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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.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

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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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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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

Marius Beltman, dertig jaar huisarts 
Veranderingen in patiënt, 
ziektebeelden en geneeswijzen 
door Sybert Blijdenstein
Marius Beltman is dit jaar dertig jaar huisarts. Al vanaf 1989 is hij huisarts in 
Blaricum om in 1990 dokter Luderhoff op te volgen. In december 1989 werd 
hij geïnterviewd door Aty Lindeman, in hei & wei no. 116. De tussenliggende 
periode overspant meer dan een generatie. Samen kijken wij terug. Wat er 
veranderd is en wat hetzelfde is gebleven?  

Marius is een echt mensen-mens. Zon-
der hiërarchische afstand. Met een lage 
drempel. Energiek, open, direct, helder 
en betrokken. En een prima luisteraar. 
Alles is bespreekbaar. Zit je even in de 
knel? Al tien minuten van gedachten 
wisselen met hem brengt je al bij de 
kern, die hij inzichtelijk maakt. Wijsheid 
zonder franje. Je kunt er dan weer even 
tegen. Zijn advies is vaak ‘neem de tijd 
of slaap er een nachtje over. Ons brein 
werkt door aan de oplossing.’ 

Lichamelijke klachten behandel je in fei-
te met hem samen. Genezing start met 
begrijpen. Een aanpak die geheel past in 
deze tijd van maakbaarheid van de we-
reld en van de gezondheid. Hij is sterk 
gericht op het voorkómen, dat beter is 
dan genezen.    

De mens en geest
Die boeien hem van jongs af aan. Dat 
verklaart ook waarom hij direct na zijn 
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www.zmaakt.nl

Papageno 
Zomerconcert

Een unieke avond met schitterende 
muziek in een prachtige omgeving. 
Geniet met vrienden van de belevenis 
die het Papagneo Zomerconcert ieder 
jaar weer is. 

Op 22 juni om 20.15 uur rond de vijver 
bij Rust Wat met het Amersfoorts Jeugd- 
orkest en Carel Kraayenhof. Voor kaar-
ten: www.zomerconcert.nl.

Volop Ooievaars 

Nederlandse ooievaars volgen de trek-
route via Spanje en maken bij Gibral-
tar de oversteek naar Afrika. 

Minstens een vijfde van de Nederland-
se ooievaars overwintert in eigen land, 
veelal afkomstig uit een herintroductie-
programma. De trekvogels keren vanaf 
februari terug en vertrekken weer vanaf 
augustus. 

Spaart u mee?
Plastic doppen zijn geld waard. Al-
thans, wel voor KNGF Geleidehonden. 
Per kilo doppen ontvangt KNGF Ge-
leidehonden een vergoeding. 

Ook de voetbalvereniging BVV’31 
spaart doppen. Alle plastic doppen wor-
den daar van flessen gehaald en veel le-
den doen dit thuis ook. Doet u ook mee? 
Dus gooi de dopjes van frisdrankflessen 
en melkpakken niet weg, maar lever ze in 
op de voetbalclub; er staat een speciale 
emmer in de kantine. KNFG is u dank-
baar! 

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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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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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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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.� 
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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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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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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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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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ges in de Akker via www.hetaspergediner.nl. Maarten en Caroline Beuningh van 
zMaakt!, onze nieuwe subsponsor, ontvangen u graag!
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studie voor huisarts twee jaar heeft ge-
werkt in een psychiatrisch ziekenhuis. 
Hij ervaart de mens in al zijn fascineren-
de facetten, ook in historisch perspectief 
gezien. In dat opzicht prijst hij enthousi-
ast boeken als ‘Sapiens, een kleine ge-
schiedenis van de mensheid’ van Harari 
en ‘Sporen in de evolutie’ van Elaine 
Morgan aan. Zoals in een bibliotheek 
achter elke boekenrug zich een compleet 
mensenleven bevindt, zo heeft hij als het 
ware in zijn praktijk ruim tweeduizend 
boeken. Van elke patiënt één. Over zijn 
of haar unieke leven, vanaf jeugd tot ou-
derdom. Om hen te helpen, bij te staan, 
in alle levensfasen, dat is zijn insteek. 
Zodoende met hen een band opbouwend, 
door de tijd heen. Vaak ook met alle ge-
zinsleden.  

Mens en techniek
De techniek sprak hem altijd al aan. Dat 
hij zijn studietijd begon aan de TU Delft, 
is daaraan niet vreemd. Hij richtte zich 
op de verbinding tussen mens en tech-
niek. Zoals de bionische mens. Uitein-
delijk trok hem het welzijn van mens en 
geest hem het meest. De interesse voor 
de techniek leeft echter wel in hem voort. 
Kijk maar rond in zijn praktijk. Zie de 
prachtige modellen van bijzondere au-
to’s. Ook zijn jarenlange enthousiaste 
deelname aan de OldTimer-dag wijst 
daarop.     

Boerenafkomst
Marius vertelt over zijn boerenafkomst. 
Zijn grootvader stamde uit een oud boe-
rengeslacht in de Achterhoek. Zijn vader 
was de eerste die voor een burgerbestaan 
koos. Maar oude liefde roest niet: af en 
toe zoekt Marius de oude familieboerde-
rij weer even op. Blaricum als oud boe-
rendorp spreekt hem daarom ook extra 
aan. Met zijn oorspronkelijke bevolking, 
die het leven neemt zoals het is. Hij voelt 
zich hier thuis in ons traditierijke dorp 

midden in de natuur. Zelf genoot hij er 
jarenlang intens van om met zijn gezin 
buiten te wonen, op het land, met zijn ei-
gen kleinvee.    

Verandering in de loop der jaren
Aan de patiënten is in dertig jaar in we-
zen niet veel veranderd. Maar hun op-
stelling is wel anders geworden. Veel 
mondiger. Mee willen praten. Als arts 
ben je nu niet meer vanzelfsprekend een 
autoriteit. Eigen ziektebeelden worden 
beter begrepen. Zelf klachten onderzoe-
ken op internet vindt hij prima. Hij kan 
dan nog beter ‘sparren’ met zijn patiënt. 
Opmerkelijk is de sterke groei van de 
somatisch onvoldoende verklaarbare li-
chamelijke klachten (SOLK). Zelfs één 
op de drie patiënten nu zit in die hoek. 
Dat is veel. Er wordt gesproken van een 
labyrintdiagnose. En dat terwijl er nu 
vrijwel geen ingebeelde ziekten meer 
zijn. In dat kader is er ook steeds meer 
aandacht voor de invloed van het auto-
nome zenuwstel op het functioneren van 
ons lichaam. Het inzicht daarover op de 
diverse ziektebeelden groeit gestaag.   

Ongelooflijk mooi
Marius vindt het ongelooflijk mooi hoe 
het menselijke lichaam en geest in el-
kaar zitten. Noemt het een wonder van 
de natuur. Door de grote complexiteit 
mag het een mirakel heten dat we nog 
zo oud kunnen worden. Terwijl die mens 
toch steeds ouder wordt. Gelukkig maar. 
Werd vroeger vijftig jaar al als  oud be-
schouwd, nu is die grens al opgescho-
ven naar meer dan vijf en zeventig jaar. 
Opvalt dat wij in ons land de langste 
mannen en vrouwen ter wereld hebben. 
Uitzonderlijk. Oorzaak: wij hebben de 
minste, belemmerende factoren. Het le-
ven is in ons land gewoonweg goed! 

En daarmee sluiten wij graag ons inter-
view af. 

Column
door
Sybert Blijdenstein

Da’s de natuur

Een paar uitzonderlijk warme 
dagen in april hebben de natuur 
wakker geschopt. Een vliegende 
start. In bomen en borders. 
Overal opeens lichtgroene kleu-
ren. In de vijver zijn opvallend 
veel watersalamanders. Grote en 
kleintjes. Met golvende staartjes 
zwemmen ze rond. Speurend naar 
smakelijke hapjes. 
De meeste kikkers hebben de late, 
felle vrieskou niet overleefd. On-
der het dikke ijs zijn ze vergiftigd 
en gestikt door de rottingsgassen 
van bladresten. Daar kunnen de 
salamanders beter tegen. Die zijn 
gewoon een beter ontwerp van de 
evolutie. De jaarlijks kikker-
paring in de voorvijver was dan 
ook wat zielig en saai. Als een 
slecht bezocht mini popfesti-
val. Met maar één nachtelijke 
croonende zanger. Zonder koortje. 
Tijdens deze fletse paartijd streek 
een eenden-paar in de vijver 
neer. Op zoek naar een nestplek. 
Vijver te klein. Lukte niet. Toch 
bleven ze nog dagenlang hongerig 
ronddobberen. Foute boel. Met 
handgeklap en geschreeuw bleef 
ik ze wegjagen. Klapwiekend en 
kwaad kwakend schoten ze elke 
keer de lucht in. Maar ik had me 
nog niet omgedraaid of ze streken 
weer neer. Koppig kwekkend 
waggelden ze weer richting vijver. 
Eenden leren het nooit. Tenslotte 
een afschermend net gespannen 
over de vijver. Eindelijk gaf het 
stel het op. Dagelijks bekijk ik 
nu het resterende, smoezelige 
pannenkoekje van kikkerdril in 
het water. Misschien wordt het 
nog wat...
De tuin is inmiddels het gezamen-
lijke jachtgebied van een vijftal 
buurkatten. Allemaal verschillend 
van kleur en tekening. ’s Nachts 
elkaar de tent uitvechtend. Met 
een hoop gesis en gejank. Net 
kijvende wijven.
De eekhoorns laten zich ook meer 
zien. Ze hebben gejongd. Elke 
avond is hun voederhuisje leeg-
gegeten. Vooral de kleintjes zijn 
actief. Die rennen hoppend rond. 
De bomen in. Kirrend, krassend, 
omhoog, omlaag. Bewegen, stop-
pen, bewegen, stoppen. Oefenen 
foppen en verbergen. Af en toe 
valt er desondanks eentje toch ten 
prooi aan de katten. Achter de heg 
ligt er één, doodgebeten. Buurman 
bromt berustend: ‘Da’s de natuur.’ 
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systeem en dus je weerstand. En hier-
door hebben ziekten minder kans je lijf
over te nemen.’

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Hier komt 
Damen Graveert

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

Bel voor een vrijblijvende afspraak: 06 - 511 83 763
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www.carolinevanweede.nl
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Dokter Luderhoff, in 1990 opgevolgd door 
Marius Beltman  Foto PvR
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Altijd al je eigen hut willen bouwen?

door Nelliëtte van Wijck
Met deze vraag startte Scouting  
Tijmen de Sayer een leuk evenement 
in de Blaricummermeent. 

Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar  
gingen op 7 april in de Blaricummer-
meent samen met de scouting hutten 
bouwen op het terrein naast restaurant 
Bruis. Het enige dat de kinderen mee 
moesten nemen was een hamer en een 
hoop creativiteit. 

De scouting zorgde voor de spijkers en 
de Coop Blaricum voor eten en drinken. 
Het evenement werd later in de maand in 
het oude dorp herhaald.

Petrus Antonius Henricus (Piet) 
van den Bergh

* Blaricum, 12 juni 1931       † Blaricum, 24 maart 2018

door Frans Ruijter

‘Lach tegen de wereld en de wereld lacht terug’ Deze treffende spreuk stond op 
de rouwkaart van Piet en geeft exact aan hoe hij in het leven stond. 

Piet is geboren op Brinklaan 10, als jong-
ste jongen uit het huwelijk van Hendrik 
van den Bergh en Margaretha Banis. Na 
Piet werd alleen zus Greet nog geboren. 
Het gezin woonde naast de smederij van 
vader Henk van den Bergh. Er werd door 
alle kinderen van begin af aan hard mee-
gewerkt in het bedrijf. Een ieder helpen 
en dienstbaar zijn voor je mede dorps-
genoten, was het motto. Piet ging na de 
lagere school naar de ambachtsschool, 
om zich te bekwamen in het technische 
werk. Zijn broers Jan en Bertus zaten al 
op deze school. Vader Henk had zelf een 
soort van tandem gemaakt en Bertus en 
Jan trapten er lustig op los naar Hilver-
sum, met Piet achterop. 

Winkel
Zijn broers werkten in de smederij en 
Piet ging eerst bij zijn zus Bets en later 
bij zus Jopie in de ijzerwinkel werken, 
toen gevestigd aan Dorpsstraat 12, waar 
nu de Blaricumsche boekhandel zit. 
Nadat Bets uit de zaak was, kwam zijn 
zus Jopie er te werken. Piet was sociaal 
maatschappelijk zeer betrokken. Zo was 
hij medeoprichter van de Blaricumse 
Ondernemings Vereniging, het dorpshuis 
Blaercom, de Blaricumse schietvereni-

ging en de Historische Kring Blaricum. 
Ook zakelijk wilde Piet altijd vooruit. 
Het pand van Klaas Zeegers werd ge-
kocht aan Dorpsstraat 5. Het werd zijn 
nieuwe winkel, compleet met witgoed 
en keukenapparatuur. De Blaricumsche 
boekhandel van Henk Vos werd door Piet 
overgenomen en verhuisde naar de net 
gerestaureerde (1979) voormalige ijzer-
winkel aan Dorpsstraat 12. Daarna werd 
de ijzerwinkel in 1980 verplaatst van 
Dorpstraat 5 naar nummer 9. Ondanks 
alle zorgen die dit met zich meebracht, 
bleef Piet optimistisch en altijd denkend 
in oplossingen en kansen, en zeker niet 
in problemen. Piet had een vooruitziende 
blik op nieuwe ontwikkelingen. 

Tegenslagen
Uit het bovenstaande blijkt al dat Piet een 
ras-ondernemer was. Maar ook oog voor 
het kleine ontbrak niet. Wanneer iemand 
in de winkel kwam met een vraag over 
een boutje of moertje, dat allang overal 
uit de roulatie was, ging Piet net zolang 
zoeken totdat hij het vond. Lukte dat niet, 
wat zelden gebeurde, dan bedacht hij wel 
een andere oplossing. Want inventief was 
hij zeker. Piet trouwde op 20 september 
1960 met Siet Hilhorst uit Soest. Samen 
kregen zij vijf kinderen: Mieke, Peter, 
Claudia, Hendrik en Hilbert. Ondanks 
het drukke bestaan maakte Piet alle tijd 
vrij voor zijn kinderen en later ook klein-
kinderen. Niet alleen op zakelijk gebied 
waren er soms tegenslagen, maar ook 
helaas op privégebied. Dochter Mieke 
raakte in coma. Zijn vrouw, zijn steun en 
toeverlaat, Siet overleed op 4 december 
2006. Mieke overleed, als gevolg van het 
in coma liggen, op 25 maart 2016. Piet 
pakte, gesteund door Hendrik en Hilbert, 
de draad van het leven weer op en deed 
wat hij zo graag deed: oplossingen be-
denken voor anderen. 

Anekdote
Hier een waargebeurd verhaal, nog uit 
het gulden tijdperk: er stond in de ij-
zerwinkel op de toonbank een bak met 
zogenaamde ‘winkeldochters’ met een 
bord erboven: Uitzoeken fl. 5,-. Daar 
zocht ik drie dingen uit en legde fl. 5,- 

op de toonbank. ‘Nee’, zegt Piet, ‘dat is 
fl 15,-’. Mijn antwoord: ‘Maar gelet op 
de kwaliteit van deze spullen, vind ik het 
heel redelijk dat ik drie artikelen uitzoek 
voor die prijs.’ Op dat moment komt er 
een bekende Blaricumse jurist binnen. 
‘Nou kijk’, zei ik, ‘daar hebben we een 
echte jurist, ik ben benieuwd naar zijn 
mening’. De zaak werd voorgelegd aan 
de jurist en deze concludeerde dat, gelet 
op het feit dat er niet ‘per stuk’ bijstond, 
ik volkomen in mijn recht stond, vooral 
omdat ik maar drie artikelen had uitgeko-
zen en niet meer. Piet pakte een viltstift 
en voegde de tekst ‘per stuk’ een beetje 
narrig aan het bord toe. ‘Klaar is Kees’, 
zei hij, ‘en we gaan weer over tot de orde 
van de dag’. ‘Nou…’, zei de Blaricumse 
jurist, ‘nog niet Piet, want ik krijg fl. 25,- 
van je voor juridisch advies’. Onder grote 
hilariteit ging eenieder zijn weegs. 

Opvolging verzekerd
Hilbert ging op zijn 17e vroegtijdig van 
het gymnasium af. Hij schreef een solli-
citatiebrief aan Piet om in de winkel te 
komen werken, en dat was een schot in 
de roos. Piets zus Greet had tot dat mo-
ment jarenlang haar broer geholpen in 
de winkel. Haar man, Louis v.d. Borgh, 
was al met pensioen en ook Greet wilde 
minder werken. Vandaar dat Piet de brief 
van Hilbert met open armen ontving. 
Hendrik en Hilbert zetten de ijzerwin-
kel voort zoals Piet het wilde en daar is 
heel Blaricum en omstreken blij mee. 
Of zoals Hilbert tijdens de uitvaart van 
Piet zei: ‘Pa, je was geweldig en je blijft 
geweldig, je leeft gewoon in ons door. 
Als ik je later ooit nog eens tegenkom, 
beginnen we ook daar weer samen een 
ijzerwinkeltje!’

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Piet in zijn geliefde ijzerwinkel

FO
TO

 P
vR

   
  

Hei&wei_nr506.indd   3 01-05-18   11:19



Vissen maakt je hoofd leeg
Mia: ‘Toen een zeer goede vriend van 
mij overleed, zo’n 20 jaar geleden, 
zocht ik een weg om het verdriet te ver-
werken, ik wist niet wat ik met mezelf 
aan moest. Vroeger ging ik met mijn 
vader paling vissen in het IJsselmeer 
en ik herinnerde me 
dat dit zeer rustge-
vend was, je zit in de 
natuur en het maakt 
je hoofd leeg. Ik ben 
toen gaan vissen op 
forellen. En als je 
dat een keer gedaan 
hebt dan ben je ver-
kocht. Ik neem nu wel eens een nichtje 
of neefje mee om door te geven wat het 
met mij gedaan heeft.’ Mia leerde zich-
zelf het roken van de vissen aan. 

Forel is een roofdier
Mia viste jaren bij forelvisvijver De 
Woldstek tussen Oosteinde en Koe-
kange, waar zij op de camping stond. 

In 2015 haalde zij de Meppeler krant 
terwijl daar de grote finale van het Ne-
derlands kampioenschap forelvissen 
plaats vond, weliswaar deed Mia er niet 
aan mee, maar zij was als enige vrouw 
op die plek aan het vissen. Nu werpt 
Mia haar werphengel uit in het vis 

park ‘Toms Creek’ in  
Lelystad. Dit is een vis-
park waar je uit diverse 
visvijvers kunt kiezen 
en voor Mia staat de 
forelvijver op nummer 
één. Mia: De forel is 
een roofdier, je moet 
als het ware spelen met 

je werphengel. Je werpt je lijn uit en 
langzaam draai je de lijn weer naar bin-
nen, zodat er beweging is en de forel 
op je aas aast.’ Eenmaal gevangen sla je 
met een ferme tik achter de kop de vis 
dood en pas dan verwijder je de haak. 
Mia maakt de vissen schoon en thuis 
gaan ze in de vriezer en als er genoeg 
zijn dan worden ze gerookt. 

Goed voor de mens
Het roken van de vissen is een nauw-
keurig werkje. Nadat de vissen schoon-
gemaakt zijn moeten ze een paar uur 
gepekeld worden, aangevuld met even-
tueel wat kruiden. Ze worden aan een 
ophanghaak bevestigd en gedroogd en 
gegaard, dit kan in de rookton. Ver-
volgens wordt er onderin een laatje 
rookmot toegevoegd om de beesten te 
roken. Na +/- 1 ½  uur garen en roken 
zijn de vissen boterzacht. Om alles 
soepel te laten verlopen en voor de ge-
zelligheid wordt Mia hierbij geholpen 
door een vriendin. Mia hoopt haar  
hobby nog heel lang te mogen doen, 
de vrijheid, de natuur dit alles is goed 
voor de mens. Mia: ‘Het leven is kort, 
neem het genot, en blijf optimist tot in 
de kist!’

Filmpjes
https://www.youtube.com/miaklaver
https://tomscreek.nl/video-forel 
visoma-mia-en-jeroen-van-der-boom

Blaricumsche Boekhandel
door Aty Lindeman-Strengholt
Onze boekhandel, in een prachtige oude boerderij, kan concurreren met eentje uit de grote stad. 
Het is er zo gezellig en je bent er zo welkom dat je er makkelijk een paar uur zou willen doorbrengen. 

Er is werkelijk alles te krijgen; de laatst 
uitgegeven boeken, een enorme hoeveel-
heid van de allernieuwste tijdschriften, 
kantoorartikelen, cadeaus, kinderspulle-
tjes, papierwaren en alles goed georgani-
seerd en ordelijk ingedeeld. 

Sandra van Holst
Rustig in een hoekje zit ze te werken; 
Sandra van Holst, die als jonkie, slechts 
19 jaar oud, in deze boerderij stapte. 
Piepjong, vol energie, werd er verbouwd 
en gebouwd. Sandra, vol ideeën, werkte 

samen met Mieke van den Bergh aan het 
omtoveren van de boerderij tot een up-
to-date boekhandel. Helaas werd Mie-
ke ziek en overleed enige tijd later. Het 
werk ging door, er kwam steeds meer bij: 
kinderboeken, studieboeken, vakbladen, 
wenskaarten, puzzelboeken, schoolboe-
ken en -spullen, schriften, potloden. En 
is jouw boek er net niet… dan wordt het 
besteld en is het er de volgende dag. En 
bestellen kan ook via www.blaricumsche 
boekhandel.nl. Daar waar eens de koeien 
stonden, beheert Sandra nu haar prach-

tige boekwinkel. Sa-
men met Judith, een 
zeer fijne collega 
die inmiddels alweer 
twaalf jaar een steun 
in het bedrijf is. Zij 
werken allebei hard 
en vooral met veel 
plezier; het omgaan 
met de gezellige 
dorpelingen maakt 
van iedere dag weer 
een feestje. 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl
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Even voorstellen… 
Mia Klaver vissen voor ontspanning en plezier
door Gerda Jellema
‘Je bent visser of je bent geen visser, je moet er alles voor over hebben al ben je vrouw, ook wij vrouwen kunnen het.’ 
Aan het woord is de 77-jarige Mia Klaver, Blaricums forellenvangster. (Inter)Nationale bekendheid kreeg Mia dankzij 
haar filmpje op YouTube gemaakt door Paulus Keijser en haar optreden in het programma van Jeroen van der Boom, 
SBS6Marktplaats, waarop zij haar oude konijnenhok te koop aanbood.

Mia Klaver woont sinds 1994 in het huis 
waar haar ouders na de tweede wereld-
oorlog in trokken. Ondanks enkele jaren 
in Eemnes is Mia een echte Blaricumse. 
Zij heeft zeer diverse banen gehad: ze 
was werkzaam in de zorg in het St. Jans 

Ziekenhuis te Laren, ze werkte jaren bij 
een speelgoedwinkel en Mia hielp ten-
toonstellingen inrichten en en had gedu-
rende 15 jaar het beheer over de collectie 
bij het Singer museum. Haar motto is 
‘pak aan wat op je pad komt en ontdek 

hoe je het moet aanpakken’. Mia woont 
samen met haar konijn Karel. En Mia is 
forellenvangster en -rookster, ze smaken 
voortreffelijk en deze gerookte vissen 
weten de borden te vinden van haar grote 
familie en vriendenkring.

Mia Klaver met haar gerookte vis

Vissen in de rookton
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‘De Ballegooiers’ al meer dan 35 jaar in de lucht!  

door Ed Hoos
Zo’n kleine 35 jaar geleden, ergens hoog boven de Atlantische Oceaan, op een KLM-vlucht van Amsterdam naar 
New York, moet het idee voor de oprichting van deze bekende Blaricumse activiteitenclub geboren zijn. 

Frans, gezagvoerder op een Boeing 747, 
had thuis na een voortreffelijke maaltijd, 
fijntjes van zijn vrouw te horen gekregen, 
dat hij toch behoorlijk met zijn buik naar 
buiten aan het groeien was. ‘Zeg Frans, 
wordt het niet tijd, om daar eens iets aan 
te gaan doen’, sprak zij hem op indrin-
gende wijze aan. ‘De tijd van hangen op 
de bank na een vlucht van A naar B kun 
je ook op een andere manier doorbren-
gen, doe iets!’ Er brak iets in Frans en op 
basis van puur lijf- en huwelijksbehoud, 
zocht hij enkele dagen later, via de boord- 
radio contact met een aantal collega’s.

De oprichting
Afgesproken werd in de week daarna 
in d’ Ouwe Tak. Daar ontstond, na wat 
jenever en bier, het idee van een volley-
balclub, voorzien van de treffende naam: 
‘de Ballegooiers’. Met als ondertiteling 
‘alles in 3-en!’ Dit sloeg op de volleybal-
regel, dat een team maximaal drie keer 
achter elkaar balcontact mag hebben, 
waarbij een blokkering niet als balcon-
tact telt.

Al snel daarna sloten zich ook een aantal 
andere, enthousiaste dorpsbewoners aan. 
Vanaf de formele oprichting in septem-
ber 1982, ging het edele volleybalspel 
van start, in de gymzaal van de OBB. 
Soms zes tegen zes, soms op basis van 
opkomst, soms ook in andere verhou-
dingen. Gespeeld wordt elke maandag-
avond - met uitzondering van de feest-
dagen - in de maanden september tot en 
met april. Na een korte warming-up, die 
al in de kleedkamer begint, worden dan 
in totaal vijf sets gespeeld. Vier ervan op 
basis van verfijnde techniek en de laatste 
set volgens het ‘alles in 3-en’ concept. 
Daarna volgt als vast ritueel de na-zit in 
d’ Ouwe Tak, waar niet alleen het spel 
van die avond ter sprake komt, maar ook 
wereldse- , gezondheids- en soms ook 
privézaken.

Vergaderen en de dames
Elk jaar wordt in september, op de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering in 
aanwezigheid van de volleyballers en 
hun echtgenotes, door de scheidend 
voorzitter een nieuwe voorzitter aan-
gewezen. Dus niet gekozen. Deze jaar-
lijkse avond werd al snel omgedoopt tot 
Mosselavond, zo genoemd omdat deze 
lekkernij op de eerste georganiseerde 
avond in 1982 al op de kaart stond.  In de 
loop der tijd ontstond het ritueel om op 
die avond de gouden mossel uit te reiken 
aan één van de leden. Voor bovenmatige 
verdiensten of terug in het veld komen, 
na een soms slopende ziekte. Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden daarvan. De 
vrouwen van de vaste spelers verwierven 
zich in de loop van de tijd, door diverse 
activiteiten, een niet meer weg te denken 

plaats binnen onze club. Uit deze activi-
teiten, zoals maandelijks filmbezoek en 
de ladies-day ontstond ook bij hen een 
hechte groep.  
Binnen de mannenclub vormden zich in 
de loop der jaren andere subgroepen, zo-
als een golf-, cultuur- en beleggingsclub.

Belangstelling om mee te doen?
De tand des tijds is ook aan onze club 
niet voorbij gegaan. De huidige leeftijds-
opbouw varieert van 60 tot 82 .De man-
nen van het eerste uur zijn er niet meer 
of zijn toegetreden tot de club van niet- 
actief spelende leden. Om onze club ook 
voor de komende jaren voor Blaricum 
e.o. te laten voortbestaan, is instroom 
van nieuw talent onontbeerlijk. Heb je 
na het lezen van dit verhaal interesse om 
wat nader met onze club kennis te ma-
ken, bezit je enige mate van balgevoel, 
en wil je deel worden van een groep 
haantjes, die niet denken dat door hun 
gekraai de zon opgaat, neem dan via de 
mail contact op met een van de huidige 
voorzitters: leo.bruinsma@gmail.com 
of nick.doornberg@gmail.com. 
Een uitgebalanceerde ballotage- pro-

cedure geeft jou en ons de tijd, om  
een weloverwogen stap naar het uitein-
delijke lidmaatschap te maken. We zien 
je reactie in deze met belangstelling te-
gemoet.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

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

De Ballegooiers bestaan 35 jaar

Honden 
en hun bazen 
door Nelliëtte van Wijck
Waar moet een hond aangelijnd zijn, 
ben je verplicht overal de drollen op te 
ruimen, betalen we belasting voor de 
viervoeter? 

Tijdens een van de laatste raadsverga-
deringen is besloten dat er een duide-
lijk hondenbeleid moet komen voor   
Blaricum. Foto: Middels een oproep via 
de FB Blaricummermeent Community 
waren honden en hun bazen uitgenodigd 
om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk 
op de foto te gaan.
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Mesologie bij Sterk… op zoek naar de balans van 
jouw lichaam
door Gerda Jellema
‘De mesologie is ontstaan om beter op zoek naar de oorzaak van een klacht te kunnen gaan en die oorzaak te 
behandelen. De mesoloog doet dat door de patiënt vanuit verschillende medische zienswijzen te onderzoeken’.  Zo 
verbindt mesologie de reguliere geneeskunde met onder andere de traditionele Chinese geneeswijze en de Ayurveda. ‘De 
mesoloog gaat op zoek naar de oorzaak van een klacht in plaats van de symptomen te behandelen’. Deze geneeswijze 
bestaat inmiddels meer dan 20 jaar en Nederland kent nu ongeveer 140 mesologen. Inga Frenay-Hillebrandt is een van 
hen.

Inga zit met haar praktijk Sterk Praktijk 
voor Mesologie sinds 1 december 2017 
in de Lloods waar zij ruimte huurt van 
Arthur Verver van ArtPunctuur, waar-
over wij in hei & wei 505 berichtten. 
Inga: ‘Als kind wilde ik arts worden, 
maar ik kwam terecht in het bedrijfsle-
ven en werkte 25 jaar in de marketing en 
marktstrategie. Ondanks dat het interes-
sant was en ik er veel geleerd heb, heb ik 
er voor gekozen om mijn passie te vol-
gen en het roer volledig om te gooien. Ik 
ben mij gaan verdiepen in natuurgenees-
kunde en kwam op het pad van meso-
logie. Dit sprak mij aan omdat het een 
combinatie is van medische zienswijzen 
en het slaat een brug tussen de diverse 
geneeswijzen. Mijn praktijk bestaat nu 
twee jaar.’ 

Wat doet een mesoloog?
De beroepsopleiding mesologie duurt 
zes jaar en het beroep is beschermd. 
‘Een mesoloog dient volgens strakke 
richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich 
te houden aan de gedragscode van de 
beroepsgroep en zich regelmatig bij te 
laten scholen.’ De mesoloog houdt van 
onderzoeken en puzzelen. Inga: ‘Men-
sen die bij een mesoloog komen hebben 
vaak al een traject in het reguliere circuit 
doorlopen, er werd geen oorzaak gevon-

den en de klachten zijn niet altijd verhol-
pen. Ik borduur dan als het ware voort 
op wat er al gedaan is, maar kijk op een 
andere manier naar hetzelfde probleem, 
combineer verschillende invalshoeken: 
de traditionele Chinese geneeskunde, de 
Indiase Ayurveda, de orthomoleculaire 
geneeskunde, homeopathie en natuurlijk 
de westerse geneeskunde.’ De mesoloog 
kijkt naar de mens in al zijn facetten, fy-
siek, emotioneel, mentaal, energetisch 
en existentieel, en gaat er vanuit dat ieder 
mens uniek is. Elk lichaam is anders en 
er wordt gezocht naar een antwoord op 
de vraag welke processen niet goed gaan 
en hoe dat beïnvloed kan worden.

Voor wie is mesologie
Mesologie is zowel voor kinderen als 
volwassenen die klachten hebben die al 
langer bestaan. Bijvoorbeeld eczeem-, 
darm- en allergieklachten, hoofdpijn, 
slaapproblemen, mentale klachten en ge-
dragsproblemen. Inga: ‘Als je een klacht 
geaccepteerd hebt, omdat je denkt dat er 
niets aan te doen is, omdat er niets gevon-
den is, is er heel vaak wél wat aan te doen. 
Bijvoorbeeld mensen die al jaren jicht 
hebben, kunnen met een aangepast voe-
dingspatroon geholpen worden. Mensen 
weten niet altijd wat goed voor hen is. Een 
mesoloog helpt hen hierachter te komen.’ 

Wat houdt de behandeling in?
Aan de hand van een vragenlijst en in-
takegesprek vormt de mesoloog zich 
een beeld van de patiënt. Er volgt een 
lichamelijk onderzoek, waaronder de 
Electro Fysiologische Diagnostiek, dit 
is een meetmethode waarbij 80 á 100 
acupunctuurpunten gemeten worden 
met een meetapparaat.  Inga: ‘Als de 
dysfuncties en de therapie in het onder-
zoek zijn vastgesteld volgt er een advies 
hoe de patiënt eraan kan werken om be-
ter in balans te komen.  Dit advies kan 
een levensstijladvies of voedingsadvies 
inhouden en kan ondersteund worden 
door het innemen van kruiden, homeo-
pathische middelen, vitaminen en andere 
supplementen. Ook kan er doorverwezen 
worden naar bijvoorbeeld een osteopaat.’ 
Mesologie staat ervoor om met behulp 
van de diverse geneeswijzen de mens ge-
zond te maken en er wordt gestreefd naar 
een goede samenwerking met artsen,  
specialisten, en/of andere disciplines in 
de gezondheidszorg.

Schipper Wonen 

door Anneke Martens-van der Vlugt 
Al jaren is Schipper Wonen een van 
onze vaste adverteerders in hei & wei. 
Tijd om er eens een kijkje te nemen. 
Het bedrijf, dat al meer dan een hal-
ve eeuw bestaat, is thans gevestigd in 
een prachtig verbouwde boerderij aan 
de Kerkstraat 45, midden in het dorp 
Huizen. 

De winkel heeft een gezellige, warme 
uitstraling. Sjaak en Florien Schipper, 
die het stokje van Sjaaks ouders overna-
men, renoveerden eigenhandig de boer-
derij met behoud van bijzondere stijl-
kenmerken, zoals de oude houten balken 
en fraaie wandkasten. U kunt er voor 
alle onderdelen van woninginrichting 
terecht, zoals gordijnen, tapijten, vloer-
delen, behang, zonwering en meubel-
stoffen. U bent altijd van harte welkom 
om vrijblijvend binnen te lopen en de 
uitgebreide collecties in zowel het lagere 
als hogere segment te bekijken. Het op-
meten en advies aan huis zijn natuurlijk 
kosteloos. Schipper Wonen heeft tot eind 
september een kortingsaktie van 15% op 
gordijnstoffen met grote patronen van 
het merk Toppoint en geeft ook elk half 
jaar een gratis af te halen magazine uit. 

Doe inspiratie op en laat u bij Schipper 
Wonen adviseren om van uw huis weer 
een echt thuis te maken! Voor verde-
re informatie: Schipper Wonen, Kerk-
straat 45 1271 RK Huizen tel. 5252225,  
www.schipperwonen.nl.

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

www.sterkmesologie.nl
Sterk Praktijk voor Mesologie

Tel. 06-14464191
welkom@sterkmesologie.nl 
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Huizerweg - Torenlaan 1952
De gemeentelijke vuilniswagen (van de Dorpsstraat naar de Torenlaan) die, zo-
als we dat toen noemden, ‘de wijk inging’ om huisvuil op te halen. Deze Ford 
was multifunctioneel. Er werd maar twee en later drie dagen per week vuilnis 
opgehaald. Het bovenste gedeelte van de laadruimte kon er daarom afgehaald 
worden en zo kon de wagen als gewone vrachtwagen dienst doen. De boven-
kant had aan beide zijden drie kleppen die omhoog geschoven werden om de 
vuilnisbakken erin te legen. Dit gebeurde met mankracht en het was zwaar 
werk, want je moest de bakken boven je macht tillen. Als de wagen vol zat, 
werden de kleppen dichtgeschoven om te voorkomen dat men onderweg iets 
verloor en reed men naar de stort, toen nog aan de Meentweg/hoek Bergweg. 
Hoeveel makkelijker gaat het nu ruim 65 jaar later. Mooi te zien hoe ruim en 
vooral hoe rustig het dorp toen was. De winkel van Jan Vos en het wachthuis-
je van de NMB, waar destijds Van Doornik de scepter zwaaide, is nog goed 

herkenbaar. Nu schenkt Gordon er een bakkie troost. De bakkerij van Frank en 
daarnaast de garage van Roegiest. Nu allemaal Albert Heijn. 

Aangeleverd door Frans Ruijter

Een verdeeld huis? 

door Jan Greven
Een mooie voorjaarsavond. Bijna al zomer. In het Gemeentehuis het eerste 
Rondetafelgesprek van de nieuwe Raad. Nou ja, nieuw. Tien oude gezichten, 
vijf nieuwe. De start is een beetje moeizaam. De geluidsinstallatie laat het 
afweten. Het verblijf op de publieke tribune heeft daardoor iets van een 
gehoortest. Hoe vaak kun je ‘Harder!’ roepen zonder irritant te worden? 

Gelukkig valt de verstaanbaarheid mee, 
al is de opkomst van de microfoon niet 
gunstig geweest voor de kunst van het 
goed gearticuleerd spreken. Ook lijkt 
nog maar een enkeling te weten dat 
een korte rust tussen twee zinnen de 
verstaanbaarheid van het gesprokene  
ten goede komt. Niettemin haal ik, schat 
ik, zo’n 80 % met uitschieters naar be-
neden bij bepaalde sprekers. Toch niet 
slecht. 

Wat ik zoal hoorde? Nou, dat de forma-
tie van het nieuwe college van B&W 
zo goed als rond is. Niet een beetje te 

snel gegaan?, vroeg de oppositie. In La-
ren zijn ze nog lang niet zo ver.  Maar 
in Eemnes wordt het nieuwe college al 
geïnstalleerd. Wij zitten er net tussen 
in. Aldus de coalitie. Hebben jullie nog 
gekeken naar onze programmapunten, 
vraagt de oppositie. Zouden ze wel lo-
gisch vinden. De coalitie heeft acht ze-
tels, zij zeven. Qua stemmen is dat fifty/
fifty. Waarom zou je de helft van de in-
woners niet serieus nemen? 

De coalitie-reactie van Anne-Marie Ken-
nis van Hart voor Blaricum, de grootste 
coalitiepartij, was eerst wat afstandelijk: 

We kennen de standpunten van de ande-
re partijen. We hebben alle programma’s 
gelezen en we hebben zeker punten van 
overeenstemming gezien, we hebben 
een brief gestuurd en om toevoegingen 
gevraagd. Of ze ook wat ging doen met 
die toevoegingen, zei ze niet. Misschien 
was haar reactie voor het CDA toch iets 
te afstandelijk. We hebben de afgelopen 
vier jaar constructief samengewerkt, met 
respect voor elkaars standpunt, we bekij-
ken alle dossiers met een open mind, in 
het belang van de burger, aldus CDA-er 
Gerard Knoop. Dat klonk guller.

De VVD, opnieuw in de oppositie, was 
er als de kippen bij. Nu al een streep licht 
in de coalitie!, concludeerde de nieuwe 
VVD-leider René Wiegel. Maar dat werd 
schielijk ontkend. De coalitie wilde open 
samenwerking met alle partijen. Una-
niem. Al bleek op dat punt ook oud zeer. 

Het Democratisch Alternatief Blaricum 
van Rob Bruintjes had de maandag voor 
de verkiezingen nog een motie van wan-
trouwen tegen wethouder Boersen inge-
diend. De herinnering deed de discussie 
toch weer in stekeligheden belanden, 
terwijl het allemaal zo harmonieus was 
begonnen. Jammer, vond Bea Kukupes-
sy van de Blaricumse Partij. Laten we zo 
niet beginnen. Laten we elkaar eerst eens 
beter leren kennen. 

Gelukkig gaat dat gebeuren. Er is iets ge-
pland. Een bijeenkomst. Voor de saam-
horigheid. Dat lijkt me verstandig. Hele-
maal aan het einde noemde VVD-leider 
Wiegel toch nog de olifant in de kamer. 
Niemand zit te wachten op een fusie 
zoals beoogd door de Provincie, zei hij, 
maar bereid je er wel op voor. Een goed 
advies. Een verdeeld huis houdt geen 
stand. 

Straatnamen verklaard… Noolseweg
door Frans Ruijter
In het verleden heette de weg ‘Voor den Toren’. Logisch, gelet op de ligging nabij 
de kerk. Om verwarring te voorkomen met de bijna parallel lopende Torenlaan, 
veranderde men de naam in Noolseweg. 

‘Nol’ of ‘Nolle’ is een verhoging in het 
landschap, ooit ontstaan door zandver-
stuivingen. Deze kwamen hier vroeger 
in dit gedeelte van het dorp voor. De 
Noolseweg loopt vanaf de Piepersweg 
bij het Burgemeester Klaarenbeekpark 
in westelijke richting tot aan de grens 
met Laren. Ook in Laren heet de weg 
Noolseweg. Aan de Noolseweg liggen 
nog akkers in de ‘engh’. Aanwonenden 
verbouwen daar, verenigd in de Stich-
ting Boekweitakker Blaricum (opgericht 
1966), het eeuwenoude gewas boekweit. 

Op het traditionele feest eet men met el-
kaar boekweitpap. Nu als traditie en van 
weelde, vroeger was het ‘pap voor arme-
lui’. De bekende architect Th. W. Rueter 
heeft grote invloed gehad op de bebou-
wing aan deze weg. In de eerste helft van 
de twintigste eeuw heeft hij zeven pan-
den ontworpen, waaronder het huis waar 
hij zelf woonde;‘Langenakker’ op num-
mer 25. Ook staan er nog verschillende 
koloniehuisjes van de ‘Kolonie van In-
ternationale Broederschap’ die van 1899 
tot 1911 in Blaricum heeft bestaan. 

Hei&wei_nr506.indd   7 01-05-18   11:19



Drie Blaricummers ontvingen 
ter gelegenheid van Koningsdag 
een Koninklijke onderschei-
ding. De heren Cohn, Keune 
en Ruiter zijn benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Burgemeester Joan 
de Zwart-Bloch reikte de bij de 
onderscheidingen behorende 
versierselen uit aan de deco-
randussen.
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Drie Koninklijke onderscheidingen in Blaricum

V.l.n.r.: de heer Ruiter, de heer Cohn, burgemeester Joan de Zwart-Bloch, de heer Keune

ORANJETOAST

Traditiegetrouw was 
er vrijdag 27 april de 
‘Oranjetoost’. Alle 
Blaricummers die in het 
verleden een Koninklijke 
onderscheiding hebben 
gekregen, waren uitgeno-
digd om samen met het 
gemeentebestuur en de 
Oranjevereniging het glas 
te heffen ter gelegenheid 
van Koningsdag.

Zaterdag 21 april vormde Blaricum het decor voor de brandweer-
wedstrijden van de provincie Noord-Holland. Aan burgemeester 
Joan de Zwart-Bloch de eer om de prijzen uit te reiken.

De eerste plaats in de categorie ‘hoge druk’ werd gewonnen door: 
VR-Zaanstreek-Waterland post Pr. Bernhardplein – 2. De eerste 
plaats in de categorie ‘112’ ging naar: 1 * BRW-Gooi & Vechtstreek 
post Muiden.

Volgens Hans van Riet, postcoördinator Blaricum, was het een 
geslaagde dag: “Als wij door deze manier van toetsen onze kennis 
kunnen vergroten, zijn wij beter voorbereid om incidenten veilig en 
adequaat op te lossen. Het deelnemen aan de vaardigheidstoets 
versterkt de teamgeest. Daarom is een niet onbelangrijk onderdeel 
van deze dag het aanhalen en verstevigen van de contacten tussen 
de verschillende brandweercollega’s en korpsen.”

Prijsuitreiking brandweerwedstrijden provincie Noord-Holland
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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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Kerkpad 4, 1261 TJ, vellen van 4 bomen, veranderen van bestaande uit- en/of inrit en 
aanpassen van de kleur van de gevel

• Onder Den Dael 20, 1261 CN, renoveren van de villa en bouwen van een aanbouw
• Koning Willem III Laan 1A, 1261 AC, vellen van 2 bomen
• Zuiderzeedreef 9R, 1262 AE, plaatsen van zonwering op de 3e etage van het apparte-

mentencomplex
• Oude Huizerweg 9, 1261 BD, maken van een inrijpoort
• Bussummerweg 32, 1261 CA, vellen van 15 bomen
• Kerkpad 19, 1261 TH, plaatsen van een schutting
• Onder Den Dael 21, 1261 CN, schilderen van de buitenkozijnen aan gemeentelijk mo-

nument
• Eerste Molenweg 31, 1261 TC, maken van een opbouw op bestaande uitbouw achter
• Bij de Berg 2, 1261 XN, vellen van 1 boom
• Schapendrift, nummer onbekend, sectie E nummer 2936, pcnb, oprichten van 

4-onder-1-kapwoningen
• Koggewagen 24, 1261 KC, plaatsen van een erfafscheiding
• Sectie D nummer 3979, pcnb, oprichten van een woning en aanleggen van een 

nieuwe in- en/of uitrit

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

• Pastoor de Saeyerweg 2A, 1261 GN, plaatsen van een erfafscheiding
• Huizerweg 11, 1261 AS, vervangen van de dakkapellen, renoveren van de badkamers 

en restylen van de kamers
• Draverspad 10, 1261 TZ, vergroten van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
• Harmsen van der Beeklaan 10, 1261 pcnb, oprichten van een woning
• Achter Capitten voor 3, 1261 JT, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Rongen voor 3, 1261 VC, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Schapendrift voor 10 naast Windvang 20, 1261 HL, vellen van 1 boom  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Windvang voor 2, 1261 TS, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Fransepad voor 46, 1261 JG, vellen van 3 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Rigterskamp tegenover 2, 1251 TN, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Rigterskamp achter 14 zijde Hazeleger, 1261 TN, vellen van 1 boom  

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

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

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Prins Hendriklaan naast 19, 1261 AH, vellen van 2 bomen  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Koningin Wilhelminalaan voor 2, 1261 AG, vellen van 4 bomen  

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

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

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Loverspad naast en achter Stobbe 20, 1261 LD, vellen van 2 bomen  

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

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

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Stobbe voor 31 en 37, 1261 PM, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

VERLEENDE APV VERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besloten door burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het 
hun bevoegdheid betreft:
•  Vergunning voor het organiseren van diverse activiteiten ten behoeve van 

‘Oranje Vereniging Blaricum 80 jaar’ van 25 tot en met 27 mei in en om Het 
Vitus aan de Kerklaan 10.

•  Vergunning voor het organiseren van ‘De Ronde van Blaricum’ ten behoeve 
van ‘Oranje Vereniging Blaricum 80 jaar’ op 27 mei van 13.00 tot 16.00 uur op 
diverse wegen in Blaricum.

VERKEERSMAATREGELEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Op zaterdag 26 mei is er ponyrijden op de Sint Vitusweg. De weg is hiervoor afge-
sloten tussen 11.00 en 13.00 uur.

Op zondag 27 mei is er een wielerronde. In verband met dit evenement zijn deze 
wegen tussen 13.00 en 17.00 uur gesloten voor al het verkeer:

• Kerklaan
• Pastoor Jongeriusweg
• Kerkpad
• Fransepad tussen de Tweede Molenweg en de Stachouwerweg
• Brinklaan tussen de Angerechtsweg en het Fransepad
• Dorpsstraat tussen de Brinklaan en het Fransepad
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adequaat op te lossen. Het deelnemen aan de vaardigheidstoets 
versterkt de teamgeest. Daarom is een niet onbelangrijk onderdeel 
van deze dag het aanhalen en verstevigen van de contacten tussen 
de verschillende brandweercollega’s en korpsen.”
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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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Kerkpad 4, 1261 TJ, vellen van 4 bomen, veranderen van bestaande uit- en/of inrit en 
aanpassen van de kleur van de gevel

• Onder Den Dael 20, 1261 CN, renoveren van de villa en bouwen van een aanbouw
• Koning Willem III Laan 1A, 1261 AC, vellen van 2 bomen
• Zuiderzeedreef 9R, 1262 AE, plaatsen van zonwering op de 3e etage van het apparte-

mentencomplex
• Oude Huizerweg 9, 1261 BD, maken van een inrijpoort
• Bussummerweg 32, 1261 CA, vellen van 15 bomen
• Kerkpad 19, 1261 TH, plaatsen van een schutting
• Onder Den Dael 21, 1261 CN, schilderen van de buitenkozijnen aan gemeentelijk mo-

nument
• Eerste Molenweg 31, 1261 TC, maken van een opbouw op bestaande uitbouw achter
• Bij de Berg 2, 1261 XN, vellen van 1 boom
• Schapendrift, nummer onbekend, sectie E nummer 2936, pcnb, oprichten van 

4-onder-1-kapwoningen
• Koggewagen 24, 1261 KC, plaatsen van een erfafscheiding
• Sectie D nummer 3979, pcnb, oprichten van een woning en aanleggen van een 

nieuwe in- en/of uitrit

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

• Pastoor de Saeyerweg 2A, 1261 GN, plaatsen van een erfafscheiding
• Huizerweg 11, 1261 AS, vervangen van de dakkapellen, renoveren van de badkamers 

en restylen van de kamers
• Draverspad 10, 1261 TZ, vergroten van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
• Harmsen van der Beeklaan 10, 1261 pcnb, oprichten van een woning
• Achter Capitten voor 3, 1261 JT, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Rongen voor 3, 1261 VC, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Schapendrift voor 10 naast Windvang 20, 1261 HL, vellen van 1 boom  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Windvang voor 2, 1261 TS, vellen van 1 boom (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Fransepad voor 46, 1261 JG, vellen van 3 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Rigterskamp tegenover 2, 1251 TN, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Rigterskamp achter 14 zijde Hazeleger, 1261 TN, vellen van 1 boom  

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

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

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Prins Hendriklaan naast 19, 1261 AH, vellen van 2 bomen  

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Koningin Wilhelminalaan voor 2, 1261 AG, vellen van 4 bomen  

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

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

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Loverspad naast en achter Stobbe 20, 1261 LD, vellen van 2 bomen  

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

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

(Gemeentelijke Kaplijst 2018)
• Stobbe voor 31 en 37, 1261 PM, vellen van 2 bomen (Gemeentelijke Kaplijst 2018)

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit

VERLEENDE APV VERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besloten door burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het 
hun bevoegdheid betreft:
•  Vergunning voor het organiseren van diverse activiteiten ten behoeve van 

‘Oranje Vereniging Blaricum 80 jaar’ van 25 tot en met 27 mei in en om Het 
Vitus aan de Kerklaan 10.

•  Vergunning voor het organiseren van ‘De Ronde van Blaricum’ ten behoeve 
van ‘Oranje Vereniging Blaricum 80 jaar’ op 27 mei van 13.00 tot 16.00 uur op 
diverse wegen in Blaricum.

VERKEERSMAATREGELEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Op zaterdag 26 mei is er ponyrijden op de Sint Vitusweg. De weg is hiervoor afge-
sloten tussen 11.00 en 13.00 uur.

Op zondag 27 mei is er een wielerronde. In verband met dit evenement zijn deze 
wegen tussen 13.00 en 17.00 uur gesloten voor al het verkeer:

• Kerklaan
• Pastoor Jongeriusweg
• Kerkpad
• Fransepad tussen de Tweede Molenweg en de Stachouwerweg
• Brinklaan tussen de Angerechtsweg en het Fransepad
• Dorpsstraat tussen de Brinklaan en het Fransepad
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Let op! 
Geen snelle buit achter de ruit!

Bij een prettige en veilige leefomgeving hoort een goed netwerk van verkeer en 
vervoer. Hiervoor is een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2017-2021 opge-
steld. Daarin staan vijf deelplannen voor verkeersmaatregelen in het oude dorp 
Noord, waarmee we binnenkort gaan starten. Dat willen we graag samen met 
bewoners doen. 

Deze verkeersmaatregelen zijn gepland 
•  Fietsvoorziening op of langs de Bergweg/Meentzoom-West, in combinatie met een 

wegreconstructie. 
•  Veiliger inrichten kruispunt Fransepad/Burgemeester Le Coultredreef/Meentzoom.
•  Plan voor opheffen verbod voor autoverkeer om rechtsaf te slaan vanaf Randweg 

Oost naar de Burgemeester Le Coultredreef. 
•  Plan voor opheffen inrijverboden Statenkamer en Ludenweg vanaf de Meentzoom.
• Plan voor opheffen verbod voor vrachtauto’s op de Burgemeester Le Coultredreef.

Bewonersbijeenkomst op woensdag 16 mei om 20.00 uur
U bent van harte welkom op woensdag 16 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis 
in Blaricum (Kerklaan 16). Daar vertellen we meer over de maatregelen, op welke 
manier welke maatregel wordt onderzocht en wat de vervolgstappen zijn. Daarna 
kunt u vragen stellen en aangeven wat u ervan vindt. 

Meer informatie
Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2017-2021 kunt u inzien via 
www.blaricum.nl (Wegen en Groen > Verkeer en Vervoer).

Bewonersbijeenkomst verkeers-
plannen oude dorp Noord
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03 | 4 mei 2018 | week 18 | Gemeentenieuws

De afgelopen tijd zijn er meerdere woninginbraken gepleegd waarbij een ruit werd 
ingegooid. Let daarom goed op dat u geen kostbare spullen in het zicht laat liggen.

Berg ze op
Het is een brutale methode: inbrekers zien op tafel een tablet liggen, gooien met een 
zwaar voorwerp (bijvoorbeeld een steen of een bloempot) het raam in en grissen de 
‘snelle buit’ van tafel. In bijna alle gevallen gaat het om een laptop, tablet of mobiele 
telefoon. Zorg er daarom voor dat waardevolle spullen niet zichtbaar in de woning 
liggen, maar berg ze op. Deze inbrekers gaan graag voor een ‘snelle’ buit. 

Getuigen gezocht
De rechercheurs van het Woninginbrakenteam zijn een onderzoek gestart naar deze 
woninginbraken en vragen getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien van één van 

deze inbraken 
of heeft u 
andere infor-
matie? Neem 
dan contact 
op met het 
Woning-
inbrakenteam 
via 0900-8844. 
Anoniem uw 
informatie 
delen kan ook! 
Bel dan met 
Meld Misdaad 
Anoniem via 
0800-7000.

Voor de meeste hagen is dit de beste periode om ze te snoeien. Op tijd snoeien is 
nodig om de groene erfscheiding compact en mooi in model te houden. Maar een 
goed gesnoeide haag voorkomt ook onveilige situaties door ‘overhangend groen’. 

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

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

Houd het groen binnen de perken

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw huishoudelijk afval in mei op 
andere dagen in. In plaats van op:

•  donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) wordt uw huishoudelijk afval op 
woensdag 9 mei opgehaald. 

•  maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) wordt uw huishoudelijk afval op 
dinsdag 22 mei opgehaald.

AFVALINZAMELING ROND FEESTDAGEN

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

Het sportstimuleringsproject ‘Sjors Sportief’ heeft in de BEL-gemeenten een vliegende start gemaakt. Sjors blijkt erg 
populair, want al veel basisschoolkinderen hebben zich voor een sportkennismakingsactiviteit ingeschreven.

Sjors Sportief is het gezicht van Sportstimulering Nederland. Deze vrolijke mascotte maakt kinderen enthousiast 
om kennis te maken met allerlei sporten. Zonder meteen lid te hoeven worden van een (sport)vereniging. 

Boekje ‘Sjors Sportief’
De BEL-gemeenten en lokale (sport)verenigingen hebben hun krachten gebundeld en zijn samen tot 
het boekje ‘Sjors Sportief’ gekomen. Hierin worden meer dan veertig (voornamelijk gratis) sport-
kennismakingsactiviteiten aangeboden. Alle basisschoolkinderen uit Blaricum, Eemnes en Laren 
kregen begin dit jaar een exemplaar.

Inschrijven kan nog steeds
Sindsdien hebben al veel kinderen ‘geproefd’ aan de activiteiten van hun keuze. En dat kan nog steeds. 

Tot aan het eind van het schooljaar kunnen kinderen zich opgeven via de Sjors Sportief App of via 
www.sjorssportief.nl 
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Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

Sjors Sportief laat kinderen kennismaken met sport

Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting stuk? Als u het meldt dan 
herstellen wij het. U kunt uw melding doen via www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Melding openbare ruimte). Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, de exacte loca-
tie en indien van toepassing het nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens 
niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het meldpunt is bereikbaar op maandag 
tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

De gemeentediensten zijn in mei op de onderstaande dagen gesloten.
• Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
•  Vrijdag 11 mei: Brugdag (een vrije dag tussen een bestaande feestdag en 

het weekend)
• Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag

Ook is telefoonnummer 14 035 niet bereikbaar. Op overige dagen zijn wij 
geopend op de gebruikelijke tijden.

SLUITING GEMEENTEDIENSTEN OP 
FEESTDAGEN

Sluiting Advies- en informatiepunt 
sociaal domein HBEL op feestdagen
Inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren kunnen bij het Advies- en informa-
tiepunt sociaal domein HBEL (www.adviesinformatie.nl) terecht met alle vragen over 
zorg, welzijn, kinderen, jeugd(hulp), werk en inkomen. Vanwege de feestdagen is het 
Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL in mei niet bereikbaar op:

• Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
•  Vrijdag 11 mei: Brugdag (een vrije dag tussen een bestaande feestdag en het 

weekend)
• Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag
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Vrienden van het Gooi Bevrijd
Dit jaar is er een burgerinitiatief ontstaan onder de naam ‘Vrienden van het 
Gooi Bevrijd’ voor de jaarlijkse komst van voertuigen uit de Tweede Wereldoor-
log met veteranen.

Dit jaar herdenken wij het feit dat 73 jaar 
geleden de nazi’s op 5 mei hun overga-
ve tekenden in Wageningen. Daarmee 
kreeg Nederland, na vijf lange jaren van 
bezetting en onderdrukking, haar lang 
verwachte vrijheid terug. Op 7 mei trok-
ken de eerste Canadese troepen ‘t Gooi 
binnen. We vieren de vrijheid in Blari-
cum op zondag 6 mei van 16.30-18.00 
op het Oranjeweitje met een bevrijdings-
borrel. Rond 16.30 uur zullen daar de 
eerste voertuigen verwacht worden van 
het convooi ‘Het Gooi Bevrijd’; maar 
liefst 75 authentieke Tweede Wereld-
oorlog-voertuigen en –motoren maken 
hun opwachting met een 5-tal speciale 
gasten: een Amerikaanse en vier Brit-

se Tweede Wereldoorlog-veteranen. U 
wordt in de gelegenheid gesteld deze 
mannen, allen ver in de 90, te ontmoeten. 
Het convooi zal omstreeks 18.00 uur de 
motoren weer starten richting hun kam-
pement op de Woensberg.

U bent van harte uitgenodigd om deze 
feestelijke intocht van nabij mee te ma-
ken en u kunt er een door het Vitus ter 
plaatse verzorgd hapje en drankje bestel-
len. U wordt allen vriendelijk verzocht 
om allemaal onze Nationale Driekleur te 
laten wapperen. Op vrijdag 4 mei uiter-
aard halfstok, maar op zaterdag en zon-
dag voluit.  
www.hetgooibevrijd.nl

Familieberichten
Overleden
08-02-2018  Veronica Johanna 

Theresia Vos-Vos, 
geboren 09-03-1927

01-03-2018  Hermanus Jozef 
(Herman) Rigter,  
geboren 03-01-1930

04-03-2018  Johannes Lambertus (Jan) 
Majoor,  
geboren 30-08-1951

12-03-2018  Johanna Maria Schouten-
Corsius,  
geboren 11-07-1929

18-03-2018  Lidwina Alida (Lidwien) 
Duurland,  
geboren 24-04-1933

19-03-2018  Peter van Wingerden, 
geboren 30-11-1945

24-03-2018  Petrus Antonius Henricus 
(Piet) van den Bergh, 
geboren 12-06-1931

01-04-2018  Herman Wijmans, 
geboren 11-12-1929

16-04-2018  Alijda (Puck) Brandsen-
Ritsema,  
geboren 18-03-1920

Geboren
07-02-2018  Aivin Peter Alexander 

Splint
12-02-2018  Puck Luci Maria van 

Zanten
17-02-2018 Tijn Joas Jonkman
20-02-2018    Melle Milo Harsevoort
02-03-2018 Jack Tobias Bozelie
05-03-2018 Mats Eric Kees Houthoff
08-03-2018  Julian Diederik Frank 

Sjardijn
11-03-2018 Johannes Theo Dozy
14-03-2018  Victoria Bobbi Sophie 

Thole
21-03-2018 Lex Pieter den Breejen
04-04-2018 Sofie van den Berg

Huwelijken/partnerschap
27-02-2018  Jim Le Duc en Danielle 

Annemarieke Schut

Colofon
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Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 27 mei Impressionism & 
beyond. A Wonderful Journey. Openings-
tijden 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 t/m 22 sept expositie 
Klaas Fernhout, tekeningen, aquarellen, 
schilderijen. 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.
Mauve Restaurant & Bar Laren t/m  
31 mei expositie van Marja Orme-
ling Fine Art Als kijken zien wordt.  
www.marja-ormeling.com. 
I.s.m. I-Laren Gallery nancy@i-laren.nl.
Rosa Spier Huis t/m 10 juni expositie 
Eric de Nie (schilderijen en aquarel-
len) en Berend Bodenkamp (ruimtelijk 

werk). Openingstijden: dagelijks 10.00-
16.00 uur. De tentoongestelde kunst is 
te koop. Andere culturele activiteiten zie 
www.rosaspierhuis.nl.

WELZIJN/ CULTUUR
Fietsgilde ’t Gooi bijzondere fietstoch-
ten met gids en uitleg over de geschiede-
nis en cultuur van het gebied in de maan-
den mei t/m september. 
www.fietsgilde.nl.
Cursus Zelfhypnose 28 mei, 4, 11 en 
18 juni van 19.30-22.00 uur. Zelfhyp-
nose voor meer rust en energie, afvallen 
en pijnbestrijding. Info en aanmelden:  
Bernard Ligtenberg, tel. 5316849.  
Happy Spirit Days een charmant festi-
val op 15, 16 en 17 juni op en rond een 
mooie monumentale boerderij in het 
oude dorp. Om het kleinschalige karak-
ter te waarborgen zijn er per dag niet 
meer dan 300 kaarten beschikbaar. Elk 
ticket is inclusief drie workshops naar 
keuze. Zie voor meer informatie & tic-
kets www.happyspiritdays.nl. 
In Gooijers Erf van 10 mei t/m 20 juli 
is theetuin ‘In Gooijers Erf’ aan de Scha-
pendrift 1b op donderdag en vrijdag 

van 10.00-17.00 uur, in september op 
afspraak. Ook open in het tuinweekend 
op 16 en17 juni en tijdens de atelierroute 
in september: met beelden van Margot  
Pistor. Er wordt koffie en thee met taart-
jes geserveerd en u kunt reserveren voor 
een uitgebreide lunch via 06-25326949. 
Dorpsdiner Laren op 10 juni in de schil-
derachtige nieuwe tuin van Singer Laren. 
Er is plaats voor 450 gasten en het aantal 
reserveringen gaat hard. Kaarten voor 
deelname kosten € 44,50 per couvert. 
Voor het eerst organiseert de Rotary ook 
een loterij. Door loten te kopen kunnen 
de deelnemers exclusieve prijzen win-
nen. Met de deelname aan het diner en 
de loterij dragen de gasten rechtstreeks 
bij aan een van de tien projecten van lo-
kale goede doelen waarvoor de Rotary in 
totaal minimaal € 25.000 wil ophalen. 
Naast toegang tot het Dorpsdiner kunnen 
de deelnemers met hun toegangsbewijs 
van dinsdag 5 juni tot en met zondag-
middag 10 juni gratis de nieuwe tentoon-
stelling Geschilderde tuinen in Singer 
Laren bezoeken. Aanmeldingen voor het 
Dorpsdiner en loten worden verkocht via 
de website www.dorpsdiner.nl.

Oranjevereniging Blaricum 80 jaar 25 
mei 14.00 uur Vitus muziekmiddag voor 
ouderen met een optreden van de Pauwer- 
girls. 26 mei tussen 10.00-12.00 uur  
Vitus poppenkast voor 6 à 7-jarigen en 
een doorlopende voorstelling van de film 
’40 jaar OVB’, 11.00-13.00 uur pony- 
rijden op de Vitusweg, 13.00-15.00 uur 
Vitus interactief programma voor de 
jeugd 7-13 jaar, vanaf 21.00 uur Vitus 
feestavond met The Spikes. Zondag 
27 mei 11.00-12.30 uur Vitus brunch, 
13.00-16.00 uur Blaricumse Wieler- 
ronde i.s.m. wielerploeg Moeke Spijk-
stra, start/finish Vitus, 16.00-19.00 uur 
prijsuitreiking en afterparty Vitus. 
www.oranjevereniging.nl.
Repair Café 12 mei 10.00-13.00 uur 
dorpshuis Blaercom. 

REUMACOLLECTE
Voor het Reumafonds is ook dit jaar 
weer in het oude dorp gecollecteerd. De  
collectanten en gulle gevers worden har-
telijk bedankt voor het mooie bedrag  
van € 1347,22.  Het geld komt in zijn 
geheel ten goede aan wetenschappelijk 
onderzoek en patiënten-activiteiten. 

Jaarvergadering hei & wei 
Hierbij nodigt de Stichting Dorpsblad Blaricum (hei & wei) de inwoners uit voor 
de jaarvergadering op 28 mei om 21.00 uur in Blaercom. U bent van harte welkom. 
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