
Plaatsing 
lindeboom
Het Lindeboompleintje (hoek Cleijne 
Raboesdreef en Zuiderzeedreef) in de 
Blaricummermeent heeft haar linde-
boom gekregen.

Bubbly Berrie

Caroline Kooij van ijssalon De Hoop 
heeft de 2e plaats behaald tijdens de 
landelijke ijswedstrijden. 

Ook heeft zij de Design Innovation 
Award gewonnen voor de meest creatie-
ve en innovatieve ijscreatie; de Bubble 
Berrie. Nu te proeven bij De Hoop.  
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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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
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Rotaryclub Laren-Blaricum helpt 
zorgboerderij 
door Tineke Vermeer
Nico de Jong en zijn hulpboeren van Zorgboerderij ’t Werckpaert kunnen weer 
lachen. Dankzij een spontane actie van de Rotaryclub konden zij vijf schapen 
kopen, waarmee ze een nieuwe kudde willen vormen.

De vijf drachtige schapen zijn het begin 
van de nieuwe kudde Wiltshire Horn 
Sheep en omdat hij een goede deal kon 
sluiten met de veehandelaar kocht Nico 
er vier ooien bij, die in de loop van dit 
jaar gedekt kunnen worden. Dan kan zijn 
kudde aan het eind van dit jaar al behoor-
lijk uitgebreid zijn.

Schapendebacle 
In december werden zijn oude schapen 
in de wei aangevallen door een loslo-
pende hond.Twee waren er zo erg aan 
toe dat de ze door de veearts ter plaatse 
moesten worden afgemaakt. Ook in het 
weiland van de buren was vreselijk huis-
gehouden. In januari gebeurde het weer. 
Deze keer kwam een dier er met enkele 

hechtingen weer bovenop. Maar de scha-
pen zijn schrikachtig geworden en lopen 
kans op miskramen. Na een oproep in de 
krant bleek iemand met een smartphone 
opnames te hebben gemaakt van de 
aanval en konden hond en eigenaar op-
gespoord worden en zijn er gesprekken 
gaande. De politie heeft de hond een 
muilkorf- en aanlijngebod opgelegd en 
de eigenaar is bereid om kosten te ver-
goeden.

Jankend een schaap uit de sloot halen
Tijdens het traditionele nieuwjaarsdiner 
van de Rotary ontstond de spontane actie 
van clublid Huub Zinkstok, die met een 
intekenlijst langs de tafels ging om de 
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Verhuisplannen?

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

 

www.zmaakt.nl

LENTEMARKT
zaterd

ag 17 m
aart 13

- tot 1
6 uur

WIJKCENTRUM DE MALBAK 
Burgemeester Tydemanplein 3   Wetering 122   Blaricum

WWW.VERSAWELZIJN.NL

          ROMMELMARKT 

             KINDERACTIVITEITEN

 ‘MULTI CULTI PROEFMARKT’ 
         modelspoorbaan

infostands 

         boekenruiltafel
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Op 24 en 25 maart van 12.00-17.00 uur lentemarkt op Zorgboerderij ’t Werckpaert. 
Met paasdecoraties gemaakt door de hulpboeren en vrijwilligers. De kinderen kun-
nen lammetjes knuffelen, een boterlammetje maken en met de huifkar op pad. Er zijn 
huisgemaakte boerenfrieten,verse wafels en in de veldoven worden verse broden en 
paasstolletjes gebakken. www.werckpaert.nl

Ilse, Gerrit en Bram, de paarden van Zorgboerderij ’t Werckpaert

Hei&wei_nr504.indd   1 06-03-18   11:52



hulpboeren aan nieuwe schapen te hel-
pen. Huub: ‘Ik had zo met ze te doen. 
Nico heeft daar jankend een halfdood 
schaap uit de sloot gehaald, waarvan de 
kaak was opengescheurd. 

We hebben altijd een bijzonder warme 
relatie met de zorgboerderij gehad. Een 
goed schaap is niet goedkoop, dat kost 
minstens tweehonderdvijfenzeventig 
euro maar na het diner konden we Nico 
melden dat hij sowieso vijf nieuwe scha-
pen kon kopen. De boosdoener was toen 
nog niet bekend, dus bij de zorgboerderij 
waren ze dolblij.’

Schapen zonder wol
Nico had tot nu toe Texelse schapen, 
maar besloot na overleg met zijn zoon 
Joep, die te zijner tijd de boerderij gaat 
overnemen, om over te stappen op het 
ras Wiltshire Horn; een oeroud ras, dat 
bekend staat als weerbaar tegen allerlei 
ziektes. Zowel de rammen als de ooien 
hebben hoorns om zich te kunnen ver-
dedigen en ze hoeven niet geschoren te 
worden, maar hebben een ruiende vacht. 
Ze worden gefokt vanwege hun vlees. 
Een bewuste keuze, want schapenwol 
brengt tegenwoordig niets meer op. ‘Als 
straks de lammetjes worden geboren zal 
er zeker één naar jullie vernoemd wor-
den’, lacht Nico. 

Samenspraak Gilde Gooi Noord

door Adrie van Zon                                                            
Bert van Veen heeft Bob Ris opgevolgd als nieuwe coördinator voor de 
regio BEL-gemeenten en Huizen bij Gilde SamenSpraak. 

Na zijn pensionering wilde Bert zich in-
zetten in een omgeving waar hij gebruik 
kon maken van ‘een pak aan ervaring’ 
met vluchtelingen, die hij in zijn functie 
als fondsenwerver en als event-organi-
sator bij Amnesty International opdeed. 
De vacature bij het Gilde sloot perfect 
aan bij zijn ambitie om anderstaligen uit 
alle delen van de wereld met hele andere 
achtergronden, opleidingen en beroepen 
te helpen zo snel mogelijk in Nederland 
aan de slag te krijgen om zichzelf te kun-
nen onderhouden. 

Match tussen anderstaligen en coa-
ches
‘Mijn werk bestaat uit het werven van 
vrijwilligers ofwel “coaches” die deze 
mensen na hun verplichte inburgerings-
cursus verder willen helpen met de Ne-
derlandse taal. Het gaat er daarbij om 
dat er een zo goed mogelijke “match” 
wordt gemaakt tussen anderstaligen en 
coaches. Er melden zich in de korte pe-
riode waarin ik dit doe heel goede vrij-
willigers die hetzij in hun werk al met 
lesgeven of begeleiden te maken hadden, 
hetzij uit andere motivaties het leuk vin-
den om een paar uur per week dit werk te 
doen.’ Hij vervolgt: ‘Die match luistert 
nauw en daarom besteed ik veel aan-

dacht aan gesprekjes met vrijwilligers  
die zich aanmelden en de al actief zijnde 
coaches én de anderstaligen want als het 
niet “klikt” werkt het voor beide partijen 
niet.’

Het coachen is heel dankbaar werk
Ze vinden samen uit waar de anderstali-
ge behoefte aan heeft bij zijn/haar inte-
gratie. Dat kan zijn om in het Nederlands 
boodschappen te doen, gesprekken op 
school te voeren, te solliciteren, school- 
of vakopleidingen te zoeken, dokter- en 
ziekenhuisbezoek etc. ‘Ik laat de coach 
het grotendeels zelf invullen. We blijven 
daarbij met elkaar in contact. Ik merk 
dat er coaches zijn die om een tweede 
“leerling” vragen of na het “afleveren” 
van een anderstalige weer in contact wil 
komen met een nieuwe leerling.’ 

Interesse?
Kortom, het Gilde is altijd blij met 
nieuwe aanmeldingen, zodat ze nog 
meer mensen kunnen helpen om hier in 
Nederland aan de slag te kunnen. Aan-
melden via mevanveen3@gmail.com, 
06-21845885. Bert wijst nog op de we-
kelijkse taalcafés o.a. in de bibliotheek in 
Huizen op vrijdag van 14.00-15.00 uur 
die vrij toegankelijk zijn.                                                                     

Column
door
Sybert Blijdenstein

Het keuzemenu en de spiegel

De dag begint zonnig. Het 
vriest. Ik stap uit mijn bed. 
Kijk rond. Er is iets mis. Voel 
het. Dan valt het kwartje. Het 
is ijskoud in huis. Het had 
warm moeten zijn. Ik loop 
door kille kamers. Lampen 
doen het niet. Kortsluiting? 
Naar de schakelkast. Gas- 
en elektriciteitsmeter staan 
stil. Gisteren nog de standen 
doorgegeven. Nu afgesloten? 
Uitgesloten. De CV is muisstil. 
Het thermostaatscherm is 
blanco. Ik bel Jan de Gooijer, 
die de CV geïnstalleerd heeft. 
Bij hem ook geen stroom. Zijn 
Marie wilde thee zetten. Lukte 
ook al niet. Gezamenlijke con-
clusie: stroomstoring in onze 
buurt. Daarna hier de kachel 
aangemaakt. Plotseling gaan 
de lampen weer aan. Alles doet 
het. Behalve de CV. Het lege 
schermpje staart me aan. Moet 
alles opnieuw instellen. Al een 
jaar snap ik niets van de hand-
leiding, van het keuzemenu en 
van die vreemde druk- draai-
knop en de twee drukbalkjes. 
Door de kou gedwongen pak ik 
de vermaledijde handleiding. 
Bril op en tuur. En zie: stap 
voor stap gaat een vijandige 
elektronische wereld voor 
me open. Ik lees, draai, lees, 
druk, lees, en draai en druk 
weer. Begin af en toe opnieuw. 
Dan: het is me gelukt! Een 
moment van glorie. De CV 
rommelt wat en begint te 
suizen. Daar had ik nou een 
jaar tegenaan gehikt. Durfde 
niet. Irriteerde me. Gehinderd 
door vooringenomenheid over 
de ontoegankelijkheid van dat 
slimme apparaatje. Nu dwong 
ik mezelf na te denken. Trad 
binnen in een wereld die er 
voor is om mij het leven aan-
genaam te maken. Ik had het 
keuzemenu overwonnen. Maar 
vooral mezelf. Nu pas wist ik 
dat ik keuzes had. Door me 
er in te verdiepen. Een kennis 
die belde en die ik mijn relaas 
deed, reageerde met: ’Het is 
goed de spiegel waar je inkijkt 
af en toe schoon te wrijven.’ Zo 
is het. Geldt ook voor iedereen 
die nog niet weet op wie te 
stemmen. 

    


         


   

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
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‘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  
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Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  
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Hier komt 
Damen Graveert

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

contact@carolinevanweede.nl
Bel voor een vrijblijvende afspraak: 06 - 511 83 763
dag en nacht bereikbaar

Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum e.o.
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Nico de Jong (tweede van links) en zijn hulpboeren met één van de drachtige  
Wiltshire Horn Sheep, die wellicht zelfs een tweeling krijgt
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Maak kennis met tennis

BLTC Blaricum organiseert op 24 maart een kennismakingsmiddag voor 
zowel beginnende als ervaren tennisliefhebbers. Tussen 15.00-17.00 uur staan 
de deuren van ons mooie park open en ben je welkom voor een proefles of 
tennisclinic onder leiding van ons trainersteam. 

Heb je nog nooit getennist, of ben je juist 
toe aan een comeback op de tennisbaan; 
iedereen – van jong tot oud - kan op za-
terdag 24 maart binnenlopen om zich 
eens lekker uit te leven op de tennisba-
nen van BLTC Blaricum. Dus trek je 
sportkleding aan, rackets zijn aanwezig, 
en we zien elkaar de 24e op het Blari-
cumse gravel.

Nieuwe hoofdtrainer
Tegelijkertijd zal onze nieuwe hoofdtrai-
ner Daniël Fennis van de partij zijn. Hij 
maakt vanaf 1 april zijn opwachting bij 
onze tennisclub. Daniël heeft zijn sporen 
in de afgelopen jaren ruimschoots ver-
diend in het Gooi en omstreken. zowel 
als trainer als categorie-2 speler in de 
vele open toernooien. 

Klein Amsterdam in de Blaricummermeent
door Nelliëtte van Wijck
In de Blaricummermeent is een laantje, de Rokebrandlaan, waar opvallend veel Amsterdammers wonen. Wie zijn deze 
Amsterdammers, waar komen ze precies vandaan en waarom hebben ze Amsterdam ingeruild voor de Blaricummer-
meent? Graag stellen we drie inwoners van dit Klein Amsterdam nader aan u voor. Wat meteen opvalt, is dat het 
allemaal ondernemers betreft. 

Eline Damsté
Eline is eigenaresse van total-body  
anti-aging praktijk Cosmetrix. Voordat 
zij met haar man en dochter naar de 
Blaricummermeent verhuisde, woon-
de ze acht jaar nabij de Nieuwmarkt 
in Amsterdam en had zij ook in hartje  
Amsterdam haar praktijk. Haar hondje 
Paco vond het geweldig in Amsterdam 
en zat de hele dag vanaf de brede ven-
sterbank het verkeer en de drukte in Am-
sterdam te aanschouwen. Waarom heb 
je gekozen voor de Blaricummermeent? 
‘Wij wilden meer rust, ruimte en groen 
en minder hectiek en stress. Bovendien 
werden de klassen op school in Amster-
dam steeds groter. Ons oog viel op deze 
wijk en de beslissing was snel gemaakt.’ 
Hoe bevalt het in de Blaricummer-
meent?‘Prima, de buurt is lekker rus-
tig. Het gehaaste gevoel dat wij gewend 
waren in de hoofdstad is verdwenen. De 
mensen in deze omgeving zijn heel re-

laxt, ook mijn klanten. De enige die niet 
zo blij is met de verhuizing is… shih tzu 
Paco. Hij zit momenteel in een dip, vindt 
het hier te rustig en mist Amsterdam in 
al zijn hectiek. Maar het komt goed, dat 
weet ik zeker.’

Alva Velázquez 
Alvaro is eigenaar van https://alva 
fotografie.nl, gespecialiseerd in bruids-
fotografie. Hij heeft net vernomen dat 
hij wederom (zie ook hei & wei 485) 
twee internationale awards gewonnen 
heeft (WPS Inspirational Wedding Pho-
tographers). Alva is een geboren Amster-
dammer en heeft de afgelopen 15 jaar in 
Amsterdam West gewoond. Waarom heb 
je gekozen voor de Blaricummermeent? 
‘Na de komst van ons tweede kindje werd 
onze woning te klein. We hebben toen in 
een straal om Amsterdam gekeken naar 
verschillende plaatsen. Mijn vriendin 
zag toen dit huis. Blaricum klonk erg 
ver weg, maar we zijn gaan kijken en 
het huis had alles wat we zochten; ruim-
te, een tuin en een rustige buurt. Terwijl 
wij het huis en de omgeving bekeken, 
maakten we kennis met verschillende 
Amsterdammers die hier al in de straat 
woonden, we voelden meteen een klik 

en hebben getekend.’ Hoe bevalt het in 
de Blaricummermeent? ‘Ik heb gemerkt 
dat ik door de rust hier, meer ruimte voor 
inspiratie en creativiteit heb gekregen, 
hetgeen belangrijk is bij mijn beroep als 
fotograaf. Ook de gemoedelijkheid en 
sfeer in het dorp is heel prettig. In win-
kels neemt men de tijd voor je en wordt 
er gezellig gekletst, iets wat we niet meer 
gewend waren in Amsterdam. Wij erva-
ren deze buurt en het dorp als een har-
telijke omgeving, ook voor de kinderen. 
Het bevalt ons hier zelfs zo goed dat wij 
binnen afzienbare tijd binnen de buurt 
willen verhuizen richting het water.’

Harm van Wijk
Harm is eigenaar van bedrijf beleggen.
com en heeft een gratis verkrijgbaar 
boek geschreven over de meest gestelde 
vragen over de bitcoin. De afgelopen tien 
jaar woonde hij in Amsterdam Wester-
dok, nabij het centrum. In zijn vrije tijd 
doet Harm aan koude-training volgens 
de Wim Hof-methode. Toen Harm hier 
net kwam wonen ontstond er nogal wat 
commotie binnen de buurt-whatsapp-
groep; er loopt een man in onderbroek 
door de wijk, moet de politie gebeld 
worden? Gelukkig was Harm ook lid van 
deze whatsappgroep en kon hij uitleggen 
dat hij al jaren aan koude-training doet 
en dus af en toe in zwembroek op weg is 
naar het water, vroeg zo tussen 05.00 en 
07.00 uur. Waarom heb je gekozen voor 
de Blaricummermeent? ‘Na de geboorte 
van onze zoon werd Amsterdam ons te 
druk. De plek waar wij woonden, trekt 
veel toeristen aan. Onze zoon kon daar 

niet lekker buiten spelen. We zijn in de 
omgeving gaan kijken en waren in eerste 
instantie gecharmeerd van een 200 jaar 
oud pand in Muiden. Prachtig, maar al 
snel bleek het daar erg vochtig en tochtig 
te zijn, wat zijn invloed had op de ge-
zondheid van onze zoon. Toen viel ons 
oog op dit huis en hebben we direct een 
afspraak gemaakt om te kijken. De luxe 
van een  nieuwbouwwoning en de omge-
ving waar onze zoon lekker buiten zou 
kunnen spelen en voetballen, gaven de 
doorslag.’
Hoe bevalt de Blaricummermeent? ‘Daar 
kan ik heel kort over zijn. Hier komen 
wonen, is werkelijk een schot in de roos. 
De buurt, ons huis, de medebewoners en 
het dorp bevallen ons uitstekend.’

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Centrum voor Cardiologie - Kloosterhof 4 - Blaricum 

Architectuur & Advies
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De nieuwe hoofdtrainer bij BLTC, 
Daniël Fennis

Shih tzu Paco zit in een dip na de ver-
huizing

Eline Damsté

Bruidsfotograaf Alva Velázquez

Harm van Wijk op weg naar het koude 
water
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6FM in Business
door Gerda Jellema
‘Een nieuw uur radio voor Hilversum, Huizen Blaricum, Eemnes en Laren. 
Goedemiddag luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van 6FM 
in Business... uw wekelijkse vrimibo hier op 92.0FM. Mocht u hier in ’t Gooi 
nog traditioneel via de ether luisteren… live meekijken kan via Facebook, onze 
items staan op soundCloud en de muziek die we draaien op Spotify…’ Aldus de 
standaard opening van de show iedere vrijdagmiddag om 17.00 uur.

6FM is de publieke streekomroep voor 
Gooi en Vechtstreek en 24 uur per dag te 
horen. Het doel van 6FM is online via ra-
dio en tv, uitzendingen te maken voor de 
inwoners van de Gooi en Vechtstreek-ge-
meenten waarbij de nadruk ligt op infor-
matie, cultuur en educatie. 6FM doet dit 
onder andere met de programma’s ‘6FM 
Zaterdag’ waar Frans Ruijter om 10.15 
uur praat over de historie van Blaricum, 
‘Kerk en samenleving’, diverse thema 
uitzendingen en radio ‘6FM in Busi-
ness’. Aan het woord is Lars van Loon, 
een van de presentatoren en makers van 
dit laatste programma. 6FM in Business 
is hét businessprogramma waarin inspi-
rerende ondernemers uit het Gooi aan 
het woord komen.

In Business
Lars is woonachtig in Blaricum en in het 
dagelijkse leven werkzaam in de finan-
ciële administratie, belastingadvies en 
consultancy en ook via dit werk betrok-
ken bij het wel en wee van mkb-onder-
nemers. ‘6FM in Business’ laat onder-
nemers aan het woord, afgewisseld met 
uptempo muziek. Lars: ‘Ik vind radio 
een geweldig medium, het is sneller 
dan tv. We zijn dit programma ooit be-
gonnen met op donderdag opnemen en 
dan op de vrijdag uitzenden, vervolgens 
zijn we heel snel life gegaan, we hebben 
netwerkborrels georganiseerd, en we 
hebben vaak vanaf locatie uitgezonden. 
De focus van het programma ligt op on-
dernemerschap en hetgeen ondernemers 
van elkaar kunnen leren. We willen een 

leuk, laagdrempelig programma maken 
waar het mkb een podium krijgt en in het 
zonnetje gezet wordt. Er komen per keer 
vier gasten aan het woord, waarbij tevens 
ruimte is voor meer culturele en culi-
naire items. We hebben altijd eerst een 
voorbespreking gehad, zodat er tijdens 
de life uitzending voor beide partijen 
geen ongemakkelijke verrassingen zijn.’

Klein team, gasten en luisteraars
Lars is zo’n acht jaar verbonden aan 6FM 
en 6FM in Business bestaat dit jaar vijf 
jaar. Er wordt over nagedacht, hoe dit ge-
past gevierd zal gaan worden. ‘We werken 
met een klein team aan 6FM in Business.’ 
Presentatoren, (Lars van Loon, Kent 
Hanson), technici (Henk Molenaar, Roel 
Meijer) en fotograaf & Facebook (Yvon-
ne Verburg) en natuurlijk niet te vergeten 
de gasten en luisteraars, we kunnen echt 
niet zonder elkaar. Wij houden het goed 
lokaal, we doen niet aan “zure” dingen en 
houden het altijd positief.’ Heb je met je 
bedrijf iets leuks te vertellen, mail het aan 
lars@6fm.nl. of kijk op facebook #6FM 
in Business voor meer informatie.

Als je in Blaricum geboren bent, blijf je altijd een Blaricummer

door Frans Ruijter
Wanneer ik mensen spreek die in Blaricum geboren zijn en al jaren geleden, 
om wat voor reden ook, uit ons dorp zijn vertrokken, hoor ik steevast: ‘Maar ik 
blijf een Blaricummer’. Zo ook op zondag 28 januari jl. in Bellevue. Hier vier-
de Riek Fokker-Raven haar 100e verjaardag met een high tea, samen met haar 
kinderen, Marjan en Joke, hun mannen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, 
neven, nichten en vele kennissen.

Riek zag op 28 januari 1918 het levens-
licht op Kerklaan 1. Haar vader was 
Elbert Raven, die getrouwd was met 
Jannetje van de Hurk. Zij kregen zeven 
kinderen waarvan er drie op zeer jonge 
leeftijd overleden. Riek was de jongste 
en het enige meisje in het gezin. Haar 
vader Elbert werkte als laborant, eerst 
bij Kuhn & Co. in Naarden en later bij 
Polak & Swartz in Hilversum, maar in de 
Tweede Wereldoorlog moest het bedrijf 
op last van de bezetter zijn activiteiten 
staken. Elberts hobby was fotograferen 
en hij maakte daar nu, door nood ge-
dwongen, zijn beroep van. Later zette hij 
zijn bedrijf voort aan Middenweg 1, dit 
pand was mede voor hem gebouwd. Om-
dat meerdere mensen in de familie Ra-
ven de voornaam Elbert hadden, kreeg 
hij, zoals in Blaricum heel gewoon was, 
een bijnaam. In dit geval naar zijn vak 
als fotograaf, namelijk ‘Ep Kiek’. 

Twee liefdes
Riek trouwde op 3 oktober 1939 met 
Theo Fokker uit Bussum en ging daar 
ook wonen. Zij kregen drie dochters. De 
middelste overleed op 3-jarige leeftijd 
aan de gevolgen van geelzucht in januari 
1945. Theo werkte bij de spoorwegen en 
vertrok kort na de bevrijding naar Indo-
nesië voor de politionele acties. Hij bleef 
tot aan zijn pensioen in het leger. Na zijn 
overlijden in 1978, op 65-jarige leeftijd, 
pakte Riek gelukkig de draad van het le-
ven weer op. 

Ze ontmoette tijdens een van haar hob-
by’s, klaverjassen, Koos Kuit. Ze reis-
den vervolgens samen de hele wereld  
rond: Noorwegen, Indonesië, Gran Ca-
naria en Marokko. ‘s Zomers op Texel 
en in de winter naar warmere oorden.  
Koos was 30 jaar lang haar levens- 
gezel. 

Een eeuw levenservaring
Ze is nu ruim 78 jaar ons dorp uit, maar 
voelt zich nog steeds op en top Blari-
cumse. Het was in Bellevue een drukte 
van belang met Riek als stralend mid-
delpunt. Een hele eeuw levenservaring 
en nog geestelijk en lichamelijk goed en 
zeer ‘bij de pinken’. Ze zei tegen mij: 

‘Ik weet bijna niets meer van vroeger’. 
Ik kan u verzekeren, dat dit absoluut niet 
waar is. Tot in de kleinste details wist ze 
mij die middag nog veel nieuwe dingen 
te vertellen. Wij van hei & wei hopen dat 
ze nog lange tijd mag genieten van alles 
en iedereen die haar lief zijn. Het is haar 
van harte gegund. 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

Lars van Loon

Riek Fokker-Raven, 100 jaar, voor haar ouderlijk huis
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De Zonnebloem Laren-Blaricum
door de eindredactie
Zo’n 70 (hoogbejaarde) gasten van de Zonnebloem genoten van een heerlijke 
stamppottenmaaltijd in speeltuin Ons Genoegen in Laren. 

Dankzij een royale gift van de Rabobank 
Laren, kon deze avond geheel kosteloos 
aangeboden worden. Alleen voor deze 
avond waren al 25 vrijwilligers actief; 
voor het halen en brengen van de gasten 
en begeleiding op de avond zelf. De Zon-
nebloem is dan ook altijd op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. De activiteiten 
bestaan uit huisbezoek, het organiseren 
van diverse uitjes, zoals een boottocht, 
picknick of museumbezoek. Ook voor 
het bestuur zijn ze naarstig op zoek naar 
invulling. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de voorzitter Ans Groene-
woud tel. 06-33807010 of de secretaris 
Loes van Soest tel. 06-34831225. 

Henk Rokebrand in het zonnetje

door Marjolein Speek
Vraag je jezelf wel eens af wie er nu eigenlijk in ons dorp wonen? Wanneer 
ik een rondje door Blaricum wandel, dan kijk ik naar het straatbeeld en de 
huizen. Achter elke voordeur speelt zich iets af. Huizen waarvan je denkt, ‘euh 
nooit eerder gezien’. Nieuwsgierig als ik ben, vraag ik me dan af, wie zou daar 
wonen? 

Henk is een echte Blaricummer, zoals je 
ze tegenwoordig niet vaak meer tegen-
komt in het dorp. 80 jaar geleden ge-
boren in Blaricum, al 58 jaar getrouwd 
met Lies en mijn overbuurman. Henk is 
een goedlachse man, altijd in voor een 
geintje. Wanneer hij een mop vertelt, 
dan straalt het plezier van zijn gezicht af. 
Vanzelfsprekend lach je dan ook mee.

Houtdraaierij
Maar net de lagere school afgemaakt, 

is Henk op z’n 14e gaan werken bij de 
houtdraaierij als hulp bij de machines. 
Echter, zo bedacht hij, wat hij kon voor 
de houtdraaierij, kon hij toch zelf ook 
wel! Zo gezegd, zo gedaan. Samen met 
z’n vader (ook wel Lammert van rooie 
Gijp genaamd) gingen ze zelf houtdraai-
en achter in de schuur. Tot hun groot ver-
driet kwam al vrij snel het ‘plastic’ om 
de hoek kijken en moesten zij stoppen 
met het draaien van hout. ‘Er was geen 

droog brood meer in te verdienen’, zegt 
Henk. Op dat moment kon hij aan de 
slag als timmerman. Hij werd zelfs aan-
nemer. Nadat hij dit aannemersbedrijf 
had beklonken, samen met een compag-
non, begonnen zijn ‘gouden jaren’. 

Handel
Dat handelen in je bloed moet zitten om 
te overleven, heeft Henk wel bewezen: 
huis-aan-aan-huis bladen, de leesporte-
feuille, vuurwerk, kerstbomen en zelfs 

een videotheek. Ook achter in de schuur. 
U begrijpt wel dat dit niet alleen nette 
films waren. Waar zou de naam ‘Porno 
Henkie’ nou vandaan komen? Juist, dit 
waren de best verkochte films en (vieze) 
blaadjes. Met een guitige lach en glim-
mende ogen vertelt Henk: ‘Ik kom niet 
in de hemel. Ik kom niet in de kerk. Laat 
de pastoor maar zitten!’ Tegenwoordig 
is Henk druk met met name ontruimin-
gen van huizen en bedrijven. Hij haalt 

op, maakt schoon en verkoopt z’n han-
del weer. Het is een feest om zo maar 
eens langs zijn huis te lopen. Momenteel 
staan er bijvoorbeeld beelden in zijn tuin 
die zo uit de Efteling lijken te zijn ge-
lopen.

Tegenslagen
Echter, het leven is voor Henk niet altijd 
‘rozengeur en maneschijn’ geweest, maar 
heeft ook zeker zo z’n ups-and-downs 
gekend. In 1958 werd Henk getroffen 
door tbc, in die tijd bijna een dood- 
vonnis. Maar wonder boven wonder is hij 
er weer helemaal bovenop gekomen. Hij 
is getrouwd met z’n grote liefde, ‘zijn 
meisje’, zoals Henk het trots zegt, maar 
dit ging niet zonder slag of stoot. Want 
hoe kon een katholieke jongen met een 
protestants meisje trouwen? Beide ou-
ders gaven dan ook geen toestemming, 
totdat die ‘grote vogel’ langskwam.  
Ja, u leest het goed, de ooievaar die hun 
eerste kindje kwam brengen. Kregen ze 
toch nog de zegen van boven. In 1982 
brandde hun huis af en ook verloor het 
echtpaar twee van hun vier kinderen. 
Maar ze hebben er wel 8 prachtige klein-
kinderen aan over gehouden. Allemaal 
meisjes!

Positiviteit
Als iemand positief is, dan is het Henk. 
Wat een uitstraling en charisma heeft 
die man. Hij geniet nog elke dag van 
het leven. Zo gaan hij en Lies zo’n vier 
maal per jaar op vakantie. En nee, niet 
naar de camping ergens in Nederland, 
maar naar Griekenland. Daar heeft hij, 
na z’n vrouw natuurlijk, z’n hart aan 
verloren. Daar staat ook de Heilige  
Antonius. ‘Mijn beschermheilige’.  
Henk is prinselijk onderscheiden als 
Prins Carnaval bij de vereniging in Bus-
sum. Hij vervult tevens de functie van 
President en heeft de oorkonde van de 
Gouden Europese Nar. Wat mij betreft 
krijgt hij nog een onderscheiding, die 
van positiviteit, want ‘geen doel is te  
ver als je plezier hebt in wat je doet’. 
Mag Henk nog lang genieten van het le-
ven.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

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

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

Henk Rokebrand, handelen zit in zijn bloed

 

Gordijnen, Tapijten, Harde vloeren, Zonwering, 
Behang, Decoratie, Meubelsto ering

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
Tel. 035 - 525 22 25 www.schipperwonen.nl
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De BOV timmert aan de weg 

door Marjolijn Schat
De Blaricumse Ondernemersvereniging, kortweg de BOV, is dé belangen-
behartiger en hét netwerk voor alle ondernemers in ons dorp. Voor bedrijven 
van elke soort en maat; winkels, makers, doeners, dienstverleners, horeca, 
adviseurs, ontwerpers en overkoepelende holdings. 

Ik spreek Djelko Jesse van Es, architect 
en eigenaar van Architectuur & Advies, 
en sinds anderhalf jaar voorzitter van de 
club. Het bestuur bestaat naast Djelko 
uit Fred van Sprang (edelsmid), Leon 
Quaedackers (financieel-juridische ad-
viseur familiebedrijven), Paul Knip 
(Health Center FIT) en Marieke Ton 
(AH). ‘Een verhouding van drie onder-
nemers t.o.v. twee winkeliers, een mooie 
afspiegeling van ons ledenbestand’, zegt 
Djelko.‘Twee verschillende groepen. 
De ondernemers zijn meer gericht op 
netwerken, elkaar ontmoeten en nieuwe 
relaties leggen. Voor de winkeliers is 
de BOV belangrijk om de toeloop in de 
winkels te verbeteren; samen sterk staan, 
plannen maken en invloed uitoefenen 
op beleid. Voor iedereen geldt natuurlijk 
samenwerking, want samen kun je meer  
bereiken. Eens in de twee weken orga-
niseren we een inloopochtend voor alle 
leden, informeel in Moeke.’

Feestverlichting
Djelko heeft gezorgd voor nieuw posi-
tief elan en een groeiend ledenaantal, de 
BOV lag een beetje op zijn gat. ‘We heb-
ben breed ingezet: zowel op leden uit het 
oude dorp , op de groeiende Blaricum-
mermeent maar ook de Bijvanck hebben 
wij er weer goed bij weten te halen.’ Wie 
na de afgelopen winter ‘BOV’ zegt, zegt 
meteen ‘feestverlichting’. Het oude dorp 
en het winkelcentrum Bijvanck zagen  
er prachtig uit met de vele lampjes en de 

boom bij de muziektent in het oude dorp 
was met de verlichte korenbloemen, 
het wapen van Blaricum, schitterend.  

‘Heel veel dank aan alle sponsoren 
en in het bijzonder ook aan het adres 
van Stichting Promotie Blaricum.  
Streven is, om volgende winter alle gro-
te bomen in het oude dorp van de ver-
lichte korenbloemen te voorzien. En we  
willen meer acties voor de bewoners, 
net zoals de kerstelfjes die deze winter  
kerstcarols in de muziektent zongen.’

De BOV kijkt binnen en buiten 
Blaricum
‘We kijken kritisch naar de impact van 
(bestemmings)plannen voor onze win-
keliers en ondernemers en gaan hier-
over met de gemeente in gesprek. Wij 
zijn trots op onze vers-winkels die on-
derscheidend zijn en topkwaliteit leve-
ren. Zo zien wij een weekmarkt niet als 
welkome aanvulling. Het standplaat-
senbeleid bij de muziektent; de huidige 
afgegeven vergunningen doen onze win-
keliers qua omvang, plek en kosten ge-
weld aan. Daar willen we aan doen, maar 
we willen ook op een positieve manier 
meedenken met de gemeente.’ De BOV 
kijkt ook buiten de dorpsgrens en maakt 
deel uit van samenwerkingsverbanden 
binnen de Gooi en Vechtstreek, om zo 
samenhang en slagkracht te ontwikkelen. 
‘Samen kijken wij naar het hoogwaar-
dig gebruik van ruimtelijke ordening, 
dienstverlening en toerisme maar ook 
naar het behoud van werkgelegenheid, en 
natuurlijk is ook de energietransitie een 
hot-item. Wij zien het bijvoorbeeld wel 
zitten om energieverbruik te reduceren 
en het gebruik van zonnepanelen binnen 
de gemeente te bevorderen. Bijvoorbeeld 
bij de uitbreiding van de parkeerplaatsen 
om de laadpalen bij Bellevue van eigen 
stroom te voorzien…’

Miss brandweer Blaricum

door Frans Ruijter
Ja, we hebben in Blaricum al bijna 55 jaar een ‘Miss brandweer Blaricum’. 
U gelooft mij niet…? Dan ga ik het u vertellen. Eind juni 1963 werd er een 
grote tent, op wat nu het Oranjeweitje heet, neergezet. 

De vrijwillige brandweer herdacht daar 
het feit dat ze in 1913 werd opgericht, 
zij het toen nog op beperkte schaal. Het 
was burgemeester Jonkheer A.J.A.P.M. 
van Nispen van Sevenaer (burgemeester 
van Blaricum én Laren van 1913-1922) 
die voor de oprichting de aanzet had ge-
geven. Dit naar aanleiding van een grote 
brand in de boerderij van Gerrit Rigter 
op Kerklaan 3. De leiding kwam in han-
den van mannen die hun sporen al ver-
diend hadden door te helpen bij diverse 
branden in het dorp: Ep Rigter en Gerrit 
Schram, beiden aannemers, en Willem 
Vos de wagenmaker. 

25 jaar later, in 1938, kreeg het korps een 
echte autospuit tot hun beschikking. Het 
was burgemeester Jan Klaarenbeek die 

dit met succes door de gemeenteraad had 
geloodst. Als commandant werd de heer 
Bartels aangesteld. Helaas had hij in de 
oorlogsjaren teveel sympathie voor de 
bezetter en werd direct na de oorlog ver-
vangen door de oudgediende Ep Rigter. 
Willem Benning en Tinus Zeegers wer-
den brandmeesters en Henk v.d. Koot sr. 
werd als voorman benoemd. 

Brandweerfeest

Terug naar juni 1963. Men wilde het 
50-jarig bestaan goed vieren. Eigenlijk 
vierde men zowel het 25- als het 50-ja-
rig bestaan van de vrijwillige brandweer 
Blaricum. Op zaterdag 22 juni werd door 
een vliegtuig het programma boven het 
dorp uitgestrooid. Op enkele program-
ma’s was de tekst ‘brandweerfeest’ op 
z’n kop gedrukt. De vinders van deze 
programma’s maakten kans op een 
mooie prijs. 

Tom Manders met zijn 
‘hoestbui op vier wielen’
Er werd een middag gehouden voor een-
ieder die vóór 1900 was geboren. Voor 
de kinderen was er diezelfde middag een 
ballonnenwedstrijd, een gekostumeer-
de optocht en een heuse spuitwedstrijd.  
In de avond vond er een groot feest 
plaats waarbij ‘Miss Brandweer  
Blaricum’ werd gekozen. Het werd 
Bets Vos, in Blaricum beter bekend als 
Bets van Geurt van Bart Vos. Zij kreeg 
een brandweerpet met de korenbloem,  
het wapen van Blaricum, erop en een 

sjerp, zoals 
dat hoort bij 
een miss-
verk iez ing . 
Deze werden 
u i t g e r e i k t  
door niemand 
minder dan 
de Blaricum-
mer Tom 
M a n d e r s , 
alias Dorus, 
die met zijn 
‘hoestbui op 
vier wielen’, 
zo noemde 
hij zijn oldti-
mer, de tent 
in kwam rij-
den. 
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Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS
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Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Monturen en Contactlenzen
Zoals we inmiddels weten is onze opticien ‘Optiek Boutique’ 
Kom & Kijk te vinden aan de Dorpsstraat 6, midden in het centrum 
van ons mooie dorpje. Het voorziet u van mooie hoogwaardig 
kwalitatieve monturen en zonnebrillen die op een prettige wijze aan 
u worden gepresenteerd. De limburgse eigenaresse heeft nu óók de 
mogelijkheid als extra service u op te halen en terug te brengen als 
u moeilijk ter been bent. Dit kan op de zaterdagen en dinsdagen.

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

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

Bets Vos, miss Brandweer 1963. Op 12 april 1965 trouwde zij met 
Gerard Calis van Gijs Calis van ‘t Witzand

Djelko van Es

De brandweerpet en de sjerp van miss 
Brandweer 1963
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Straatnamen verklaard… Langeweg

door Frans Ruijter
De naam zegt genoeg… vroeger was het de langste weg in de kom van het dorp. 
De Langeweg begint aan de Huizerweg, net voorbij de Sportbank, steekt het 
Achterom, de Meentweg en de Angerechtsweg over, om samen met de Brink-
laan in de ‘kruiskuil’ te eindigen. 

Langeweg nr. 3 is wel bekend; stalhouderij 
d’Ouwe Stee van Bud en Thea de Gooij-
er. Het knusse winkeltje voor tabakswa-
ren op nr. 17 van Toos Fecken-de Jong is 
een sieraad voor het oog. Aan de Lange-
weg staan nog verschillende rijks- en ge-
meentelijke monumenten. Kortom, deze  
mooie weg ‘meandert’ door het be-
schermd dorpsgezicht van Blaricum, een  

tatus die de gemeente in 1967 heeft ver-
kregen. 

Vijf duimertjes
Op de foto (1969) staat het gedeelte tus-
sen de Burgemeester de Jongweg en de 
Binnenweg, het wegdek nog voorzien 
van een teerlaag. Vroeger waren dit soort 
wegen eerst zandwegen, daarna werden 

ze verhard met gebroken puin, waar weer 
later een laagje teer over werd gespoten. 
Hier werd dan grind op gestrooid, tegen 
het opwaaiende stof, vooral op ‘maan-
dag-wasdag’ een groot probleem. In de 

jaren 80 zijn deze wegen bestraat met 
mooie klinkers, de ‘vijf duimertjes’. Dit 
werd en wordt nog steeds gedaan om het 
landelijke karakter van ons dorp te ac-
centueren. 
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Blaricum toen...

Eemnesserweg 11
Dit was ooit het café van Jan Vos (1874-1949) en Geertje Vos-de Graaf (1870-
1949). Na hun overlijden zette dochter Miep de uitbating voort. Zij trouwde 
met Bertus Speller en waren op dat moment samen bijna honderd jaar oud. 

Zij bleven in het huis wonen. Aan de Tweede Molenweg-zijde had de jongste 
dochter Grad een melkzaak. Grad was een zeer gemotiveerde wandelaarster; 

zij liep de Nijmeegse Vierdaagse meer dan 35 keer. Grad was vrijgezel en 
woonde ook in dit pand. Naast de melkzaak van Grad hadden Toon en Bep 

Ruizendaal uit Eemnes een groentezaak. De twee andere dochters, Al en Jopie, 
bleven in de buurt wonen. Op het terrein werden zowel aan de Eemnesser-
weg-zijde, als aan de Tweede Molenweg-zijde twee woningen gebouwd. Al 

trouwde met Bart Loman en kwam aan de Tweede Molenweg te wonen. Jopie 
trouwde met Gerrit Calis en kwam aan de Eemnesserweg te wonen. Jaren 

stond het café leeg. Na het overlijden van Grad en de bedrijfsbeëindiging van 
de groentezaak Ruizendaal, is het pand verkocht aan Bart de Leeuw. Die heeft 

er in begin van deze eeuw een mooi luxe woonhuis gebouwd.
Aangeleverd door Frans Ruijter

Oorlog om de behaarde boterbloem? 
door Jan Greven 
Het was druk in de Kerklaan. Veel auto’s buiten. Veel mensen in de Raadzaal. 
Ik had nog net de laatste stoel. Het was inspreekavond. Over Blaricum aan Zee 
(BAZ), het project waarmee Blaricummer Jan Geesink ons dorp wil verrijken. 
Althans, zo ziet hij dat. Anderen, en vooral de Vereniging Vrienden van het 
Gooi (VVG), zien dat een slag anders. 

VVG, al sinds 1935 op de bres voor een 
groen en leefbaar Gooi, ziet BAZ als een 
regelrechte aanslag. Ze vreest de toe-
komst van planten als de behaarde boter-
bloem, dwergzegge, parnassia, bleekgele 
droogbloem en nog veel meer. Ik ben niet 
geneigd daar lacherig om te doen. Na-
tuurbehoud gaat om zorg voor het klei-
ne, om details. Terecht dat de VVG daar 
voor opkomt, maar de Vereniging heeft 
wel een probleem. Dat probleem zat 
in de Raadzaal. Voor negentig procent 
gevuld met inwoners van de Blaricum-
mermeent en Bijvanck. Allemaal laaiend 
enthousiast over BAZ. En bovendien: De 
gemeente had ’t hen bij de aankoop van 
hun huis beloofd. Er zou iets voor boten 
komen. Op loopafstand. 

Ik begreep nu waarom er zo veel mensen 
in de Raadzaal zaten. Het was hun ernst. 
Ze wilden dat BAZ, ja ze vonden dat ze 
er recht op hadden. Er moeten ook na-
tuurbeschermers in de zaal gezeten heb-
ben, maar die hielden zich muisstil. Leek 
mij een goede inschatting. Alleen VVG 
voorzitter Hans Metz sprak. Er hing iets 
van sociaal democratie om hem heen. 
Hij moest op zijn tellen passen. De sfeer 
in de zaal was niet onvriendelijk maar 
wel vastberaden. Metz hield het formeel. 
Hier is sprake van een ‘plan met behoor-
lijke omvang’ in een natuurgebied, zei 
hij. Daar zijn regels voor. Net zo als er 
regels zijn voor bouwen buiten de rode 

contouren van een bestemmingsplan. 
Het mag gewoon niet. En de VVG zal tot 
de hoogste rechter strijden om dat aan te 
tonen. 

Mooi dilemma voor de gemeente. Wil 
zij de burgers, nu nog vriendelijk, dan 
een stuk minder, frustreren door naar de 
VVG voorzitter te luisteren? Of wil ze 
doorzetten met het risico dat BAZ, hetzij 
door de Provincie, hetzij door de Raad 
van State sneuvelt? Ik denk dat ze het 
eerste, een paar weken voor de verkie-
zingen,  niet aan durft en er op gokt dat 
het met het tweede wel meevalt. Met dat 
al, denk ik niet dat de VVG zich met haar 
opstelling in Blaricum populair maakt. 
Onvermijdelijk, als je principieel blijft, 
zult u zeggen. Zeker, maar ook natuur-
verenigingen moeten het hebben van 
draagvlak. Het zou, denk ik, geen kwaad 
kunnen als de VVG alle voors en tegens 
van een harde principiële stellingname 
nog eens goed op een rij zet. Aan oorlog 
om de behaarde boterbloem, dophei of 
duinroos heeft niemand iets. 
Misschien helpt daarbij het inzicht dat 
nergens in ons land nog zuivere natuur 
is. Alle natuur is gemaakt door de mens. 
Dat ontslaat ons niet van behoedzaam-
heid. Maar waarom zou een stuk natuur 
dat zich pas sinds de bouw van de Sticht-
se Brug ontwikkeld heeft, nog maar 35 
jaar later heilig en onaantastbaar ver-
klaard worden? 
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HBEL Jobmaatjesproject wordt vervolgd
Het Jobmaatjesproject van ReconnAct in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren gaat 
door in 2018. Wethouders en ambtenaren van de HBEL-gemeenten zijn positief over 
de goede resultaten die behaald zijn. Tot nu toe zijn er zestig werkzoekenden uit de 
bijstand begeleid door jobmaatjes, waarvan achtentwintig inmiddels een betaalde 
baan of een werkervaringsplek hebben. Het jobmaatjesproject is in februari 2017 
van start gegaan. In 2018 begeleiden jobmaatjes ook nieuwe doelgroepen zoals 
statushouders en jongeren.

Jobmaatjes geven persoonlijke 
aandacht
Jobmaatjes van ReconnAct geven in 
eerste instantie vooral persoonlijke 
aandacht, rust, structuur, respect en 

veiligheid. Vanuit die basishouding 
werken jobmaatjes om de werkzoeken-
den (weer) op weg te helpen naar werk. 
Bijvoorbeeld door advies te geven over 
CV en sollicitatiebrief, gesprekken voor 

te bereiden, te helpen met inrichten van 
LinkedIn en het inzetten van netwerken. 
Als jobmaatje bent u echt van betekenis 
voor een ander.

Tien nieuwe jobmaatjes 
gezocht
Voor de komende periode zoekt Reconn-
Act nog tien extra jobmaatjes. Na een 
gratis training kunt u aan de slag om 
werkzoekenden te ondersteunen in het 
vinden van werk. U onderhoudt contact 
met andere jobmaatjes en u wisselt 

ervaringen uit, onder andere tijdens 
intervisiebijeenkomsten en andere job-
maatjesactiviteiten.

Wilt u jobmaatje worden?
Lijkt het u leuk om jobmaatje te wor-
den? Wilt u wat verder praten? Neem 
dan contact op met één van de project-
leiders: Paul Koeleman: 06 - 51 15 38 90. 
Voor meer informatie verwijzen we naar 
de website: stichtingreconnact.nl/hbel

Hoe wordt de (sport)vereniging weer vitaal? En wat is er voor 
nodig om dat zo te houden? De gemeente Blaricum organiseert 
hierover op dinsdagavond 13 maart een bijeenkomst onder 
leiding van Olympisch goud winnaar en inwoner van Blaricum: 
Jochem Uytdehaage. 

Programma
Tijdens de informatieavond in De 
Hilt in Eemnes geeft Uytdehaage een 
inspirerende presentatie, worden de 
beweegcoaches voorgesteld en is er 
uitleg over Jongeren op Gezond Gewicht 
(JOGG). Wethouders Liesbeth Boersen 
(Blaricum), Ton Stam (Laren) en Jan den 
Dunnen (Eemnes) gaan in gesprek met 
deelnemers. 

Voor wie?
De informatieavond is met name be-
doeld voor bestuurders en leden van 
(sport)verenigingen in de BEL-
gemeenten. Ook andere geïnteresseer-
den, werkzaam in de sport of op het 
gebied van bewegen (zoals fysio-
therapeuten) zijn van harte welkom.

Aanmelden
Wilt u deze inspirerende informatie-
bijeenkomst met Jochem Uytdehaage 
bijwonen? Meld u dan aan bij Yorun van 
Kasteel, door een mail te sturen naar 
yorun.vankasteel@belcombinatie.nl
Zorg dat u er snel bij bent, want het aan-
tal plaatsen is beperkt en vol is vol!
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 8.00 – 15.30 uur

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

Informatiebijeenkomst 13 maart: 
Verenigingen (weer) vitaal!

De Historische Kring Blaricum is opge-
richt op 14 mei 1982 en heeft als doel-
stelling het behoud van het Blaricumse 
erfgoed in een zo compleet mogelijk 
archief. Enthousiaste vrijwilligers zijn 
voortdurend bezig met onderzoek en 
registratie of dragen de bevindingen uit 
met lezingen en het periodiek Deel-
genoot. Wim van ’t Hull is zo’n vrijwil-
liger. Daarnaast is Wim vrijwilliger bij 
welzijnsorganisatie Versa Welzijn. Ook 
kennen veel dorpsgenoten Wim als 
beheerder van de Blaercom. Dit heeft hij 
tot zijn 72ste jaar gedaan.

“Bij Versa Welzijn begeleid ik ouderen 
bij het bezoeken van een arts of wan-
neer ze naar het ziekenhuis moeten. 
Vaak zijn ze niet in staat om dat op eigen 
gelegenheid te doen. 

Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de 
Historische Kring. Samen met een aantal 
bestuursleden vullen wij de beeldbank 
door het scannen van foto’s van onder 
andere boerderijen, maar ook kranten-
artikelen. Dat is op mijn lijf geschreven, 
aangezien ik vroeger een fotozaak had 
aan de Torenlaan. Inmiddels bevat 
beeldbankblaricum.nl meer dan vijf-

duizend artikelen en 
foto’s. Dat is nog maar de 
helft van het materiaal 
en nog steeds worden 
er foto’s en artikelen 
geschonken. 

Ik hou van het dorp, voel me nauw ver-
bonden bij de Blaricumse samenleving 
en ik wil de historie van Blaricum graag 
bewaren voor ons nageslacht. 
Overigens is de Historische Kring niet 
alleen voor het verleden. Deze maand 
is er een expositie met werk van oud-
Blaricummer Klaas Fernhout.”

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD

Fotograaf: Michel Campfens

Informatiebijeenkomst 
Verenigingen (weer) vitaal!
Dinsdag 13 maart
De Hilt, van 19.30 tot 22.00 uur

VERLEENDE APV VERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Besloten door burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het 
hun bevoegdheid betreft:
•  Het organiseren van het evenement Happy Spirit Days van 15 tot en met 17 juni 

2018 van 10.00 uur tot en met 19.00 uur op het perceel Binnenweg 7, 1261 EK 
Blaricum.
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BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

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

Aan onderstaande publicaties 
kunt u geen rechten 
ontlenen. De formele rechts-
geldige bekendmakingen en 
volledige tekst hiervan kunt u 
bekijken op de landelijke web-
site 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Fuut 1, 1261 RM, plaatsen van 2 dakkapellen
• Pastoor de Saeyerweg 2A, 1261 GN, plaatsen van erfafscheiding
• Vliegweg 13, 1261 GK, plaatsen van verdiepingopbouw op bestaande uitbouw
• Eemnesserweg 32, 1261 HJ, vellen van 1 boom en veranderen van in- en/of uitrit
• Stroomzijde 4-6, 1261 ZW, realiseren van CrossFit/gezondheidscentrum
•  Sectie E, nummers 2436, 3029, 2435, ter hoogte van Binnenweg 2-4, 1261 EK,  

realiseren van bijgebouw en plaatsen van veranda/overkapping
• Achter Capitten voor 3, 1261 JT, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Rongen voor 3, 1261 VC, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Schapendrift voor 10 naast Windvang 20, 1261 HL, vellen van 1 boom  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Windvang voor 2, 1261 TS, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Fransepad voor 46, 1261 JG, vellen van 4 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Rigterskamp tegenover 2, 1251 TN, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Rigterskamp achter 14 zijde Hazeleger, 1261 TN, vellen van 1 boom  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Burgemeester Klarenbeekpark zijde Piepersweg, 1261 DC, vellen van 1 boom  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Bussummerweg voor 15, 1261 BX, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Professor van Reeslaan naast Torenlaan 56, 1261 CS, vellen van 1 boom  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Prins Hendriklaan naast 19, 1261 AH, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Koningin Wilhelminalaan voor 2, 1261 AG, vellen van 4 bomen (Gemeentelijke 

Kaplijst 2018)
•  Koningin Wilhelminalaan voor 1, 1261 AG, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 

2018)
• Hoofdweg achter 23-25, 1261 RG, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Loverspad 20 hoek Schors, 1261 PW, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  De Staken achter 18 t/m 24, 1261 LD, vellen van 3 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Loverspad naast en achter Stobbe 20, 1261 LD, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke 

Kaplijst 2018)
• De Dam achter 68, 1261 KV, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Langswagen naast en achter 54, 1261 KL, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 

2018)
• Buizerd voor en naast 3, 1261 SN, vellen van 4 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Booket hoek Korf 35, 1261 MC, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Havik achter 4 en 6, 1261 SZ, vellen van 4 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Stobbe 13 t/m 23 op pleintje, 1261 PM, vellen van 4 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 

2018)
• Rongen 1, 1261 VC, verbreden van inrit
•  Pastoor de Saeyerweg 8, 1261 GN, vellen van 4 bomen en verplaatsen van inrit en 

entreehekwerk
• Boslaan 3, 1261 CB, wijzigen van kap en gevelindeling
• Statenkamer 15, 1261 XJ, slopen van aanbouw

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

•  Huizerweg 11, 1261 AS, vervangen van dakkapellen, renoveren van badkamers en 
restylen van kamers

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

• Nijhofflaan 33, pcnb, oprichten van woning
• Fransepad 17, 1261 JD, plaatsen van ingegraven mestcontainer
• A.M. de Jonglaan 1, 1261 DB, oprichten van woning en maken van uitweg
• H. van der Beeklaan 11, 1262 AE, oprichten van woning
• Ludenweg 12, 1261 VW, vellen van 4 zomereiken (herplant)

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

Dit jaar helpt de Brede Algemene Seniorenvereniging voor Blaricum, Eemnes 
en Laren (BasBEL) inwoners graag met het invullen van de belastingaangifte. 
Op verschillende data in maart en april kunt u hiervoor terecht in de biblio-
theek. 

Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met mede-
werkers van de bibliotheek door tijdens openingstijden te bellen naar 
035 - 538 26 12 (vestiging Laren) of 035 - 525 74 10 (vestiging Huizen). 
Of loop even binnen en vraag ernaar!

KUNT U HULP GEBRUIKEN BIJ HET INVULLEN 
VAN UW BELASTINGAANGIFTE? 
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HBEL Jobmaatjesproject wordt vervolgd
Het Jobmaatjesproject van ReconnAct in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren gaat 
door in 2018. Wethouders en ambtenaren van de HBEL-gemeenten zijn positief over 
de goede resultaten die behaald zijn. Tot nu toe zijn er zestig werkzoekenden uit de 
bijstand begeleid door jobmaatjes, waarvan achtentwintig inmiddels een betaalde 
baan of een werkervaringsplek hebben. Het jobmaatjesproject is in februari 2017 
van start gegaan. In 2018 begeleiden jobmaatjes ook nieuwe doelgroepen zoals 
statushouders en jongeren.

Jobmaatjes geven persoonlijke 
aandacht
Jobmaatjes van ReconnAct geven in 
eerste instantie vooral persoonlijke 
aandacht, rust, structuur, respect en 

veiligheid. Vanuit die basishouding 
werken jobmaatjes om de werkzoeken-
den (weer) op weg te helpen naar werk. 
Bijvoorbeeld door advies te geven over 
CV en sollicitatiebrief, gesprekken voor 

te bereiden, te helpen met inrichten van 
LinkedIn en het inzetten van netwerken. 
Als jobmaatje bent u echt van betekenis 
voor een ander.

Tien nieuwe jobmaatjes 
gezocht
Voor de komende periode zoekt Reconn-
Act nog tien extra jobmaatjes. Na een 
gratis training kunt u aan de slag om 
werkzoekenden te ondersteunen in het 
vinden van werk. U onderhoudt contact 
met andere jobmaatjes en u wisselt 

ervaringen uit, onder andere tijdens 
intervisiebijeenkomsten en andere job-
maatjesactiviteiten.

Wilt u jobmaatje worden?
Lijkt het u leuk om jobmaatje te wor-
den? Wilt u wat verder praten? Neem 
dan contact op met één van de project-
leiders: Paul Koeleman: 06 - 51 15 38 90. 
Voor meer informatie verwijzen we naar 
de website: stichtingreconnact.nl/hbel

Hoe wordt de (sport)vereniging weer vitaal? En wat is er voor 
nodig om dat zo te houden? De gemeente Blaricum organiseert 
hierover op dinsdagavond 13 maart een bijeenkomst onder 
leiding van Olympisch goud winnaar en inwoner van Blaricum: 
Jochem Uytdehaage. 

Programma
Tijdens de informatieavond in De 
Hilt in Eemnes geeft Uytdehaage een 
inspirerende presentatie, worden de 
beweegcoaches voorgesteld en is er 
uitleg over Jongeren op Gezond Gewicht 
(JOGG). Wethouders Liesbeth Boersen 
(Blaricum), Ton Stam (Laren) en Jan den 
Dunnen (Eemnes) gaan in gesprek met 
deelnemers. 

Voor wie?
De informatieavond is met name be-
doeld voor bestuurders en leden van 
(sport)verenigingen in de BEL-
gemeenten. Ook andere geïnteresseer-
den, werkzaam in de sport of op het 
gebied van bewegen (zoals fysio-
therapeuten) zijn van harte welkom.

Aanmelden
Wilt u deze inspirerende informatie-
bijeenkomst met Jochem Uytdehaage 
bijwonen? Meld u dan aan bij Yorun van 
Kasteel, door een mail te sturen naar 
yorun.vankasteel@belcombinatie.nl
Zorg dat u er snel bij bent, want het aan-
tal plaatsen is beperkt en vol is vol!
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 8.00 – 15.30 uur

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

Informatiebijeenkomst 13 maart: 
Verenigingen (weer) vitaal!

De Historische Kring Blaricum is opge-
richt op 14 mei 1982 en heeft als doel-
stelling het behoud van het Blaricumse 
erfgoed in een zo compleet mogelijk 
archief. Enthousiaste vrijwilligers zijn 
voortdurend bezig met onderzoek en 
registratie of dragen de bevindingen uit 
met lezingen en het periodiek Deel-
genoot. Wim van ’t Hull is zo’n vrijwil-
liger. Daarnaast is Wim vrijwilliger bij 
welzijnsorganisatie Versa Welzijn. Ook 
kennen veel dorpsgenoten Wim als 
beheerder van de Blaercom. Dit heeft hij 
tot zijn 72ste jaar gedaan.

“Bij Versa Welzijn begeleid ik ouderen 
bij het bezoeken van een arts of wan-
neer ze naar het ziekenhuis moeten. 
Vaak zijn ze niet in staat om dat op eigen 
gelegenheid te doen. 

Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de 
Historische Kring. Samen met een aantal 
bestuursleden vullen wij de beeldbank 
door het scannen van foto’s van onder 
andere boerderijen, maar ook kranten-
artikelen. Dat is op mijn lijf geschreven, 
aangezien ik vroeger een fotozaak had 
aan de Torenlaan. Inmiddels bevat 
beeldbankblaricum.nl meer dan vijf-

duizend artikelen en 
foto’s. Dat is nog maar de 
helft van het materiaal 
en nog steeds worden 
er foto’s en artikelen 
geschonken. 

Ik hou van het dorp, voel me nauw ver-
bonden bij de Blaricumse samenleving 
en ik wil de historie van Blaricum graag 
bewaren voor ons nageslacht. 
Overigens is de Historische Kring niet 
alleen voor het verleden. Deze maand 
is er een expositie met werk van oud-
Blaricummer Klaas Fernhout.”

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD

Fotograaf: Michel Campfens

Informatiebijeenkomst 
Verenigingen (weer) vitaal!
Dinsdag 13 maart
De Hilt, van 19.30 tot 22.00 uur

VERLEENDE APV VERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Besloten door burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het 
hun bevoegdheid betreft:
•  Het organiseren van het evenement Happy Spirit Days van 15 tot en met 17 juni 

2018 van 10.00 uur tot en met 19.00 uur op het perceel Binnenweg 7, 1261 EK 
Blaricum.
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GEMEENTENIEUWS

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

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

Aan onderstaande publicaties 
kunt u geen rechten 
ontlenen. De formele rechts-
geldige bekendmakingen en 
volledige tekst hiervan kunt u 
bekijken op de landelijke web-
site 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Fuut 1, 1261 RM, plaatsen van 2 dakkapellen
• Pastoor de Saeyerweg 2A, 1261 GN, plaatsen van erfafscheiding
• Vliegweg 13, 1261 GK, plaatsen van verdiepingopbouw op bestaande uitbouw
• Eemnesserweg 32, 1261 HJ, vellen van 1 boom en veranderen van in- en/of uitrit
• Stroomzijde 4-6, 1261 ZW, realiseren van CrossFit/gezondheidscentrum
•  Sectie E, nummers 2436, 3029, 2435, ter hoogte van Binnenweg 2-4, 1261 EK,  

realiseren van bijgebouw en plaatsen van veranda/overkapping
• Achter Capitten voor 3, 1261 JT, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Rongen voor 3, 1261 VC, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Schapendrift voor 10 naast Windvang 20, 1261 HL, vellen van 1 boom  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Windvang voor 2, 1261 TS, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Fransepad voor 46, 1261 JG, vellen van 4 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Rigterskamp tegenover 2, 1251 TN, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Rigterskamp achter 14 zijde Hazeleger, 1261 TN, vellen van 1 boom  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Burgemeester Klarenbeekpark zijde Piepersweg, 1261 DC, vellen van 1 boom  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Bussummerweg voor 15, 1261 BX, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Professor van Reeslaan naast Torenlaan 56, 1261 CS, vellen van 1 boom  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Prins Hendriklaan naast 19, 1261 AH, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Koningin Wilhelminalaan voor 2, 1261 AG, vellen van 4 bomen (Gemeentelijke 

Kaplijst 2018)
•  Koningin Wilhelminalaan voor 1, 1261 AG, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 

2018)
• Hoofdweg achter 23-25, 1261 RG, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Loverspad 20 hoek Schors, 1261 PW, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  De Staken achter 18 t/m 24, 1261 LD, vellen van 3 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Loverspad naast en achter Stobbe 20, 1261 LD, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke 

Kaplijst 2018)
• De Dam achter 68, 1261 KV, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Langswagen naast en achter 54, 1261 KL, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 

2018)
• Buizerd voor en naast 3, 1261 SN, vellen van 4 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Booket hoek Korf 35, 1261 MC, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Havik achter 4 en 6, 1261 SZ, vellen van 4 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
•  Stobbe 13 t/m 23 op pleintje, 1261 PM, vellen van 4 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 

2018)
• Rongen 1, 1261 VC, verbreden van inrit
•  Pastoor de Saeyerweg 8, 1261 GN, vellen van 4 bomen en verplaatsen van inrit en 

entreehekwerk
• Boslaan 3, 1261 CB, wijzigen van kap en gevelindeling
• Statenkamer 15, 1261 XJ, slopen van aanbouw

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

•  Huizerweg 11, 1261 AS, vervangen van dakkapellen, renoveren van badkamers en 
restylen van kamers

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

• Nijhofflaan 33, pcnb, oprichten van woning
• Fransepad 17, 1261 JD, plaatsen van ingegraven mestcontainer
• A.M. de Jonglaan 1, 1261 DB, oprichten van woning en maken van uitweg
• H. van der Beeklaan 11, 1262 AE, oprichten van woning
• Ludenweg 12, 1261 VW, vellen van 4 zomereiken (herplant)

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

Dit jaar helpt de Brede Algemene Seniorenvereniging voor Blaricum, Eemnes 
en Laren (BasBEL) inwoners graag met het invullen van de belastingaangifte. 
Op verschillende data in maart en april kunt u hiervoor terecht in de biblio-
theek. 

Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met mede-
werkers van de bibliotheek door tijdens openingstijden te bellen naar 
035 - 538 26 12 (vestiging Laren) of 035 - 525 74 10 (vestiging Huizen). 
Of loop even binnen en vraag ernaar!

KUNT U HULP GEBRUIKEN BIJ HET INVULLEN 
VAN UW BELASTINGAANGIFTE? 
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Agenda’s raadsvergaderingen
Let op: Maandag 19 maart 2018, aanvang 21.30 uur
Kantoor BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes

Het volgende onderwerp staat op de agenda:
•  Rapport Rekenkamercommissie ‘Informatiepositie van de raad in besluitvormingsproces, casus aanleg 

kunstgrasvelden bij voetbalvereniging BVV’31’

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. 

Agenda rondetafelgesprek
Let op: Maandag 19 maart 2018, 
van 19.30 tot 21.00 uur
Kantoor BEL Combinatie, 
Zuidersingel 5 in Eemnes

1. Rapport Rekenkamercommissie ‘Informatiepositie van 
de raad in besluitvormingsproces, casus aanleg kunstgras-
velden bij voetbalvereniging BVV’31’(Beeldvormend)                                                                                                                     

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafel-
gesprekken? Meld dit dan vooraf 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 wor-
den onder de raadsleden. Gebruik de spreektijd om hierop 
een toelichting te geven. De agenda’s en bijbehorende stukken zijn zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen te raad-

plegen via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen).

Let op: Dinsdag 27 maart 2018 
aanvang 20.00 uur, Gemeentehuis,
Kerklaan 16 in Blaricum

Het volgende onderwerp staat op de agenda:
• Afscheid raad van Blaricum

Let op: Donderdag 29 maart 2018
aanvang 20.00 uur, Gemeentehuis, 
Kerklaan 16 in Blaricum

Het volgende onderwerp staat op de agenda:
• Installatie raad van Blaricum

In de koude en donkere wintermaanden zijn traditiegetrouw altijd 
meer inbraken. De afgelopen maanden zijn er in Blaricum en 
omgeving weer flink wat (pogingen tot) inbraken geweest. Met 
een paar simpele maatregelen verkleint u zelf de kans op een 
woninginbraak. 

Tips om een inbraak te voorkomen:
•  Laat een bewoonde indruk achter, bijvoorbeeld door tijd- 

schakelaars te gebruiken die lampen automatisch aan en uit 
laten gaan.

• Leg geen dure spullen in het zicht.
•  Draai altijd de deur op slot als u weggaat. Ook al bent u maar  

even weg. 
• Laat de sleutels niet aan de binnenkant van de deur zitten.
•  Sluit alle ramen als u weggaat: óók uw dak- en wc-raampjes.
•  Zet de verpakking van grote aankopen of dure cadeaus  

niet aan de straat.
•  Meld niet op uw voicemail of via sociale media dat u niet  

thuis bent.
•  Haal (inbrekersmaterieel zoals) ladders en vuilcontainers zo veel 

mogelijk weg.
• Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 1-1-2.

MAAK HET INBREKERS NIET TE 
MAKKELIJK

Een goed idee voor uw wijk of buurt?
Wilt u een moestuin aanleggen voor de hele straat? Of een huiskamerrestaurant 
beginnen voor en door buurtbewoners? En kunt u daar een financiële bijdrage van de 
gemeente goed bij gebruiken? Dan komt uw initiatief misschien in aanmerking voor 
de regeling ‘Inwonersinitiatieven’*. 

Het kan van alles zijn, zolang uw buurt of wijk er maar socialer, gezelliger of zorgzamer 
door wordt. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een Repair Café of een buurtbieb, 
het organiseren van activiteiten voor de jeugd of voor de ouderen in de wijk, zoals een 
wijktheatervoorstelling, een zeskamp, een straatspeeldag of het initiëren van een vrij-
willige hulp/klussendienst. 

De gemeente heeft voor deze regeling in 2018 een budget van tienduizend euro 
beschikbaar. Dat bedrag geldt als subsidieplafond. Dit betekent dat als dat budget is 
uitgegeven, alle daarop volgende aanvragen om die reden worden afgewezen.

Kijk op www.blaricum.nl (Zorg > Subsidies) voor meer informatie en het doen van een 
aanvraag.

* Straat- en buurtfeesten en barbecues zijn van deze regeling uitgesloten.
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Vraag van de maand 
Wat vindt mijn kind eigenlijk van mijn smartphonegebruik?

Boomfeestdag 
De Blaricummermeent
Op woensdag 14 maart is het Nationale Boomfeest-
dag. Wij zijn op zoek naar jongens en meiden die niet 
bang zijn om een beetje vies te worden om samen 
met wethouder Anne-Marie Kennis lindes aan de 
Deltazijde te gaan planten. Alle basisschoolkinderen 
uit De Blaricummermeent, die vanwege de staking 
van de scholen vrij zijn, zijn onder begeleiding van een 
volwassene van harte welkom om mee te helpen. 

Vind je het ook leuk om een boodschap of tekening te 
maken voor de toekomstige bewoners van De Blari-
cummermeent? Door een tijdcapsule met één van de 
bomen in te graven, gaat jouw boodschap of tekening 
mee de toekomst in!

Aanmelden kan tot en met 12 maart via 
projectbureau@blaricum.nl

Programma:
10.00 uur:  Verzamelen bij het Experience Centre,  

Deltazijde 3 03 in Blaricum
10.10 uur:  Welkomstwoord door wethouder  

Anne-Marie Kennis
10.15 uur: Start plantwerkzaamheden
11.00 uur: Afsluiting

17 maart gratis compost 
bij GAD-scheidingsstations
Op zaterdag 17 maart is de Landelijke Compostdag. Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek krijgen die dag bij 
de scheidingsstations van de GAD een gratis zak compost mee: het rechtstreekse resultaat van het ingezamelde 
gft-afval. Met deze actie bedankt de GAD inwoners voor het gescheiden aanleveren van hun (organisch) afval. 

Gft wordt groen gas
Via de GAD gaat het gft-afval naar Indaver die het vol-
ledig omzet in groen gas, vloeibare CO2 en compost. 
Eén ton gft levert via vergisting honderd kuub biogas 
op. Met dat gas kunnen huizen verwarmd worden en 
auto’s rijden.

Etensresten doen ook mee
Al doet de naam anders vermoeden, gft is meer dan 
groente-, fruit- en tuinafval. Ook etensresten, zoals 
pasta, koek en botjes van de karbonade kunnen in de 
groene container. Vooral het keukenafval is een belang-
rijke grondstof voor de verwerking tot groen gas.

Op is op
Komt u zaterdag 17 maart uw gescheiden afval inleve-
ren op één van de GAD-scheidingsstations in Bussum, 
Hilversum, Weesp of Huizen? Dan krijgt u één gratis 
zak compost. De actie geldt zolang de voorraad strekt. 
De scheidingsstations zijn die dag open van 09.00 tot 
16.00 uur. 

Uw woning isoleren 
De meeste woningen die gebouwd zijn voor 1975 zijn slecht of niet geïsoleerd. 
Een goed geïsoleerde woning bespaart een paar honderd euro per jaar. Maar 
het zorgt ook voor minder tocht en minder vocht in huis. Deze maand krijgt u 
via het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket nog tien procent korting op woning-
isolatie. 

Advies
Heeft u een slecht geïsoleerde woning? De gemeente raadt u aan de mogelijk-
heden te bespreken met het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket. Zij geven u 
gratis en onafhankelijk advies over het isoleren en energiezuinig maken van uw 
woning. 

Korting op isoleren
Via het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket krijgt u tot en met 31 maart tien 
procent korting op de toegepaste vierkante meter prijs van dakisolatie, 
spouwmuurisolatie, vloer- en bodemisolatie. Via de website 
www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie vraagt u een vrijblijvende offerte 
aan bij bedrijven die meedoen aan de actie. Daar vindt u ook de actie-
voorwaarden.
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Nieuw in Blaricum
Voor tieners vanaf 15 jaar is een BodyRefinement® by Viwell-
programma op maat ontwikkeld; in vier lessen staan de hoge rug, 
schouders en nek centraal. 

Steeds meer tieners hebben klachten 
in dit lichaamsgebied en zijn genood-
zaakt om naar een fysiotherapeut te 
gaan. Spijtig en onnodig vinden de 
dames van BodyRefinement® by  
Viwell. ‘Vrouwen zijn gevoeliger 
voor schouder- en nekklachten; want 
gevoel, zoals onzekerheid, en hou-
ding beïnvloeden elkaar. Ook het 
vele zitten, het gebruik van te kleine 
tafels op school en mobiel of laptop, 
dragen niet bij aan een goede li-
chaamshouding’, vertelt Ursula van 
Dijk, zakelijk leider en moeder van 
twee tienerdochters. 

De basis leggen
‘Spieren reageren bij elke houding/
beweging door korter of langer te 
worden. Bij een onjuiste houding 
functioneren spieren niet op de ge-
wenste manier, met als gevolg een 
ongewenst lichaamspatroon met fy-
sieke klachten. Daarom is het goed 
om vrouwen hier op jonge leeftijd van 
bewust te maken’, vertelt Melanie 
Wientjes, bewegingsdeskundige. Het 
gehele lichaam wordt in beweging 
gebracht, spieren worden versterkt en 
verlengd, bewegingsmogelijkheden 
vergroot en ademhaling verbeterd.

Familieberichten
Overleden
18-01-2018  Martinus Bernardus (Martijn) 

van den Brink,  
geboren 04-02-1973

06-02-2018  Jacoba (Coby) van Zandvoort,  
geboren 21-01-1926

08-02-2018  Johanna Theresia Vos-Vos, 
geboren 09-03-1927

08-02-2018  Fonger-Jan Ringnalda,  
geboren 21-02-1932

13-02-2018  Mayke Geertruida Saarberg-
Bürmann, geboren 05-09-1926

18-02-2018  Jan Stuveling,  
geboren 07-10-1929

22-02-2018  Wilhelmus Quirinus (Wim) 
Limburg, geboren 06-07-1927

Geboren
30-11-2017  Julia Emily van Aertsbergen
01-12-2017 Nicole Panorios
03-12-2017  Liliy Adriana Nairi  

Christina Ohanis
03-12-2017 Ivy Mast
04-12-2017  Amélie Marie van Ballegooy
07-12-2017  Pepijn Tom Jan van der Veen
08-12-2017 Lucas Josh Meijer
09-12-2017 Lizzy Ruiters
13-12-2017 Felíne Julia Dijkstra
18-12-2017 Joshua Kos
18-12-2017 Phillon Kos
05-01-2018 Noa Louise Rippen
08-01-2018    Anna Floor Renée Gerrits 
08-01-2018 Inaya Dalilah El Jari
10-01-2018 Musa El Boudouhi
11-01-2018  Jurre Matthias Meulekamp
17-01-2018 Evy Bo Croese
12-01-2018 Feline Houthuijzen
22-01-2018 Lizzy Kate Daphne Westland
25-01-2018 Philou Bo Lammers
29-01-2018 Jonna Irèn Klusman
31-01-2018 Emeline Annora Ava Samuel
01-02-2018 Philou van Duren

Huwelijken/partnerschap
28-12-2017  Johannes Wilhelmus Maria 

Willard en Yvonne Wolf
05-02-2018  Bart Christaan Doodeman en 

Leonie Justine van Midden

Colofon
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Dorpsagenda
WELZIJN/ CULTUUR
PC Helpdesk BEL 19 maart Vakantie 
voorbereiden via internet. Voor inwo-
ners (50+) uit de BEL-gemeenten in de 
theaterzaal van het Brinkhuis in Laren. 
Kosten € 6,- contant. Aanmelden via 
themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl. 
Sportief Hardlopen Huizen boot-
camp voor middelbare scholieren die 
het leuk vinden om in teamverband en 
toch individueel actief buiten in bewe-
ging te komen. Training van 12 weken 
op ma 19.00 uur. 
Hulp bij invullen belastingaangif-
te 2017 Versa Welzijn voor inwoners 
van de BEL-gemeente in maart/april 
in Schering & Inslag, Laren. Bestemd 
voor mensen met een inkomen tot € 
36.000/jaar. Kosten enkele aangifte € 
17,50, voor een echtpaar € 25,-. Ma-
ken van een afspraak tel. 6250000. 
De Gooise Academie verzorgt maan-
delijks een inspirerende lezing voor 
zowel kunstenaars als kunstliefheb-
bers. 14 maart 20.00 uur Over smaak 
valt (niet) te twisten… en 18 april Max 
Liebermann en het Duits Impressio-

nisme - Tentoonstellingslezing door 
Diana Kostman. Prijs lezingen€12,50, 
www.gooiseacademie.nl.
Preek van de Week Mattheus Ontbijt 
2018 ‘Masterclass Mattheus Passion’ 
met Prof. dr. Jan Luth en ds. Jan Rin-
zema. 20 maart 07.00 uur in restaurant 
Coeswaerde. Opgeven via contact@
preekvandeweek.com of 06-54963464, 
of € 19,50 overmaken op NL28AB-
NA0456020918 t.n.v. Stichting Preek 
van de Week. o.v.v. Mattheus ontbijt 
2018 en de naam van de deelnemer(s).
Goylants Kamerkoor in Sint Vi-
tuskerk 30 maart 19.15 uur goede 
vrijdag-viering, voor iedereen toe-
gankelijk. Het koor ondersteunt de ge-
meenschapszang tijdens de dienst en 
zingt a capella-werken voor de lijden-
stijd. Celebrant pastor Willems en het 
koor staat o.l.v. Annemiek van der Niet 
en Joost Brugman op orgel. 
www.goylantskamerkoor.nl  
Repair Café 10 maart 10.00-13.00 uur 
dorpshuis Blaercom en 11 april 09.30 
uur in de Malbak. Te vervangen onder-
delen dient u zelf mee te nemen. 

Happy Spirit Days 2018 15, 16 en 17 
juni; het charmante festival belooft ook 
dit jaar een ware hit te worden, met drie 
dagen vol toonaangevende sprekers, 
workshops en optredens in een sfeer-
volle en kleinschalige setting. Infor-
matie/tickets www.happyspiritdays.nl.
Kunstcafé Vitus 14 maart 20.00 uur 
in het Vitusgebouw. Toegang, er wordt 
een vrijwillige bijdrage in de kosten ge-
vraagd. De jazzmondharmonicaspeler 
Jan Verweij is de muzikale gast, Olga 
Dol komt haar Venetiaanse maskers 
tonen en vertelt erover; vorige maand 
vierde Venetië haar specifieke en we-
reldberoemde carnaval. Frans Ruijter 
geldt als de wandelende encyclopedie 
van Blaricum, hij komt vertellen over 
het Blaricum van vroeger en van nu.
Blaercom Jazz Café 18 maart met 
Leo`s Drugstore, een energiek swin-
gende 7-mans band die  een gevarieer-
de mix van instrumentale- en gezon-
gen nummers zal spelen, van o.a. Stan 
Getz, Herbie Hancock, Miles Davis, 
Marcus Miller, Roy Hargrove, Snarky 
Puppy, Van Morrison, Randy Craw-

ford, Donald Fagen en andere bekende 
jazznamen. De muziek is toegankelijk, 
swingend en groovy. De combinatie 
van vibrafoon met drie blazers geeft de 
band zijn eigen unieke sound. Aanvang 
15.00 uur, toegang €10,- , reserveren 
info@blaercom.nl.
Collecte Amnesty International van 
12-17 maart  de Amnesty collectanten 
hopen weer op een bijdrage van u. Al 
vast hartelijk dank namens velen die 
door Amnesty International gesteund 
worden.
Jaarvergadering Oranje Vereniging 
Blaricum woe 21 maart ledenvergade-
ring in het Vitus, zaal open 19.30 uur 
en de avond start om 20.00 uur. Voor 
aanvang van de vergadering liggen de 
jaarstukken ter inzage. Na de pauze gele-
genheid ideeën in te brengen voor de ac-
tiviteiten van de vereniging, die dit jaar 
80 jaar bestaat. Ook toegankelijk voor 
belangstellenden, u kunt kennismaken 
met de aanwezige vrijwilligers en be-
stuursleden. Zie www.oranjevereniging 
blaricum.nl voor een impressie wat de 
Oranje Vereniging zoal doet.

Enthousiaste medewerkers gezocht
De Bernardusschool is op zoek naar enthousiaste medewerkers voor de 
tussenschoolse opvang (overblijf). 

Het betreft een uitbreiding van het overblijfteam op vaste dagen of op op-
roepbasis. Hebt u belangstelling om tegen een vergoeding te komen werken 
in ons gezellige overblijfteam, dan kunt u uw reactie mailen naar de overblijf-
coördinator Karin Hoonhorst: hoonhorst26@gmail.com. 

Het team van BodyRefi nement® by Viwell, v.l.n.r. Melanie Wientjes,
Ursula van Dijk, Petra Langereis, Anneroos Sadeghi-de Wit

Kom naar Blaercom voor de gratis proefles op donderdag 22 maart 
van 17.45-18.45 of 19.00-20.00 uur.  Ook volwassen vrouwen kunnen 

terecht voor een uitgebreid programma van 12 weken.  
Zie www.viwell.nl
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