24058

-Blaercom Bridgemiddag, voor minder ervaren spelers, tel. 5314383  
-Bridgevereniging Stad en Lande  
www.nbbclubsites.nl/club/24017

-Bridgevereniging Sans Doute tel. 5382981/06-30083315
-Dames viertallen Bridge voor info mail 

dwhoogwater@xs4all.nl
-Bridgevereniging De Bridge Gooiers  

www.nbbclubsites.nl/club/24025

Ingrid Wiegers
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Nieuwe bewoner 
van atelier 
Mondriaan
Stefan Bleekrode is geselecteerd voor 
de Mondriaan Atelierprijs van de 
Dooyewaard Stichting en is afgelopen 
januari gestart met zijn werkperiode 
in dit historische atelier. 

Hij werkt aan een aquarellenserie van 
Amerika en aan een grote tekening van 
New York, die in april te zien zal zijn op 
de KunstRAI in Amsterdam via galerie 
Frank Welkenhuysen. In het kelderatelier 
heeft hij een expositie, die op afspraak te 
bezoeken is. 

www.stefanbleekrode.com  en 
www.dooyewaardstichting.nl

Blaricum groen en schoon

door Gerda Jellema
Op de bijeenkomst B100 (Dialoog tussen inwoners onderling en inwoners met 
de gemeente over wensen en mogelijkheden in Blaricum) van 24 september 
2016 werd aangegeven wat er goed gaat in het dorp, wat beter kan en hoe de 
toekomst van het dorp er uit zou moeten zien. Er kwam een vervolg, er werd 
gediscussieerd en ‘verbinding’ was het woord. Zowel tussen de drie wijken als 
tussen de bewoners. Samen verantwoordelijke zijn voor je omgeving, samen 
aanpakken wat je kunt aanpakken. Een van de werkgroepen die hieruit voort-
kwam is de groep: Omgeving ‘Groen en schoon’. 

Madelon Olsthoorn, die zelf graag in 
tuinen werkt, zowel in die van haarzelf 
als die van anderen, voert namens deze 
commissie het woord. Madelon: ‘Vier 
bewoners van Blaricum hebben zich aan-
gesloten bij de zogenaamde “Groencom-
missie”. Wij willen de Blaricummers la-
ten weten dat we bestaan en dat we aan 
de slag zijn gegaan. Na de Dialoog-ge-
sprekken zijn wij gaan inventariseren 
wat de beleving van de groene en schone 
omgeving in de verschillende delen van 
Blaricum is. Hierna zijn wij met onder 
andere medewerkers van de groenafde-
ling van de gemeente in gesprek gegaan 
en hebben we ons laten voorlichten over 
hoe er daar gewerkt wordt. Waarna wij 
hen konden vertellen welke aandachts-
punten wij tot nu toe verzameld hadden, 
zodat de gemeente er mee aan de gang 
kon gaan. Dit gesprek heeft in het najaar 
plaatsgevonden. Over een half jaar gaan 
we weer om de tafel om te kijken wat er 
mee gedaan is. Die aandachtspunten wa-
ren onder meer: groenonderhoud moet 
beter, zwerfvuil is een probleem (vooral 
bij scholen), zorg dat onderhoud haalbaar 
blijft, handhaven snippergroen (mensen 
die zich stukjes groen toe-eigenen).

Groencommissie
Madelon: ‘De functie van onze Groen-
commissie is vooralsnog een signale-
rende functie. We zijn net gestart en we 
willen graag nog twee mensen uit de 
Blaricummermeent en een bewoner uit 
het dorp erbij. Om samen na te denken 
over “hoe houden we Blaricum groen en 
schoon”.’ We weten allemaal dat je zelf 
veel kunt doen door bijvoorbeeld je ei-
gen stoep bladvrij te houden, afvoerput-
ten langs de weg bladvrij te houden, je 
eigen afval mee te nemen als je aan de 
wandel bent etc. Dit is natuurlijk voor-
al een mentaliteitskwestie. En daar kan 
een groencommissie niet veel aan doen. 
Maar als je samen alert bent of samen 
een keer wat groen gaat ruimen, ben je 
bewuster met deze zaken bezig en stop je 
dat broodzakje wellicht toch wat sneller 
in je broekzak om het thuis weg te gooi-
en.

Je buurt opschonen
Madelon: ‘Wat wij ook signaleerden, 
was dat veel bewoners niet weten waar je 
met een vraag of klacht bij de gemeen-
te naar toe kunt. Als er iets te melden 
is, dan kun je dit via de gemeentesite: 

www.blaricum.nl-Regel het online- 
melding, doen.’ Ook heeft de gemeente 
een klusaanhanger om samen je buurt 
op te schonen. De gemeente Blaricum 
stelt deze aanhanger gratis ter beschik-
king met onder andere: vegers, schoffels, 
vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, 
veiligheidsvestjes, werkhandschoenen, 
kruiwagen, veiligheidspionnen en zelfs 
een EHBO-koffer. Na het schoonmaken 
kunnen de volle afvalzakken zo weer in 
de aanhangwagen worden gestopt. Voor 
informatie hierover kunt u de gemeente 
bellen: 14 035. De gemeente is (voorlo-
pig nog) de schakel tussen de Groencom-
missie en eventueel nieuwe bewoners die 
geïnteresseerd zijn en mee willen denken 
over groen en schoon. U kunt zich via de 
mail: bestuurssectretariaat@blaricum.nl 
onder vermelding van ‘Groencommis-
sie’ aanmelden. 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

www.sme eri erg .nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Madelon Olsthoorn

Zwerfafval in en uurtje verzameld, mee 
naar huis genomen en weggegooid  

Doorgeven aan gemeente van straten die 
een gevaar opleveren

Verwaarloosde speeltuin doorgeven aan 
gemeente

Trio Diana Burta 
in Blaercom 
Jazzcafé
In het Blaercom Jazz Café op zondag 
18 februari een optreden van zangeres 
en pianiste Diana Burta met haar trio. 

De specialiteit van Diana Burta is jazzy 
entertainment, waarbij zij zich ontpopt 
als een swingende pianiste. Maar als 
zangeres is zij bekender geworden. Het 
concert begint om 15.00 uur en duurt tot 
18.00 uur. Entreeprijs € 10,-, inclusief 
bittergarnituur. Bij voldoende reserve-
ringen is er na afloop gelegenheid aan te 
schuiven bij het driegangen-Jazz Buffet. 
Dat kost inclusief entreegeld € 29,50. 
Reserveren via info@blaercom.nl.

Stefan Bleekrode in atelier Mondriaan
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Singer Laren 

door Marjolijn Schat
Singer Laren greep net naast de Theater van het Jaar Prijs 2017. Singer was 
door de  Vereniging Vrije Theater Producenten genomineerd voor deze prijs 
in de categorie kleine theaters (capaciteit tot 450 stoelen) en nam het op tegen 
Theater De Speeldoos in Baarn, Diligentia in Den Haag en de winnaar het 
Westlandtheater De Naald in Naaldwijk. De nominatie op zich was uiteraard 
al geweldig. Het theater is dan ook werkelijk schitterend. Mocht u er nog niet 
geweest zijn… neem eens een kijkje op de theateragenda via www.singerlaren.nl 
voor het grote en gevarieerde aanbod.

Singer Laren bestaat uit een museum, 
theater, villa en beeldentuin. Het Ameri-
kaanse echtpaar Anna en William Singer 
bouwde in het begin van de vorige eeuw 
Villa De Wilde Zwanen en verzamelden 
daar een indrukwekkende kunstcollectie. 
Anna laat een museum en een concert-
zaal aan de villa bouwen en deze gaan 
open in 1956. Vanaf september 2017 is 
er een gloednieuw theater, een prachti-
ge centrale entree, is de woonkamer van 
de Singers gerenoveerd en beschikt het 
complex over een daktuin. 

Singer Collectie en tentoonstellingen
De vaste kunstcollectie, de Singer Col-
lectie, bevat onder meer werken van 
William Singer, Bart van der Leck, 
Hein Kever, Leo Gestel, Jan Sluijters en 
Kees van Dongen. Eind vorig jaar heeft 
Singer nog een prachtig nieuw kunst-
werk bemachtigd; het schilderij Bild, 
nr. 86 van Jacoba van Heemskerck. Het 
is een abstract expressionistisch werk 
uit de tijd dat zij behoorde tot de Duit-
se beweging Der Sturm. Naast de Singer 
Collectie worden jaarlijks enkele speci-
ale tentoonstellingen georganiseerd. Ter 
gelegenheid van het verschijnen van de 
biografie van Lodewijk Schelfhout is 
er nu een solotentoonstelling van hem, 
Lodewijk Schelfhout, Nederlands eerste 
kubist. Er worden ook werken getoond 
van zijn vrienden, onder wie: Peter Alma, 
Leo Gestel en Jan Sluijters. Op de ten-
toonstelling Impressionism & beyond. A 
Wonderful Journey wordt een deel van 
de privécollectie van de Van Vlissingen 
Art Foundation getoond, met werken van 
Franse meesters als Monet, Renoir, Sig-
nac, Matisse. 
Ook zijn twee tekeningen van Vincent 
van Gogh te zien. Het gaat om ‘De heu-

vel van Montmartre met steengroeve’ uit 
maart 1886. Door uitgebreid onderzoek 
door het Van Gogh Museum naar onder-
werp, stijl, techniek, materiaalgebruik en 
herkomst van deze tot nu toe onbekende 
tekening kan deze aan Van Gogh toege-
schreven worden. Met deze vondst kon 
ook een vergelijkbare tekening die eerder 
was afgeschreven opnieuw aan Van Gogh 
worden toegekend. Dat werk, getiteld 
‘De heuvel van Montmartre’ (1886), is 
van het Van Gogh Museum en is in on-
derwerp, formaat, stijl, techniek en ma-
teriaalgebruik onmiskenbaar verwant aan 
de nieuw ontdekte tekening. 
Beide tentoonstellingen zijn t/m 6 mei te 
zien. 

Kunstroof en brand in Duitsland
Het is ook wel eens goed mis gegaan 
met de bezittingen van het museum. In 
2007 werden uit de museumtuin zeven 
bronzen beelden gestolen, waaronder een 
afgietsel an De Denker van Rodin. Twee 
dagen later werd het beeld teruggevon-

den. Zwaar verminkt, de dieven hadden 
geprobeerd het in stukken te zagen, om 
het brons om te smelten en door te ver-
kopen. De overige zes beelden zijn nooit 
teruggevonden. De Denker werd geres-
taureerd en was vanaf 2011 weer te zien 
in het museum. Een jaar later raakten 
40 uitgeleende schilderijen beschadigd 
bij een brand in een Duits museum. Eén 
schilderij ging verloren en de andere be-
roete werken moesten ingrijpend worden 
schoongemaakt. Zo ook het prachtige 
schilderij ‘Het blauwe hoedje’ van Kees 
van Dongen. 

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  comp lete w oninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

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

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

Entree Singer Laren

Het blauwe hoedje, Kees van Dongen

De heuvel van Montmartre met steen-
groeve, Van Gogh.
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De Gooische Bloemenbus 
door Nelliëtte van Wijck
Laura van den Berg wist als klein meisje al wat ze wilde worden… bloemstylis-
te. Ze volgde onder andere de bloemstylistopleiding aan het Wellantcollege in 
Naarden en werkte daarna een aantal jaren in een bloemenzaak in Hilversum.

In 2016 is ze gestart met De Gooische 
Bloemenbus en rijdt zij iedere vrijdag 
vanaf 17.30 uur door de laantjes van de 
Blaricummermeent. Klanten nemen zelf 
hun vaas mee en Laura vult de vaas met 
bloemen naar keuze. Alle vazen zijn wel-
kom, klein en groot. De klant kan ook 
voor een vast tijdstip kiezen en Laura 
zorgt dan dat ze omstreeks die tijd in de 
straat staat.
Laura koopt de bloemen zelf in op de 

veiling. Ze verkoopt voornamelijk sei-
zoensgebonden bloemen, gekweekt in 
Nederland. Omdat de vraag naar uit-
heemse bloemen steeds meer toeneemt, 
verkoopt ze sinds kort ook geïmporteer-
de bloemen, zoals de paradijsvogelbloem 
en orchideeën. Behalve het vullen van 
vazen in de Blaricummermeent maakt 
Laura ook trouwboeketten en geeft ze tij-
dens de feestdagen workshops waarbij je 
bijvoorbeeld kerstkransen leert maken.

Om te weten wanneer 
De Gooische Bloemenbus in uw 

straat rijdt kunt u Laura bereiken 
op telefoonnummer 06-40800363. 
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Damen is de naam, 
graveren onze specialiteit
door Marjolijn Schat
Graag stellen wij onze nieuwe adverteerder op pagina 2 aan u voor; Damen 
Graveert. Voorheen bekend als Victory Sportprijzen. In de loop der jaren groei-
de het bedrijf, gevestigd aan de Beemsterboerstraat in Huizen, uit zijn jasje en 
in mei 2016 verhuisde het naar de Binnendelta in de Blaricummermeent. Met 
deze verhuizing werd het ook tijd voor een nieuwe naam; Damen Graveert. 

Sportprijzen zijn onlosmakelijk verbon-
den met graveerwerk. Maar de markt 
voor graveren is de laatste decennia toe-
genomen en sinds 2007 hebben ze zich 
ook gespecialiseerd in geschenken met 
persoonlijke gravure: van glazen, bestek, 

karaffen, wijnkoelers tot robuuste eiken 
snijplanken met gravure. Van windlich-
ten, fotolijstjes, dienbladen tot spaar-
potten, rammelaars en tandendoosjes 
voor nieuwgeborenen. Alles persoon-
lijk te bewonderen in hun showroom 
maar ook te bestellen via de webshop:  
www.onuitwisbaar.nl. ‘Onuitwisbaar: 
graveren is onuitwisbaar en met een per-
soonlijk gegraveerd cadeau maak je een 
onuitwisbare indruk.’ 

De kunst van graveren
Graveren is het aanbrengen van figuren 
en letters met een graveernaald in har-
de materialen zoals glas of metaal. Een 
oeroude techniek, die vroeger handmatig 
gedaan werd en zeer bewerkelijk was. De 
komst van de graveermachine werd een 
bron van inspiratie en dus vele nieuwe 
mogelijkheden; nu konden andere voor-
werpen gegraveerd worden en verschil-
lende lettertypen gebruikt worden. ‘We 
kunnen nu zelfs logo’s, kindertekeningen 
en je eigen handschrift graveren.’ De al-
lernieuwste techniek is laser-graveren. 
‘Hiermee kunnen we nu ook in hout, 
mdf, leer, marmer en op fleece grave-
ren.’ De producten die Damen Graveert 
aanbiedt, zijn moderne en strak vorm-
gegeven artikelen omdat deze zich goed 
lenen om gegraveerd te worden. ‘Het let-
tertype bepaalt echter de sfeer, met een 
sierlijk lettertype kun je bijvoorbeeld 
van een strakke wijnkoeler een klassie-
ker exemplaar maken. Maatwerk is ook 

een optie; zo hebben ze onder meer te-
lefoons en tablets voor overheid en par-
ticulieren van naam en logo voorzien, 
graveren ze kamerbordjes en bestek voor 
hotels, stoelnummers in theaters en ma-
trixborden voor vliegtuigen. 

Binnendelta
Het bedrijf is nu anderhalf jaar gevestigd 
aan de Binnendelta, het bedrijvenpark 
in de Blaricummermeent. Ze hebben 
hier voldoende ruimte voor een grote 
showroom en een prachtig atelier. 

‘t Kan verkeren…

door Frans Ruijter
… dit zei ooit de beroemde dichter Bredero (1585-1618). Hij bedoelde hiermee 
dat zaken soms snel of later een andere wending kunnen krijgen. Deze uit-
spraak is zeker van toepassing op de ontwikkelingen die op dit moment spelen 
bij het wel of niet sluiten van het Tergooi Ziekenhuis aan de Rijksstraatweg 1 in 
ons dorp. 

Gooi Nooit
Eind jaren zestig van de vorige eeuw 
wilde de regering dat er een einde moest 
komen aan de onophoudelijke subsi-
diestromen aan kleine onrendabele zie-
kenhuizen in het land, dus ook hier in het 
Gooi. De toenmalig staatssecretaris van 
Volksgezondheid wilde dat het Majella 
in Bussum, het Diakonessenhuis in Naar-
den, het St. Jan in Laren en Hoog-Laren 
in Blaricum, gingen samenwerken. Er 
werd een stichting opgericht onder de 
naam: ‘Stichting Streekziekenhuis Gooi 
Noord’, afgekort: SSGN, met als doel tot 
één ziekenhuis te komen op het terrein 
van Hoog-Laren. In 1973 werd er een 
adviesgroep opgericht omdat het gewest 
Gooi- en Vechtstreek wilde dat er zoveel 
mogelijk mensen bij de besluitvorming 
betrokken zouden worden. Er ontstond 
in Bussum een actiegroep met de naam 
‘Gooi Nooit’. Kort door de bocht wilden 
zij dat het Majella als modern ziekenhuis 
open bleef (niet geheel toevallig stond dit 
ziekenhuis ook in Bussum) en zij vonden 
één ziekenhuis te weinig in dit gedeelte 
van deze regio. 

Ecosystemen
De door de SSGN aangevraagde bouw-
vergunning werd door de gemeente Bla-
ricum geweigerd, zij wisten zich hier-
in gesteund door het gewest Gooi- en 
Vechtstreek. De reden daarvoor was, dat 
men de natuurwaarde in het gebied rond 
Crailo niet verder aangetast wilde zien. 

De hoge ligging en de verschillende eco-
systemen werden uniek bevonden. Ook 
was men  bang voor verstening van het 
gebied. De procedures die hierop volg-
den hebben de zaak wel een paar jaar 
vertraagd, maar hadden het voordeel dat 
er een beter doordacht ziekenhuis gere-
aliseerd kon worden. In november 1990 
werd het in gebruik genomen en in mei 
1991 werd het officieel geopend door de 
toenmalig Commissaris van de Konin-
gin, Roel de Wit.

Hoofdingang
Een niet onbelangrijke rol om de bouw 
van het Streekziekenhuis tegen te hou-
den werd gespeeld door verschillende 
toenmalige bewoners van de Blaricum-
se wijk Crailo. Deze buurt heeft destijds 
heel wat af gelobbyd om de bouw van 
het ziekenhuis tegen te houden. Dat is 
niet gelukt, wel kregen zij het voor el-
kaar dat de hoofdingang, gesitueerd aan 
de Blaricumse zijde, alleen via Laren te 
bereiken is. Dit omdat men bang was 
voor een te grote verkeersdruk op de 
Prins Hendriklaan.  

Wat nu met het gezegde: ‘t Kan verke-
ren…? De gemeente Blaricum was toen 
geen uitgesproken voorstander van een 
ziekenhuis op die plaats, nu wel en zij 
betreuren de voorgenomen sluiting. 

Bron: Laarder Courant de BEL, 
16 oktober 1979

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

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

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Damen Graveert
Jan en Mariska Damen

Binnendelta 15-C
tel. 5264186

www.damengraveert.nl
Openingstijden:

di t/m vrij 13.00-17.00 uur
zat 09.00-14.00 uur en op afspraak

buiten de openingstijden
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Straatnamen verklaard…  Angerechtsweg
 
door Frans Ruijter
De Angerechtsweg loopt van de Burgemeester Heerschopweg/hoek Dorpsstraat in noordelijke richting, en evenwijdig aan de Meentweg en het Fransepad in de 
richting waar vroeger de meent was. Voor de Statenkamer buigt hij naar rechts, om het Singerweitje heen, en eindigt op het Fransepad. 

De naam komt van de zogenaamde ‘An-
gerechten’; op de Zuiderzee gewonnen 
land, in bezit van verschillende Gooise 
gemeenten en de ‘Pater Wijnter Stich-
ting’ uit Naarden (en dus niet behoren-
de bij Stad en Lande van Gooiland), 
Zo was daar onder andere de ‘Laarder 
Angerecht’ en de Huizer Angerecht’; 
zeer goed grasland waar vóór de hooi-
bouw geen en na de hooibouw slechts 
sporadisch vee op geweid kon worden. 
Op deze gronden golden andere dan de 

bij ons gebruikelijke rechten, en op zijn 
Blaricums vertaald: ‘angere rechte’. 
Om dit in goede banen te leidden, wer-
den ‘grasbazen’ aangesteld: de gebroe-
ders Rigter van de Meentweg 9, die al-
lebei Gerrit heetten. De een had wit en 
de ander zwart haar, ‘witte en zwarte 
Gerrit’. Op de foto is de aspergeboerde-
rij ‘Boereblij’ op nr. 11 te zien. Oudere 
Blaricummers noemen de boerderij nog 
de boerderij van Jacob Kuijer of van Jan 
Buwalda. 

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.’  
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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
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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
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haar unieke karakter.
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Blaricummers daar toch wel overheen
komen, of niet soms? 
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door Frans Ruijter
Op 12 december 2014 was het een
eeuw geleden dat mevrouw Miep
Klaver - van Dijk in Utrecht het
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Blaricummer in hart en nieren, Bep
Klaver (1915-1982). De eerste jaren van
hun huwelijk woonden zij aan de Tweede
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Nannie (overleden in 2014) en John. In
1949 kregen ze op de Statenkamer 5 een
net nieuw gebouwde woning toegewe-
zen. Daar werd de jongste dochter Helen

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

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

Angerechtsweg 12
Deze boerderij stond op Angerechtsweg 12 met bedrijfsingang en hooiberg 
aan de Mosselweg. Lammert Calis (1886-1971) van het Zevenend in Laren 
kocht de boerderij in 1915 voor ƒ 600,-. In datzelfde jaar trouwde hij op 4 

mei met Aaltje Koppen (1882-1938). Het trouwen in mei was belangrijk, want 
dan mocht hij als erfgooier zijn vee laten weiden (scharen) op de Meent. Een 
andere voorwaarde was, dat je stalruimte voor je vee moest hebben. Na het 

overlijden van Aaltje hertrouwde hij met Alida Lanphen (1884-1960) uit Mui-
den, weduwe van Cornelis v.d. Akker en zij nam dochter Grad en zoon Jan v.d. 
Akker mee naar Blaricum. De oudste zoon van Lammert, Gijs Calis Lzn., nam 
de boerderij over. Gijs heeft voor ‘Tussen Hei & Wei’ mooie verhalen geschre-
ven over Blaricum tijdens zijn jeugd. Hij was fi losofi sch ingesteld en liet Henk 

Hagen, die nog een paar jaar beheerder van het Vitusgebouw is geweest, de 
volgende spreuk op een houten bord uitsnijden voor op de achtergevel van zijn 

boerderij. 
‘Te bouwen is mijn lust – Te ploegen mijn behagen – Te slepen met de eg – Te 
rijden met de wagen – Te leven met het rundervee – Gelijk vader Jacob dee’.
De boerderij geraakte in slechte staat en is uiteindelijk gesloopt. Na verloop 

van tijd is er een op een boerderij gelijkend huis neergezet.
Aangeleverd door Frans Ruijter

Beter een goede buur dan een verre 
vriend. Ook in 2018
Gelijk met deze hei & wei wordt ook een ansichtkaartje van de Blaricumse 
Buurtjes bezorgd. Is er iemand in uw omgeving die u best wel eens beter wilt 
leren kennen, zou willen spreken, of aan wie u wat wilt vragen? Gebruik dan 
dit kaartje om in contact te komen. 

Even een praatje of samen dingen doen 
is vaak gezellig. Of je nou jong of oud 
bent. Soms heb je eenmalig hulp nodig 
bij de tuin of het belastingformulier en 
zoek je iemand in de buurt. Of wil je best 
een keer iets voor een ander doen die wat 
hulp nodig heeft.

Blaricumse Buurtjes
Maar dan moet je elkaar wel weten te vin-
den. De  niet-commerciële website www.
blaricumsebuurtjes.nl helpt daar een 
handje bij. U kunt hier deelnemen in één 
of meerdere cirkels met mensen waar-
mee u in contact wilt staan of waarvoor 
u iets zou willen betekenen. Niet continu, 
maar als het u uitkomt. Dat kunnen buren 
zijn, maar ook de leden van een vereni-
ging of bijvoorbeeld familieleden. Als ze 
maar dichtbij wonen. Daarnaast is het de 
plek om internetadressen te vinden van 
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nemen met info@blaricumsebuurtjes.nl
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   ... zullen we eens een keer afspreken?

Ik woon bij 
je in de buurt...
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Echtpaar 
De Vries-
Vijzelaar 
zestig jaar 
getrouwd
Maandag 29 januari 
feliciteerde burgemees-
ter Joan de Zwart-Bloch
het echtpaar De Vries-
Vijzelaar met hun 
zesti gjarig huwelijks-
jubileum.

Tijdens de jaarlijkse 
Poëzie Avond op woens-
dag 31 januari 2018, 
georganiseerd door de 
Sti chti ng Kunst  Cultuur 
Huizen en de Bibliotheek 
Huizen-Laren-Blaricum, 
heeft  burgemeester Joan 
de Zwart-Bloch diverse 
prijzen uitgereikt. Zo 
werd Wim Dashorst voor 
het tweede jaar op rij 
bekroond tot winnaar van 
de Poëzievertaalwedstrijd 
2018 en kreeg kunstenaar 
Simone Stawicki de Kunst 
en Cultuur Award Huizen.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL 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

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch reikt prijzen uit 
voor poëzie en kunst 

Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt het raadgevend referendum over de Wet op de 
inlichti n en- en veili heidsdiensten iv  ehouden. 

Stemmen in de BEL-gemeenten kan op ach   en stembureaus. Voor die stem-
bureaus zijn wij op zoek naar tellers. Wilt u zich aanmelden? Stuur dan uiterlijk 
15 februari 2018 een bericht naar verkiezingen@belcombinati e.nl met daarin 
uw naam, adres, geboortedatum en (mobiele) telefoonnummer. Kijk voor meer 
informati e op www.blaricum.nl (Bestuur  Verkiezingen gemeenteraad  Tellers 
gezocht). Of neem contact op met Wilma van Raaij van Burgerzaken via 14 035.

TELLERS GEZOCHT VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
EN REFERENDUM

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Iedere dinsdag  in de oneven 
weken  in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 
Kijk voor de agenda op
www.mooisti cht.nl 

Op de foto v.l.n.r.: Wim Dashorst uit Huizen (1e prijswinnaar Poëzievertaalwedstrijd), Willibrord 
Ruigrok uit Hilversum (2e prijswinnaar Poëzievertaalwedstrijd), burgemeester Joan de Zwart-
Bloch, Arie Sonneveld uit Dieren (3e prijswinnaar Poëzievertaalwedstrijd)

‘BELEIDSNOTITIE HOBBYMATIGE BEDRIJFS-
ACTIVITEITEN’ VASTGESTELD
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum maakt bekend dat zij op 
dinsdag 23 januari 2018 de ‘Beleidsnotitie hobbymatige bedrijfsactiviteiten’ heeft 
vastgesteld. De beleidsnotitie is sinds 24 januari 2018 in werking getreden.

Het beleid is opgesteld ten behoeve van aanvragen omgevingsvergunning voor het 
uitoefenen van hobbymatige activiteiten met een bedrijfsmatig karakter op het 
bedrijventerrein BusinessPark27, De Blaricummermeent.

Ter inzage 
De ‘Beleidsnotitie hobbymatige bedrijfsactiviteiten’ ligt vanaf 31 januari 2018 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht, 
tel. 14 035. Ook kunt u de beleidsnotitie bekijken op www.blaricummermeent.nl/
Bewonersinformatie 

Het is wettelijk niet mogelijk om een zienswijze of bezwaar tegen het vastgestelde 
beleid in te dienen. Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen 
met mevrouw Bekkema van het projectbureau De Blaricummermeent via 
035 - 751 33 80 of l.bekkema@blaricum.nl 
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GEMEENTENIEUWS

Aan onderstaande publicaties 
kunt u geen rechten 
ontlenen. De formele rechts-
geldige bekendmakingen en 
volledige tekst hiervan kunt u 
bekijken op de landelijke 
website www.overheid.nl 

Wilt u bericht ontvangen 
van de bekendmakingen via 
e-mail of app? Via 
www.overuwbuurt.overheid.nl 
kunt u zich hiervoor aanmelden. 

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Schapendrift 2H, 1261 HL, vellen van 1 boom
• Pastoor de Saeyerweg 2A, 1261 GN, bouwen van een muur als erfafscheiding
• Bussummerweg 41, 1261 BZ, plaatsen van een hek
•  Torenlaan 50, 1261 GE, plaatsen van een hek en veranderen van de bestaande in- 

en/of uitrit
•  Professor van Reeslaan 19, 1261 CS, plaatsen van 2 entreehekken en aanleggen 

van een nieuwe in- en/of uitrit 
• Professor van Reeslaan 19, 1261 CS, aanleggen van een buitenzwembad
• Nijhofflaan 31, pcnb, bouwen van een woning
• Noolseweg 53, 1261 EB, verkleinen van de berging
• Nijhofflaan 33, pcnb, bouwen van een woonhuis en aanleggen van een in- en uitrit
• Torenlaan 25B, 1261 GB, vellen van 5 bomen
• Vliegweg 13, 1261 GK, uitbreiden van bestaande uitbouw met een bovenbouw
• Huizerweg 14, 1261 AX, vellen van 2 bomen
• Vliegweg 1, 1261 GK, vellen van 1 boom

AANGEVRAAGDE OVERIGE VERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Hooibrug 10, 1261 MV, verkrijgen van een drank- en horecawetvergunning en 
exploitatievergunning voor een (sushi)restaurant.

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Torenlaan 23A, 1261 GA, wijzigen van een gemeentelijk monument

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Schapendrift 72, 1261 HR, vellen van 8 fijnsparren
• Huizerweg 10A, 1261 AW, plaatsen van nieuwe kozijnen
• Bussummerweg 31, 1261 BX, vellen van 2 acacia’s en 1 esdoorn (herplant)
•  N526, pc geen, aanpassen van de provinciale weg en onder andere kappen van 

13 bomen (met herplantplicht)
• Cleyne Raboesdreef 5 en 7, 1262 AC, oprichten van 2 woningen
• Zuiderzeedreef 17 en 19, 1262 EA, oprichten van 2 woningen
•  Harmsen van der Beeklaan 1 t/m 7, 11 t/m 19, 2 t/m 8 en 14 en 16, pcnb, 

oprichten van 15 woningen
• Van Vrieslandlaan 1 en 3, pcnb, oprichten van 2 woningen
• Carmiggeltlaan 1 t/m 7 en 2, 2A en 4, 1262 AN, oprichten van 7 woningen
• Laantje van Toonder 30 t/m 34, 1262 AM, oprichten van 3 woningen 
• Binnendelta 18, 1261 WZ, oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw
• Torenlaan 23A, 1261 GA, veranderen van een gemeentelijk monument
• Waterschapslaan 5, 1261 JR, gewijzigd uitvoeren van een bijgebouw
• Noolseweg 26, 1261 ED, oprichten van een woning
• Boslaan 3, 1261 CB, vellen van 6 douglassparren (herplant)

Sluiting gemeentelijke diensten

In verband met de viering van ons tienjarige bestaan is het kantoor van de BEL Combinatie op donderdag 22 februari 2018 vanaf 13.00 uur gesloten. 
Vanaf 15.30 uur zijn ook het gemeentehuis in Blaricum en het raadhuis in Laren gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar.  

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Echtpaar 
De Vries-
Vijzelaar 
zestig jaar 
getrouwd
Maandag 29 januari 
feliciteerde burgemees-
ter Joan de Zwart-Bloch
het echtpaar De Vries-
Vijzelaar met hun 
zesti gjarig huwelijks-
jubileum.

Tijdens de jaarlijkse 
Poëzie Avond op woens-
dag 31 januari 2018, 
georganiseerd door de 
Sti chti ng Kunst  Cultuur 
Huizen en de Bibliotheek 
Huizen-Laren-Blaricum, 
heeft  burgemeester Joan 
de Zwart-Bloch diverse 
prijzen uitgereikt. Zo 
werd Wim Dashorst voor 
het tweede jaar op rij 
bekroond tot winnaar van 
de Poëzievertaalwedstrijd 
2018 en kreeg kunstenaar 
Simone Stawicki de Kunst 
en Cultuur Award Huizen.
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14 035 of maak een afspraak via 
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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
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Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website  maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail  sociaalwijkteam@blaricum.nl

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch reikt prijzen uit 
voor poëzie en kunst 

Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt het raadgevend referendum over de Wet op de 
inlichti n en- en veili heidsdiensten iv  ehouden. 

Stemmen in de BEL-gemeenten kan op ach   en stembureaus. Voor die stem-
bureaus zijn wij op zoek naar tellers. Wilt u zich aanmelden? Stuur dan uiterlijk 
15 februari 2018 een bericht naar verkiezingen@belcombinati e.nl met daarin 
uw naam, adres, geboortedatum en (mobiele) telefoonnummer. Kijk voor meer 
informati e op www.blaricum.nl (Bestuur  Verkiezingen gemeenteraad  Tellers 
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Het beleid is opgesteld ten behoeve van aanvragen omgevingsvergunning voor het 
uitoefenen van hobbymatige activiteiten met een bedrijfsmatig karakter op het 
bedrijventerrein BusinessPark27, De Blaricummermeent.

Ter inzage 
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gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL 
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van een nieuwe in- en/of uitrit 
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AANGEVRAAGDE OVERIGE VERGUNNING
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exploitatievergunning voor een (sushi)restaurant.
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13 bomen (met herplantplicht)
• Cleyne Raboesdreef 5 en 7, 1262 AC, oprichten van 2 woningen
• Zuiderzeedreef 17 en 19, 1262 EA, oprichten van 2 woningen
•  Harmsen van der Beeklaan 1 t/m 7, 11 t/m 19, 2 t/m 8 en 14 en 16, pcnb, 

oprichten van 15 woningen
• Van Vrieslandlaan 1 en 3, pcnb, oprichten van 2 woningen
• Carmiggeltlaan 1 t/m 7 en 2, 2A en 4, 1262 AN, oprichten van 7 woningen
• Laantje van Toonder 30 t/m 34, 1262 AM, oprichten van 3 woningen 
• Binnendelta 18, 1261 WZ, oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw
• Torenlaan 23A, 1261 GA, veranderen van een gemeentelijk monument
• Waterschapslaan 5, 1261 JR, gewijzigd uitvoeren van een bijgebouw
• Noolseweg 26, 1261 ED, oprichten van een woning
• Boslaan 3, 1261 CB, vellen van 6 douglassparren (herplant)
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Dinsda   februari  aanvan  .  uur
emeentehuis  er laan  in laricum

.  ondvraa mededelin en 
(Informerend)           

.  nformeren 
(Informerend/Adviserend)    

  Interactie (informeren, input geven 
en vragen, adviseren) met raads- 
en collegeleden die naast hun 
functie van raads- of collegelid de 
gemeente vertegenwoordigen in 
andere gremia zoals gemeenschap-
pelijke regelingen.

.  lan laricum aan ee 
(Beeldvormend)

  Na overleg met de verschillende 
partijen en een laatste openbare 
bespreking op 7 december jongst-
leden, is een eerste planvariant een 
aantal keer aangepast. Rekening is 
gehouden met de diverse belan-
gen. De nu voorliggende planvari-
ant is zodanig uitgewerkt dat het 
zeer wenselijk is dat de raad zich 
nu uitspreekt of voor deze variant, 
onder voorbehoud van een con-
tractuele overeenstemming tussen 
gemeente en initiatiefnemer, een 
bestemmingsplanprocedure kan 
worden gestart.                                                     

.  inderarran ement voor de 
emeenten ui en  laricum  

Laren en Eemnes (Beeldvormend)
  Het rijk heeft structureel midde-

len aan gemeenten ter beschik-
king gesteld voor de bestrijding 
van armoede onder kinderen. In 

HBEL-verband wordt met de be-
leidsnotitie Kindarrangement voor 
de gemeenten Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren invulling gegeven 
aan de besteding van deze extra 
middelen vanaf 2018. Het beleid 
maakt maatregelen mogelijk voor 
kinderen die leven in armoede en 
kinderen met een kans op armoede 
(tot 120 procent van de bijstands-
norm). De nieuwe maatregelen 
zullen, net als de reeds bestaande 
maatregelen, onderdeel uitmaken 
van een bredere context waarbij 
de focus niet alleen ligt op een 
financi le vergoeding van kind-
regelingen, maar ook op hulp 
anderszins aan ouders. Zoals bij 
schulden, bij re-integratie of via 
de bijzondere bijstand. Waardoor 
een zo stabiel mogelijke financi le 
situatie aanwezig is. Daarnaast 
ligt de nadruk op duurzaamheid. 
De nieuwe maatregelen maken 
deel uit van het gezamenlijke doel 
dat de gemeente heeft met onder 
meer het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, het Jeugd- en Gezinsteam 
(Eemnes), het sportpla orm en de 
buurtsportcoaches en scholen, om 
kinderen niet alleen nu te laten 
participeren maar er ook voor te 
zorgen dat zij opgroeien tot sta-
biele volwassenen met een reële 
kans van slagen in de maatschappij.

GEMEENTENIEUWS
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Agenda’s rondetafelgesprekken
Dinsda   februari  let op: aanvan  .  uur

emeentehuis  er laan  in laricum
.  uimte voor niet- ea endeerde 

onderwerpen (Beeldvormend)        
.  Aanle  school one en ver eers-

veilige omgeving basisscholen 
oude dorp  met presentatie 
(Beeldvormend)
Binnen het Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan (GVVP 2017-2021), 
vastgesteld door de raad in zijn verga-
dering van 19 december jongstleden, 
wordt hoge prioriteit gegeven aan het 
verbeteren van de verkeersveiligheid 
van de schoolomgeving van de basis-
schoolclusters in het oude dorp en 
de Bijvanck. Vooruitlopend hierop is 
daarom, samen met de schooldirecties 
en een aantal ouders, actief gewerkt 
aan het uitvoeren van een nader on-
derzoek en het opstellen van een plan. 
Voor het basisscholencluster in het 
oude dorp is dit onderzoek afgerond 
en ligt er nu een uitgewerkt plan. De 
raad wordt gevraagd in te stemmen 
met dit plan en hiervoor eerder ge-
reserveerde middelen vrij te geven.

.  eleidsre els erfafscheidin en en 
aarden wallen 2018 (Beeldvormend)
Het huidige beleid wil transparante 
erfafscheidingen en toegangspoorten 
stimuleren, zodat gebouwen vanaf de 
openbare weg zichtbaar blijven. Zo 
blijft het open en informele Blaricum-
se straatbeeld behouden en wordt het 
groene karakter van het dorp ver-
sterkt. Onder de Blaricumse inwoners 
is er een wens tot meer exibiliteit ten 
aanzien van erfafscheidingen, onder 
andere uit oogpunt van veiligheid en 
privacy. Daarom wordt in het gewij-
zigde beleid mogelijk gemaakt dat een 
vergunning kan worden verleend voor 
gesloten erfafscheidingen/ 
toegangspoorten tot 1,2 meter.  
In het huidige welstandsbeleid zijn 
geen eisen voor aarden wallen opge-
nomen. Het blijkt dat aarden wallen 
worden aangelegd als (natuurlijke) 
erfafscheiding en of geluidwerende 
bu er langs drukke wegen. Omdat 
aarden wallen het straatbeeld mede 

kunnen bepalen, is er behoefte aan 
toetsbare criteria om de landschap-
pelijke inpassing en beeldkwaliteit 
te waarborgen. Met het gewijzigde 
beleid wordt tegemoetgekomen aan 
wensen van inwoners zonder het open 
en groene karakter van het dorp te 
verliezen.

.  aststellen bestemmin splan 
laricum Dorp  (Beeldvormend)

Op grond van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) moeten bestemmingsplan-
nen iedere tien jaar geactualiseerd 
worden en moet een actueel bestem-
mingsplan Dorp worden vastgesteld. 
Het doel van het nieuwe bestem-
mingsplan is om een actuele regeling 
voor het bestaande dorpsgebied van 
Blaricum op te stellen die voldoet aan 
alle digitale en andere landelijke 
vereisten. Tegelijkertijd zijn de 
Centrumvisie en de daarop volgende 
Nota van Uitgangspunten in dit be-
stemmingsplan verwerkt. Het bestem-
mingsplan is grotendeels actualiserend 
van aard, waarbij de huidige wijze van 
bestemmen wordt omgezet naar de 
huidige landelijke standaarden en digi-
tale vereisten. Alle ontwikkelingen die 
de afgelopen tien jaar hebben plaats-
gevonden, zijn in dit bestemmingsplan 
meegenomen. Bovendien worden 
dezelfde wijzigingsbevoegdheden als 
in het vigerende plan Dorp 2007 in dit 
bestemmingsplan overgenomen. De 
reeds bestaande conserverende bouw-
regels zijn overgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan. Nieuwe ontwik-
kelingen met een ruimtelijke impact 
zijn binnen het plangebied uitsluitend 
toegestaan indien hierover afzonder-
lijk besluitvorming heeft plaatsgevon-
den. Kortom, in dit bestemmingsplan 
wordt geregeld wat noodzakelijk is 
om de ruimtelijke karakteristiek van 
het plangebied te behouden, zonder 
dat op voorhand ruimtelijke aanvaard-
bare bouwinitiatieven of (beperkte) 
functiewijzigingen onmogelijk worden 
gemaakt.

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord 
voeren over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor 
niet-geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)? Meld dit dan vooraf 
(uiterlijk maandag 12.00 uur) bij de griffier via griffier@blaricum.nl 

De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per persoon. Bij meerdere sprekers 
kan de tijd worden bekort. Het advies is om al in de e-mail te vermelden wat u 
aan de raad wilt meegeven, zodat uw inbreng van tevoren verspreid kan worden 
onder de raadsleden. Gebruik de spreektijd om hierop een toelichting te geven.
In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen 
bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft gestaan, over benoemingen, 
keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp 
waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon 
worden ingediend.

Agenda raadsvergadering Dinsda   maart  aanvan  .  uur  - antoor  uidersin el  in emnes
De vol ende onderwerpen staan op de a enda
• Blijverslening
•  Aanleg schoolzone en verkeersveilige 

omgeving basisscholen oude dorp
•  Beleidsregels erfafscheidingen en 

aarden wallen 2018 (wijzigen  
Welstandsnota)

•  Vaststellen bestemmingsplan  
Blaricum Dorp 2018

•  Plan Blaricum aan Zee
•  Kinderarrangement voor de 

gemeenten Huizen, Blaricum,  
Laren en Eemnes

•  Actieplan Groen Blaricum
•  Overheveling budgetten 2017
•  Reactie concept intentieverklaring 

fusie Veiligheidsregio Gooi en Vecht-

streek en Veiligheidsregio Flevoland
•  Voorbereidingsbudget voor uitwerking 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-
plan

•  Agressieprotocol bestuurders
•  Zienswijze ontwerp eerste wijziging 

begroting 2018 Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek

•  Benoeming commissie onderzoek 
geloofsbrieven nieuwe raad

U kunt de stukken raadplegen via 
www.blaricum.nl (Bestuur >
Gemeenteraad > Raadsvergaderingen). 
De raadsvoorstellen liggen ter inzage 
bij de balie in het gemeentehuis van 
Blaricum.
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e unnen lan  praten over wat e ond is. aar over wat voor  e onder is  hoe  u vast niet o na te den en. 
eten  is alleen no  een doen . n de pra ti  is het vaa  lasti  om te ie en voor e onder. Daarom helpt de 
D u om samen met heel veel anderen in maart in actie te omen voor uw e ondheid. Dat is veel leu er en het 

werkt echt!

Kies uw eigen uitdaging
In 30 dagen kunt u een nieuwe ‘gezonde’ gewoonte cre-
eren of breken met een gewoonte die u zat bent. Zo kunt 
u tijdens ‘30 dagen gezonder’ elke dag bewegen, geen 
alcohol drinken, uw mobieltje eens wegleggen, cht naar 
elkaar luisteren of op tijd naar bed. Maar ook  samen eten 
of complimenten geven. Op www.30dagengezonder.nl 
vindt u meer idee n. Kies of bedenk een uitdaging die bij 
u past en daag anderen uit mee te doen. 

Hulp bij het volhouden. 
Meld u aan op www.30dagengezonder.nl
Tijdens de actiemaand helpt de GGD u om het vol te 
houden. U ontvangt een welkomstpakket, wekelijks een 
nieuwsbrief en bijna dagelijks tips via Facebook  
www.facebook.com/30dagengezonder    

Doe mee met 30 dagen gezonder! Alleen of samen, van 1 t/m 30 maart

30 dagen
gezonder Ik ga . . . . .

Welke uitdaging ga jij aan?

Doe mee! Alleen of samen
van 1 t/m maart 2018

Meld je aan op www.30dagengezonder.nl
Initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland, GGD Hollands Noorden en GGD Zaanstreek-Waterland
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Dinsda   februari  aanvan  .  uur
emeentehuis  er laan  in laricum

.  ondvraa mededelin en 
(Informerend)           

.  nformeren 
(Informerend/Adviserend)    

  Interactie (informeren, input geven 
en vragen, adviseren) met raads- 
en collegeleden die naast hun 
functie van raads- of collegelid de 
gemeente vertegenwoordigen in 
andere gremia zoals gemeenschap-
pelijke regelingen.

.  lan laricum aan ee 
(Beeldvormend)

  Na overleg met de verschillende 
partijen en een laatste openbare 
bespreking op 7 december jongst-
leden, is een eerste planvariant een 
aantal keer aangepast. Rekening is 
gehouden met de diverse belan-
gen. De nu voorliggende planvari-
ant is zodanig uitgewerkt dat het 
zeer wenselijk is dat de raad zich 
nu uitspreekt of voor deze variant, 
onder voorbehoud van een con-
tractuele overeenstemming tussen 
gemeente en initiatiefnemer, een 
bestemmingsplanprocedure kan 
worden gestart.                                                     

.  inderarran ement voor de 
emeenten ui en  laricum  

Laren en Eemnes (Beeldvormend)
  Het rijk heeft structureel midde-

len aan gemeenten ter beschik-
king gesteld voor de bestrijding 
van armoede onder kinderen. In 

HBEL-verband wordt met de be-
leidsnotitie Kindarrangement voor 
de gemeenten Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren invulling gegeven 
aan de besteding van deze extra 
middelen vanaf 2018. Het beleid 
maakt maatregelen mogelijk voor 
kinderen die leven in armoede en 
kinderen met een kans op armoede 
(tot 120 procent van de bijstands-
norm). De nieuwe maatregelen 
zullen, net als de reeds bestaande 
maatregelen, onderdeel uitmaken 
van een bredere context waarbij 
de focus niet alleen ligt op een 
financi le vergoeding van kind-
regelingen, maar ook op hulp 
anderszins aan ouders. Zoals bij 
schulden, bij re-integratie of via 
de bijzondere bijstand. Waardoor 
een zo stabiel mogelijke financi le 
situatie aanwezig is. Daarnaast 
ligt de nadruk op duurzaamheid. 
De nieuwe maatregelen maken 
deel uit van het gezamenlijke doel 
dat de gemeente heeft met onder 
meer het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, het Jeugd- en Gezinsteam 
(Eemnes), het sportpla orm en de 
buurtsportcoaches en scholen, om 
kinderen niet alleen nu te laten 
participeren maar er ook voor te 
zorgen dat zij opgroeien tot sta-
biele volwassenen met een reële 
kans van slagen in de maatschappij.
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Agenda’s rondetafelgesprekken
Dinsda   februari  let op: aanvan  .  uur

emeentehuis  er laan  in laricum
.  uimte voor niet- ea endeerde 

onderwerpen (Beeldvormend)        
.  Aanle  school one en ver eers-

veilige omgeving basisscholen 
oude dorp  met presentatie 
(Beeldvormend)
Binnen het Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan (GVVP 2017-2021), 
vastgesteld door de raad in zijn verga-
dering van 19 december jongstleden, 
wordt hoge prioriteit gegeven aan het 
verbeteren van de verkeersveiligheid 
van de schoolomgeving van de basis-
schoolclusters in het oude dorp en 
de Bijvanck. Vooruitlopend hierop is 
daarom, samen met de schooldirecties 
en een aantal ouders, actief gewerkt 
aan het uitvoeren van een nader on-
derzoek en het opstellen van een plan. 
Voor het basisscholencluster in het 
oude dorp is dit onderzoek afgerond 
en ligt er nu een uitgewerkt plan. De 
raad wordt gevraagd in te stemmen 
met dit plan en hiervoor eerder ge-
reserveerde middelen vrij te geven.

.  eleidsre els erfafscheidin en en 
aarden wallen 2018 (Beeldvormend)
Het huidige beleid wil transparante 
erfafscheidingen en toegangspoorten 
stimuleren, zodat gebouwen vanaf de 
openbare weg zichtbaar blijven. Zo 
blijft het open en informele Blaricum-
se straatbeeld behouden en wordt het 
groene karakter van het dorp ver-
sterkt. Onder de Blaricumse inwoners 
is er een wens tot meer exibiliteit ten 
aanzien van erfafscheidingen, onder 
andere uit oogpunt van veiligheid en 
privacy. Daarom wordt in het gewij-
zigde beleid mogelijk gemaakt dat een 
vergunning kan worden verleend voor 
gesloten erfafscheidingen/ 
toegangspoorten tot 1,2 meter.  
In het huidige welstandsbeleid zijn 
geen eisen voor aarden wallen opge-
nomen. Het blijkt dat aarden wallen 
worden aangelegd als (natuurlijke) 
erfafscheiding en of geluidwerende 
bu er langs drukke wegen. Omdat 
aarden wallen het straatbeeld mede 

kunnen bepalen, is er behoefte aan 
toetsbare criteria om de landschap-
pelijke inpassing en beeldkwaliteit 
te waarborgen. Met het gewijzigde 
beleid wordt tegemoetgekomen aan 
wensen van inwoners zonder het open 
en groene karakter van het dorp te 
verliezen.

.  aststellen bestemmin splan 
laricum Dorp  (Beeldvormend)

Op grond van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) moeten bestemmingsplan-
nen iedere tien jaar geactualiseerd 
worden en moet een actueel bestem-
mingsplan Dorp worden vastgesteld. 
Het doel van het nieuwe bestem-
mingsplan is om een actuele regeling 
voor het bestaande dorpsgebied van 
Blaricum op te stellen die voldoet aan 
alle digitale en andere landelijke 
vereisten. Tegelijkertijd zijn de 
Centrumvisie en de daarop volgende 
Nota van Uitgangspunten in dit be-
stemmingsplan verwerkt. Het bestem-
mingsplan is grotendeels actualiserend 
van aard, waarbij de huidige wijze van 
bestemmen wordt omgezet naar de 
huidige landelijke standaarden en digi-
tale vereisten. Alle ontwikkelingen die 
de afgelopen tien jaar hebben plaats-
gevonden, zijn in dit bestemmingsplan 
meegenomen. Bovendien worden 
dezelfde wijzigingsbevoegdheden als 
in het vigerende plan Dorp 2007 in dit 
bestemmingsplan overgenomen. De 
reeds bestaande conserverende bouw-
regels zijn overgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan. Nieuwe ontwik-
kelingen met een ruimtelijke impact 
zijn binnen het plangebied uitsluitend 
toegestaan indien hierover afzonder-
lijk besluitvorming heeft plaatsgevon-
den. Kortom, in dit bestemmingsplan 
wordt geregeld wat noodzakelijk is 
om de ruimtelijke karakteristiek van 
het plangebied te behouden, zonder 
dat op voorhand ruimtelijke aanvaard-
bare bouwinitiatieven of (beperkte) 
functiewijzigingen onmogelijk worden 
gemaakt.

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord 
voeren over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor 
niet-geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)? Meld dit dan vooraf 
(uiterlijk maandag 12.00 uur) bij de griffier via griffier@blaricum.nl 

De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per persoon. Bij meerdere sprekers 
kan de tijd worden bekort. Het advies is om al in de e-mail te vermelden wat u 
aan de raad wilt meegeven, zodat uw inbreng van tevoren verspreid kan worden 
onder de raadsleden. Gebruik de spreektijd om hierop een toelichting te geven.
In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen 
bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft gestaan, over benoemingen, 
keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp 
waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon 
worden ingediend.
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De vol ende onderwerpen staan op de a enda
• Blijverslening
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•  Voorbereidingsbudget voor uitwerking 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-
plan

•  Agressieprotocol bestuurders
•  Zienswijze ontwerp eerste wijziging 

begroting 2018 Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek

•  Benoeming commissie onderzoek 
geloofsbrieven nieuwe raad

U kunt de stukken raadplegen via 
www.blaricum.nl (Bestuur >
Gemeenteraad > Raadsvergaderingen). 
De raadsvoorstellen liggen ter inzage 
bij de balie in het gemeentehuis van 
Blaricum.
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Rotary Club Laren-Blaricum zoekt 
lokale projecten voor Dorpsdiner 

Rotary Laren-Blaricum nodigt organisaties uit om een voorstel in te dienen voor 
een lokaal project. Deze doelen zullen worden ondersteund uit de opbrengst van 
het traditionele Dorpsdiner, dat dit jaar plaats zal vinden op zondag 10 juni.

Streefbedrag voor de totale opbrengst 
van het Dorpsdiner is tussen de 17.500 
en 25.000 euro, dit zal worden ver-
deeld onder de gekozen doelen. Projec-
ten kunnen worden aangevraagd in de 
categorieën cultuur, maatschappelijk, 
sport, natuur en zorg en welzijn/gezond-
heid. De voorkeur ligt bij projecten in  
Laren-Blaricum en Eemnes, die een  
bijdrage leveren aan de verbetering van 
de maatschappelijke betrokkenheid 

en sociale cohesie of infrastructuur.  
Uw voorstel bevat: een korte projectbe-
schrijving met omschrijving van de orga-
nisatie, het project, benodigde middelen, 
realisatietermijn, kosten en of er sprake 
is van co-financiering, de zichtbaarheid 
van het project en een eventuele bijdrage 
aan het dorpsdiner zelf. 

Stuur uw voorstel voor 1 maart aanstaan-
de naar dorpsdiner@outlook.com. 

Colofon
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Familieberichten
Overleden
14-11-2017 Anneke Kranen, 
 geboren 02-10-1927
08-12-2017 Peter Jan Schep, 
 geboren 27-02-1960
18-12-2017  mevrouw G.E. Saron-

Hacker, 
 geboren 12-12-1920
08-01-2018  Henny Veerman-
 van der Wardt, geboren  
 24-03-1947
14-01-2018 Franciscus Carolus Maria  
 (Frank) Calis, 
 geboren 20-02-1960
18-01-2018 Martinus Bernardus   
 (Martijn) van den Brink,  
 geboren 18-01-2018
22-01-2018 Theresia Johanna Maria  
 (Trees) Kuit-Vos, 
 geboren 08-12-1941
24-01-2018 Gerdina Josephina Maria  
 (Diny) Schaapherder-  
 Roest, 
 geboren 27-11-1944

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 6 mei Impressionism & beyond. 
A Wonderful Journey en Lodewijk Schelf-
hout, Nederlands eerste kubist. Ope-
ningstijden museum: di t/m zon 11.00-
17.00 uur. Openingstijden beeldentuin, 
horeca en museumwinkel: di t/m zon 
10.00-17.30 uur.
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 21 maart expositie Ophe-
lia van de Kieft en Annemieke Vetter. 
Ophelia exposeert sieraden, koperen 
hand-gedreven en geëmailleerde kom-
men en schalen en schilderijen. De van 
oorsprong Blaricumse Annemieke expo-
seert met schilderijen van dieren, bloe-
men en stillevens, die zich onderscheiden  
door hun heldere kleuren. Openings-
tijden; tijdens kantooruren op het BEL 
kantoor. 
Studio 2000 t/m 25 feb zeer exclusieve 
tentoonstelling van zo’n 30 schilderijen 
van Gijs Bosch Reitz.Tegelijkertijd wor-

den olieverfschilderijen van Isaac Israels 
tentoongesteld. 
Geopend di t/m zon 13.00-17.00 uur. 
www.studio2000.nl.

WELZIJN/ CULTUUR
Het Theosofisch Genootschap Stu-
diebijeenkomsten voorjaar 2018 Ver-
dieping in de esotherische kennis – De 
Planeetketen Rassen en Ronden. Op 
di-avond 13 feb, 20 maart, 10 april, 
8 mei, 12 juni en 26 juni,  om 20.00 
uur, toegang vrijwillige bijdrage in 
dorpshuis Blaercom. Lezingen en pre-
sentaties voorjaar 2018. Blaercom 20.00 
uur. Toegang vrijwillige bijdrage. di 6 
maart - Het mysterie der verloren zielen 
en di 24 april -  De Zon, lichtbrenger, 
het lichaam van een hoger bewustzijn. 
Info: www.theosofie.net, 06-12025743, 
houthuijzen1954@kpnmail.nl.
Preek van de Week Academy 13 feb 
20.00 uur lezing in het Brinkhuis.  
Thema: Vertrouwen, veiligheid en de 
‘bestrijdingsbegeerte’ in een angstige 
samenleving - Risicomijding maakt niet 
gelukkig. De avond wordt georgani-

seerd door Stichting Preek van de Week  
en RK-parochie St. Jan te Laren. Inza-
meling bij de uitgang.
Wereldgebedsdag 2 maart 19.00-20.00 
uur in de Schoter, Wakkerendijk 66 Eem-
nes. Thema: En God zag dat het Goed 
was... Wereldwijd wordt op 2 maart in 
183 landen voor Suriname gebeden.  
Een groep vrouwen van verschillende 
kerken en achtergronden uit Suriname 
hebben de orde van dienst samengesteld. 
Tijdens de dienst wordt er een collecte 
gehouden voor verschillende projecten 
in Suriname.
Historische Kring Blaricum de Stel-
ling van Amsterdam ‘Toen kwam het 
vliegtuig’, deze hardnekkige mythe 
komt ter sprake in de lezing op woe 14 
februari. ‘Voor de verdediging van ons 
grondgebied is geen prijs te hoog!’, 
met dit motto gaf de overheid tussen 
1880 en 1920 enorme bedragen uit 
om de Stelling van Amsterdam aan te 
leggen. We doen er nu wat schamper 
over maar de Stelling van Amsterdam 
was bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog het modernste verdedi-

gingswerk ter wereld. Tegelijkertijd 
worstelde de politiek, legerleiding en 
de ontwerpers met de snel voortschrij-
dende techniek. Het concept van een 
cirkel van forten, dat achter een water-
vlakte middels flankerend granaatvuur 
een ondoordringbare muur van vuur en 
staal kon optrekken, moest niet te snel 
verouderen. De lezing wordt twee keer 
gegeven; om 14.30 uur en om 20.00 
uur. De toegang voor leden van de HKB 
is gratis, voor niet leden is de entree-
prijs € 3.-.Informatie en aanmelden:   
www.historischekringblaricum.nl.
Asperges in de Akker Blaricum van 
vrij 1 juni t/m don 14 juni. Als je de 
Aspergetent wilt afhuren voor een 
avond met je zakenrelaties, om een 
geweldig trouwdiner te geven, of een 
bijzondere verjaardag wilt vieren, dan 
kun je nu reserveren (zie ook website 
voor verdere informatie) door te bel-
len met zMaakt! Maarten Beuningh,  
tel: 06- 47240810, maarten@zmaakt.
nl. Kleinere gezelschappen tot 50 per-
sonen kunnen vanaf begin april reser-
veren via www.hetaspergediner.nl.

Familieberichten in hei & wei
door de eindredactie
Regelmatig bereiken ons vragen over de plaatsing van familieberichten 
in ons dorpsblad. Graag leggen we uit hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Bij de aangifte van een geboorte op 
het gemeentehuis en bij het voltrekken 
van een huwelijk of registratie van een 
partnerschap, wordt door de gemeen-
te gevraagd of er prijs gesteld wordt op 
vermelding in hei & wei. Deze gegevens 
krijgen wij vervolgens van de gemeente 
door en plaatsen wij. Bij het vermelden 
van overlijdensberichten ligt dit anders. 
De gemeente mag in het kader van de 

privacy de gegevens niet doorgeven. De 
redactie van hei & wei kijkt wel in de 
(lokale) kranten naar overlijdensberich-
ten en plaatst deze gegevens in het blad. 
De naaste familieleden kunnen ook een 
bericht naar onze redactie sturen om zo 
een overlijden in ons blad op te nemen. 
Dit verklaart waarom niet alle familiebe-
richten standaard in ons blad opgenomen 
worden. 

Bewegwijzering
De rotonde Bijvanck en kruising  
’t Merk Viersloot zijn voorzien van 
nieuwe bewegwijzering, naar voorbeeld 
van de klassieke wegwijzerborden die 
sinds de jaren ‘20 in het centrum staan. 

De borden vormen ook een symbolische 
verbinding tussen het Oude Dorp, de Bij-
vanck en de Blaricummermeent.
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