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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Tel (035) 524 89 89
www.moulijn.nl

Het vinden 
van de juiste 

werknemer is 
nog nooit zo 

simpel geweest

#1 Vacaturesite van Nederland

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

Eemnesserweg 39, 1261 HH  Blaricum
mobiel 0031 6 516 117 18
  www.unadonna.world

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

Dorpsstraat 9 b-c  1261 ES  Blaricum
t: 035 - 640 94 32

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Weer tijd voor asperges van Boereblij
door Marjolijn Schat
Zien we al bedrijvigheid op de aspergeakker op de Blaricummer Eng of langs 
de Bergweg? Reikhalzend wordt in het hele dorp uitgekeken naar de eerste 
asperges van 2018. Dan staan we weer in de rij bij de aspergeboerderij, bij 
Boereblij, voor het vers gestoken witte goud. 

Al drie generaties lang worden hier as-
perges geteeld. Aan de wieg van deze 
aspergeteelt stond toenmalig pastoor 
Jongerius van de Vituskerk. Bij de kerk 
had hij een grote moestuin, plantenkas-
sen en experimenteerde hij met diverse 
aspergebedden. Onder zijn aanmoedi-
ging, het leveren van aspergeplanten en 
de nodige instructies voor de teelt, startte 
in 1954 de familie Bakker met de asper-
ges. Het lukt en de asperges werden ver-
kocht via de veiling. In 1962 begon zoon 
Kees zijn eigen aspergebedrijf en startte 
met thuisverkoop. Kees kreeg hulp van 
dochter Mariëlle en haar partner Sacha 
Knoop en uiteindelijk namen zij het as-
pergebedrijf ook over. Mariëlle breidde 
het bedrijf uit met onder meer: Boereblij, 
een boerderijwinkel met naast asperges 
allerlei lekkernijen, ging (asperge)diners 
en lunches organiseren, introduceerde de 
Blaricumse boerenzakdoek en startte een 
kerstbomenakker. 

‘En het gaat goed!’
Nog vol plannen overlijdt Mariëlle in 
november 2016 geheel onverwacht. 
Na haar overlijden besluiten familie en 

vrienden om ‘haar’ Boereblij voort te 
zetten. Als eerbetoon en een blijvende 
herinnering. Ook voor Sacha, inmiddels 
ex-partner van Mariëlle, was er geen 
enkele twijfel en hij keerde terug op de 
boerderij voor de zorg voor zijn dochters 
en verder te gaan met het bedrijf, wat hij 
ooit samen met Mariëlle had opgezet. 
‘En het gaat goed!’, zegt Sacha. ‘Ik heb 
ongeloofl ijk veel hulp om mij heen; de 
broer en zus van Mariëlle, de vaste groep 
medewerkers van Boereblij, vrijwilligers 
die de moestuin met liefde onderhouden, 
en ook Kees Bakker is nog steeds actief 
op en rond de boerderij met o.a. zaaien 
en rabarber inplanten.’ Van de rabarber 
maken ze heerlijke crumbles en cake 
voor in de winkel en IJssalon De Hoop 
maakt rabarberijs wat zowel bij hen als 
bij Boereblij te koop is. ‘We hebben een 
vernieuwde kraam buiten staan, zeven 
dagen per week open en al het lekkers 
zoals onze huisgemaakte asperge- en 
aardperensoep, verse eitjes, kazen, chut-
neys en honing, zijn tegen gepaste con-
tante betaling in de bruine bus, mee te 
nemen.’ Ook de etentjes zijn doorgegaan. 

Vervolg op pagina 2

Verhuisplannen?

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

 

www.zmaakt.nl

Feestprogramma
Koningsdag 

27 april
Oranje Vereniging Blaricum 

i.s.m. Blaercom

Blaricummerie 
10.00 - 16.00 uur - marktkramen in 

het dorpshart met kunststraatje.

Activiteiten in Blaercom 
09.00 - 16.00 uur - kopje koffi e/thee 

met oranje soes en o.a. kijken naar de 
koninklijke familie op tv (11.00 uur).

Vanaf 12.00 uur een wijnproeverij, 
voor € 5,- genieten van drie 

bijzondere wijnen. 

Live muziek bij de muziektent
12.00 - 17.00 uur met Sweet June, 

Niels Proost en The Bears.

Kindervrijmarkt
08.30 - 13.00 uur, locatie: 

Brinklaan vanaf smederij - Kruiskuil 
- Fransepad tot Dorpsstraat. 

Aanrijden spullen vanaf Eemnes-
serweg. I.v.m. de veiligheid van uw 

kinderen, opbouw niet vóór 
06.30 uur. Zie spelregels 

kindervrijmarkt op onze website. 

Poppentheater Stromboli
10.30 - 11.30 uur in de muziektent. 

Kinderstraatje en 
Koninklijke Kinder Knutsel

Van 10.30 -14.30 uur, locatie: begin 
Meentweg tot Burg. Heerschopweg. 

Met o.a. behendigheidsspelletjes, 
schminken, klimwand en spring-

kussen. Op het grasveld Dorpsstraat 
springkussen, stokken vangen en 

ballenbak.

Wilt u uw kunstwerken, vereniging 
of goed doel onder de aandacht 
brengen of verkoopt u antiek, 

kleding, snoep, etc., 
dan kunt u een kraam of grondplek 

huren op de Blaricummerie. 
www.oranjeverenigingblaricum.nl
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Het hele jaar kunnen er diners en tijdens 
het aspergeseizoen ook lunches geboekt 
worden. ‘Dit gedeelte van het bedrijf heb 
ik wel uitbesteed. Ik heb immers ook nog 
mijn eigen bedrijf aangehouden.’

Elektrische steekkarretjes
In zijn bedrijf Ballonderneming restau-
reren ze klassieke auto’s en ‘we houden 
ons bezig met industriële vormgeving, 
het ontwikkelen van prototypes’. Dat 
het goed te combineren is met asperges, 
blijkt wel uit de ontwikkeling van elek-
trische aspergesteekkarretjes. ‘Er is in 
Nederland slechts één fabrikant van dit 
soort karretjes en wij hebben inmiddels 
een beter en goedkoper ontwerp. We la-
ten het als bouwpakket in elkaar zetten. 
Uiteraard zetten we ze dit seizoen zelf in 
en gaan we ze ook bij andere aspergete-
lers showen en hopelijk verkopen.’ Ove-

rigens liggen de roots van Ballonderne-
ming ook op de aspergeboerderij. ‘De 
naam komt van mijn eerste activiteiten; 
het beschilderen, repareren en later ook 
zelf produceren van reclamezeppelins. 
Dat deed ik hier destijds op de deel.’

Boereblij nog immer actief
Dat mag duidelijk zijn en binnen het 
dorp weet men dit wel. Buiten het dorp 
wordt nog vaak gedacht dat het bedrijf 
na het overlijden van Mariëlle gestopt is. 
Dus zegt het voort … 
De aspergewinkel is tijdens het asper-
geseizoen open op ma t/m don van 
12.00-18.00 uur, op vrij en zat va 10.00-
18.00 uur en op zon- en feestdagen van 
12.00-15.00 uur. Sacha zal het komende 
seizoen zelf vaak achter de toonbank te 
vinden zijn en kijkt er naar uit u te ver-
welkomen. 

Happy Spirit Days 2018
Met het succes van de eerste editie nog vers in het geheugen, staan de Happy 
Spirit Days 2018 alweer voor de deur. Het charmante festival in ons dorp belooft 
ook dit jaar een ware hit te worden, met drie dagen vol toonaangevende sprekers, 
workshops en optredens in een sfeervolle en kleinschalige setting. 

Zo geeft bekende fi losoof Stine Jen-
sen oosterse oplossingen voor westerse 
problemen, helpt mindfulness-expert 
Marnix van Rossum balans te vinden en 
kun je bij de energie-
ke Afke Reijenga een 
tribal vinyasa yoga-
les volgen. En nog 
meer wijze woorden, 
swingende sessies en 
life-changing work-
shops. Je kiest zelf uit 
het programma-aan-
bod van meer dan 40 
toonaangevende per-
sonen. Ook tussen de 
bedrijven door is er op het festivalterrein 
veel te beleven. In de Happy Garden ge-
niet je van bijzondere bites en geven ex-
perts inzicht in leven en toekomst, op de 
Happy Bazaar vind je mooie producten. 

Informatie 
Happy Spirit Days 2018 vinden plaats 
op vrij 15, zat 16 en zon 17 juni van 
10.00-19.00 uur op en rond een prachti-

ge privéboerderij. 
Binnen en buiten 
gaan in elkaar 
over met ruimtes 
die veel contact 
houden met de 
omgeving. Om 
het kleinschalige 
karakter te waar-
borgen zijn er 
per dag niet meer 
dan 300 kaar-

ten beschikbaar. Elk ticket is in-
clusief drie workshops naar keuze. 

Zie voor meer informatie & tickets 
www.happyspiritdays.nl. 

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Wat is politiek?

Een actuele vraag over een 
oeroud instituut. De dikke 
Van Dale zegt daarover: ‘Het 
geheel van regels volgens welke 
een staat, gewest, enz. wordt of 
moet worden geregeerd.’ Om-
dat dit een ingewikkeld proces 
inhoudt van een doorlopend 
duister getrek en gesjor zoek 
ik naar een voor iedereen hel-
dere uitleg. Gelukt! Luister.
Komt er een jongen thuis 
van school en vraagt aan zijn 
vader: ‘We hebben nu staatsin-
richting. Kun je mij vertellen 
wat politiek is?’ ‘Ja,’ zegt zijn 
vader ‘Dat kan. Maar let goed 
op. Ik breng het geld mee naar 
huis. Ik ben het kapitaal. Jouw 
moeder beheert dat geld en 
geeft het ook weer uit. Jouw 
moeder is de regering. Groot-
vader, die bij ons inwoont, ziet 
toe of alles wel correct gaat. 
Dat is de vakbond. Onze lieve 
Anna, die in de huishouding 
meehelpt, dat is de arbeiders-
klasse. En voor wie we dat 
allemaal doen? Voor jou. Jij 
bent het volk. En jouw kleine 
broertje, dat nog in de luiers 
ligt, dat is de toekomst. Heb je 
dat allemaal goed begrepen? 
De zoon antwoordt: ‘Ik geloof 
dat ik daar een nachtje over 
moet slapen.’ 
’s Nachts wordt de jongen 
wakker van het gebrul van 
zijn kleine broertje, dat in zijn 
luier heeft gepoept. De jongen 
staat op en gaat naar de ou-
derslaapkamer. Daar ligt zijn 
moeder, die luid snurkt en niet 
wakker te krijgen is. Hij loopt 
door naar de kamer van Anna. 
Maar die ligt met zijn vader in 
bed. Terwijl grootvader door 
het raam staat toe te kijken. 
De jongen heeft er genoeg van, 
gaat weer naar bed en valt 
in slaap. De volgende dag bij 
het ontbijt vraagt zijn vader 
hem: ‘Heb je nu begrepen 
wat politiek is?’ Antwoordt de 
zoon: ‘Ja, vader, dat denk ik 
wel: het kapitaal misbruikt de 
arbeidersklasse, de vakbond 
kijkt toe, de regering slaapt, 
het volk wordt genegeerd en de 
toekomst ligt in de stront.’
 

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Hermanus Jozef Rigter 
(Herman)

Blaricum, 3 januari 1930  - Blaricum, 1 maart 2018

door Frans Ruijter
Herman is als een van de acht kinderen geboren uit het huwelijk van 

Gerardus Jozef Rigter, hij werd in Blaricum Jozef genoemd, en Cornelia 
Zeegers. Vader Jozef Rigter was groentekweker en had zijn land links van de 

Stachouwerweg, waar nu de wijk de Bouwvenen ligt. Daarnaast had hij 
een kolenhandel om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Herman was 
er altijd trots op dat hij aan een laan geboren was; de Kerklaan. Hij bezocht 

de lagere school aan de overkant en leefde, zoals zovelen uit die tijd,
 absoluut niet in weelde. Hij raakte bevriend met leeftijdsgenoten zoals 

Bertus van den Bergh en zijn neef Piet Heerschop. 

Van jongs af aan moest er thuis meege-
werkt worden, dat was de normaalste 
zaak van de wereld. Op een gegeven mo-
ment werd Herman opgeroepen om het 
vaderland te verdedigen, maar vanwege 
persoonlijke onmisbaarheid, kwam hij 
er vervroegd uit. Voor en na zijn dienst-
tijd zat hij al volop in de kolenhandel. 
Hij kwam al snel tot de conclusie: ‘Wat 
mijn baas kan, kan ik ook’, en voegde de 
daad bij het woord en begon zijn vader te 
helpen om de kolenhandel uit te bouwen. 
Herman was een geboren ondernemer; 
zag overal handel in en wist tegenslagen, 
die er zeker zijn geweest, om te zetten 
in nieuwe ideeën en uitdagingen. Zo was 
er de omschakeling van kolen naar olie. 
Door de komst van het aardgas werd er 
nog minder kolen en olie verkocht. Ook 
dit vergde weer een uitdaging en er werd 
met succes overgeschakeld naar verkoop 
van brandstoffen voor auto en aanver-
wante artikelen. Dat vraagt naast een 
goed ondernemerschap ook heel veel 
flexibiliteit, en dat had Herman zeker.

‘Wie rekenen kan, tankt bij Lies en 
Herman’ 
Naast al deze zakelijke beslommeringen 
vond Herman ook zijn grote liefde, Lies. 
Zij trouwden op 26 oktober 1960. Op 
deze heugelijke dag liet Herman door 
Jan Machielse  ‘Het Woelige Nest’, op 
het huis schilderen. Op die zelfde avond 
werd er een bord onder gehangen met de 
tekst: ‘En Herman doet zijn best’. Lies 
werd direct ingeschakeld in het bedrijf. 
Je hoort nog weleens dat wanneer man 
en vrouw zowel zakelijk als privé de hele 
dag samenwerken, het verkeerd kan af-
lopen. Maar in dit geval is niets minder 
waar. Het resulteerde zelfs in een spreuk 
die op een sticker werd gezet en die je 
in bijna heel Nederland kon aantreffen, 
met de tekst: ‘Wie rekenen kan, tankt bij 
Lies en Herman’. Het gezin werd geze-
gend met vier kinderen: Jan, Lia, Jozef 
en Marlies. Zoals Herman zelf was opge-
voed, zo deed hij dat ook met zijn kinde-
ren. Zakgeld kregen ze niet. Hij zei: ‘Het 
geld ligt op straat’. Hij gaf ze de tip om 
jonge konijnen te verloten. Lootjes ver-
kopen aan de deur en dan het winnende 

lot trekken. Vaak wilde de winnaar het 
konijn niet eens hebben, wat voor de kin-
deren weer ruimte bood om hetzelfde ko-
nijn nogmaals in de verloting te doen. Zo 
leerde hij de kinderen dat je moet werken 
voor de kost.

Natuurmens
Naast werken werd er ook tijd gemaakt 
voor andere dingen, zoals het houden 
van dieren. De eerder genoemde konij-
nen en natuurlijk kippen, bijen, geiten 

en zelfs een pony. Herman was naast een 
‘mensen-mens’, ook een groot natuur-
liefhebber. Toen hij de zaak overdeed aan 
de zonen Jan en Jozef, kwam er meer tijd 
voor zijn grote hobby; schapen houden. 
Dagelijks was hij te vinden in het Veen 
en in de Eemnesserpolder om bij zijn 
wollige vriendinnen te kijken en waar 
nodig te verzorgen. Dan was hij weer 
even één met de natuur.

Herman hield van Blaricum en 
Blaricum hield van Herman
Hij was betrokken bij alles wat er ge-
beurde in het dorp en droeg daar graag 
een steentje aan bij. Zo was hij jarenlang 
koorzanger in het koor van de Vituskerk. 
Later droeg hij bij een uitvaart het kruis, 
dat voorop ging als de overledenen de 
kerk werden uitgedragen naar het kerk-
hof. ‘Dat staat plechtig’, zei hij dan. Her-

man speelde toneel bij de Blaricumse to-
neelvereniging. Hij klaverjaste graag met 
Lies bij verschillende verenigingen. Hij 
leerde op latere leeftijd ook nog bridgen. 
Met veel enthousiasme maakte hij deel 

uit van de folkloristische dansgroep 
‘Klepperman van Elleven’. Velen zullen 
zich ook zijn goed bezochte lezingen 
voor de Historische Kring herinneren, 
eerst met Jan Rigter Lzn. en Lammert 
Calis Lzn. en later met ondergetekende, 
over de historie en het bijzondere karak-
ter van Blaricum. Ook leverde hij op dit 
gebied zijn bijdrage aan hei & wei zoals 
in no. 351 over ‘De Koddebeiers Rigter’. 
Eén van zijn vele uitspraken, die mij al-
tijd bij zal blijven is, als er gezegd werd 
‘de jeugd van tegenwoordig doet maar, 
wat moet ervan terecht komen...’. Dan 
zei Herman: ‘Koetje…, vergeet nooit dat 
je kalfje geweest bent’. En je stond weer 
met beide benen op de grond, zoals Her-
man zijn hele lange leven heeft gedaan. 
Herman zijn leven is geëindigd, maar 
met een schat aan herinneringen leeft hij 
nog bij ons voort. 

Lentebal Kruiskuilers 2018 

Zaterdag 21 april bestijgen de Kruiskuilers weer de planken van het 
Vitusgebouw.  Zij hebben de afgelopen maanden inspiratie opgedaan 
in Blaricum en ver daarbuiten om u weer een Lentebal voor te schote-
len waar feit en fictie moeilijk van elkaar te onderscheiden zullen zijn. 

Laat u vanaf 20.30 uur verrassen 
door dit zooitje ongeregeld en bestel 
vooraf kaarten bij: Nico de Jong 06-
54954136, Klaas Vos 035-5313471, 
Stef van den Bergh 06-53271637. 

Of koop kaarten op de avond zelf 
aan de deur. Kaarten kosten € 15,- 
per stuk en de opbrengst van de 
avond komt ten goede aan de Vasten- 
aktie. 

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
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Tel: 035 5313080
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Oranjevereniging Blaricum 80 jaar 
oud, maar nog steeds springlevend
door Frans Ruijter
De Oranjevereniging, die naast activiteiten ter gelegenheid van Koningsdag 
(zie elders in dit nummer) en vele feestelijkheden voor en tijdens de kermis-
week, ook de Sinterklaasintocht organiseert, wil dit 16e lustrum gezellig met u 
vieren. En wel van vrijdag 25 mei tot en met zondag 27 mei.

In 2013 werd er met een feesttent op het 
Oranjeweitje groots uitgepakt ter gele-
genheid van het 75-jarig bestaan. Nu iets 
kleinschaliger, maar zeker niet minder 
feestelijk en aan alle leeftijdsgroepen 
is gedacht. De activiteiten zullen plaats 
vinden in en rond het Vitus aan de Ker-
klaan 10. Speciaal voor deze dagen 
wordt de tent, die tijdens de kermisweek 
aan de zijkant van het Vitus staat, voor 
de Oranjevereniging neergezet, zodat 
alle geplande activiteiten zeker kunnen 
plaatsvinden. Kaartverkoop voor de ac-
tiviteiten kan op Koningsdag bij de mun-
tenverkoop van de Oranjevereniging op 
de Blaricummerie, bij Hair Studio 5 in 
Winkelcentrum Bijvanck, de Blaricum-
sche Boekhandel, Albert Heijn en res-
taurant Bruis in de Blaricummermeent. 

Bent u nog geen lid van de Oranjevereni-
ging? Wordt het dan snel. 
www.oranjeverenigingblaricum.nl

Art Punctuur, de praktijk voor 
klassieke acupunctuur in de Lloods 
door Gerda Jellema
Acupunctuur is onderdeel van de Classical Chinese Medicine (CCM) en 
wordt al duizenden jaren toegepast. Het activeert, balanceert en herstelt het 
natuurlijk helend vermogen van de mens. Deze filosofie is gebaseerd op het 
begrip ‘Qi’ wat levensenergie betekent. Ziekte wordt beschouwd als een ver-
storing van het energetische evenwicht van de mens. Deze verstoring kan zich 
op verschillende vlakken manifesteren. In die gevallen waar het lichaam niet 
in staat is het evenwicht zelfstandig te herstellen, kan acupunctuur uitkomst 
bieden.

Aan het woord is 
Arthur Verver: ‘Mijn 
grootste wens was 
vroeger muzikant 
te worden en dat is 
gelukt. Ik speel gi-
taar en zing en sinds 
1993 heb ik mijn 
eigen muziekpro-
ductie- en entertain-
mentbedrijf. Muziek 
is en blijft mijn pas-
sie. Eind 2010 werd 
mijn vriendin ern-
stig ziek. De com-
binatie van reguliere behandelingen in 
het ziekenhuis en acupunctuur heeft haar 
herstel bespoedigd. Dit sprak mij zo aan 
dat ik mij verder ben gaan verdiepen in 
de werking van acupunctuur als aanvul-
ling op de reguliere geneeskunde. Er zijn 
twee basisstromingen, de traditionele 
acupunctuur (TCM) en klassieke acu-
punctuur (CCM). Ik ben geschoold in 
klassieke acupunctuur. Dit is de oudste 
vorm waarbij gekeken wordt naar de ge-

boorte-energie van de cliënt. Ook wordt 
er gekeken naar de bewegingen van ener-
gie in de natuur, in de mens en tussen de 
mens en zijn omgeving. Dit resulteert in 
een op maat gemaakte behandelstrategie. 
Voordat ik deze opleiding kon volgen, 
heb ik eerst een basisopleiding Westerse 
geneeskunde gevolgd om de anatomie, 
fysiologie en pathologie van de mens te 
leren en te kunnen vertalen in Oosterse 
begrippen.’ Na zes intensieve jaren van 
studie heeft Arthur sinds juli 2016 zijn 
acupunctuur praktijk in de Lloods in 
Blaricum gevestigd op de eerste etage.
Toepassingen van acupunctuur
Arthur: ‘Acupunctuur is bij veel voor-
komende klachten en ongemakken in te 

zetten, waaronder bijvoorbeeld allergi-
sche klachten zoals hooikoorts, diverse 
huidproblemen, hormonale klachten of 
slaapproblemen. Waar medicatie niet 
voldoende helpt en waar de weerstand 
verhoogd dient te worden kan acupunc-
tuur effectief zijn. 
Ook emotionele klachten zoals angst en 
burn-out worden vaak met succes behan-
deld. Een diagnose vindt meestal plaats 
na een bezoek aan de huisarts of een spe-
cialist, daarna vertaalt de acupuncturist 
dit tezamen met de polsdiagnose in een 
Oosters georiënteerd behandelplan en 
behandeling door middel van acupunc-
tuur.’

Oosters ontmoet Westers
Arthur heeft een wens voor de toekomst 
van de gezondheidszorg: ‘Acupunctuur 
onderzoekt en behandelt de oorzaak van 
een klacht, terwijl de Westerse genees-
kunde zich vaak alleen op de klacht en 
het symptoom richt. Beiden zouden el-
kaar goed kunnen aanvullen. Alles ge-
richt op en met als doel de mens gezond 
en vitaal te houden. Het zou prachtig zijn 
als er ziekenhuizen in Nederland zouden 
zijn waar Westerse en Oosterse genees-
kunde elkaar aanvullen en versterken 
met als uitgangspunt een zo spoedig 
mogelijk herstel en welbehagen van de 
cliënt.’  
Voor verdere informatie: 
www.artpunctuur.nl

Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O
T

O
: 

P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

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

HERMAN VAN DER HEIDEN
Puinrecycling BV

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

info@puinrecyclinghuizen.nl
 W W W.PUINRECYCL INGHUIZEN.NL 

HANDEL IN MENGGR ANUL ATEN, GRIND, GROND EN Z AND. 
RECYCLING VAN BEDRIJFSAF VAL, BOUW-EN SLOOPAF VAL, 

GROENAF VAL EN A /B /C HOUT.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

Foto’s genomen in de praktijk van Arthur Verver
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Vrijdagmiddag 25 mei 
vanaf 14.00 uur
Muziekmiddag voor de ouderen met 
een optreden van de Pauwergirls, 
kaarten á € 5,- incl. consumptie en 
petit four.
Zaterdag 26 mei 
van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Poppenkast
Voor 6 à 7-jarigen in het kleine zaal-
tje van het Vitus met een pauze met 
limonade. Gelijktijdig voor de ouders 
en andere belangstellenden wordt op 
herhaald verzoek in een doorlopende 
voorstelling de film ‘40 jaar OVB’  
gedraaid, gratis entree.
Zaterdag 26 mei 
van 11.00 uur tot 13.00 uur
Ponyrijden op de Vitusweg, deelna-
me gratis.
Zaterdag 26 mei 
van 13.00 uur tot 15.00 uur
Fix Entertainment verzorgt een in-
teractief programma voor de jeugd 
van 7 t/m 12 á 13 jaar, entree gratis. 
Zij zijn vooral bekend van het gro-
te Sinterklaasspektakel in de Klaas 
Bout Hal. 

Zaterdagavond 26 mei 
vanaf 21.00 uur feestavond
Met optreden van de Belgische  
coverband The Spikes. Zij staan ga-
rant voor een dol dwaze avond. En-
tree € 10,-, minimale leeftijd 18 jaar. 
Zondag 27 mei 
van 11.00 uur tot 12.30 uur 
Een gezellige brunch in het Vitus. 
U krijgt twee luxe belegde brood-
jes, een krentenbol, koffie/ thee /jus 
d’orange/melk. Kaarten á € 7,50. 
Maximaal 200 personen.
Zondag 27 mei 
van 13.00 uur tot 16.00 uur
Na 60 jaar wordt de Blaricumse Wie-
lerronde weer nieuw leven in gebla-
zen. Er zal in verschillende klassen 
gestreden worden. In samenwerking 
met de wielerploeg Moeke Spijkstra 
komt er zelfs een klasse met histo-
rische racefietsen en dito kleding. 
Start en Finish bij het Vitus. 
Zondag 27 mei  
van 16.00 uur tot 19.00 uur 
Prijsuitreiking en een gezellige af-
terparty onder muzikale klanken van 
DJ Michiel Cramer.

Programma
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Even voorstellen… Ellen van Hemert
door Gerda Jellema
‘Als de zon mij niet volgt, volg ik de zon.’ Probeer dát in je leven te doen waar je energie 
van krijgt. Dit is het motto van de vrouw, die in haar jongere jaren vergeleken werd met 
Audrey Hepburn. Even voorstellen: Ellen van Hemert.

Ellen van Hemert werd in 1937 geboren als dochter van regisseur Willy van Hemert en de zan-
geres en danseres Miep Kronenburg. Ellen begon haar carrière bij de radio als presentatrice. 
Actrice zijn, dat was haar ambitie. Als 17-jarige speelde zij Anne Frank in de toneelproductie 
‘Het Achterhuis’, bij het toenmalige theatergezelschap Theater gevestigd in Arnhem. Toen haar 
vader zijn eerste speelfilm ging regisseren, koos hij Ellen als hoofdpersoon. Ellen is dan 19 jaar. 
In de film ‘Jenny’ speelt Ellen de naïef jongensachtige studente Jenny, die bij Nereus roeit. Jen-
ny roeit in zwart-wit onder een brug door om daar in kleur onder vandaan te komen, zie daar… 
de eerste Nederlandse film in kleur.  

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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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

 

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

Trouwen, kinderen 
Bij de Haagse Comedie komt zij haar 
man Coen Flink tegen, zij vallen als 
een blok voor elkaar en trouwen. Ellen: 
‘Mijn huwelijk en de drie kinderen die 
daaruit voortkwamen, maakten een ge-
kozen eind aan mijn nog korte carrière 
als actrice.’ Als haar man even genoeg 
heeft van het acteren, verhuizen ze naar 
zuidwest Ierland; naar een verlaten oord 
zonder gas, licht, water en telefoon. 
Ellen leert haar drie kinderen lezen en 
schrijven en legt zich weer toe op het te-
kenen, wat ze als kind ook graag deed. 
Na een paar jaar gaan ze naar Curaçao, 
waar Coen op uitnodiging drie stukken 
ging regisseren voor de opening van de 
nieuwe schouwburg. Na acht maanden 
keren ze terug naar Nederland, om zich 
daar tijdelijk te vestigen. Vervolgens 
trekken zij in twee caravans met drie 
kinderen naar Frankrijk. Daar huren zij 
een pastorie en Ellen schildert en te-
kent en verkoopt goed. Coen speelt elke 
zondag op het orgel in het aanliggend 
kerkje. 

Erkenning als kunstschilder
Als het landleven hen niet meer bevalt, 
keren zij terug naar Nederland. Daar 
gaat Coen vooral televisiewerk doen en 
Ellen zet zich vol in als schilderes en 
ze wordt erkend als kunstschilder. Haar 
diverse plakboeken en fotoboeken laten 
een keur aan exposities zien in zowel 
Nederland als daarbuiten. Na een no-
madenbestaan vestigden zij zich in Bla-
ricum. In het jaar 2000 overlijdt Coen.

Ellen en haar 
werk
Tekende El-
len vroeger 
veel, onder an-
dere bomen, 
landschappen 
en portretten 
waarbij haar 
kinderen als 
voorbeeld gol-
den, legt zij 
zich de laatste 
jaren meer toe op het schilderen. Ellens’ 
werk is zeer herkenbaar. Haar schilde-
rijen zijn kleurrijk en over het algemeen 
vrolijk en het hangt van haar stemming 
af of het meer een kijk op het leven 
wordt, expressionistische landschappen 
worden of dat het werk juist iets thea-
traals meekrijgt.  Ellen: ‘Het leuke van 
schilderen is dat er iets ontstaat waar-
van je van tevoren niet weet wat er gaat 
gebeuren. Mijn onderwerpen zijn vaak 

voorstellingen met een verhaal erachter, 
kleine toneelstukjes. Ik was graag actri-
ce gebleven, dit was mijn grootste pas-
sie en hier haal ik dan ook mijn inspira-
tie nog geregeld uit. Voor toneel ben ik 
nog wel eens gevraagd toen ik een jaar 
of 65 was, maar dat durf ik niet meer. Ik 
exposeer nog wel want dat is een stok 
achter de deur om te blijven schilderen.’ 
Ellen gaat ook dit jaar weer meedoen 
aan de Atelierroute Blaricum. ‘Als de 
zon mij niet volgt, volg ik de zon.’

Portret tekening uit 
1972

Kunstwerkje op paneel Jenny de film

Straatnamen verklaard… het Fransepad

door Frans Ruijter
Het Fransepad begint aan het ein-
de van de Dorpsstraat en ligt in het 
verlengde van de Eemnesserweg. De 
straat loopt over de ‘kruiskuil’ heen 
in noordelijke richting en gaat, over 
de Meentzoom heen, over in de Bur-
gemeester Le Coultredreef (vroeger de 
Blaricummerweg). 

De boeren, en vooral die uit Laren, 
maakten tweemaal daags gebruik van 
deze weg om op de Meent te gaan mel-
ken. Het was daarom ook niet vreemd, 
dat tot rond 1900 deze weg de Melkstraat 

heette. Volgens overleveringen zouden 
de Franse troepen er gemarcheerd heb-
ben, om ingescheept te worden in Hui-
zen. Zij kwamen van hun kampement in 
Bussum, daar waar nu de Franse Kamp-
weg is. Napoleon had zijn ‘Waterloo’ ge-
vonden en Nederland was van de Franse 
overheersing verlost (1815). Op oudere, 
mooie emaille straatnaambordjes, stond 
het nog zo geschreven: Franschepad.

Hulsthagen
De hulsthagen, zoals op deze foto, zijn 
karakteristiek voor Blaricum en vaak ook 
beschermend. Hulsthagen voorkwamen, 

dat tijdens het naar de meent brengen 
van loslopend vee, de dieren ongewenst 
een tuin inliepen. De heg op de foto is 
netjes en strak geknipt, een voorbeeld 
voor vele andere hagen in ons dorp.  
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Even voorstellen: 
Wexxs Wijnen aan de Torenlaan 
door Nelliëtte van Wijck
Midden in het oude dorp van Blaricum vind je Wexxs Wijnen. De winkel is ge-
situeerd in een mooie oude boerderij, waar de authentieke balken mooi in het 
zicht gehouden zijn. Zodra je de winkel binnenstapt, word je omringd door de 
wijnpassie van eigenaar Ronald Modderkolk. Ronald, sinds 1998 werkzaam in 
de wijn, heeft in 2009 zijn eigen wijnhandel geopend aan de Torenlaan 2a. Tijd 
om eens kennis te maken met onze nieuwe subsponsor. 

Iedereen kan bij Wexxs terecht voor zijn 
of haar wijnen; een toegankelijke wijn, 
voor elke dag, bij de middagborrel of 
een lichte maaltijd en er is ook een ruime 
keuze in het midden en hogere segment, 
tot aan de absolute top. Om een beetje 
een beeld te krijgen van de verschillende 
soorten verkrijgbare wijnen, kiest Ro-
nald uit elk segment een wijn voor ons 
uit.

Toegankelijke wijn: Een Pinot Grigio 
uit de wijnstreek Veneto van wijnhuis 
Farina. Deze wijn uit de wijnstreek in 
Noord-Italië, rond het Gardameer, is 
zacht fruitig en niet hoog in de zuren. 
Ideaal als aperitief, bij lichte maaltijden 
maar is ook bij Oosterse maaltijden heer-
lijk. De prijs is € 7,95.
Midden segment: Malbec uit de wijn-
streek Valle de Uco uit de barrel selec-
tion van wijnhuis Salentein, bekend door 
de beroemde familie Pon. Deze Malbec 
is ideaal bij rood vlees, een bbq of bij 
zwaar wild. De prijs €14,95.
Hoger segment: Een Barolo uit het wijn-
gebied Piemonte Noord-west Italië van 
wijnhuis Elio Grasso. Deze wijn wordt 

door Wexxs zelf geïmporteerd en daar is 
Ronald best trots op. De wijn is van de 
nebbiolo-druif en deze complexe wijn 
heeft tonen van bessenfruit, maar ook 
aardse tonen en een enorme lengte qua 
afdronk. Het is een wijn om indruk mee 
te maken bij een mooi diner, bijvoor-
beeld kerst maar ook geschikt als mooi 
cadeau voor een echte wijnliefhebber of 
wijnverzamelaar. De prijs € 66,-.

De Exoten: Je vindt bij Wexxs ook exo-
ten, zoals de champagne Salon, blanc de 
blancs brut uit 2006. De prijs € 405,- of 
een Taylor’s very old single harvest port 
uit 1968 (limited edition), voor bijvoor-
beeld de mensen die dit jaar 50 mogen 
worden. De prijs € 225,-. U kunt ook 
kiezen voor een zeer exclusieve Tuarita 
Redigaffi uit 2012, waarvan er maar 24 
flessen naar Nederland komen. De prijs 
€ 217,50.

Dit was een kleine greep uit de collectie. 
Wilt u kennismaken met Wexxs Wijnen 
en Ronald Modderkolk, dan kunt u er 
dinsdag tot en met zaterdag terecht tus-
sen 10.00 en 18.00 uur.

3inhuis van Heidi en Marjon 

door Nelliëtte van Wijck
Wie is 3inhuis? Heidi Stappers is een van de eerste bewoners van de Blaricum-
mermeent. Zeven jaar geleden maakten zij en haar man hun droom waar en 
lieten ze er hun huis bouwen. Haar schoonzus Marjon Stappers heeft jaren in 
de Verenigde Staten gewoond en is sinds drie jaar terug in Nederland. Vorig 
jaar zijn de dames samen gestart met de verkoop van tassen en portemonnees.

In eerste instantie stonden de dames op 
allerlei markten en braderieën in ’t Gooi. 
Het weer in Nederland is echter vaak on-
voorspelbaar en daarom besloten ze om 
de tassenverkoop ook op een andere ma-
nier aan te pakken. Om meer bekendheid 
te krijgen voor hun bedrijf, hadden de 
dames vorig jaar zomer een tuinparty ge-
organiseerd onder de naam ‘Ladies only 
- wine and bags’. Onder het genot van 
een wijntje en heerlijke loungemuziek 
werden dames via de 3inhuis-facebook-
pagina uitgenodigd, om kennis te maken 
met Heidi en Marjon en vooral met hun 
tassen en portemonnees. Wat begon als 
een commercieel idee veranderde in een 
social event; allerlei dames uit de Blari-
cummermeent leerden elkaar die avond 
kennen en het werd een lange en gezel-
lige avond. 

Algemene uitnodigingen via facebook 
of bij iemand thuis
Dit inspireerde Heidi en Marjon om dit 
soort events vaker te organiseren. Zo 
hadden de dames laatst tien moeders 
van groep 8 kinderen op de koffie, na-
dat ze hiervoor een uitnodiging hadden 
geplaatst op hun Facebookpagina. De 
moeders kenden elkaar vluchtig, van het 

schoolplein en de sportvelden, en had-
den nu een heel gezellige ontspannen 
ochtend samen.
Binnenkort gaan de dames voor het eerst 
met de tassen bij iemand thuis zelf langs, 
een oudere dame die haar bridge-vrien-
dinnen heeft uitgenodigd. Mocht iemand 
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wel graag een tas willen kopen dan kan 
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en niet zozeer exclusief maar van elk 
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Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com
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Het café waar je óók kunt eten!

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

Ronald Modderkolk van Wexxs Wijnen

De dames Stappers van 3inhuis; Marjon (l) en Heidi (r)

3inhuis
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Deze foto uit 1969 is genomen aan het einde van de Meentweg, met zicht op 
het voormalige ’hoge Harde’. De betonpalen rechts op de foto gaven de grens 

aan van het grondgebied wat hoorde bij Stad en Lande van Gooiland, waar 
de Erfgooiers hun vee naar toe mochten brengen om te laten weiden. Het pad 
ging richting de algemene begraafplaats. Op de achtergrond ziet u een ’giek’ 

van een dragline van de kalkzandsteenfabriek Rijsbergen. Tot rond 1970 
mochten zij zand putten voor de fabricage van hun product. Dit zand was daar 

uitermate geschikt voor. Daarna verbood de gemeente verdere ontzanding 
van het gebied. Door deze afgravingen is het mooie natuurgebied De Groeve 
ontstaan, deel uitmakend van het Warandepark. Later is het tracé van de fel 

omstreden Verlengde Bergweg, als toevoerweg voor de nieuw te bouwen Bij-
vanck, hier doorheen aangelegd. De rest is geschiedenis. 

Aangeleverd door Frans Ruijter

Mens en procedure, overdenking bij 
een kunstgrasveld
door Jan Greven
In 2016 stond het er niet lekker voor bij de Blaricumse Voetbalvereniging BVV 
’31. Goede kans dat de KNVB haar kunstgrasveld zou afkeuren met als gevolg 
geen competitievoetbal meer. Wat is je bestaansrecht nog als je niet meer tegen 
andere clubs mag voetballen?  

In die zorgelijke tijd meldde zich een 
redder in de nood. Hij reed nog net niet 
op een wit paard, maar verder leek het 
wel een sprookje. Hij bood aan uit eigen 
zak 600.000 euro voor te schieten voor 
twee nieuwe kunstgrasvelden en het, 
met hulp van de BVV-leden, opknappen 
van de kleedkamers. Of de Gemeente, 
eigenaar en verhuurder van het Sport-
park, wilde meedoen met deze reddings-
actie. 

Fantastisch natuurlijk, er was alleen 
één maar
BVV ’31 gaf aan dat er snel geschakeld 
moest worden, heel snel. De KNVB kon 
immers het oude veld afkeuren en dan 
stond het voortbestaan van de club op 
het spel. Nu kun je bij projecten van de 
overheid aan alles denken behalve aan 
‘snel schakelen’. Alleen al de verplich-
ting meerdere partijen offertes te laten 
uitbrengen bij overheidsaanbestedingen 
kost tijd. Die tijd was er dus niet. Daar 
kwam nog bij dat geldschieter en BVV 
al een bedrijf gevonden hadden dat de 
velden tegen een redelijke prijs wilde 
aanleggen. Wilde de Gemeente ‘ja’ zeg-
gen tegen het plan, dan moest ze haar ei-
gen aanbestedingsregels opzij zetten en, 
als consequentie daarvan, alle stukken, 
waaruit zou blijken dat ze dat bewust ge-
daan had, geheim moeten verklaren tot 
de velden er lagen. 

Een duivels dilemma
Mogelijkheid 1: Je kiest voor de proce-
dure en laat je kennen als een bureau-
craat die regels belangrijker vindt dan de 
eigen dorpsclub. 
Mogelijkheid 2: Je kiest voor de dorps-
club en laat daarmee zien dat je (vriend-
jespolitiek?) soepel kunt zijn met pro-
cedures waarmee je als bestuurder  niet 
soepel zou moeten zijn. 

Een diepe kloof, met aan het einde 
toch nog iets van verzoening 
Een rapport van de BEL Rekenkamer die 
de zaak van de Kunstgrasvelden onder-
zocht, was er glashelder over. College 
en Coalitiepartijen hebben gekozen voor 
Mogelijkheid 2. Met een felle Raadsmin-
derheid tegen. Vooral de VVD zat het 
hoog. De overheid heeft een voorbeeld-

functie. Wat is de zin van je raadslid-
maatschap, als de overheid zelf maar wat 
aan rommelt? Op een speciale Raadsver-
gadering, helemaal gewijd aan het Re-
kenkamer rapport kwam het er allemaal 
uit. Met tegenover de boze woorden van 
de oppositie sussende woorden van de 
Coalitie:  de schoonheidsprijs verdient 
het niet, maar iedereen is nu toch blij met 
het resultaat en er was toch geen sprake 
van misleiding. Een diepe kloof, met aan 
het eind toch nog iets van verzoening. 
Laten we leren van de kunstgrasaffaire. 
Laten we het een volgende keer anders, 
beter doen.  

Principiële discussie 
Mooi! Toch had ik graag ook iets van 
een andere, meer principiële discussie 
gehoord:  zijn procedures altijd onaan-
tastbaar, ook als handhaving ervan de 
oplossing blokkeert van een probleem 
dat al jaren de verhoudingen verziekt en 
onoplosbaar leek? 

Als niemand zich verrijkt, als alle be-
trokkenen blij zijn met het resultaat, als 
verloederd verandert in spic&span, als er 
een beetje meer geluk is gekomen, zou 
de mens dan niet moeten gaan boven de 
procedure? 

Bart Vos BVV’31

Bart Vos (r) heeft is als jeugdspeler gestart, doorgestroomd naar het eerste en tekent 
nu bij voor zijn derde seizoen als hoofdtrainer van de selectie. Op de foto met Martin 
Hippler, voorzitter BVV’31
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et ingang van  april  hee  het rojectbureau De laricummermeent een 
deel van de locatie De laricummermeent overgedragen aan de  ombinatie. 

indsdien is de  ombinatie daar verantwoordelijk voor het beheer en onder-
houd van de openbare ruimte. 

Meldpunt Openbare Ruimte 
(MOR)
Inwoners van het overgedragen gebied 
doen meldingen over hun woonomge-
ving en de openbare ruimte voortaan 
niet meer bij het Projectbureau De 
Blaricummermeent. Hiervoor kunnen 
zij terecht bij het Meldpunt Openbare 

Ruimte (MOR) van de BEL Combinatie. 
Denk bijvoorbeeld aan meldingen van 
defecte straatverlichting, overhangend 
openbaar groen, hondenpoep, loslig-
gende stoeptegels, rondzwervend afval, 
overlast in de openbare ruimte of ver-
stopte rioolkolken. 

Een klacht of een melding doorgeven 
kan via de website van de gemeente: 
www.blaricum.nl (onder Regel het online 
> Melding). De gemeente pakt de mel-
ding op binnen vijf tot tien werkdagen. 

Dorpsbeheerder
Inwoners van De Blaricummermeent 
kunnen ook nog steeds dorpsbeheerder 
Kick Seegers aanspreken. Hij wandelt 
één dag per week door de wijk om te 
kijken of er nog bijzonderheden zijn. 

01 | 6 april 2018 | week 14 | Gemeentenieuws

06-04 
2018

GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 08.00 – 15.30 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

De Blaricummermeent deels overgedragen

andbalvereniging D  is ontstaan na de fusie van  laricum  en  aren aren  in .
aast veld  en aalcompetitie wordt de laatste jaren steeds meer beachhandbal gespeeld. D  hee  sinds een aantal 

jaren ook een veld voor beachhandbal. De wedstrijden op het veld en beachhandbal worden gespeeld op portpark os-
termeent in laricum en de aalwedstrijden in De ilt in emnes.

“Mijn naam is Ruud van Boheemen (41 
jaar). Naast het handballen doe ik ook 
vrijwilligerswerk voor de vereniging. Als 
vrijwilligerswerk uit ik al jaren jeugd- 
en seniorenwedstrijden. En toen mijn 
kinderen zijn gaan handballen, ben ik 
het coachen en trainen van jeugdteams 
ook leuk gaan vinden en doe dat met 

veel plezier. Naast het trainen/coachen 
doe ik met andere leden en ouders 
het onderhoud en de opbouw van het 
beachhandbalveld.

Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik het 
leuk vind. Ik wil jeugdleden en ouders 
enthousiast maken voor handballen en 

de ouders erbij betrekken om ook iets 
voor de vereniging te doen. 

Het geeft mij veel voldoening om kin-
deren en ouders met veel plezier op en 
om het veld te zien bij de trainingen en 
wedstrijden.”

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD

02 | 6 april 2018 | week 14 | Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Koggewagen 33, 1261 KA, plaatsen van een schutting en fietsenhok
• Schoolstraat 11, 1261 EV, maken van een verbinding tussen de woning en schuur
• Naarderweg 25A, 1261 BP, oprichten van een villa
• Eemnesserweg 23A en 23B, 1261 HE, bouwen van twee-onder-één-kapwoningen en 

aanleggen van een nieuwe in- en/of uitrit
• Sectie A, nummer 1, De Blaricummermeent, pcnb, bouwen van een woning
• Draverspad 10, 1261 TZ, plaatsen van een dakkapel
• Schapendrift 42, 1261 HN, vellen van 5 bomen

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

• Bierweg 29, 1261 BK, plaatsen van een luifel en wijzigen van de voorgevelpui
• Eemnesserweg 32, 1261 HJ, vellen van een zomereik en maken van een uitweg
• Pastoor de Saeyerweg 8, 1261 GN, vellen van 4 douglassparren en maken van een 

uitweg
• Floris V Dreef 19, 1261 ZH, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
• Torenlaan 25B, 1261 GB, vellen van 3 bomen (herplant)
• Binnendelta 14A t/m14E, 14G, 14H, 14J t/m 14N, pcnb, oprichten van een bedrijfs-

verzamelgebouw
• Nijhofflaan 9, pcnb, oprichten van een woning
• Vliegweg 1, 1261 GK, vellen van 1 douglasspar
• Huizerweg 14, 1261 AX, vellen van 1 douglasspar en 1 grove den (herplant)

WEGAFSLUITINGEN VANWEGE KONINGSDAG 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

In verband met activiteiten op Koningsdag op vrijdag 27 april 2018 worden die dag van 
06.00 uur tot en met 23.00 uur verschillende wegen in het dorp afgesloten en wordt het 
verkeer omgeleid via de Bussummerweg en de Piepersweg. 

De volgende weggedeelten worden afgesloten voor alle voertuigen in beide richtingen:
• Dorpsstraat vanaf kruising met Meentweg tot en met kruising Middenweg doorlopend 

tot en met de kruising met het Fransepad; 
• Angerechtsweg vanaf de Langeweg tot aan de Dorpsstraat; 
• Schoolstraat vanaf de Torenlaan tot aan de Raadhuisstraat; 
• Middenweg vanaf de Dorpsstraat tot de Raadhuisstraat; 
• Binnenweg vanaf de Langeweg tot aan de Brinklaan; 
• Eemnesserweg vanaf het Kerkpad tot aan de Dorpsstraat; 
• Fransepad vanaf de Dorpsstraat tot aan de Stachouwerweg; 
• Brinklaan vanaf het Fransepad tot en met de Dorpsstraat; 
• Meentweg vanaf de Dorpsstraat tot de Burgemeester Heerschopweg; 
• Burgemeester de Jongweg vanaf de Brinklaan tot aan de Langeweg; 
• Binnendoor vanaf het Achterom tot aan de Raadhuisstraat; 
• Kerklaan vanaf het Fransepad tot de Sint Vitusweg; 
• Achterom vanaf het Binnendoor tot aan de Huizerweg; 
• Achterom vanaf de Burgemeester Heerschopweg tot aan de Huizerweg; 
• Kuijerpad tussen de Middenweg en de Eemnesserweg;
• Torenlaan vanaf de Bussummerweg tot aan de Huizerweg;
• Huizerweg vanaf de Torenlaan tot aan de Bergweg.

Op de volgende weggedeelten is het parkeren aan beide zijden verboden:
• Torenlaan vanaf de Bussumerweg tot aan de Huizerweg; 
• Huizerweg vanaf de Torenlaan tot aan de Smedenweg.

Op alle hierboven genoemde wegen en weggedeelten is parkeren van 06.00 uur tot en 
met 23.00 uur gedurende deze dag niet toegestaan, uitgezonderd de Schoolstraat en 
het Kuijerpad.

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

Vanwege de feestdagen kunnen de agenda’s van de rondetafelgesprekken op 
17 april en de raadsvergadering op 24 april hier niet gepubliceerd worden. 
Kijk hiervoor op www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen).

AGENDA’S EERSTVOLGENDE RONDETAFEL-
GESPREKKEN EN RAADSVERGADERING 
ALLEEN OP WEBSITE GEPUBLICEERD

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke 
nieuws? Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER EN FACEBOOK
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(MOR)
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ving en de openbare ruimte voortaan 
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ding op binnen vijf tot tien werkdagen. 

Dorpsbeheerder
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• Nijhofflaan 9, pcnb, oprichten van een woning
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• Huizerweg 14, 1261 AX, vellen van 1 douglasspar en 1 grove den (herplant)
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In verband met activiteiten op Koningsdag op vrijdag 27 april 2018 worden die dag van 
06.00 uur tot en met 23.00 uur verschillende wegen in het dorp afgesloten en wordt het 
verkeer omgeleid via de Bussummerweg en de Piepersweg. 

De volgende weggedeelten worden afgesloten voor alle voertuigen in beide richtingen:
• Dorpsstraat vanaf kruising met Meentweg tot en met kruising Middenweg doorlopend 

tot en met de kruising met het Fransepad; 
• Angerechtsweg vanaf de Langeweg tot aan de Dorpsstraat; 
• Schoolstraat vanaf de Torenlaan tot aan de Raadhuisstraat; 
• Middenweg vanaf de Dorpsstraat tot de Raadhuisstraat; 
• Binnenweg vanaf de Langeweg tot aan de Brinklaan; 
• Eemnesserweg vanaf het Kerkpad tot aan de Dorpsstraat; 
• Fransepad vanaf de Dorpsstraat tot aan de Stachouwerweg; 
• Brinklaan vanaf het Fransepad tot en met de Dorpsstraat; 
• Meentweg vanaf de Dorpsstraat tot de Burgemeester Heerschopweg; 
• Burgemeester de Jongweg vanaf de Brinklaan tot aan de Langeweg; 
• Binnendoor vanaf het Achterom tot aan de Raadhuisstraat; 
• Kerklaan vanaf het Fransepad tot de Sint Vitusweg; 
• Achterom vanaf het Binnendoor tot aan de Huizerweg; 
• Achterom vanaf de Burgemeester Heerschopweg tot aan de Huizerweg; 
• Kuijerpad tussen de Middenweg en de Eemnesserweg;
• Torenlaan vanaf de Bussummerweg tot aan de Huizerweg;
• Huizerweg vanaf de Torenlaan tot aan de Bergweg.

Op de volgende weggedeelten is het parkeren aan beide zijden verboden:
• Torenlaan vanaf de Bussumerweg tot aan de Huizerweg; 
• Huizerweg vanaf de Torenlaan tot aan de Smedenweg.

Op alle hierboven genoemde wegen en weggedeelten is parkeren van 06.00 uur tot en 
met 23.00 uur gedurende deze dag niet toegestaan, uitgezonderd de Schoolstraat en 
het Kuijerpad.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Vanwege de feestdagen kunnen de agenda’s van de rondetafelgesprekken op 
17 april en de raadsvergadering op 24 april hier niet gepubliceerd worden. 
Kijk hiervoor op www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen).

AGENDA’S EERSTVOLGENDE RONDETAFEL-
GESPREKKEN EN RAADSVERGADERING 
ALLEEN OP WEBSITE GEPUBLICEERD

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke 
nieuws? Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER EN FACEBOOK
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GEMEENTENIEUWS

03 | 6 april 2018 | week 14 | Gemeentenieuws

Op 4 mei is de Nationale Herdenking bij het monument voor de gevallenen in het Bur-
gemeester Klaarenbeekpark. De herdenking wordt voorafgegaan door een stille tocht 
vanaf de Sint Vituskerk. U bent van harte welkom om aan deze tocht deel te nemen. 

Programma
19.00 uur Verzamelen bij de Sint Vituskerk (Kerklaan 17)
19.15 uur Stille tocht naar het monument in het Burgemeester Klaarenbeekpark, 
 voorafgegaan door een trommelaar van Drum- & Showband MCC. 
 U kunt op elk gewenst moment en plaats bij de route* aansluiten.
Ca. 19.45 uur Aankomst monument in het Burgemeester Klaarenbeekpark
 Muzikaal intermezzo
 Opening/welkom door burgemeester Joan de Zwart-Bloch
 Muzikaal intermezzo
 Toespraak door Louis Janssen
 Muzikaal intermezzo
 Signaal Taptoe door Rembrandt Zegers
20.00 uur Twee minuten stilte
 Wilhelmus
 Kranslegging 
 Bloemenhulde door aanwezigen
 Ko e en thee in tent door Het Vitus
21.00 uur Einde 

 De route loopt via de Kerklaan, linksaf het Fransepad op, rechtsaf naar de Dorps-
straat, rechtdoor richting Huizerweg, linksaf naar het Achterom. Van deze kant 
benadert de stille tocht het monument in het Burgemeester Klaarenbeekpark.

Donderdag 4 mei 
Nationale Herdenking ‘Geef vrijheid door’

4 mei 
Nationale Herdenking
Vanaf ‘s avonds 18.00 uur tot zonsondergang 
(21.10 uur) hangen in Nederland de vlaggen 
halfstok als blijk van eerbied en respect voor 
de doden. De vlag die gebruikt wordt, is de 
Nederlandse driekleur zonder wimpel. 

5 mei 
Bevrijdingsdag
Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt hij tussen zonsopgang 
(06.00 uur) en zonsondergang (21.12 uur). Ook dan wordt de oranje wimpel 
niet gebruikt.

Meer richtlijnen voor het uithangen van de vlag vindt u op www.4en5mei.nl

Vlagprotocol 4 en 5 mei

Blaricum

Nieuwe gemeenteraad Blaricum 
geïnstalleerd

p  maart is de nieuwe gemeenteraad van laricum ge nstalleerd. De raad 
bestaat uit vij ien raadsleden  met vier etels voor art voor laricum  drie etels 
voor de D  drie etels voor De laricumse artij  twee etels voor D  twee 
etels voor Democratisch Alternatief laricum en n etel voor het DA.

Hart voor Blaricum
A.M. (Anne-Marie) Kennis 
W.J. (Willem) Pel (fractievoorzitter)
J. (Han) Landman 
R. (Satyamo) Uijldert 

VVD
R. (René) Wiegel (fractievoorzitter)
A.L.C. (Christien) Dobber-Spruijt 
H.J. (Jan) Hoijtink 

De Blaricumse Partij
E.J.M. (Liesbeth) Boersen-de Jong 
G.R. (Bea) Kukupessy-Rokebrand (fractie-
voorzitter)
I. (Ineke) Breet-Roestenburg 

D66
C. (Carin) Francken (fractievoorzitter)
J.M.G. (Joke) Lanphen 

Democratisch Alternatief 
Blaricum
R. (Rob) Bruintjes (fractievoorzitter)
R.J.C. (Ramona) Beemsterboer 

CDA
G.C. (Gerard) Knoop (fractievoorzitter)

ilt u de vlag van de gemeente 
laricum  Dat kan  

Hij is verkrijgbaar bij Faber Vlaggen, via 
www.faberwebshop.nl, en is er in ver-
schillende afmetingen en prijzen:
•  70  100 cm:  42,17 (inclusief btw)
• 100  150 cm:  52,88 (inclusief btw)

De gemeentevlag mag uit bij o ci le 
gelegenheden en feestelijkheden.

Gemeentevlag kopen?

Bovenste rij v.l.n.r.: Anne-Marie Kennis, Bea Kukupessy-Rokebrand, Carin Francken, 
Joke Lanphen, Ineke Breet-Roestenburg, burgemeester Joan de Zwart-Bloch, Ramona 
Beemsterboer, Rob Bruintjes, Christien Dobber-Spruijt, Willem Pel, Liesbeth Boersen-de 
Jong, griffier Ralph de Vries

Onderste rij v.l.n.r.: Han Landman, Satyamo Uijldert, Gerard Knoop, René Wiegel, Jan 
Hoijtink
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p woensdag  mei organiseert de gemeente emnes  mede namens de gemeenten laricum en aren  voor de 
ti ende keer de jaarlijkse eteranendag voor alle veteranen die in laricum  emnes en aren wonen. De bijeen
komst wordt gehouden in De el  utgers van o enburglaan  in emnes . De ontvangst is vanaf .  uur. 

m .  uur start het o   ci le programma.

Deze Veteranendag staat in het teken van herdenken en 
bewustwording. Dit doen we samen met Eemnesser ba-
sisschoolleerlingen uit groep zeven en acht. In het voor-
jaar hebben de leerlingen een stukje geschiedenis uit 
de Tweede Wereldoorlog meebeleefd aan de hand van 
het project De klas van 45’. Veteranen en schooljeugd 
staan samen sti l bij wat oorlog met je doet en herdenken 
de gevallenen ti jdens de Tweede Wereldoorlog bij het 
vrijheidsmonument aan het Plantsoen in Eemnes. 

Het doel van de Veteranendag is het tonen van waar-
dering voor de inzet ti jdens oorlogs- en vredesmissies. 
Ook biedt de bijeenkomst een goede gelegenheid om 
contacten te leggen of te hernieuwen en herinneringen op 
te halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Eemnes en Laren die 
ingeschreven staan bij het Veteraneninsti tuut hebben 
een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bent u een ve-

teraan in een van de BEL-gemeenten, maar staat u niet 
ingeschreven bij het Veteraneninsti tuut? Ook dan kunt 
u zich aanmelden: u bent van harte welkom!

De Veteranendag is overigens niet al-
leen voor de militairen die zijn ingezet 
ti jdens de Tweede Wereldoorlog of 
daarna in voormalig Nederlands-Indi , 
Korea of Nieuw-Guinea. De bijeen-
komst is ook voor personeel van het 
voormalig Koninklijk Nederlandsch-
Indisch Leger (KNIL) en het vaar-
plichti g koopvaardijpersoneel uit de 
Tweede Wereldoorlog. Wij ontvangen 
graag ook alle jonge veteranen die 
hebben deelgenomen aan een van de 
vele vredesmissies in internati onaal 
verband, zoals in Libanon, Cambodja, 
voormalig Joegoslavi , Irak, Afghani-
stan en Mali.

Aanmelden en meer informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben ontvangen, 
kunnen zich tot uiterlijk woensdag 25 april aanmelden 
via het bestuurssecretariaat van Eemnes. Dat kan per  
e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl, of telefo-
nisch: 035 - 751 33 35. Hier kunt u ook terecht voor 
meer informati e over de Veteranendag.

Tiende BEL-Veteranendag

ee   jouw kind het ook o druk  aandag voetballen  dinsdag en woensdag naar de naschoolse opvang  donder
dag naar mu iekles en vrijdag naar de vaste speelafspraak. eel kinderen hebben een volle agenda en weinig vrije 
ti jd om even te niksen. Daarnaast ijn er oveel leuke acti viteiten waar e het liefst allemaal aan mee willen doen. 

atuurlijk ijn er veel kinderen die dit aankunnen en die duidelijk hun grens kunnen aangeven. aar er ijn ook 
kinderen die het liefst de hele dag in de weer ijn en elf geen innerlijke rem hebben. De e kinderen hebben hun 
ouders nodig om rustmomenten in het dagelijkse leven in te passen.

Kinderen hebben de ti jd nodig om hun dagelijkse indruk-
ken te verwerken. Alleen al op een schooldag doet een 
kind ontzett end veel ervaringen en indrukken op. Als het 
te druk is dan kunnen kinderen moe, prikkelbaar, huilerig 
en/of druk zijn.

Hoe is dat bij jouw kind?
Maakt je kind een vermoeide indruk of zie je bozer 
gedrag dan dat je gewend bent? Dan is rust inbouwen 
misschien een goede acti e. Dat kun je doen door:
• regelmaat en voorspelbaarheid in jullie dagritme te 

brengen. Dat maakt het voor je kind overzichtelijk 
en duidelijk. Houd momenten open om even niets te 
doen. Bijvoorbeeld op zondagochtend een paar uur 
lekker in pyjama lopen.

• grenzen te stellen: vooral voor jonge kinderen is het 
vermoeiend om de hele dag zelf te beslissen over wat 
er gaat gebeuren. Een vastgestelde planning en regels 
kunnen voor sommige kinderen rustgevend werken.

• te bekijken of je kind voldoende slaapt. Veel kinderen 
slapen korter dan ze nodig hebben. Volgens deskun-
digen hebben kinderen in de basisschoolleeft ijd zo’n 

negen tot elf uur slaap nodig. Hier lees je meer over 
slaapti jden en slaapuren die je kind nodig heeft : 

 www.slaapnodig.nl/hoelang.html 
• een avond- en bedritueel te maken zonder computer-

spelletjes of tv kijken. Het is slim om kinderen niet 
meer bloot te stellen aan te veel prikkels. Samen een 
boekje lezen voor het slapen gaan of de dag doorne-
men is een rusti ge afsluiti ng van de dag. Voor jonge 
kinderen is het ook heel rustgevend om samen te 
kletsen in bad.

• een middag geen afspraakjes te maken, maar lekker 
na school naar huis en samen knutselen, een spelletje 
spelen of gewoon even niets doen.

Heb je vragen over druk, moe of prikkelbaar gedrag van 
je kind? Vraag je je af waar het vandaan kan komen? Stel 
gerust een vraag aan de gezins- en opvoedcoaches! Lees 
meer op www.jggv.nl

Vraag van de maand 
Krijgt mijn kind voldoende rust?
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Op 4 mei is de Nationale Herdenking bij het monument voor de gevallenen in het Bur-
gemeester Klaarenbeekpark. De herdenking wordt voorafgegaan door een stille tocht 
vanaf de Sint Vituskerk. U bent van harte welkom om aan deze tocht deel te nemen. 

Programma
19.00 uur Verzamelen bij de Sint Vituskerk (Kerklaan 17)
19.15 uur Stille tocht naar het monument in het Burgemeester Klaarenbeekpark, 
 voorafgegaan door een trommelaar van Drum- & Showband MCC. 
 U kunt op elk gewenst moment en plaats bij de route* aansluiten.
Ca. 19.45 uur Aankomst monument in het Burgemeester Klaarenbeekpark
 Muzikaal intermezzo
 Opening/welkom door burgemeester Joan de Zwart-Bloch
 Muzikaal intermezzo
 Toespraak door Louis Janssen
 Muzikaal intermezzo
 Signaal Taptoe door Rembrandt Zegers
20.00 uur Twee minuten stilte
 Wilhelmus
 Kranslegging 
 Bloemenhulde door aanwezigen
 Ko e en thee in tent door Het Vitus
21.00 uur Einde 

 De route loopt via de Kerklaan, linksaf het Fransepad op, rechtsaf naar de Dorps-
straat, rechtdoor richting Huizerweg, linksaf naar het Achterom. Van deze kant 
benadert de stille tocht het monument in het Burgemeester Klaarenbeekpark.

Donderdag 4 mei 
Nationale Herdenking ‘Geef vrijheid door’

4 mei 
Nationale Herdenking
Vanaf ‘s avonds 18.00 uur tot zonsondergang 
(21.10 uur) hangen in Nederland de vlaggen 
halfstok als blijk van eerbied en respect voor 
de doden. De vlag die gebruikt wordt, is de 
Nederlandse driekleur zonder wimpel. 

5 mei 
Bevrijdingsdag
Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen en hangt hij tussen zonsopgang 
(06.00 uur) en zonsondergang (21.12 uur). Ook dan wordt de oranje wimpel 
niet gebruikt.

Meer richtlijnen voor het uithangen van de vlag vindt u op www.4en5mei.nl

Vlagprotocol 4 en 5 mei

Blaricum

Nieuwe gemeenteraad Blaricum 
geïnstalleerd

p  maart is de nieuwe gemeenteraad van laricum ge nstalleerd. De raad 
bestaat uit vij ien raadsleden  met vier etels voor art voor laricum  drie etels 
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etels voor Democratisch Alternatief laricum en n etel voor het DA.

Hart voor Blaricum
A.M. (Anne-Marie) Kennis 
W.J. (Willem) Pel (fractievoorzitter)
J. (Han) Landman 
R. (Satyamo) Uijldert 

VVD
R. (René) Wiegel (fractievoorzitter)
A.L.C. (Christien) Dobber-Spruijt 
H.J. (Jan) Hoijtink 

De Blaricumse Partij
E.J.M. (Liesbeth) Boersen-de Jong 
G.R. (Bea) Kukupessy-Rokebrand (fractie-
voorzitter)
I. (Ineke) Breet-Roestenburg 

D66
C. (Carin) Francken (fractievoorzitter)
J.M.G. (Joke) Lanphen 

Democratisch Alternatief 
Blaricum
R. (Rob) Bruintjes (fractievoorzitter)
R.J.C. (Ramona) Beemsterboer 

CDA
G.C. (Gerard) Knoop (fractievoorzitter)

ilt u de vlag van de gemeente 
laricum  Dat kan  
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www.faberwebshop.nl, en is er in ver-
schillende afmetingen en prijzen:
•  70  100 cm:  42,17 (inclusief btw)
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Ook biedt de bijeenkomst een goede gelegenheid om 
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teraan in een van de BEL-gemeenten, maar staat u niet 
ingeschreven bij het Veteraneninsti tuut? Ook dan kunt 
u zich aanmelden: u bent van harte welkom!

De Veteranendag is overigens niet al-
leen voor de militairen die zijn ingezet 
ti jdens de Tweede Wereldoorlog of 
daarna in voormalig Nederlands-Indi , 
Korea of Nieuw-Guinea. De bijeen-
komst is ook voor personeel van het 
voormalig Koninklijk Nederlandsch-
Indisch Leger (KNIL) en het vaar-
plichti g koopvaardijpersoneel uit de 
Tweede Wereldoorlog. Wij ontvangen 
graag ook alle jonge veteranen die 
hebben deelgenomen aan een van de 
vele vredesmissies in internati onaal 
verband, zoals in Libanon, Cambodja, 
voormalig Joegoslavi , Irak, Afghani-
stan en Mali.

Aanmelden en meer informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben ontvangen, 
kunnen zich tot uiterlijk woensdag 25 april aanmelden 
via het bestuurssecretariaat van Eemnes. Dat kan per  
e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl, of telefo-
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kinderen die het liefst de hele dag in de weer ijn en elf geen innerlijke rem hebben. De e kinderen hebben hun 
ouders nodig om rustmomenten in het dagelijkse leven in te passen.

Kinderen hebben de ti jd nodig om hun dagelijkse indruk-
ken te verwerken. Alleen al op een schooldag doet een 
kind ontzett end veel ervaringen en indrukken op. Als het 
te druk is dan kunnen kinderen moe, prikkelbaar, huilerig 
en/of druk zijn.

Hoe is dat bij jouw kind?
Maakt je kind een vermoeide indruk of zie je bozer 
gedrag dan dat je gewend bent? Dan is rust inbouwen 
misschien een goede acti e. Dat kun je doen door:
• regelmaat en voorspelbaarheid in jullie dagritme te 

brengen. Dat maakt het voor je kind overzichtelijk 
en duidelijk. Houd momenten open om even niets te 
doen. Bijvoorbeeld op zondagochtend een paar uur 
lekker in pyjama lopen.

• grenzen te stellen: vooral voor jonge kinderen is het 
vermoeiend om de hele dag zelf te beslissen over wat 
er gaat gebeuren. Een vastgestelde planning en regels 
kunnen voor sommige kinderen rustgevend werken.

• te bekijken of je kind voldoende slaapt. Veel kinderen 
slapen korter dan ze nodig hebben. Volgens deskun-
digen hebben kinderen in de basisschoolleeft ijd zo’n 

negen tot elf uur slaap nodig. Hier lees je meer over 
slaapti jden en slaapuren die je kind nodig heeft : 

 www.slaapnodig.nl/hoelang.html 
• een avond- en bedritueel te maken zonder computer-

spelletjes of tv kijken. Het is slim om kinderen niet 
meer bloot te stellen aan te veel prikkels. Samen een 
boekje lezen voor het slapen gaan of de dag doorne-
men is een rusti ge afsluiti ng van de dag. Voor jonge 
kinderen is het ook heel rustgevend om samen te 
kletsen in bad.

• een middag geen afspraakjes te maken, maar lekker 
na school naar huis en samen knutselen, een spelletje 
spelen of gewoon even niets doen.

Heb je vragen over druk, moe of prikkelbaar gedrag van 
je kind? Vraag je je af waar het vandaan kan komen? Stel 
gerust een vraag aan de gezins- en opvoedcoaches! Lees 
meer op www.jggv.nl

Vraag van de maand 
Krijgt mijn kind voldoende rust?
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Filosofisch Café met Paul Schnabel 
in Blaercom
Op 22 april zal Paul Schnabel op uitnodiging van de Filosofische Leeskring 
Blaricum het Filosofisch Café verrijken met een interessante lezing. 
Jan Greven zal de lezing inleiden. 

Mede op initiatief van de Biblio-
theek Huizen-Laren-Blaricum is 
de Filosofische Leeskring Blari-
cum in maart 2016 gestart en be-
staat op dit moment uit een groep 
van 6-8 geïnteresseerde lezers, 
die maandelijks bij elkaar komt 
om samen boeken over geschie-
denis en samenleving met een fi-
losofisch thema of invalshoek te 
bespreken. 

Filosofisch Café 
Ook wordt er naar gestreefd om 
tenminste een keer per jaar een 
openbare avond of middag in 
dorpshuis Blaercom te organise-
ren waar een schrijver of dichter 
een boek, gedichten of essay na-
der toelicht en bespreekt met de 
belangstellenden tijdens het zo-
genaamde Filosofisch Café. 

Het stadse Dorp, 
het beste van twee werelden
Zondagmiddag 22 april aanstaande is 
Eerste Kamer lid, socioloog en hoogle-
raar aan de faculteit Geesteswetenschap-
pen te Utrecht, Paul Schnabel te gast bij 
het Filosofisch Café en zal een lezing 
van een uur geven met als titel: Het stad-
se Dorp, het beste van twee werelden. 

Paul Schnabel 
Van 1998 tot 2013 was Paul Schnabel 
directeur bij het Sociaal Cultureel Plan-
bureau (SCP). Al voor zijn benoeming 
als universiteitshoogleraar was hij al 
hoogleraar Sociaal en Cultureel Beleid 
aan de Universiteit Utrecht. Schnabel 
was onder andere decaan van de Nether-
lands School of Public Health, hoogle-
raar Klinische Psychologie in Utrecht 
en hoofd onderzoek van het Nederlands 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. 
Eerder studeerde Schnabel Sociologie 

in Utrecht en Bielefeld, en promoveerde 
in Rotterdam. Daarnaast is Schnabel lid 
van vele adviescommissies en actief als 
columnist in onder meer NRC Handels-
blad en het Financiële Dagblad. De so-
ciale wetenschappen zijn bij uitstek ver-
bonden met maatschappelijke (beleids)
vraagstukken op het gebied van onder 
meer (geestelijke) gezondheidszorg, ar-
beidsmarkt, milieu, wonen, politiek en 
burgerschap. 

Het belooft een boeiende middag te wor-
den.

Colofon
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Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 6 mei Impressionism & beyond. 
A Wonderful Journey en Lodewijk Schelf-
hout, Nederlands eerste kubist. Ope-
ningstijden museum: di t/m zon 11.00-
17.00 uur. Openingstijden beeldentuin, 
horeca en museumwinkel: di t/m zon 
10.00-17.30 uur.
Historische Kring 24 maart t/m 22 sept 
expositie Klaas Fernhout, tekeningen, 
aquarellen, schilderijen. Fernhout (1927 
- 2006) kreeg reeds op zijn tiende verjaar-
dag privé-tekenles van Riek Daamen en 
later ook van de architect Berning. Het 
was de bedoeling dat hij naar de Rijksnor-
maalschool in Amsterdam zou gaan om 
daar de beroepstekenopleiding te volgen. 
WO II en later een TBC-besmetting sta-
ken daar een stokje voor. Tijdens zijn ver-
blijf in Sanatorium Hoog-Laren had hij de 
tijd om zich verder te bekwamen in de te-
kenkunst. In de jaren vijftig kwam hij als 
ontwerper te werken bij de Plateelfabriek 
De Ram in Arnhem. Hij werd lid van de 
kunstenaars vereniging De Kring in Hil-
versum en de Europese federatie AKKV, 

vereniging van beroepskunstenaars. Hoe-
wel hij officieel erkend werd, heeft Fern-
hout toch altijd in de beslotenheid van zijn 
atelier gewerkt, zonder veel met zijn werk 
naar buiten te treden. Zijn tekeningen uit-
gevoerd in rood krijt in combinatie met 
houtskool zijn van een bijzondere verfij-
ning. In zijn pastel portretten weet hij ook 
een buitengewone versmelting van kleur 
en lijnen te scheppen. Hij tekende graag 
mensen, soms naar de werkelijkheid maar 
ook in zijn fantasie of uit zijn herinne-
ring. Dat is ook het geval met zijn land-
schappen die voortkomen uit persoonlijke 
impressies of eigen interpretatie van de 
natuur. Openingstijden HKB : don 20.00-
22.00 uur en zat 14.00-16.00 uur. 
www.historischekringblaricum.nl.
BEL Art t/m 29 mei BEL Arttentoon-
stelling van Ans van Horssen–Medema – 
fotografie, Rineke Wartena -  schilderen 
op muziek - en Ria van der Mik - glas-
in-lood ramen, wandobjecten, lampen en 
maskers in de Tiffany-techniek. In het 
BEL-kantoor in Eemnes. Openingstijden 
tijdens kantooruren.

WELZIJN/ CULTUUR
De Gooise Academie verzorgt maan-
delijks een inspirerende lezing voor zo-
wel kunstenaars als kunstliefhebbers. 
18 april Max Liebermann en het Duits 
Impressionisme - Tentoonstellingslezing 
door Diana Kostman. Prijs €12,50, 
www.gooiseacademie.nl.
Repair Café 11 april 09.30 uur in de 
Malbak. De reparaties worden gratis uit-
gevoerd, te vervangen onderdelen dient u 
zelf mee te nemen. Het volgende Repair 
Café in Blaricum wordt gehouden op za-
terdag 12 mei in dorpshuis Blaercom.
Vitus Kunstcafé woe 11 april, 20.00 
uur, toegang gratis. Met onder meer de 
Blaricumse kunstenares Linda Cheval-
lerau. 
Rudelsheimstichting - onthulling mo-
nument 2 mei 19.00 uur rotonde Rossi-
nilaan-Verdilaan te Hilversum. Onthul-
ling monument ter nagedachtenis aan 
de in de Tweede Wereldoorlog door de 
bezetter weggevoerde en later vermoor-
de joodse kinderen en personeelsleden 
van de Rudelsheimstichting in Hilver-

sum. Het monument komt tegenover het 
vroegere tehuis van de Rudelsheimstich-
ting aan de Verdilaan. Het is vervaardigd 
door de Blaricumse beeldhouwer Mar-
loes Eerden en stelt twee kinderen voor 
die steun zoeken bij elkaar voor wat er 
komen gaat. De stichting was een initia-
tief van vrienden van de rabbijn Samuel 
Azarja Rudelsheim. Hij was zeer begaan 
met verstandelijk gehandicapten en van-
uit zijn nagedachtenis verwierf de stich-
ting een pand om verstandelijk gehandi-
capte kinderen vaardigheden aan te leren 
waarmee ze later een zelfstandig bestaan 
konden leiden. Tijdens de oorlog vestig-
de de Wehrmacht er zijn hoofdkwartier. 
Op 16 april 1942 kwamen er zestien 
verhuiswagens naar de Verdilaan om de 
kinderen, personeelsleden en de inven-
taris over te brengen naar een tijdelijke 
locatie en van daaruit werden de circa 
tachtig kinderen en personeelsleden op 7 
april 1943 overgebracht naar doorgangs-
kamp Westerbork. Aansluitend werden 
ze gedeporteerd naar Sobibor en daar 
vermoord.

Bela

Bela Bouma, onze gewaardeerde, war-
me en inspirerende eindredactie-colle-
ga, is afgelopen maand overleden. 

Bela was sinds januari 2011 verantwoor-
delijk voor de vormgeving van ons blad. 
In de loop der jaren heeft zij het uiterlijk 
van hei & wei gemaakt tot wat het nu is: 
een dorpsblad met een krachtige uitstra-
ling, herkenbaar en zonder extra franje. 
Precies zoals zij zelf ook was. 
Al die jaren heeft ze gesleuteld aan de 
lay-out, kleuren op elkaar afgestemd, 
afbeeldingen en foto’s bij de artikelen 
gezocht en bewerkt en creatieve oplos-
singen bedacht voor lastig vorm te geven 
artikelen. Altijd met een deadline, en dat 
betekende ook werken op menig feest-
dag en vanaf vakantieadressen. 
Ze had nog zo veel ideeën voor ons blad, 
en bovenal mooie plannen voor haar le-
ven. Hier is vroegtijdig een einde aan 
gekomen. 
We zullen haar echtheid, warmte, gezel-
ligheid, haar eigen mening en vriend-
schap heel erg missen.

Paul Schabel

Informatie
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