
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.

41e jaargang
nr. 507

1 juni 2018

hei & weihei & wei
w

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

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

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

Eerste editie Blaricum Music Festival 
een feit!

Van 5 t/m 8 juli vindt voor de eerste keer het Blaricum Music Festival plaats. 
De editie van 2018, gericht op met name klassieke muziek uitgevoerd door 
een keur aan internationale bekendheden, bestaat uit negen topconcerten, 
masterclasses door beroemde pedagogen en de eerste ooit in Nederland 
gehouden tentoonstelling over de beroemde Italiaanse vioolbouwer Antonio 
Stradivari, natuurlijk mét een groot aantal topstukken uit zijn oeuvre. 

De concerten vinden plaats in de dorps-
kerk, de masterclasses in Société Wexxs 
en de tentoonstelling in Kunsthandel 
Studio 2000. De tuin van Achterom 1 
wordt ingericht voor mensen die cate-
ringarrangementen hebben besteld en in 
Achterom 1 worden de infobalie en tic-
ketshop gehuisvest. Naast de ingang van 
de dorpskerk kunnen rond de concert-
tijden losse drankjes en hapjes worden 
gekocht. 

Peter Santa
Initiatiefnemer van het festival is de 
sinds 15 jaar in Blaricum woonachtige 
dirigent en cultureel ondernemer Peter 
Santa. Hij liep al jaren rond met het idee 
om in Blaricum een muziekfestival te 
organiseren zoals die jaarlijks in onder 
andere de Zwitserse dorpen Gstaad en 
Verbier worden gehouden (maar dan na-
tuurlijk zonder de Zwitserse bergen…). 
Na een gesprek met burgemeester Joan 
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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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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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 1

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
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januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
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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
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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.� 

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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Word jij onze 
nieuwe collega?
Veel enthousiaste en gedreven dorps-
genoten hebben zich, in de loop van 
de inmiddels ruim 500 nummers, in-
gezet voor ons dorpblad. Voor kortere 
of langere tijd, als onder meer; (eind)
redactielid, bestuurslid, fotograaf, cor-
rector, incidenteel schrijver, webbe-
heerder, noem maar op. 

Hei & wei is nu op zoek naar vrijwilli-
gers die ons gezellige en inspirerende 
redactieteam willen uitbreiden en ver-
frissen. Ook zijn wij gericht op zoek 
naar iemand die het eindredactieteam 
wil versterken. 

Redactieleden gezocht
Op dit moment kunnen we binnen de 
redactie nieuwe schrijvers gebruiken; 
schrijven over alledaagse zaken, over 
bijzondere dorpsgenoten, verslag 
doen van de vele mooie evenementen 
in ons dorp en nog veel meer. Hier-
bij is alle ruimte voor eigen inbreng. 
Wij vergaderen 1x per maand, m.u.v. 
de zomermaanden en het interviewen 
en schrijven kun je zelf inplannen. Of 
vind je het leuk om de social media 
voor je rekening te nemen?

De eindredactie zoekt versterking
Voor het momenteel tweekoppige 
eindredactieteam zoeken wij drin-
gend versterking. De taken van de 
eindredactieleden zijn onder meer het 
schrijven van artikelen, het verwerken 
van persberichten en andere binnenge-
komen stukken, zij zijn verantwoor-
delijk voor de lay-out van ons blad, 
onderhouden contacten met diverse 
betrokkenen zoals bijvoorbeeld de be-
zorgdienst en de drukker. Ben jij die 
betrokken dorpsgenoot of -genote die 
het leuk vindt om de touwtjes in han-
den te nemen en stevig aan te willen 
pakken om ons blad nog verder te ont-
wikkelen? 

Wij horen graag!
Interesse? Je kunt contact opnemen 
via redactie@heienwei.nl, uiteraard 
ook voor informatie of bij vragen. 

De stal weer schoon
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de Zwart-Bloch waarin zij aangaf dat 
Blaricum ‘Kunststad 2018’ is, werd het 
voor Peter duidelijk dat alles op alles 
gezet moest worden om de eerste editie 
nog in dit cultuurjaar te realiseren. Het 
gesprek vond plaats in april en de voor-
bereidingstijd, begin juli is de beste tijd 
om een dergelijk festival te organiseren, 
was dus érg kort… Peter zocht naarstig 
naar partners die een deel van het risico 
wilden afdekken en de eerste grotere, en 
naar uiteindelijk is gebleken doorslag-
gevende, privédonatie kwam van Joop 
en Janine van den Ende. Toen kon Peter 
eigenlijk niet meer terug, alleen maar 
vooruit! 

Sponsoring
Het programma is nu klaar en met de 
financiering gaat het langzaamaan de 
goede kant op; een aantal anonieme do-
nateurs heeft een bijdrage toegezegd en 
de door Peter gewenste partnerships met 
lokale partijen beginnen vorm te krijgen. 
Dit betekent niet dat hij nu geen hulp 
meer nodig heeft, integendeel! De be-
groting vertoont nog een gat dat hij de 
komende tijd moet proberen op te vullen 
door zoveel mogelijk sponsoren, partners 
en vrienden aan het festival te verbin-
den. Een vriend van het Blaricum Music 
Festival 2018 betaalt € 1.000,- excl. 6% 
BTW en krijgt hiervoor 10 eersterangs 
concertkaarten, 10 cateringarrangemen-
ten én vermelding op de website en in 
het programmaboek. De kleine meerprijs 
ten opzichte van de gewone prijzen moet 
worden gezien als een stukje sponsoring 
en een blijk van betrokkenheid. 

Informatie 
Peter merkt dat steeds meer mensen écht 

enthousiast beginnen te worden, óók 
weer tijdens zijn recente bezoek aan de 
Blaricumse Ondernemersvereniging en 
dit sterkt hem in het idee dat het Bla-
ricum Music Festival best eens uit zou 
kunnen groeien tot iets héél moois; een 
jaarlijks terugkerend evenement waar 
Blaricum én alle Blaricummers trots op 
kunnen zijn!

Column
door
Sybert Blijdenstein

Een dagje strand…

Zon. Warm. Witte wolken en 
blauwe luchten. Flakkerende 
zeewind. Ik wandel over het 
verre, lege strand. Ben alleen met 
de zee. Vlokken schuim scheren 
langs mijn schoenen. Achter me 
een groepje ruiters. Lijken nog 
ver weg. Ik geniet van de hoge 
golven en het gedonder van de 
branding. Opeens, achter me, 
zwaar gestamp van paardenhoe-
ven. Boven het zee-geweld uit. 
Draai me om. Vier ruiters galop-
peren recht op me af. Briesende 
paarden. Ik sta op hun weg naar 
de vloedlijn. Twee stevige meiden 
op grote paarden. Gevolgd door 
twee meisjes, van een jaar of 
zeven, acht. Op kleinere paarden. 
Opgewonden geschreeuw: ‘Opzij, 
opzij.’ Geen tijd meer voor. Blijf 
staan. Doe schietgebedje. Vlak 
voor mij wijkt het wilde groep-
je uiteen. Net op tijd. Joelend 
daveren ze rakelings langs me 
heen. Stuiterend op hun zadels. 
Eén brok opgenaaide, jeugdige 
overmoed. Verbijsterd staar ik ze 
na. Een paard is toch geen speel-
goed? Dat kan niet goed gaan…  
En, ja hoor. Een paar tellen later 
klinkt een hartverscheurende 
kreet. Het kleinste meisje zeilt 
met gespreide armen en benen 
door de lucht. Als een lappen-
pop. Ze ploft plat op de grond. 
Afgeworpen door haar opgefokte 
paardje. Huilend krabbelt ze 
overeind. Gelukkig ongedeerd. 
De groep is direct gestopt. Maar 
niet het paardje. Dat is op hol 
geslagen. 
Eén van de meiden geeft meteen 
haar paard de sporen. Achter het 
vluchtende paardje aan. Haast 
is geboden. Het dier racet in de 
richting van ’t verre, stampvolle 
strand. Inmiddels gewaarschuw-
de strandpolitie scheurt aan ons 
voorbij. In zelfde richting. Auto, 
ruiter en het vluchtende paardje 
worden kleiner en kleiner. Na 
twintig minuten wachten komt 
de achtervolgende meid terug. 
Met het losgeslagen paardje. 
Aangelijnd. Het bange dier ver-
zet zich nog. Hinnikt. Wil weer 
weg. Schudt zijn hoofd wild heen 
en weer. Wapperende manen. 
Langzaam komt het tot bedaren. 
Ik zijg neer tegen een strandpaal. 
Heb het even helemaal  gehad 
met mijn dagje strand. 
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Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken
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AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

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

Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum e.o.

Franziska Hölscher

Blaricum Music Festival 
5 t/m 8 juli

www.blaricumfestival.com
Peter Santa: 06-28848852 

peter@codacapo.com

Gooise Wandelvierdaagse 
door de eindredactie
Van 20 t/m 23 juni gaat de tiende editie van de Wandelvierdaagse Het Gooi van 
start. Ter gelegenheid hiervan wordt een jubileumboekje uitgegeven en krijgt 
het Goois Natuurreservaat een mooie zitbank op de Zuiderheide aangeboden. 

De vier wandelroutes vormen een kla-
verblad rondom Laren en Blaricum. Er 
wordt gewandeld naar de Lage Vuursche, 
de Eempolder, de buitenplaatsen van 
‘s-Graveland, de dorpskernen van Laren 
en Blaricum en de oude Zuiderzeekust 
tussen Huizen en Naarden. Start- en 
eindpunt is SV Laren. Er kan dagelijks 
10, 20, 30 of 40 km gewandeld worden, 
aantal dagen ook naar keuze. De op-
brengst van de vierdaagse gaat naar regi-

onale goede doelen; Scouting Raboes en 
er is een donatie voor de Stichting Vier 
het Leven. De organisatie is op zoek naar 
een enthousiaste dorpscoach voor Blari-
cum die met een team voor een vrolijke 
ontvangst zorgt als de ruim 1600 deel-
nemende wandelaars door het oude dorp 
trekken. Interesse? U kunt contact opne-
men via www.wandelvierdaagsehetgooi.
nl, hier kunt u zich ook tot 18 juni in-
schrijven voor de vierdaagse. 

Hei&wei_nr507.indd   2 29-05-18   11:36



Tien jaar burgemeester
interview met Joan de Zwart-Bloch door Adrie van Zon

In zijn lezing ‘Het stadse dorp’ op 22 
april jl. in Blaercom ging Paul Schnabel 
in op de sociale cohesie in Blaricum. De 
Blaricumse burgers ontmoeten elkaar 
in verschillende verbanden, maar men 
respecteert elkaars privacy en men loopt 
niet zomaar via de achterdeur bij elkaar 
binnen. Wat heeft dat volgens u voor con-
sequenties voor de nabuurschap, de zorg 
voor elkaar, in ons dorp?

Er zijn in ons dorp verschillende ge-
meenschappen binnen de gemeenschap: 
via verenigingen, vanuit het werk en de 
netwerken, religieuze achtergrond, hier 
geboren en getogen of juist niet, enz. 
Een van mijn opdrachten toen ik tien jaar 
geleden aantrad, was te zorgen voor on-
derlinge verbinding in het dorp. Als be-
langrijkste verbindend element in onze 
gemeenschap zijn er natuurlijk de jaar-
lijks terugkerende evenementen. Ook 
een initiatief als Blaricumse Buurtjes en 
de buurtpreventieverenigingen leveren 
daar een belangrijke bijdrage aan. Dat 
lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar 
voor de samenhang in ons dorp is dit van 
groot belang en alleen mogelijk dankzij 
de enorme inzet van al die vrijwilligers!

Inmiddels ben ik tien jaar verder en ben 
ik op onderdelen ook anders aan gaan 
kijken tegen die opdracht van onderlinge 
verbinding. Voor mij persoonlijk is dat 
altijd een belangrijke drijfveer geweest 
en op veel momenten lukt dat gelukkig 
ook goed. Maar als mensen daarnaast 
gelukkig zijn met die verschillende en 
soms op zichzelf staande entiteiten, dan 
is dat ook prima. Dat staat ook een beetje 
voor wat voor veel mensen het leven in 
Blaricum zo aangenaam maakt. We zijn 
niet voor niets één van de populairste 
woongemeenten van Nederland. Mensen 
hier zijn naast gezelligheid ook op rust, 
ruimte en privacy gesteld.

Kunt u iets zeggen over het herindelings-
voorstel van de provincie?

Als burgemeester ben ik van en voor alle 
inwoners. Sommige inwoners vinden 
dat we tot het uiterste moeten gaan met 
het vechten voor onze zelfstandigheid, 
sommige zijn teleurgesteld maar berus-
ten en anderen vinden dit voorstel voor 
opschaling nog niet ver genoeg gaan. 

De procedure vanuit de Provincie loopt 
op dit moment. In het najaar mogen de 
inwoners en de gemeenteraad hun ziens-
wijze geven op het herindelingsvoor-
stel. Wat ik wel steeds aangeef is dat de 
kwaliteiten die we zo belangrijk vinden 
als verbindend element in ons dorp niet 
uitsluitend worden bepaald door het ge-
meentebestuur, maar vooral door ons als 
inwoners samen met het gemeentebe-
stuur. Wij zijn de dragers van onze ge-
meenschap en bepalen daarmee in hoge 
mate hoe onze leefomgeving eruit ziet 
en zorgen ervoor dat de leefbaarheid van 
ons dorp gekoesterd wordt. Bij de laatste 
bestuurskrachtmeting zag je overigens 
wel dat onze inwoners prijs stellen op 
hun bestuur dichtbij en daar over het al-
gemeen zeer tevreden over zijn.    

Bij uw installatie sprak het u bijzonder 
aan, dat in de profielschets duidelijk 
werd gezocht naar een burgermoeder 
of -vader in plaats van een uitgesproken 
manager. Hoe heeft zich dat in de loop 
der tijd in de praktijk voor u ontwikkeld?

Het wekt soms de indruk dat mijn leven 
bestaat uit lintjes doorknippen, mensen 
bloemen aanbieden en aanwezig te zijn 
op feesten en partijen. Hoewel dat zeker 
een leuk deel van mijn werk is, bestaat 
mijn baan voor het grootste deel uit een 
zakelijke en bestuurlijke kant. Represen-
tatie maakt maximaal een halve dag tot 
een dag in de week voor mij uit. De rest 
van de week, ook vaak ‘s avonds en in 
het weekend, bestaat uit stukken schrij-
ven, lezen en vergaderen. Burgemeester 
zijn is een mooie afwisselende baan die 
24/7 inzet vraagt. Juist dat zakelijke en 
bestuurlijke in combinatie met de con-
tacten met onze inwoners maakt dit vak 
zo aantrekkelijk voor mij. 

Welke zaken zijn voor u in die tien jaar 
het meest aansprekend geweest. Waar 
hebt u het meeste plezier aan beleefd?

Tot een van de meeste aansprekende 
zaken die in die tien jaar bereikt zijn, 
behoort de ontwikkeling van de Blari-
cummermeent; een prachtig project. De 
effectieve start van de bouw in 2008 liep 
ongeveer gelijk met de aanvang van de 
financiële crisis. We prijzen ons nu ge-
lukkig dat we de uitgangspunten en de 

hoge kwaliteitsnorm van de nieuwe wijk 
desondanks overeind hebben kunnen 
houden. Het resultaat mag er zijn.
En ondanks die crisis is er nog veel meer 
gebouwd en ontwikkeld in die tien jaar. 
In de Bijvanck onder meer de renova-
tie van het winkelcentrum, de nieuwe 
Malbak met het wooncomplex, de ‘op-
topflats’ en andere voorzieningen. In het 
oude dorp onder andere de ouderenwo-
ningen op het voormalige terrein van 
de Wingerd en natuurlijk het nieuwe 
gemeentehuis hier in de oude Bernardus 
school.

Privé

Als ik terug kijk lijkt het als de dag 
van gisteren dat ik hier in 2008 begon. 
Maar kijkend naar mijn privéleven weet 
ik dat er in tien jaar veel is veranderd. 
In 2009 zijn onze drie kinderen (en ik) 
bijna tegelijk afgestudeerd. Ze hebben 
inmiddels allemaal hun levenspartners 
gevonden en alle zes hebben ze leuk en 
uitdagend werk. We hebben twee klein-
kinderen en de derde en vierde worden 
binnenkort verwacht. Nadat we zes jaar 
met veel plezier in de ambtswoning in de 
Bijvanck hebben gewoond, hebben we 
vier jaar geleden een heel fijn huis in het 
dorp kunnen kopen. Blaricum is echt ons 
thuis geworden. Als het aan mij ligt gaan 
we hier nooit meer weg!

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Joan de Zwart-Bloch, 
10 jaar burgemeester

Blaricum aan Zee, een update 
door Nelliëtte van Wijck en Sybert Blijdenstein 
Momenteel worden de plannen voor Blaricum aan Zee ‘ver-
diept’; een nadere uitwerking van de kosten en opbrengsten 
van het schiereiland. Zo komt de vaargeul dichter langs het 
schiereiland te liggen. Dit vereist harde oeverbescherming en 
verschuiving van strandjes en gebouwen. 

Ook wordt voldoende tijd genomen voor het zeer zorgvuldig se-
lecteren van een exploitant voor het tijdelijke strandpaviljoen. Ie-
mand die naadloos past in het concept en die ook bereid is over te 
stappen naar een vaste locatie op het schiereiland. 

De raad beslist op 5 juni 
Op 5 juni beslist de raad over de te nemen acties met betrekking 
tot het verwaarloosde Stichtse strand. Wordt het met zand opge-
hoogd? Komt er verlichting? Komen er nieuwe toiletten en meer 
prullenbakken? Dat weten we dus na 5 juni. Maar één ding weten 
we nu al: volgend jaar rond Pasen is het zo ver. Dan staat daar, 
vlakbij het toekomstige Blaricum aan Zee, een prachtig strandpa-
viljoen. Het hele jaar open. Voor jong en oud. Voor een heerlijk 
kopje koffie en ook voor een borrel en maaltijd.  
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Wat doet dat taxibusje drie middagen 
per week op de Singel? 
door Frans Ruijter
Dit wekte mijn nieuwsgierigheid. En als je iets wilt weten, moet je het gaan 
vragen. Ik zag een jongen met een sporttas instappen en herkende hem als 
Zep Boerboom. Zijn moeder Marije zwaaide hem uit. Hier willen hei & wei 
en ik meer van weten…

Michel en Marije Boerboom hebben drie 
kinderen; Benck, Zep en Julie. Zep was 
3½ jaar oud en ging op zijn fietsje met 
zijn broer Benck mee naar het voetbal-
veld van BVV ’31. 

In de zogenaamde ‘bengelbak’ leerde 
hij de basisbeginselen van het spel van 
trainer Roel van Slechtenhorst. Zep heeft 
toen al eens in hei & wei gestaan, nr. 
385, 2012; hij was met zijn team ‘Brazi-
lië Space Cowboys’ kampioen geworden 
bij het onderlinge toernooi voor zesjari-
gen. Met veel plezier voetbalde hij bij 
BVV, maar een nieuwe uitdaging lonk-
te… Zuidvogels Huizen. 

Een goede klik
Na een jaartje ging Zep van Zuidvogels 
naar BFC Bussum, een leuke promotie. 
Daar kwam hij in contact met jeugdtrai-
ner Awi Mohabier, ze hadden al snel een 
klik. Drie jaar lang was Awi zijn steun 
en toeverlaat en maakte een comple-
te voetballer van hem. Bij BFC komen  
scouts van verschillende betaalde ver-
enigingen, zoals: FC Utrecht, AZ, Ajax 
en Vitesse. Zep viel hen op. Zep liep 
al eens zes weken stage bij Ajax toen  
hij acht jaar was. Maar heel bewust 
heeft hij in 2017 gekozen voor Vitesse;  
omdat het er daar gemoedelijk aan toe 
gaat en de jeugdopleiding goed bekend 
staat. 

Vitesse
Het trainingscomplex van de Vites-
se-jeugdacademie is gevestigd op Pa-

pendal in Arnhem. Zep traint daar op 
maandag, dinsdag en donderdag. En 
op zaterdag speelt hij, vergezeld door 
zijn ouders, wedstrijden tegen betaal-
de voetbalclubs door het hele land. Dit 
alles vraagt nogal wat organisatie; voor 
kind, gezin en school. Zep wordt door 
de weeks om 15.00 uur opgehaald (met 
nog drie andere jongens) door Joop, de 
gezellige buschauffeur van Vitesse. De 
basisschool OBB verleent alle medewer-
king. Zo mag hij bijvoorbeeld tussen de 
middag zijn warme maaltijd in de mag-
netron opwarmen. Hij traint van 17.00-
19.30 uur en is dan rond 21.00 uur weer 
thuis. Dit trainen gebeurt op verschillen-
de ondergronden: gras, kunstgras en in 
de zaal. Ook krijgt hij ‘voetbalhuiswerk’ 
mee voor in de vakantie. Op een gras-
veldje vlakbij het vakantiehuisje van zijn 
opa en oma in Spanje doet hij daar zijn 
oefeningen. Afgelopen mei was er een 
toernooi in Finland. Om dit te bekosti-
gen moesten de spelertjes zelf ook een 
financiële bijdrage leveren. Zep verkocht 
in no time rookworsten, met een winst 
van € 190,-. Nog bedankt namens Zep! 

Volgende stap
Volgend schooljaar gaat Zep naar het 
Comenius College in Hilversum. Hij 
heeft kort geleden te horen gekregen dat 
hij volgend seizoen bij Vitesse bij jon-
gens onder de 13 jaar gaat spelen, en dan 

komt ook de vrij-
dag nog bij het 
trainingsschema. 
Dit alles om ho-
pelijk ooit prof-
voetballer te wor-
den, want dat is 
zijn grote droom. 
Op mijn vraag: 
‘Als dat niet zou 
lukken, wat ga 
je dan doen?’, 
antwoordde hij 
resoluut: ‘Dan ga 
ik naar Awi Mo-
habier van BFC 
en hem om raad 
vragen.’ We ho-

pen dat Zep zal slagen in zijn beoogde 
doel, en we dan over een paar jaar weer 
een artikel over hem kunnen schrijven. 

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

Waarom het accepteren van een 
erfenis niet altijd de beste keuze is
een waardevolle tip van een van onze hoofdsponsoren, 
Moulijn Netwerk Notarissen
Als er een dierbare is overleden moet er heel wat worden geregeld om de erfe-
nis af te wikkelen. Als eerste ga je kijken wie de erfgenamen zijn en of er door 
de overledene een testament is gemaakt. De notaris kan dat voor je navragen 
bij het Centraal Testamentenregister waar alle in Nederland gemaakte testa-
menten zijn geregistreerd.

Maar je bent vaak niet de enige belang-
hebbende. Instanties, zoals banken en 
verzekeringsmaatschappijen, kunnen om 
een verklaring van erfrecht vragen. Dat 
is een verklaring van een notaris, waar-
in staat vermeld wie 
is overleden, wie op 
grond van de wet of een 
testament de erfgena-
men zijn en wie de erfe-
nis gaat afwikkelen. De 
notaris vraagt voor die 
verklaring van erfrecht 
aan de erfgenamen of zij wel erfgenamen 
willen zijn: je hoeft namelijk niet zonder 
meer de erfenis te accepteren. 

Je kunt maar een keer kiezen wat je 
wilt
Als je een erfenis accepteert (dit wordt 
‘zuiver aanvaarden’ genoemd) draai je 
namelijk ook op voor alle schulden van 
de overledene. Als er dus meer schulden 
dan bezittingen zijn, moet jij uit je ei-
gen vermogen het tekort betalen. Maar 
het is ook mogelijk om afstand te doen 
van een erfenis (dit wordt ‘verwerpen’ 
genoemd). Je hebt dan geen recht meer 
op spullen van de overledene als aanden-
ken. Je kunt ook een erfenis beneficiair 
aanvaarden. Hiermee bescherm je je 
vermogen tegen de schulden die in een 

erfenis kunnen zitten. Het beneficiair 
aanvaarden, maar ook het verwerpen van 
de erfenis lopen deels via de rechtbank. 
Je notaris kan je hierbij helpen. Je kunt 
als erfgenaam maar één keer kiezen wat 

je wilt. Het is daarom 
belangrijk je door je 
notaris te laten advi-
seren over wat voor 
jou de beste optie 
is. Je hebt overigens 
geen keuze meer als 
je je al gedraagt als 

een erfgenaam. Dat doe je bijvoorbeeld 
door spullen van de overledene te koop 
te zetten via Marktplaats. Dan lijkt het 
namelijk voor de buitenwereld dat je de 
erfenis al geaccepteerd hebt. 

Heb jij een erfenis waar je vragen 
over hebt? 
Of wil je deskundig geholpen worden bij 
de afwikkeling? Je Netwerknotaris is ge-
specialiseerd in erfenissen. Wij helpen je 
graag. Zo kunnen we de aangifte voor de 
erfbelasting doen, het testament uitvoe-
ren en de erfenis verdelen. En in veel ge-
vallen kunnen we ook voorkomen dat er 
onenigheid tussen de erfgenamen komt, 
over de afwikkeling van de erfenis. En 
dat is toch ook heel wat waard. 
info@moulijn.nl, tel. 5248989.

Het kantoor van Moulijn Netwerk Notarissen in Blaricum

Zep op weg naar Vitesse
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Even voorstellen… 
Sabine Fijn van Draat
door Gerda Jellema
‘Wandelend van Stut naar Wassenaer tel ik vierenzestig stappen. Het kan 
ook wat minder zijn, zomaar, ik zie het, zeg maar, als etappe.’ Met deze eerste 
dichtregels op de voorpagina van nummer 501 en binnenkort haar naam in de 
colofon op de achterpagina, doet zij haar intrede bij hei & wei. Even voor-
stellen: Sabine Fijn van Draat, onze nieuwe penningmeester en ‘zeg maar’, 
dorpsdichteres.

Sabine komt uit Hilversum, heeft op di-
verse plaatsen in de wereld gewoond om 
uiteindelijk,16 jaar geleden, in Blaricum 
neer te strijken en hier ‘nooit’ meer weg 
te gaan. 
Sabine: ‘Toen wij in 2002 naar een wo-
ning zochten, hebben wij diverse hui-
zen bekeken, maar in Blaricum voelde 

het gelijk goed. Het huis, de omgeving, 
kortom alles.’ Sabine is inmiddels hele-
maal ingeburgerd en doet vrijwilligers-
werk onder meer als penningmeester in 
de Adviesraad Sociaal Domein en helpt 
mee rond de markten van de zorgboer-
derij. Sabine is getrouwd en heeft drie 
kinderen.

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

Sabine, onze nieuwe penningmeester

Stichting Novum
Sabine heeft arbeids- en organisatie-
psychologie gestudeerd en in het verle-
den als zodanig gewerkt op personeels-
zaken in het bedrijfsleven. Nu werkt ze 
drie dagen per week voor een goede 
doelenstichting. Deze Stichting Novum 
is gelieerd aan Visio. ‘Stichting Novum 
beheert kapitaal dat afkomstig is uit 
particulier vermogen. Al tweehonderd 
jaar worden met dit geld projecten en 
programma’s ondersteund die bijdra-
gen aan het welzijn van mensen met 
een visuele beperking in Nederland of 

daarbuiten.’ Sabine vindt het een uitda-
ging om systemen te bedenken, om op-
lossingen te zoeken, zodat mensen die 
buiten de boot vallen weer kansen krij-
gen om mee te doen. Naast deze bezig-
heden maakt Sabine tijd vrij voor haar 
hobby’s, zoals rennen en bootcamp, en 
het schrijven van liedjes/stukjes voor 
de toneelvereniging De Papegaai.

Van het een komt het ander 
Tom van Meeuwen, secretaris van het 
bestuur van hei & wei, vond dat Sabi-
ne wel dorpsdichter kon worden. De 
penningmeester van hei & wei, Rist 
Brouwer, die een opvolger zocht, had 
ook zo zijn idee: Sabine kon wel pen-
ningmeester worden. En zo kwam van 
het een het ander en zet Sabine zich in 
op beide fronten. Sabine: ‘Ik vind het 
leuk om iets te doen voor de wereld 

die relatief dicht bij mij is, je draagt 
iets bij en het is gezellig.’ Het schrij-
ven voor De Papegaai en nu voor hei 
& wei is een kolfje naar haar hand. Iets 
verzinnen, het liefst tegen het absurde 
aan, Sabine is van het cabareteske. Zij 
zoekt de balans tussen hoe ver kun je 
gaan en er vol tegenaan, want ze wil 
ook niemand schofferen. De liedjes 
voor De Papegaai die Sabine schrijft, 
gaan ter revisie, dus er is wel een filter. 
‘De teksten gaan een paar keer heen en 
weer, samen kom je tot iets moois. De 
gedichten voor hei & wei zijn helemaal 
voor mijn eigen rekening. Ik vind dat 
nog wel spannend, je voelt je als het 
ware “naakt”.’ Ze geniet van wat ze 
doet en wil de lezers van hei & wei hier 
graag in laten delen.

Van tellen houdt
‘Valt deze vierenzestig nu in de cate-
gorie tic, of een simpel weetje, welbe-
schouwd. Vast bruikbaar voor iemand 
die net als ik, stiekem erg van tellen 
houdt’. Dit zijn de laatste dichtregels 
op de voorpagina van 501. Dat ‘van 
tellen houdt’ is zeker handig voor een 
penningmeester, en Sabine: Welkom 
bij hei & wei!

Sabine is als vrijwilligster actief bij 
de markten van de Zorgboerderij

Sabine schrijft liedjes voor 
De Papagaai

Dorpsgenote en kunstenares Marloes Eerden heeft in opdracht van de  
Rudelheimstichting een kunstwerk gemaakt voor de in 1942 meegenomen 
joodse kinderen en medewerkers van deze stichting. 

Het bronzen beeld, een broer en zus, 
die steun zoeken bij elkaar voor wat er 
gaat komen, staat op de rotonde van de  
Rossinilaan-Verdilaan in Hilversum. 
Ter nagedachtenis aan de rabbijn  
Samuel Rudelsheim verwierf de 
stichting een pand om verstandelijk  
gehandicapte kinderen vaardighe-
den aan te leren waarmee ze later 
een zelfstandig bestaan konden lei-

den. De Wehrmacht vestigde tijdens 
de oorlog er zijn hoofdkwartier. De 
80 kinderen en medewerkers werden 
overgebracht naar kamp Westerbork  
en aansluitend gedeporteerd naar So-
bibor en daar vermoord. Zij hebben nu 
voor eeuwig een plek. 

Voor informatie over Marloes en haar 
werk zie www.docart.nl.

Slachtoffers hebben voor eeuwig een plek

Hei&wei_nr507.indd   5 29-05-18   11:36



door Marjolijn Schat
Vier teams van BVV’31, JO-15 en JO-
14, hebben in het afgelopen pinkster-
weekend gestreden voor de North Sea 
Trophy.  Zo’n 50 jongens in de leeftijd 
van 14-15 jaar hebben, begeleid     door 
een team enthousiaste begeleiders, 
hun sportieve prestaties laten zien op 
het druk bezette internationale voet-
baltoernooi in Oostende.

Om de kosten van deze trip laag te hou-
den zijn er diverse sponsoracties ge-
weest. Zo hebben de jongens onder meer 
geld verdiend door de afgelopen maan-
den lege flessen in het dorp op te halen 
en zelfgebakken taarten, erwtensoep e.d. 
langs de lijn verkocht, en zijn ze door 
familie en bekenden gesponsord in ruil 
voor diverse klusjes. Afgelopen april 
was er ook een gezellige feestavond met 
veiling en loterij in de kantine van de 
club georganiseerd. Voetbalvader Jeroen 
van der Boom heeft met verve de prach-
tige veilingitems aan de man en vrouw 
gebracht. 

Dank aan alle sponsoren
BVV’31 wil bij deze haar grote dank uit-
spreken aan de Blaricumse middenstand 
en ook aan degenen die buiten het dorp 
de spelers hebben willen ondersteunen 
met prachtige veiling- en loterijprijzen. 

Zo kon er onder meer worden geboden 
op een minuut gratis winkelen bij de 
COOP, een wijnproeverij bij Wexxs, 
kaarten voor het concert van de Top-
pers, een huifkartocht door boer Nico en 
een dorpswandeling door Frans Ruijter.  
Prijzen voor de loterij werden beschik-

baar gesteld door nagenoeg de gehele 
Blaricumse middenstand en ook veel 
winkeliers in het oude dorp van Hui-
zen en de Oostermeent lieten zich niet 
onbetuigd. Daarnaast zijn er, zeker  
ook binnen de oudergeleding van de 
spelers zelf, veel sponsoren gevonden 

waardoor de spelers in een prachtig  
nieuw voetbaltenue en hoodie konden 
aantreden in Oostende. Geen Trophy 
mee naar huis voor de jongens maar ze 
kunnen wel terugkijken op prachtige 
voetbalwedstrijden en een zeer geslaagd 
weekend.

Wie zou zo’n bestuur willen missen? 
door Jan Greven
November 2007 organiseerde het toenmalige Gemeenschapsfonds (nu Activiteitenfonds) een gesprek met vrijwilligersor-
ganisaties over de Blaricumse dorpsgemeenschap. Een belangrijk thema, vonden de aanwezigen (zo’n 25 man). Jammer 
alleen, klaagden ze, dat de (lokale) overheid vooral haar eigen belang behartigde en dat dat slechts zeer ten dele samen-
viel met wat de vrijwilligers als hun belangen zagen. Zelfs de imkers van bijenschans Steegland wilden in die tijd niets 
meer met de politiek te maken hebben. Er was een gapende kloof tussen lokale overheid en deze lokaal actieve burgers. 

Dat dat elf jaar later heel anders is, blijkt 
als je het Coalitieakkoord leest, dat 24 
april j.l. door de Raad met grote meer-
derheid is aangenomen. Centraal in het 
Akkoord staan verbetering en  uitbouw 
van de dorpsgemeenschap. Het gaat over 
kroonjuwelen en kernwaarden. Over vei-
ligheid, groenonderhoud en openbaar 
vervoer. Over evenementen, sportvoor-
zieningen, duurzaamheid en een woon-
beleid waardoor alle inkomensgroepen 
hier kunnen wonen. En, natuurlijk, over 
gezonde financiën, goede communicatie 
en burgerparticipatie. 
Vier van de zes partijen in de Raad (Hart 
voor Blaricum, De Blaricumse Partij, 

CDA en Democratisch Alternatief Bla-
ricum, dat trouwens graag had willen 
meedoen) stemden voor. De andere twee 
partijen, D66 en VVD, waren niet tegen, 
maar wachtten liever even af.  
Met haar brede akkoord en haar aandacht 
voor wat burgers willen past Blaricum in 
de landelijke trend. Want de zaak is aan 
het verschuiven in de gemeentepolitiek. 
Enerzijds komen er steeds meer partijen. 
De zaak fragmentariseert, zou je zeggen. 
Maar kijk, partijen zijn veel meer dan 
vroeger gaan samenwerken. Sombere 
voorspellingen dat regeren met zoveel 
kleine partijen onmogelijk zou zijn, zijn 
tot nu toe niet uitgekomen. Overal zie je 

coalities gedragen door vier, soms zelf 
vijf partijen.
Die ontwikkeling leidt tot een andere 
vorm van bestuur. Ging het er eerder om, 
zoals in 2007,  dat je de macht had om 
legitiem je plannen uit te voeren. Tegen-
woordig gaat het om representativiteit 
– de vele partijen zorgen ervoor dat de 
Raad met haar besluiten de samenleving 
in al haar facetten  moet representeren.  
Vanzelfsprekend dat ze bij die besluit-
vorming de burgers betrekt. Terecht dan 
ook dat aandacht voor burgerparticipatie 
speciaal in het Coalitieakkoord vermeld 
wordt. Jammer voor de imkers dat het in 
2007 zover nog niet was.  

Tussen twee haakjes, deze ontwikkeling 
in de gemeentepolitiek staat haaks op het 
voornemen van de Provincie de Gooise 
gemeentes samen te voegen. Centraal 
punt in die plannen is de bestuurskracht. 
Precies het begrip dat tien jaar terug 
hoog in het vaandel stond en zorgde voor 
de kloof tussen burgers en politiek. De 
ontwikkeling in de lokale politiek is juist 
de andere kant op. Het moet represen-
tatiever worden, dichter bij de burgers, 
minder van bovenaf gestuurd. 
Voor het zover is, is er trouwens nog 
wel wat huiswerk te doen. Hoe komt de 
politiek erachter wat de burgers willen? 
Goed idee in dat verband om een onaf-
hankelijk bureau te laten onderzoeken 
hoe burgers tegen de samenvoeging van 
Huizen, Laren en Blaricum aan kijken. 
Een bestuur dat echt luistert maakt zich-
zelf sterk. Wie zou zo’n bestuur willen 
missen? 

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

North Sea Trophy
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Nieuw in Blaricum
door Nelliëtte van Wijck 
In de Blaricummermeent kunt u schoonheidspraktijk Rosenberg Skin Clinic 
vinden. De eigenaresse Jacqueline Rosenberg heeft een verassende achter-
grond.

Na de opleiding schoonheidsspecialiste 
heeft zij de studie communicatieweten-
schappen gedaan. Tijdens deze studie is 
zij begonnen met kunst- en portretfoto-
grafie. Ondanks het succes dat zij hier-
mee had, is ze in 2007 gestopt, afgeslo-
ten met een tentoonstelling in New York. 
‘Fotografie zal altijd een passie van mij 
blijven.’

Huidverbetering
Jacqueline heeft namelijk nóg een grote 
passie en dat is huidverbetering. Omdat 
zij zelf snel reageert op o.a. parfum in 
verzorgingsproducten is zij zich in 2007 
gaan verdiepen in de ingrediënten voor 
schoonheidsproducten. Zo is het grote 
avontuur begonnen. Ze verdiepte zich 
in huidverbetering en las veel rapporten, 
voornamelijk medische, over werkstof-
fen die echt iets voor de huid doen. ‘Het 
begon eigenlijk met hyalonzuur waar 
veel over geschreven werd. Dit is een 
bestanddeel dat veel gebruikt wordt in 
anti-aging producten. Ik importeerde het 
bestanddeel zelf, schafte een mini-labo-
ratorium aan en ging thuis aan de slag tot 
ik een product had gemaakt waar ik ach-
ter stond.’ Hierna volgden meer produc-
ten en al snel had ze thuis in haar eigen 
mini-lab een productlijn samengesteld. 
Dat doet ze nu nog zo. Elk product heeft 
Jacqueline zelf samengesteld.

‘Bij huidverbetering kun je denken aan 
pigmentvlekken maar ook aan acné. Ik 
vind het fijn om een huidverbetering bij 
acné toe te passen zodat jonge mensen 
zelfverzekerder worden. De pubertijd is 
soms al moeilijk genoeg. Op dit moment 
toont een Japans bedrijf interesse in mijn 
behandelmethode bij pigmentvorming.’ 
Ook dit avontuur gaat Jacqueline enthou-
siast aan.

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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Dorpsstraat 6
Deze foto is gemaakt in 1982. Op de plaats waar dit winkelpand annex woon-
huis heeft gestaan, ‘grazen’ nu de bronzen schaapjes van Tineke Bot. Het was 
de kruidenierswinkel, waar achtereenvolgens Ottenhof, Hanou, Van Lente en 

Maas hun kruidenierswaren aan de man brachten. Maas deed dat onder de 
Enkabé-vlag; de Nederlandse Kruideniers Bond. Nadat zij vertrokken waren 
naar Oirschot, waar ze vandaan kwamen, kwam het pand leeg te staan. Wel 
is het nog even hulppostkantoor geweest van het hoofdpostkantoor in Laren. 
Postbeambte Kersten zwaaide er de scepter. Tijdens de leegstand probeerde 
de jeugd er een jeugdhonk van te maken. Verschillende jeugdigen kraakten 

het pand, maar deze actie heeft niet geleid tot het door hen gewenste resultaat.  
Uiterst links zie je nog een stukje van de grijze plaat waar de brievenbus aan 
bevestigd heeft gezeten. Uiterst rechts op de foto is een klein gedeelte van 

Dorpsstraat 2 te zien, het toenmalige bureau van Gemeentewerken. In de eer-
ste helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw werden er plannen gemaakt 

om de dorpskern te reconstrueren en het leegstaande pand moest wijken. 
Aangeleverd door Frans Ruijter

Straatnamen verklaard… Onder den Dael

door Frans Ruijter
In het adresboek van Blaricum uit 1940 kwam deze straatnaam voor het eerst 
voor, met slechts vier nummers, allen oneven. Dit strookt volledig met het feit 
dat de straatnaamgeving pas serieus werd aangepakt onder burgemeester 
Klaarenbeek in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw. 

Dat de woningbouw daar net in ontwik-
keling kwam, blijkt uit het feit dat de 
vier huisnummers ver uit elkaar lagen; 
namelijk no 1 en de andere drie huizen 
waren genummerd in de twintig, ook aan 
de oneven zijde. Onder den Dael begint 
bij de Dr. Catzlaan, steekt de Mathijssen-
houtweg over en eindigt bij de Tafelberg-
weg waar hij overgaat in het Raboes in 
Laren. Er zijn twee versies over de bete-
kenis van deze straatnaam. De eerste: de 
weg ligt in het midden wat lager en lijkt, 

met wat fantasie, op een soort vallei, 
wat men in Blaricum een ‘del’ noemde 
en dit werd verbasterd naar Dael. Om-
dat de weg richting Laren weer omhoog 
loopt, ligt de weg daaronder en zo krijg 
je Onder den Dael. De tweede mogelijk-
heid: het in 1925 gebouwde huis met no 
1 droeg de naam Onder den Dael en de 
weg zou hier naar vernoemd zijn.   

met dank aan Ron Machielse van de His-
torische Kring Blaricum FO
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Rosenberg Skin Clinic
www.rosenbergskinclinic.com

Frederik van Eedenlaan 18
1262 AB Blaricum

06-53276070
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Informatiemarkt 
provincie en 
bureau Berenschot 
over plannen 
gemeentelijke 
fusie

De provincie Noord-Holland en advies-
bureau Berenschot organiseren op 
donderdag 21 juni van 19.30 tot 21.30 
uur een informatiemarkt voor inwoners 
van Blaricum. U krijgt daar meer 
informatie over de plannen van de 
provincie voor een fusie tussen Blaricum, 
Laren en Huizen en u kunt vragen stellen 
aan medewerkers van de provincie en 
Berenschot. De bijeenkomst vindt plaats 
in Het Vitus, Kerklaan 10 in Blaricum.

Voor mensen die minder mobiel zijn, door leeftijd, gezondheid of beperking, zijn er weinig echt geschikte vervoersmiddelen. 
Mede hierdoor komen veel van hen nauwelijks nog uit huis en raken in een isolement. ANWB AutoMaatje BEL biedt 
mensen de gelegenheid om er weer lekker op uit te gaan. 

ANWB AutoMaatje is een vervoers-
service waarbij vrijwilligers met hun 
eigen auto, tegen een kleine kilometer-
vergoeding, minder mobiele plaats-
genoten vervoeren. Wilt u ook een 
AutoMaatje worden? En een uitnodiging 
ontvangen voor de voorlichtingsbijeen-
komst? 

Bel dan naar 035 - 625 00 05 of mail naar 
mpost@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje BEL is een samen-
werking tussen de gemeenten Blaricum, 
Eemnes en Laren, Versa Welzijn, de 
ANWB en enthousiaste vrijwilligers uit 
de drie gemeenten.

Word ook AutoMaatje!

Oranje Vereniging Blaricum en 
Moeke Spijkstra Wielerclub lie-
ten zondag 27 mei de geschie-
denis herleven en brachten de 
spectaculaire Wielerronde van 
Blaricum terug. 

Het was één van de festiviteiten 
ter viering van het tachtigjarig 
bestaan van de oranjevereni-
ging. 

Wethouder Anne-Marie Kennis 
gaf graag het startsein voor 
deze wielerronde die van 1949 
tot en met 1958 jaarlijks werd 
georganiseerd.
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NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 08.00 – 15.30 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Wielerronde van Blaricum voor één keer terug

Eind 2017 werd Blaricum benoemd tot ‘Kunststad van het jaar 2018’. Het dorp doet 
eer aan deze titel en biedt de komende maanden plaats voor nóg meer kunstzinnige 
en culturele activiteiten. 

Te beginnen met het Blaricum Muziek Festival van vijf tot en met acht juli. 
Blaricummer Peter Santa heeft zijn uiterste best gedaan om zijn eerste editie nog in dit 
kunstjaar te laten plaatsvinden. Verder kunt u in het kader van ‘Kunststad van het jaar’ 
verschillende evenementen onder het thema ‘heden en verleden’ verwachten. Denkt 
u aan een fietskunstroute, een fotowedstrijd en een scholenproject. Ook wordt in het 
gemeentehuis van Blaricum een bijzondere tentoonstelling ingericht. Kortom: te veel 
om op te noemen en voor ieder wat wils! 

De activiteiten starten in september. Benieuwd naar het programma? Wij houden u op 
de hoogte via de hei & wei, www.blaricum.nl en de Facebook- en Twitterpagina van de 
gemeente.

EVENEMENTEN IN HET KADER VAN ‘BLARICUM, 
KUNSTSTAD VAN HET JAAR 2018’

Kunststad Trofee

Panoramafoto’s openbare ruimte 
Van begin juli tot eind augustus worden in Blaricum 360 graden panoramafoto’s 
gemaakt vanaf de openbare weg. Dit wordt gedaan door CycloMedia met speciale 
camera-auto’s. De foto’s worden door de gemeente gebruikt als visuele onder-
steuning. Bijvoorbeeld voor inspectie en beheer van de openbare ruimte, hand-
having openbare orde en veiligheid en de ontwikkeling van plannen. De foto’s 
worden niet gepubliceerd of openbaar gemaakt en voldoen aan de privacyregels 
waarbij gezichten en kentekens zijn vervaagd. 

Vragen of bezwaar? 
Heeft u vragen of wilt u bezwaar aantekenen, neemt dan contact op met Cyclo-
Media Technology via info@cyclomedia.nl of telefoonnummer 0418 - 55610.
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Aan onderstaande publicaties 
kunt u geen rechten ontlenen. 
De formele rechtsgeldige 
bekendmakingen en volledige 
tekst hiervan kunt u bekijken 
op de landelijke website 
www.overheid.nl 

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

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

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

• Zuiderzeedreef 31, 1261 HH, oprichten van een woning en aanleggen van een  
nieuwe in- en/of uitrit

• Eemnesserweg 37, 1261 HH, restaureren van het woonhuis en 2 bijbehorende  
bijgebouwen

• Raadhuisstraat 18, 1261 EW, aanpassen van de winkelpui naar een raampui met  
openslaande deuren en veranderen van een deur naar een raam

• Fransepad 28, 1261 JE, vellen van 2 bomen
• Binnendelta 10, pcnb, oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw en aanleggen van 

een nieuwe in- en/of uitrit
• Naarderweg 25A, 1261 BP, oprichten van een woning
• Boslaan 3, 1261 CB, verplaatsen van de in- en/of uitrit in de voortuin
• Anton Mauvelaan 4, 1261 GW, vellen van 14 bomen
• Verbeeklaan 5, 1261 CZ, vergroten van de dakkapel aan de voorgevel van de woning
• Zuiderzeedreef 40, 42, 46, 50, 52, 54, 60, 62 en 66, pcnb, oprichten van 9 woningen 

en aanleggen van een in- en/of uitrit
• Zuiderzeedreef 45, 47 en 49, pcnb, oprichten van 3 woningen en aanleggen van een 

in- en/of uitrit
• Laantje van Albers 2, 4, 6, 8, pcnb, oprichten van 4 woningen en aanleggen van een in- 

en/of uitrit
• Zuiderzeedreef 25, 27, 41 en 43, pcnb, oprichten van 4 woningen en aanleggen van 

een in- en/of uitrit
• Zuiderzeedreef 36, 38, 44, 48, 56, 58 en 64, pcnb, oprichten van 7 woningen en aan-

leggen van een in- en/of uitrit
• Laantje van Suchtelenlaan 1 en 3, pcnb, oprichten van 2 woningen en aanleggen van 

een in- en/of uitrit

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

• Heideweg 6, 1261 GR, renoveren en uitbreiden van de woning
• Windvang 31, 1261 TR, wijzigen van de kap op de woning

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

• Mosselweg 18, 1261 XC, vervangen van de gevelkozijnen op de eerste verdieping van 
de woning

• Schapendrift 42, 1261 HN, vellen van 5 bomen (herplant)
• Vliegweg 16, 1261 GL, vellen van 1 esdoorn (herplant)
• Onder den Dael 21, 1261 CN, schilderen van de buitenkozijnen van een gemeentelijk 

monument (een woning)
• Koggewagen 33, 1261 KA, legaliseren van een schutting en fietsenhok
• Boslaan 3, 1261 CB, wijzigen van de kap en gevelindeling

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Melkweg 2, 1261 GV, vellen van 1 gewone beuk en 1 zomereik

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

Besloten door burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun 
bevoegdheid betreft:
• Het organiseren van het evenement Schaapscheerdersfeest op 2 juni 2018 van  

10.00 uur tot 16.30 uur in en om de schaapskooi aan de Oude Naarderweg 1.
• Het organiseren van het evenement Asperges in de Akker van 1 tot en met 14 juni 

2018 op de akker tegenover Bergweg 10.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

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

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
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bureau Berenschot 
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gemeentelijke 
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De provincie Noord-Holland en advies-
bureau Berenschot organiseren op 
donderdag 21 juni van 19.30 tot 21.30 
uur een informatiemarkt voor inwoners 
van Blaricum. U krijgt daar meer 
informatie over de plannen van de 
provincie voor een fusie tussen Blaricum, 
Laren en Huizen en u kunt vragen stellen 
aan medewerkers van de provincie en 
Berenschot. De bijeenkomst vindt plaats 
in Het Vitus, Kerklaan 10 in Blaricum.

Voor mensen die minder mobiel zijn, door leeftijd, gezondheid of beperking, zijn er weinig echt geschikte vervoersmiddelen. 
Mede hierdoor komen veel van hen nauwelijks nog uit huis en raken in een isolement. ANWB AutoMaatje BEL biedt 
mensen de gelegenheid om er weer lekker op uit te gaan. 

ANWB AutoMaatje is een vervoers-
service waarbij vrijwilligers met hun 
eigen auto, tegen een kleine kilometer-
vergoeding, minder mobiele plaats-
genoten vervoeren. Wilt u ook een 
AutoMaatje worden? En een uitnodiging 
ontvangen voor de voorlichtingsbijeen-
komst? 

Bel dan naar 035 - 625 00 05 of mail naar 
mpost@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje BEL is een samen-
werking tussen de gemeenten Blaricum, 
Eemnes en Laren, Versa Welzijn, de 
ANWB en enthousiaste vrijwilligers uit 
de drie gemeenten.

Word ook AutoMaatje!

Oranje Vereniging Blaricum en 
Moeke Spijkstra Wielerclub lie-
ten zondag 27 mei de geschie-
denis herleven en brachten de 
spectaculaire Wielerronde van 
Blaricum terug. 

Het was één van de festiviteiten 
ter viering van het tachtigjarig 
bestaan van de oranjevereni-
ging. 

Wethouder Anne-Marie Kennis 
gaf graag het startsein voor 
deze wielerronde die van 1949 
tot en met 1958 jaarlijks werd 
georganiseerd.
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Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Wielerronde van Blaricum voor één keer terug

Eind 2017 werd Blaricum benoemd tot ‘Kunststad van het jaar 2018’. Het dorp doet 
eer aan deze titel en biedt de komende maanden plaats voor nóg meer kunstzinnige 
en culturele activiteiten. 

Te beginnen met het Blaricum Muziek Festival van vijf tot en met acht juli. 
Blaricummer Peter Santa heeft zijn uiterste best gedaan om zijn eerste editie nog in dit 
kunstjaar te laten plaatsvinden. Verder kunt u in het kader van ‘Kunststad van het jaar’ 
verschillende evenementen onder het thema ‘heden en verleden’ verwachten. Denkt 
u aan een fietskunstroute, een fotowedstrijd en een scholenproject. Ook wordt in het 
gemeentehuis van Blaricum een bijzondere tentoonstelling ingericht. Kortom: te veel 
om op te noemen en voor ieder wat wils! 

De activiteiten starten in september. Benieuwd naar het programma? Wij houden u op 
de hoogte via de hei & wei, www.blaricum.nl en de Facebook- en Twitterpagina van de 
gemeente.

EVENEMENTEN IN HET KADER VAN ‘BLARICUM, 
KUNSTSTAD VAN HET JAAR 2018’

Kunststad Trofee

Panoramafoto’s openbare ruimte 
Van begin juli tot eind augustus worden in Blaricum 360 graden panoramafoto’s 
gemaakt vanaf de openbare weg. Dit wordt gedaan door CycloMedia met speciale 
camera-auto’s. De foto’s worden door de gemeente gebruikt als visuele onder-
steuning. Bijvoorbeeld voor inspectie en beheer van de openbare ruimte, hand-
having openbare orde en veiligheid en de ontwikkeling van plannen. De foto’s 
worden niet gepubliceerd of openbaar gemaakt en voldoen aan de privacyregels 
waarbij gezichten en kentekens zijn vervaagd. 

Vragen of bezwaar? 
Heeft u vragen of wilt u bezwaar aantekenen, neemt dan contact op met Cyclo-
Media Technology via info@cyclomedia.nl of telefoonnummer 0418 - 55610.
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Aan onderstaande publicaties 
kunt u geen rechten ontlenen. 
De formele rechtsgeldige 
bekendmakingen en volledige 
tekst hiervan kunt u bekijken 
op de landelijke website 
www.overheid.nl 

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

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

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

• Zuiderzeedreef 31, 1261 HH, oprichten van een woning en aanleggen van een  
nieuwe in- en/of uitrit

• Eemnesserweg 37, 1261 HH, restaureren van het woonhuis en 2 bijbehorende  
bijgebouwen

• Raadhuisstraat 18, 1261 EW, aanpassen van de winkelpui naar een raampui met  
openslaande deuren en veranderen van een deur naar een raam

• Fransepad 28, 1261 JE, vellen van 2 bomen
• Binnendelta 10, pcnb, oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw en aanleggen van 

een nieuwe in- en/of uitrit
• Naarderweg 25A, 1261 BP, oprichten van een woning
• Boslaan 3, 1261 CB, verplaatsen van de in- en/of uitrit in de voortuin
• Anton Mauvelaan 4, 1261 GW, vellen van 14 bomen
• Verbeeklaan 5, 1261 CZ, vergroten van de dakkapel aan de voorgevel van de woning
• Zuiderzeedreef 40, 42, 46, 50, 52, 54, 60, 62 en 66, pcnb, oprichten van 9 woningen 

en aanleggen van een in- en/of uitrit
• Zuiderzeedreef 45, 47 en 49, pcnb, oprichten van 3 woningen en aanleggen van een 

in- en/of uitrit
• Laantje van Albers 2, 4, 6, 8, pcnb, oprichten van 4 woningen en aanleggen van een in- 

en/of uitrit
• Zuiderzeedreef 25, 27, 41 en 43, pcnb, oprichten van 4 woningen en aanleggen van 

een in- en/of uitrit
• Zuiderzeedreef 36, 38, 44, 48, 56, 58 en 64, pcnb, oprichten van 7 woningen en aan-

leggen van een in- en/of uitrit
• Laantje van Suchtelenlaan 1 en 3, pcnb, oprichten van 2 woningen en aanleggen van 

een in- en/of uitrit

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

• Heideweg 6, 1261 GR, renoveren en uitbreiden van de woning
• Windvang 31, 1261 TR, wijzigen van de kap op de woning

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

• Mosselweg 18, 1261 XC, vervangen van de gevelkozijnen op de eerste verdieping van 
de woning

• Schapendrift 42, 1261 HN, vellen van 5 bomen (herplant)
• Vliegweg 16, 1261 GL, vellen van 1 esdoorn (herplant)
• Onder den Dael 21, 1261 CN, schilderen van de buitenkozijnen van een gemeentelijk 

monument (een woning)
• Koggewagen 33, 1261 KA, legaliseren van een schutting en fietsenhok
• Boslaan 3, 1261 CB, wijzigen van de kap en gevelindeling

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Melkweg 2, 1261 GV, vellen van 1 gewone beuk en 1 zomereik

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

Besloten door burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun 
bevoegdheid betreft:
• Het organiseren van het evenement Schaapscheerdersfeest op 2 juni 2018 van  

10.00 uur tot 16.30 uur in en om de schaapskooi aan de Oude Naarderweg 1.
• Het organiseren van het evenement Asperges in de Akker van 1 tot en met 14 juni 

2018 op de akker tegenover Bergweg 10.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

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

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
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VRIJWILLIGERS
AVOND

nomineer uw 
vrijwilliger  
van het jaar

Nomineren vrijwilliger van het jaar

Het is nog ver weg, maar op donderdagavond 11 oktober wordt weer de feestelijke vrijwilligersavond gehouden. Op die avond 
staan we nadrukkelijk sti l bij de vele mensen uit ons dorp die de moti vati e hebben anderen aandacht te geven, een troostende 
hand te reiken, samen leuke acti viteiten te ondernemen, zonder direct een tegenprestati e te verwachten. De bron van hun 
moti vati e is niet het geld, maar de liefde en dankbaarheid die de ander vaak toont. Het feit dat de vrijwilliger door zijn/haar 
inzet zichzelf ontmoet in de ander, vormt naar mijn mening een belangrijke verklaring waarom vrijwilligers jarenlang en niet 
zelden in alle sti lte hun tomeloze inzet volhouden. De relati e tussen vrijwilligers en de mensen die zij ondersteunen, komt vaak 
dicht in de buurt van de uitspraak: “Juist hetgeen wat van waarde is, valt niet in geld uit te drukken”. 

Het is goed dat het vrij-
willigerscomité en onze 
gemeente één keer in 
het jaar in een feestelijke 
bijeenkomst ruim aan-

dacht besteden aan onze vrijwilligers. In 
de politi ek praten we over parti cipati e-
maatschappij, inclusieve samenleving en 
langer thuis wonen. De vrijwilligers zijn 

het levende bewijs van hoe je aan deze 
begrippen concrete inhoud kan geven. 

Zoals ik al zei aan het begin: de feeste-
lijke avond is gepland op donderdag 11 
oktober, in ’t Vitus aan de Kerklaan 10 
en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur 
bent u welkom. Het vrijwilligerscomité 
maakt in de loop van de avond bekend 

wie gekozen is tot vrijwilliger van het 
jaar. Dit alles omlijst met een avond-
vullend programma. 

Ik hoop velen van jullie op 11 oktober te 
mogen begroeten in ‘t Vitus.

Hartelijke groet,
Gerard Knoop, wethouder

De maatschappelijke betekenis van vrijwilligers

GEMEENTENIEUWS
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Kent u een hulpouder op school, een 
mantelzorger, een buurman of -vrouw 
die alti jd klaarstaat voor een oudere of 
hulpbehoevende bij u in de buurt, een 
vrijwilliger bij een sportvereniging of in 
de kerk, die het verdient in het zonnetje 
gezet te worden? 

Geef deze vrijwilliger (of groep vrij-
willigers) dan aan ons door met een 
duidelijke moti vati e waarom hij/
zij in aanmerking komt voor de ti tel 
‘Vrijwilliger(s) van het jaar’. Dit kan tot 
20 september door een e-mail te sturen 
naar marti na.taris@belcombinati e.nl

Uit de nominati es kiest het vrij-
willigerscomité de ‘Vrijwilliger van het 
jaar’. Ook kan de aanmoedigingsprijs 
voor vrijwilligers onder de achtti  en jaar 
uitgereikt worden. Tijdens de vrijwil-
ligersavond op donderdag 11 oktober 
wordt bekendgemaakt wie er met de 
ti tel vandoor gaat en de prachti ge trofee 
in ontvangst mag nemen!

VRIJWILLIGER AAN 
HET WOORD
Voetbalvereniging BVV’31 is 
een acti eve club en er zijn zowel 
senioren- als jeugd- en zaalvoet-
balteams acti ef. 

Roel van 
Slegten-
horst 
is sinds 
1980 
vrijwil-
liger bij 
BVV’31. 

Dit kwam doordat zijn twee zo-
nen zich hadden aangemeld bij de 
voetbalvereniging en al snel werd 
hij teamleider. Bij de vereniging 
heeft  hij al vele functi es vervuld, 
zoals scheidsrechter, trainer, 
jeugdcommissielid, jeugdvoor-
zitt er, wedstrijdcoördinator en 
toernooicoördinator. Ook nadat 
zijn zonen gestopt waren met 
voetbal, is hij de vereniging trouw 
gebleven. Mooie herinneringen 
heeft  Roel aan het organiseren 
van de ‘24 uur van BVV’31’. 
Dit evenement start op Goede 
Vrijdag om 12.00 uur tot de vol-
gende morgen 12.00 uur en staat 
in het teken van sport en spel, 
slapen in de kleedkamers en niet 
te vergeten het kussengevecht.

Roel over zijn vrijwilligerswerk: 
“Op maandagochtend sorteer ik 
het oud papier en leeg de kliko’s 
die langs het veld staan. Uit de 
kliko’s haal ik het plasti c afval, 
want dit wordt apart afgevoerd. 
Ook haal ik de doppen van de 
fl essen, want we doen mee met 
de doppenacti e van KNGF Gelei-
dehonden.

Op woensdag maak ik de limo-
nade voor de wedstrijden en 
jeugdtraining, soms wel zeventi g 
liter. En samen met mijn vrouw 
Loes onderhoud ik de plantenbak-
ken en borders voor de kanti ne 
en langs de kleedkamers.

Ik ga nog steeds met veel plezier 
naar de club om mij achter de 
schermen in te zett en, zolang mijn 
gezondheid dat toelaat. Want een 
club zonder vrijwilligers is geen 
club meer, maar een bedrijf.”

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch is ti en jaar burgemeester van Blaricum. Op pagina drie in deze hei & wei staat zij sti l bij het jubileum en de bijzondere momenten 
in de afgelopen ti en jaar. Op onderstaande foto’s ziet u mooie momenten met de burgemeester in acti e. Kijk voor meer beelden op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/gemeente.Blaricum
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Fotocollage
Tien jaar burgemeester

Bezoek aan burgernetdeelnemer 

de heer Van Doorn (2017)

Boomfeestdag (2010)

Felicitati e 100-jarige 
mevrouw Pezy (2018)

Installati e burgemeester (2008)

Jonge milieuambassadeurs 
presenteren klimaatbundel 
(2013)

Onthulling straatnaambord Burgemeester Le Coultredreef (2017)

Opening gemeentehuis (2010)

Opening sluis (2012)

Oranjetoost (2015)

Prijsuitreiking kleurplatenwedstrijd (2010)Veteranendag (2011) Prijsuitreiking brandweerwedstrijden (2018)

Prijsuitreiking kleurplatenwedstrijd (2010) Prijsuitreiking brandweerwedstrijden (2018)
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Leerlingen van de OBS Bij-
vanck zijn afgelopen maand 
aan de slag gegaan met een 
groot kunstproject.

Wie maakt kunst? Hoe wordt 
het gemaakt? Welke materia-
len en technieken worden er 
gebruikt? En… kunnen wij 
dit zelf ook? Geïnspireerd 
door Vincent van Gogh, Keith 
Haring, Mondriaan en Andy 
Warhol zijn de meest prachtige 
kunstwerken tot stand geko-
men.

Nieuw in Blaricum
Danielle Fuchter is met haar zaak LYS DANIQUE sinds kort neergestreken in 
het oude dorp. Naast Moeke Spijkstra, en ‘in huis’ bij Salon Nails by Rose.

Ruim vijf jaar geleden heeft Danielle, 51 
jaar, LYS DANIQUE vanuit haar passie 
om het innerlijke en uiterlijke met elkaar 
in balans te brengen opgericht. ‘Niets 
is mooier dan de mens en schoonheid 
moet men koesteren.’ Destijds gestart in 
Laren, via Makkum, en nu dus terug in  
’t Gooi. ‘In juli stop ik met de praktijk in 
Makkum en in augustus kom ik ook pri-
vé deze kant op. Ik voel me hier happy, 
het dorp voelt als een warm bad, zoveel 
lieve mensen. En… onder één dak met 
Roos, die ik al heel lang ken.’

‘Ik hoop u snel te mogen ontvangen’
Danielle heeft zich gespecialiseerd in 
LPG Endermologie® behandelingen, 
anti-aging, afslanken en het geven van 
wellness massages. Ontspanning is bij 
LYS DANIQUE net zo belangrijk als 
huidverbetering en huidverzorging. ‘Dat 
merkt u zodra u binnenkomt. Ik neem de 
tijd voor u, in een rustgevende sfeer, met 
persoonlijke aandacht en uitvoerige uit-
leg bij al mijn behandelingen en produc-
ten. Echt even een moment voor uzelf. Ik 
hoop u snel te mogen ontvangen.’ 

Familieberichten
Overleden
17-04-2018  Margaretha Alida Maria 

(Greet) Vos,  
geboren 03-06-1935

22-04-2018  Wijnanda Maria (Nannie) 
Schotsman-Willard, 
geboren 01-01-1955

23-04-2018  Alice Maria van Weel-
Perfors,  
geboren 07-02-1950

24-04-2018  Geertruida (Truus)  
Smit-Lanphen,  
geboren 26-04-1920

29-04-2018  Wilhelmina Gerarda 
Theodora Smet-Krijnen, 
geboren 24-02-1957

10-05-2018  Jacoba (Coby) de Jong-
Ruijter,  
geboren 08-08-1923

11-05-2018  Pieter Vernéde,  
geboren 05-10-1932

12-05-2018  Wessel Overeem,  
geboren 07-10-1978

Geboren
13-04-2018 Zahir Yusuf Göysü
24-04-2018 Noor Jet Thole
25-04-2018 Riley Groen
26-04-2018  Floortje Cornelia Beatrice 

Vosman
27-04-2018 Sem Faes
28-04-2018 Matteo Giovanni Serreli
29-04-2018 Youp Gillissen

Huwelijken/partnerschap
30-04-2018  Marten Elbert de Groot 

en Jasmijn Belinda Maas

Colofon
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hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 26 augustus de tentoonstellin-
gen Geschilderde tuinen en Portretten uit 
de Singercollectie. Openingstijden mu-
seum: di t/m zon 11.00-17.00 uur. Ope-
ningstijden beeldentuin, horeca en mu-
seumwinkel: 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.

WELZIJN/ CULTUUR
In Gooijers Erf van 10 mei t/m 20 
juli is theetuin ‘In Gooijers Erf’ aan 
de Schapendrift 1b op don en vrij van 
10.00-17.00 uur open, in september op 
afspraak, 06-25326949. 
Papageno Huis 9 juni 15.30 uur - Sun-
Mi Hong Trio, entree € 6,50. Koffie-
concerten 11.30-12.30, € 6,50: 3 juni  
Emma Kroon en strijkkwartet, 10 juni 
Nicolae Stiucae (accordeon), 17 juni  
Absolem, 24 juni Silvan de Smit  
en Iasonas Daskalakis. Kaarten via 
reserveren@stichtingpapageno.nl
BLTC Blaricum Open Tennistoernooi 

voor senioren 23 juni t/m 1 juli. Dit jaar 
wordt het systeem ‘verkort spelen’ ge-
hanteerd, waarbij de 3e set een wedstrijd-
tiebreak is. Hierdoor is het mogelijk dat 
veel deelnemers minimaal 2 wedstrijden 
spelen. Naast uiteraard veel tennisplezier 
zal er ook worden gezorgd voor uitste-
kende cateringfaciliteiten, o.a. door ‘Ko-
ken bij de Molen’ (iedere avond vanaf 
ma 25 juni) en muzikale omlijsting. Dus 
ook voor niet-tennissers weer een prima 
aanleiding om het tennispark in die week 
te bezoeken! Inschrijven voor dit toer-
nooi kan voor verschillende categorieën 
via www.toernooi.nl. Het toernooi wordt 
gesponsord door AC Niellsen.
Creatieve Zomerworkshops Beeldhou-
wen in Laren door beeldhouwer/docent 
Frans van Dorst voor zowel beginners als 
gevorderden. Boetseren in klei of was, 
of hakken in steen en hout. Vijf dagen 
beeldhouwen biedt een unieke gelegen-
heid om in alle rust en concentratie het 
verborgen beeld in de materie te ont-
dekken. Steen is daarvoor  een geschikt 
materiaal dat de verbeeldingskracht prik-
kelt en dynamiek geeft aan het creatieve 
proces. Stenen zijn ook ter plaatse aan 

te schaffen. Voor mensen met enige er-
varing is het mogelijk te werken aan een 
beeld van groter formaat. De beginnende 
cursist kan gebruik maken van gereed-
schap dat aanwezig is. De zomerwork-
shops zijn heel geschikt als kennisma-
king met het beeldhouwen.
Data: 4-8 juni, 11-15 juni, 25-29 juni, 
2-6 juli van 09.30-12.30 uur. Het is ook 
mogelijk om in overleg de 5 dagen te 
verdelen over  meerdere weken, maar 
dit s.v.p. melden bij de inschrijving.  
Lokatie: Brink 27a, 1251 KS Laren, 
Cursusprijs 245 euro incl. btw en excl. 
materiaal. 
Aanmelden/info: Frans van Dorst  06-
39045395 en fransvandorst@telfort.nl.
Karakter Zomerweek in het Brinkhuis, 
voor alle basisschoolkinderen van 7 t/m 
12 jaar in de week van 27 t/m 31 augus-
tus. Een week vol workshops, avontuur, 
plezier en ontdekking. 
Informatie en aanmelden: 
www.karakterz.nl/zomerweek. 
Computercursussen vanaf eind sept, 
voor senioren. Cursus kennismaken met 
de iPhone en Cursus kennismaken met 
de Android (6 en 7) smartphone. Cur-

sus kennismaken met de Samsung Tablet 
Android. Alle cursussen: 7 lessen met 
max 4 cursisten. Cursus kennismaken 
met Windows, 10 lessen. Vervolgcursus 
voor Windows 10, 5 lessen. Cursus Fo-
tobewerking, 6 lessen. iPad cursus voor 
beginners, 7 lessen. Vervolgcursus voor 
de iPad, 5 lessen. In de Brassershoeve, 
Waterstraat 2 Huizen. 
www.debrassershoeve.nl/cursussen, 
tel. 5250821 Gré van der Deure. 
Sociaal Wijkteam wijkverpleegkundi-
gen en sociaal werkers werken samen 
met als doel een laagdrempelig vangnet 
te vormen voor inwoners van Blaricum 
die zich zorgen maken over zichzelf of 
iemand anders en een signaal of vraag 
daarover dicht in de buurt kwijt willen. 
Er wordt gekeken welke oplossingen mo-
gelijk zijn in de directe omgeving, bv het 
zoeken naar iemand die een boodschap 
kan doen, het geven van hulp bij het 
invullen van formulieren, een gesprek 
over gevoelens van eenzaamheid, vragen 
over woonruimte, informatie over versla-
vingsproblematiek. Inloopspreekuur din 
13.00-14.00 in Blaercom, tel. 7504138,  
sociaalwijkteam@blaricum.nl.

Hei & wei 
Op 29 juni verschijnt de volgende hei 
& wei. Op 27 juli en 24 augustus krijgt 
u een dunne zomereditie en 21 sept ligt 
dan de dikke editie, met foto’s van de 
kermisweek weer in uw brievenbus. Lucca Middelbos en Jan de Vos van Steenwijk

Kunstenaars in de dop

LYS DANIQUE
ma en woe op afspraak

Danielle Fuchter
Torenlaan 12
06-24304454

www.lysdanique.nl
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