
Straatpoëzie

Straatpoëzie van @MH, Koggewagen

Attentie 
Attentie hondenbezitters. Wilt u ook 
graag genieten van koren, maïs, zon-
nebloemen, asperges en veldbloemen? 

Laat dan de honden rennen in het bos, 
op de paden of ’t Harde, maar niet over 
de akkers en engen. Boeren pachten deze 
akkers en verdienen er hun brood mee en 
wij mogen in de zomer van een prachtig 
plaatje genieten.

Hei & wei in de 
zomermaanden
Op 27 juli en 24 augustus krijgt u een 
dunne zomereditie van hei & wei en 21 
september ligt dan de dikke editie, met 
foto’s van de kermisweek, weer in uw 
brievenbus. De gemeente verzorgt de ge-
meentelijke mededelingen in de zomer 
zoals u gewend bent.

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

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

werknemer is 
nog nooit zo 

simpel geweest

#1 Vacaturesite van Nederland

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

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

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

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

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

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

De zomer breekt aan, dus dat betekent: naar buiten! Met de tentoonstellingen 
Geschilderde tuinen, Piet Oudolf Singer Prijs 2018 én de nieuw aangelegde 
beeldentuin staat Singer Laren helemaal in het teken van de tuin.

In de periode 1880-1940 richtten veel 
kunstenaars uit binnen- en buitenland 
zich op het verbeelden van de tuin. Kun-
stenaars als Leo Gestel, Max Lieber-
mann, Claude Monet, Emil Nolde, Gu-
stave De Smet, Charley Toorop en Carel 
Willink nemen u mee in hun veelkleurig 
paradijs. Een van de zalen is gewijd aan 
het werk van William Singer, de grond-
legger van Singer Laren. U ziet schilde-
rijen die hij maakte in de tuin van villa 
De Wilde Zwanen, de bakermat van de 
huidige beeldentuin.

Piet Oudolf Singer Prijs 2018
Piet Oudolf (1944), de ‘Rembrandt van 
de tuinen’, creëerde met zijn ontwerp 
van de Singer beeldentuin een museum-
zaal in de open lucht. De Nederlandse 
tuin- en landschapsontwerper is bin-
nen zijn vakgebied een internationale 
grootheid, die diverse belangrijke prij-
zen heeft gewonnen. Op 3 juni nam hij 
de Singer Prijs 2018 in ontvangst. Een 
prijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt 
door de Stichting Vrienden van Singer 
Laren. Bij het grote publiek is hij voor-
al bekend vanwege zijn ontwerp voor 
het ‘High Line Park’ in New York. De 
rijk gevarieerde beplantingen van vas-
te bloeiende planten, die gedurende de 

seizoenen voortdurend veranderen ken-
merken Oudolfs tuinen. De cyclus van 
de plant speelt daarbij een belangrij-
ke rol, het uitlopen van de plant in het 
voorjaar, de volle bloei in de zomer, het 
afsterven in het najaar en de overge-
bleven plantskeletten in de winter. Zo 
verandert het beeld van zijn prachtige 
plantencombinaties het hele jaar door. 
In de Van den Brink Galerij van het mu-
seum ziet u een overzicht van zijn werk 
in binnen- en buitenland, inclusief de 
originele ontwerptekeningen van de Sin-
gertuin. De samensteller van deze ten-
toonstelling is onze dorpsgenoot Harriet 
Stoop- de Meester. Op 17 juli om 14.00 
uur zal zij een lezing geven over Piet Ou-
dolf en de nieuwe Singer beeldentuin.  
Kaarten voor de lezing incl. kopje koffie 
of thee kosten 10 euro en zijn te bestellen 
via www.singerlaren.nl.

Verhuisplannen?

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

 

www.zmaakt.nl

Schapen van Tineke Bot in de Dorps-
straat 

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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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
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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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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-
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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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ken krijgt. 
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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-
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adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
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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
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Mathijs Storm en Health Center FIT in
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september een trainingsprogramma
opgezet ter voorbereiding van de
GOOMEERZIT van twee minuten  op
zondag, 4 januari. Henk vertelt over zijn
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‘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-
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TEN, wat ze daar nog nooit hadden
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arts werden Henk en Zeph door de lei-
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GOOMEERZIT van twee minuten  op
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comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
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Bloemen en plantencentrum 
Jan de Jong stopt
door Aty Lindeman-Strengholt
Jan de Jong en zijn vrouw Karin praten volop en zeer enthousiast met mij 
over hun levenswerk; de planten en bloemen, de bomen en struikjes, alles in 
een eindeloze variatie. Ze hebben nu, na lang wikken en wegen, de knoop 
doorgehakt, een heel belangrijke knoop voor ons Blaricum; ze stoppen. 

In 1982 volgde Jan zijn vader, die ho-
venier was, op. Jan Koen de Jong was 
in het dorp een bekende, populaire tuin-
liefhebber, die helaas veel te jong stierf. 
Jan werkte eerst samen met zijn moeder. 
‘Een heerlijke tijd.’ De kassen kwamen 
in 1988 en het bedrijf groeide en bloeide 
toen flink verder. Heel Blaricum vulde al 
snel hun bloemperkjes met bloemen van 
Jan. Jan heeft het bedrijf 38 jaar met ziel 
en zaligheid gerund. Een arbeidzaam 

leven. Dag en nacht gewerkt, en water 
gegeven. Altijd gesteund door zijn lieve 
vrouw. ‘Planten en bloemen… Je moet 
ze bijhouden en knuffelen, vier keer in 
de week naar de veiling, de aandacht 
voor de klanten, de bestellingen en de 
vele vragen. Een druk bestaan. Dag en 
nacht.’ 

63 jaar familiebedrijf
Hun hobby werd ooit hun werk maar nu 
wordt het te veel. Na 63 mooie jaren aan 
de Capittenweg sluit het familiebedrijf 
op 28 juli, een gemis voor veel vaste 
klanten. ‘De opdrachten van defensie en 
nog enkele vaste bestellingen houden we 
aan, maar de winkel gaat definitief dicht. 
We maken er wel een feestje van hoor, 
met een drankje en een hapje.’ 
Stilzitten kent Jan niet, hij is een groot 
paardenliefhebber en gaat zich daar en-
thousiast mee bezighouden. Dus als u 
straks vriendelijke paardenhoefjes over 
de weg hoort kletteren… kijk dan maar 
eens goed of dat Jan de Jong niet is. 

Column
door
Sybert Blijdenstein

Te technisch…

De wasmachine van een goede 
vriendin is kapot. Het apparaat zit 
muurvast. Lampjes branden. Deur-
tje dicht. Alle knopjes ingedrukt. 
Er gebeurt niks. De handleiding? 
Veel te ingewikkeld. Vriendin belt 
buurman, de technische proble-
menoplosser van de buurt. Hij 
komt, kijkt, leest, drukt en zwijgt. 
Helpt allemaal niks. Buurman 
vertrekt weer. De dealer bellen? 
Wat een werk! Vriendin is het zat. 
Geïrriteerd geeft ze een ferme trap 
tegen de stomme machine. Héé? 
De motor springt weer aan. Een 
wonder. Meteen haar technische 
buurman gebeld. Vraagt hem hoe 
dat zo maar kan. Hij komt direct. 
Kijkt, luistert, denkt, schudt zijn 
hoofd en concludeert gelaten: ‘Dit 
is mij te technisch.’

Zo kom je nog meer onverklaar-
bare wonderen tegen. Ook in de 
wetenschap. Zoals die recente Ne-
derlandse ontdekking. Van wereld-
niveau. Twee geleerden van de TH 
Delft, Hanson en Hensen, toonden 
in 2015 definitief het ongelijk aan 
van Einsteins wet dat niets, maar 
dan ook niets, ook elektromagneti-
sche straling, sneller reist dan het 
licht (300.000 km per seconde). 
Zijn ‘God dobbelt niet’ werd alge-
meen aanvaard. Maar niet door het 
natuurkundige genie Werner Hei-
senberg. Die ontwikkelde al in de 
jaren dertig de Quantumtheorie, 
waarin alles vaag is en onbepaald. 
Tot het meetbaar wordt. Dan krijgt 
het pas gedaante. Maar welke? Dat 
is puur toeval.     

De beide Delftse hoogleraren 
begonnen de wetenschappelijke 
aanval op die absolute snelheids-
grens van Einstein. Zij plaats-
ten twee piepkleine diamantjes, 
behorend tot één paar, meerdere 
kilometers uit elkaar. Toen ze in de 
ene atoomkern iets veranderden, 
gebeurde datzelfde meteen ook in 
de andere atoomkern. Verbonden 
door een geheimzinnige kracht, 
met een snelheid, hoger dan die van 
het licht. Einstein exit. Een nieuwe 
informatie-overdrager was ontdekt. 
Zo snel als gedachtenoverdracht. 
Als dat al kan. De wetenschappelij-
ke wereld bestudeert het resultaat 
nog: hoe kan dat, en wat is het? 
Zelf heb ik de Quantumtheorie 
erbij opgeslagen. Maar die is niet 
te bevatten. Het is mij  veel te 
technisch…  
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systeem en dus je weerstand. En hier-
door hebben ziekten minder kans je lijf
over te nemen.’

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

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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Jan tussen zijn geliefde planten

Jan en Karin stoppen met Bloemen & plantencentrum Jan de Jong

Stad en Lande Ruiters organiseerde deze maand de Samengestelde Menwestrijd 
op ’t Harde;  ruim 100 aanspanningen streden op dit tweedaagse evenement tegen 
elkaar. De meest spectaculaire hindernis was deze waterpartij. 

Stad en Lande Ruiters
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Henny Vos legt zijn taken neer
Per 1 juli a.s. legt de koster van de St. Vituskerk, Henny Vos, na ruim 40 jaar 
zijn taken als hoofdkoster neer. Henny is de derde generatie van de familie 
Vos die meer dan 100 jaar met hart en ziel de taken van het kosterschap in de 
parochie heeft uitgevoerd. 

De parochie is Henny veel dank ver-
schuldigd en zijn blij dat zij voorlopig 
nog kunnen blijven steunen op zijn ken-
nis en ervaring en van zijn diensten als 
hulpkoster gebruik mogen maken. Op 15 
juli om 11.00 uur wordt Henny geëerd 
en bedankt in een feestelijke eucharis-
tieviering in de Vituskerk, Kerklaan 17. 
Aansluitend is er voor alle parochianen 
tot 15.00 uur een feestelijke receptie in 
de koffiekamer en pastorietuin.

De organisatie van de feestelijkheden 
voor Henny Vos is op zoek naar foto’s 

van Henny uit vroegere tijden. Afge-
drukte foto’s kunnen in de brievenbus 
gedaan worden bij het secretariaat (u ont-
vangt ze terug nadat deze gedigitaliseerd 
zijn). Digitale foto’s kunnen gemaild  
worden naar secretariaat@vitus 
blaricum.nl. Voor inlichtingen: Parochie-
secretariaat: di, wo, vrij 09.00-13.00 uur, 
(035) 53 83 153.

Talkpoeder en de Punt
Een leven als jacht- en verkeersvlieger
door Sybert Blijdenstein
Het was een bijzondere ontmoeting. Met onze dorpsgenoot Gerhard Westerdijk 
(70). Bourgondisch, gezellig, vol humor en gein en een begenadigd verteller. 
Met een lading levenservaring, vooral in de lucht, die er niet om liegt. 
Luchtwaarnemer, straaljagerpiloot, verkeersvlieger, schrijver van korte 
verhalen, uitgever, wereldreiziger, bestuurslid van de Dutch Dakota Association, 
academisch gevormd beeldend kunstenaar, illustrator en cartoonist.     

Als klein kind was Gerhard al geboeid 
door vliegtuigen. Hij bouwde die en-
thousiast na van karton. Toen wist hij 
het al zeker: hij wilde zelf vliegen. Dat 
lukte glansrijk: na de middelbare school 
deed hij dat bijna veertig jaar. Twee jaar 
bij de veldartillerie als luchtverkenner. 
Acht jaar bij de Koninklijke Luchtmacht 
als jachtvlieger en 27 jaar bij KLM als 
gezagvoerder. Hij haalde in totaal 16.000 
vlieguren.  
  
Talkpoeder
Van 1968 tot 1970 volgde Gerhard de 
officiersopleiding bij de veldartillerie bij 
Breda. Vloog mee als luchtwaarnemer. 
Vertelt over die tijd. Een opdracht. In een 
kleine Beaver vloog hij laag over de Velu-
we. Op zoek naar een tankeenheid. De 
betreffende cavaleristen zaten, na einde 
oefening, niets vermoedend, uitgebreid 
aan tafel. Hij voerde keurig zijn opdracht 
uit en blies direct boven de mannen, uit 
een speciale container, met succes grote 
wolken walmende talkpoeder. Dat moest 
een  zenuwgas aanval verbeelden. De 
witte wolken zakten langzaam neer over 
de verraste soldaten en officieren. Tanks 
wit, tafels wit, eten wit, uniformen wit. 
Tenue geschikt voor de noordpool. Maar 
tja, het was toch koude oorlog?

Starfighter piloot
In 1970 volgde zijn opleiding tot jacht-
vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. 
In 1972 kreeg hij zijn brevet. Hij werd 
ingedeeld bij het befaamde 322 Squa-
dron, gevormd in 1943, toen nog in En-
geland. Beschermheer Prins Bernhard. 
Mascotte: een praatgrage papagaai met 
een te grote, gevarieerde woordenschat. 
Niet altijd even gepast. Ook niet naar de 
prins toe. 

Hij werd gestationeerd op vliegbasis  
Gilze-Rijen, daarna op die in Leeuwar-
den. Zijn toestel was de F-104 Star- 
fighter, toen het modernste jachttoestel 
ter wereld. Het werd een avontuurlijke 
tijd. Veel kon, veel mocht. Veel stond op 
het spel. Oorlogsdreigingsniveau. Vloog 
overal boven Europa. Spannend en soms 
riskant. Ook door het bijzondere toestel. 
Uitzonderlijk snel en zwaar bewapend. 
Maar niet altijd even safe. Het had de 
bijnaam de ‘widowmaker’. Een derde 
stortte neer. Ook elders. Gerhard over-
kwam gelukkig niets. Veel luchtpatrouil-
les en –onderscheppingen. Russen boven 
zee. Andere NAVO-jagers boven Eu-
ropa. Dat werd niet altijd gewaardeerd. 
Klachten op diplomatiek niveau. Dezelf-
de dag nog. Dat allemaal mocht de pret 
niet drukken. Hij deed dat met passie. 
In 1978 maakte hij zijn afscheidsvlucht. 
Zijn vrouw Heleen was opgelucht, met 
kind op de arm. Te zien op een filmpje op 
zijn website: www.westerdijk.org.

De Punt 1977
De treingijzeling in de Punt duurde al 21 
dagen. Daar moest in de vroege ochtend 
van zaterdag 23 mei 1977 een einde aan 
komen. Gerhard en vijf collega’s van zijn 
squadron kregen daarbij een openingsrol. 
In het diepste geheim oefenden zij er-
gens in Brabant op een stilstaande trein. 
Zaterdagmorgen om 4.55 uur scheerden 
zes Starfighters achter elkaar aan, laag 
over de gekaapte trein. Om daarna met 
donderende nabranders weer op te trek-
ken. Ze maakten meerdere rondjes. De 
bedoeling was dat zij de kapers, die om 
5 uur opstonden, zouden afleiden van 
de grondaanval door speciale eenheden, 
ook om 5 uur. Die aanval had echter al 
tien minuten eerder plaats gevonden. 

Door gebrekkig radiocontact waren de 
piloten daarover niet ingelicht. Toen de 
Starfighters aan hun actie begonnen wa-
ren de kapers al uitgeschakeld. De sen-
sationele beelden van de luchtactie en de 
aanval waren toen al de wereld rondge-
gaan. Men liet het daar maar bij.    

Verkeersvlieger
Gerhard trad in 1978 in dienst als vlieger 
bij de KLM. Vol enthousiasme wilde hij 
meteen gaan vliegen op jumbojets naar 
verre landen, met witte stranden en palm-
bomen. Dat werd eerst nog even vliegen 
met de F-27 Cityhopper. Daar waar hij 
in zijn F-104 over Europa heen schoot, 
boemelde hij zes jaar lang van stad tot 
stad in alle Europese landen. Misschien 
om wat tot rust te komen. Daarna volg-
den 21 jaar lang verre internationale 
vluchten, als gezagvoerder. Een tijd met 
ook veel anekdotes. Wellicht daarover la-
ter meer. In 2005 ging hij met pensioen. 
Ophouden? Nee. Hij sloot in 2010 zijn 
vierjarige opleiding aan de Academie 
voor Kunst te Utrecht af. Exposeerde 
veel. Zette vliegverhalen op papier. Gaf 
daar drie boekjes over uit. Maakte reizen 
in Afrika. Een bezoek aan zijn website is 
genieten, het doet een boeiende wereld 
opengaan. Van liefde voor vliegen, kunst 
en gezin. Wilt u meer verhalen? Dat zou 
kunnen. Ze zijn er.   

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
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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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Gerhard als jachtvlieger met de praat-
grage mascotte
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Duurzaamheid in Blaricum

door Gerda Jellema
Momenteel kent Nederland 380 gemeenten. Hoe staat Blaricum ervoor in 
vergelijking met andere gemeenten en wat kun je doen op het gebied van 
duurzaamheid? Een handige site om hierachter te komen, is de site: 
www.waarstaatjegemeente.nl: ‘Op deze site heeft u de mogelijkheid om uw 
eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens 
van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de Burgerpeiling, maar ook 
vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd.’  

De gemeenten met de hoogste scores 
liggen doorgaans in groengebied én in 
de nabijheid van grote gemeenten waar 
veel bewoners naar toe pendelen om te 
werken. Deze inwoners profiteren van de 
gunstige groene en sociale kwaliteiten 
van hun woonomgeving en de econo-
mische kansen van de nabijgelegen gro-
te stad. De overall duurzaamheidscore 
van de gemeente Blaricum bedraagt 57.’ 
(Score van 0 - zeer laag, tot 100 - zeer 
hoog) 

Telos
Een bron waar ook gebruik van gemaakt 
wordt is Telos, www.telos.nl. Telos is 
een universitair kenniscentrum en maakt 
duurzame ontwikkeling maatschappelijk 
hanteerbaar. De meerwaarde van de Na-
tionale Monitor Duurzame Gemeenten 
van Telos, is dat in deze rapporten wordt 
ingegaan op de werkelijke duurzaamheid 
van de gemeenten, als tegenhanger van 
de gunstige macrocijfers van het Haagse 
Binnenhof.’

Blaricum
Volgens de gemeente Blaricum heeft 
‘Blaricum onder andere als ambitie om 
in 2022 de uitstoot van CO2  met 28% 
te verminderen ten opzichte van 1990. 
En om dat te bereiken moet tenminste 
16% van het energieverbruik duurzaam 
worden opgewekt. De gemeente ver-
duurzaamt gemeentelijke gebouwen en 
neemt maatregelen in de openbare ruim-
te.’ De Blaricummermeent is bijvoor-
beeld een gasloze wijk. Natuurlijk kan 
de gemeente het niet alleen doen, ook de 
bewoners van Blaricum kunnen/moeten 
hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld 
te isoleren of zonnepanelen te installe-
ren. Het bedrijf Zonneplan is een grote 
zonnepanelenleverancier voor de consu-
mentenmarkt.

Zonneplanproject voor Blaricum
Zonneplan: ‘De daken in Blaricum zijn 
aan de hand van haarscherpe luchtfo-
to’s geanalyseerd. 66% van de daken in 
Blaricum is geschikt voor zonnepane-
len. Om die reden is zonne-energie de 
eerste stap om Blaricum te verduurza-

men. Zonneplan wil de Blaricummers 
hierop voorbereiden en biedt inwoners 
de mogelijkheid om zonnepanelen voor-
delig en gemakkelijk aan te schaffen.  
Blaricummers met een eigen huis dat 
geschikt is voor zonnepanelen krijgen 
een unieke folder op de mat (of hebben  

dit inmiddels ontvangen). In de folder 
wordt meer informatie gegeven over 
de werking van zonnepanelen en de 
voordelige gemeentelijke duurzaam-
heidslening.’ Ga voor informatie naar:  
www.zonneplan.nl/blaricum. 

Gemeentelijke duurzaamheidslening
De gemeente Blaricum kan helpen. ‘Als 
woningeigenaar kunt u goedkoop geld le-
nen om uw woning echt energiezuinig te 
maken. Dit kan met de Duurzaamheids-
lening. De gemeente Blaricum werkt 
voor de Duurzaamheidslening samen 
met het Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederlandse Gemeenten (SVN). 
Ga naar www.blaricum.nl in menu onder 
het kopje bouwen voor meer informatie.

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl
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Oproep Oranje Vereniging Blaricum

door de Oranjevereniging Blaricum
De Oranjevereniging organiseert haar evenementen met veel plezier, mogelijk 
gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers die naast koningsdag, de activitei-
ten rond de kermisweek en natuurlijk de Sinterklaasfeesten organiseren. En dit 
jaar ook het 80-jarig jubileum met een driedaags feestprogramma. Zo zorgt de 
Oranje Vereniging door het hele jaar heen voor vermaak. Voor jong en oud.

Een en ander gaat niet zonder een gezon-
de, degelijke financiële onderbouwing. 
Vandaar deze oproep: word ook lid. Met 
uw bijdrage ondersteunt u bovenstaande 
activiteiten. Een lidmaatschap is laag-
drempelig. Voor slechts € 15,- per jaar 
bent u al lid (natuurlijk wordt een hoger 
bedrag gewaardeerd). Hiervoor krijgt u 
voor twee persomen gratis toegang tot 

het vuurwerk met muziek van een live 
band, gehouden bij Restaurant ‘Rust 
Wat’ op de zaterdag voor de opening van 
de kermisweek. Kaarten voor niet-le-
den kosten € 10,00 aan de kassa, dus…  
pak uw voordeel. Wij zien uw aan-
melding met belangstelling tegemoet.  
Voor informatie en aanmelding zie  
www.oranjeverenigingblaricum.nl. 

80 jaar OVB werd afgesloten met de wielerronde, een oude Blaricumse traditie die in 
ere is hersteld, en samen met de Moeke Spijkstra Wielerclub is georganiseerd

80-jarig jubileum; voor elke doelgroep was er wel iets te doen, van en muzikale bingo 
voor de senioren, een groots feest voor de middengroep tot het poppentheater, pony-
rijden en een DJ-workshop voor de jeugd

Tennisvereniging LTV de Bijvanck gaat 
voor duurzaamheid: het park ligt er nu 
in de avonduren stralend verlicht bij, ter-
wijl het energieverbruik drastisch zal da-
len door de nieuwe LED-verlichting, zie 
ook elders in het gemeentedeel

Hei&wei_nr508.indd   4 26-06-18   10:40



Nicolaas Johannes (Nico) de Gooijer

* Blaricum, 5 juli 1940      † Blaricum, 23 mei 2018

door Frans Ruijter
Nico de Gooijer werd geboren aan de Singel 18, als derde kind maar als eerste zoon, uit het huwelijk van 

Jan de Gooijer en Alida de Graaf. Later werden er nog drie jongens en drie meisjes geboren. Nico werd vernoemd 
naar zijn opa van moeders kant, Klaas de Graaf. Vader Jan had een gemengd boerenbedrijf, waar hard gewerkt 

moest worden om het hele gezin te eten te kunnen geven. Nico hielp van kinds af aan mee in het bedrijf. 
Na de bewaarschool bij de zusters, werd de Bernardusschool doorlopen. 

Alles leek erop dat Nico boer zou wor-
den; hij ging naar de landbouwschool 
aan de St. Vitusweg. Als er in de winter 
thuis wat minder werk was, was hij meer 
dan welkom bij de firma Wed. Bart 
Vos om te helpen de kolen op tijd 
bij de klanten te brengen. Ook hielp 
Nico bij andere boeren in het dorp 
als dat nodig was.

Andere wending
Nel, Nico’s oudste zuster, trouwde 
met Wim Stalenhoef uit Eemnes, 
die een transportbedrijf begonnen 
was en Nico werd daar chauffeur. 
Hij reed zelfs nog een tijd internati-
onaal. Via Peter Lanphen en Gerard 
van Paridon kwam hij bij Manus v.d. 
Heiden te werken op een vrachtwa-
gen met een laadkraan. Nico had in 
1970 verkering gekregen met Johan-
na de Gooijer. Zij woonde een goe-
de honderd meter bij Nico vandaan 
en hoe raar het ook klinkt, ze waren 
geen familie. Een zus van Nico, Alie, 
trouwde met een broer van Johanna, 
Wim. Zij bouwden samen, met hulp 
van velen, een dubbel woonhuis in 
de groentetuin van de ouders van 
Johanna en Wim aan de Meentweg.  

Sociaal
Nico en Johanna trouwden op 7 april 
1972. Op 4 februari 1973 zag dochter 
Lida het levenslicht en op 10 augustus 
1974 zoon Hein-Jan. Nog één keer werd 
er van werkgever gewisseld; Nico ging 
werken bij Jaap Ruisendaal in Naar-
den. In 1999 ging Nico met de VUT, er 
kwam nu tijd voor andere dingen, zo-
als zijn groentetuin aan de Bergweg en 

het verzorgen van de koetjes van zoon 
Hein-Jan. Ook werd de McCormick 
trekker uit 1961 door Nico weer ‘in be-
drijf genomen’. Nico zette zich volop 

in voor de gemeenschap; voor de Dag 
van het Werkpaerd, de Oranjevereniging 
Blaricum, de Klepperman van Elleven, 
de katholieke kerk en ook voor hei & 
wei. Hij heeft jarenlang, tot 2016, de 
verspreiding verzorgd van de losse num-
mers. Hij bracht die plichtsgetrouw elke 
maand op verschillende punten in Blari-
cum en omliggende plaatsen, en dat alle-
maal op de fiets. Hij deed ook graag mee 
met oude trekkertoertochten door de 

omgeving. Nico was een zeer beschei-
den, maar o zo sociale echte Blaricum-
mer en stammend uit een echt scharend 
Erfgooiersgeslacht, waar hij terecht trots 

op was.

Vechtlust
In 2016 lag Nico vijf weken in het 
ziekenhuis en moest hij uit een 
diep dal klimmen. Dat lukte met 
horten en stoten, maar hij moest 
steeds meer inleveren. Enkele 
weken geleden ging het steeds 
minder, maar we hoopten met ons 
allen dat hij het met zijn vechtlust 
wel weer zou gaan redden, helaas 
werd dat ijdele hoop. In de vroe-
ge ochtend van 23 mei jl. ging zijn 
kaarsje ineens, maar heel rustig 
uit. Daarom sprak de tekst op de 
rouwkaart mij zo aan:

Voor hem een verlossing 
Voor anderen een groot verdriet…
Erg hard heeft hij gevochten
Meer kracht was er niet

Nico werd op 28 mei onder een 
stralende zon op een platte wagen, 
getrokken door zijn McCormick 

en bestuurd door zoon Hein-Jan, naar de 
St. Vituskerk gebracht voor de uitvaart. 
Daarna werd Nico naar zijn laatste rust-
plaats gereden op de algemene begraaf-
plaats de Woensberg.

Nico, wij van hei & wei, zullen je missen 
en hopen dat Johanna, de kinderen en 
kleinkinderen de kracht vinden om door 
te gaan in datgene waarin jij ze bent voor 
gegaan.

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
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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

In hei & wei 483 van 26 aug 2016 schreven we over de plannen van de gebroe-
ders Braam om de onvoorspelbare Atlantische Oceaan met hun motorboot, een 
No LIMIT 1550, over te steken. 

Dorpsgenoot Edzard Braam en zijn broer 
Peter uit Laren zijn inmiddels zowel via 
de noordelijke Vikingroute áls de zuide-
lijke Azorenroute de Atlantische oceaan 
overgestoken. Voor een zeilboot niet al te 
gebruikelijk routes, voor een motorboot 
al helemaal niet. En ze kregen het ook 
niet cadeau. Met veel afzien hebben zij 
de grilligheden van deze oceaan in al 
haar facetten overwonnen; mooi weer 
met een spiegelgladde zee, maar ook 

met mist en ijsbergen, en niet te vergeten 
depressies, die zorgden voor huizenho-
ge golven waardoor het leven aan boord 
nog het beste te vergelijken was met een 
rollercoaster. In totaal hebben ze op de 
heen- en terugreis 11.000 zeemijl afge-
legd. 
Op 17 juni jl. werd de No Limit 1550 
Four Seasons en zijn bemanning feeste-
lijk onthaald tijdens de binnenkomst in 
Rotterdam.

Van Holland naar Amerika, en weer terug

De Four Seasons vaart New York binnen

Nico de Gooijer, een sociale echte Blaricummer
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30 jaar Ben Hur

door Marjolein Speek
In 1988 besloten drie vrienden op een mooie donderdagavond een rondje te 
fietsen door het Gooi om vervolgens bij d’Ouwe Tak een biertje te drinken en 
te filosoferen over het leven. Dit gezellig onderonsje is inmiddels uitgegroeid tot 
een wielergezelschap van dertien vrienden. En dit jaar is het alweer tijd voor 
het 6e lustrum.

‘We begonnen zonder helm en fietspak-
je, en met tweedehands fietsen’, zegt 
Willem Jan Becker. Als eerste voorzitter 
van het Ben Hur-wielergezelschap heeft 
hij al heel wat kilometers afgelegd. De 
naam Ben Hur is afgeleid van de gelijk-
namige film; in deze film uit 1959 reden 
de Romeinen elkaar met strijdwagens uit 
het wiel. 
Door de jaren heen zijn er bij Ben  
Hur vrienden bijgekomen, maar  
ook weer weggegaan. Willem Jan is 
blij dat er nu een vaste groep is. ‘Door 
de groei was de samenhang een beetje 
weg.’ 

In april openen de heren elk jaar het 
fietsseizoen. De avonden worden lan-
ger en het weer mooier. Uitermate ge-
schikt om de fietsen onder het winter-
stof vandaan te halen en de draad weer 
op te pakken. Vanwege de jarenlange 
trouwe afname van bier, besloot de uit-
bater van d’Ouwe Tak hoofdsponsor te 
worden van dit sociale gezelschap. De 
heren rijden dan ook tegenwoordig in 
echte fietsshirtjes, fietsbroeken en met 
helmen. En, de tweedehands fietsen zijn 
inmiddels ingeruild voor de moderne 
versie. 

Ben Lust’M en Ben Scheur
Ook de vrouwen hebben een hechte 
vriendinnenkring ontwikkeld. Ook zij 
organiseren 1x per maand een borrel bij 
d’Ouwe Tak. Let wel, zonder mannen! 
Hiervoor is de B’app Hur- groepsapp be-
dacht. Vanzelfsprekend zijn de vrouwen 
ook de beste aanmoedigers, en zijn de 
mannen echt wel bereid om de partners 
te betrekken bij hun sociale aangelegen-
heden. Want, dit jaar staat Ben Lust’M 
2018 op de agenda. ‘Na 30 jaar moes-
ten we iets speciaals organiseren’, zegt 
Willem Jan. ‘Daarom gaan we met z’n 
allen, inclusief de vrouwen, een week-
end naar Schiermonnikoog. En nee, we 
gaan niet met de auto, maar 144 km met 
de fiets!’ Niet voor niets, staat er onder 
het logo: Veni, Vidi, Fietsie (Vici). Ik 
zag, ik kwam, ik overwon. Of zoiets als 
Fietsie is foetsie? Er is nog veel werk aan 
de winkel om de lange rit naar Schier-
monnikoog te maken, maar de napret zal 
zoet, lekker en gezellig zijn. Vino Veritas.  
Drink genoeg wijn en men begint vanzelf 
de waarheid te spreken. Proost! En aan 
het eind van het zomerseizoen kunnen 
de fietsen weer op stal en de schaatsen 
uit het vet voor Ben Scheur. Ben Hur,  
van harte gefeliciteerd met jullie mijlpaal!

Honderd worden? 

door Jan Greven
Normaal schrijf ik op deze plek over wel en wee van de Blaricumse Raad. 
Maar ik was een tijdje weg. Geen Raad dus dit keer, maar iets anders. Iets over 
honderd jaar worden, want ik was in  Ogimi op het Japanse Okinawa en daar 
zijn vijftien honderdjarigen op tweeënvijftighonderd inwoners. Dat is bijna 
0.3%. In Blaricum (ruim 10.000 inwoners) zou zo’n percentage neerkomen op 
30 honderdjarigen. Kom daar eens om. 

Met zijn honderdjarigen is Ogimi we-
reldberoemd geworden. Het journaille 
komt uit alle delen van de wereld. Toen 
ik er was, was er ook een Spaanse jour-

nalist. Er zat routine in de ontvangst. 
Iedereen wil hetzelfde weten: wat is het 
geheim van die 0.3%?  Kikue Okushima 
(93) komt koket aan lopen. Kleine vrouw, 
heldere ogen, zorgvuldig opgemaakt, 
tasje in de hand. Vier tot vijf jaar geleden 
is het begonnen met die belangstelling, 
vertelt ze. De bezoekers zoeken het bij-
zondere in wat voor het dorp normaal is. 
Moeilijk genoeg om daar de vinger op te 
leggen. Een dochter die ook in het dorp 
woont, komt iedere dag even langs. Een 
andere dochter, die wat verder woont 
komt geregeld. Ze is niet eenzaam. Eat 
and meet, zegt ze. Eet samen, zoek el-
kaar op. Toen mijn moeder zo oud was 
als zij, vertel ik haar, had ze er moeite 
mee de allerlaatste van haar generatie te 
zijn. Daar verbaast Kikue zich over. Ze 
voelt zich niet achtergelaten, omringd als 
ze is door de geesten van wie stierven.  

Moria Taira (83) schuift aan. Hij is op-
richter en drijvende kracht van een club 
van tachtigers en negentigers. Samen 
doen ze aan sport. Ze koken geregeld sa-
men. Hun voedsel verbouwen ze zelf. In 
eigen tuin. Zelf planten, zelf oogsten. Ze 
bewegen veel. Kikue danst graag op de 
dansavonden van de club. Ze kijkt weinig 

televisie. Eigenlijk alleen als ze, alleen 
thuis, zit te eten. Ze leest veel. Allemaal 
heel gezond, maar word je daar honderd 
mee? Voedsel is heel belangrijk, zegt de 

Chinese professor You Xianxun, die van-
uit Tokyo het Japanse oud-worden on-
derzoekt. De honderdjarigen in Okinawa 
leven een leven van verbondenheid, legt 
hij uit. Verbondenheid met de grond. Ze 
eten wat de grond oplevert aan voedsel. 
Maar ook verbondenheid met elkaar als 
dorpsgemeenschap. En verbonden met 
de geesten van hun voorouders. Op alle 
daken in het dorp staat de shisa, de my-
thische kruising tussen hond en leeuw. 
Zo typerend voor Okinawa. De shisa 
waakt, weert het boze, zorgt voor vrede. 

Honderd worden, begrijp ik, is niet een 
kwestie van willen, dieet, oefeningen of 
ascese. Honderd worden is niet los ver-
krijgbaar. In Ogimi is het de uitkomst 
van vele jaren leven op een bepaalde ma-
nier. Een leven met natuur en seizoenen, 
met elkaar. Sober ook. Jaar na jaar, na 
jaar, na jaar. Met veel zelfredzaamheid. 
Met honderd worden kun je niet vroeg 
genoeg beginnen. 
Iets voor ons, in Blaricum? Verbonden-
heid met de grond? Misschien alleen in 
aspergetijd. Gezamenlijk eten, sporten? 
Verbondenheid met elkaar? Mythische 
verbondenheid? Voorlopig zie ik dit dorp 
die 0.3% niet halen. 

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

Wielergezelschap Ben Hur bestaat 30 jaar Sisha op het dak
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Nieuw in Blaricum
Inge Oudheusden, getrouwd en moeder van twee puberzonen en ruim 15 jaar 
met veel plezier woonachtig in Blaricum, gaat na de zomer van start als Studie 
Nanny/Coach at Home. 

‘Ik ben reeds 28 jaar een gepassioneerd 
groepsleerkracht in het basisonderwijs, 
heb daarnaast ervaring als onder meer 
intern begeleider, remedial teacher en 
taal- en leescoördinator. Over een paar 
maanden hoop ik mijn Master Pedago-
giek aan de HU te behalen. Met al deze 
opgedane kennis en ervaring ga ik van 
start als Studie Nanny/Coach at Home. 
Het is mijn passie om kinderen in hun 
kracht te zetten en bij te dragen aan hun 
persoonlijke groei.’

Alles in de veilige en vertrouwde om-
geving van thuis
Als Studie Nanny/Coach at Home ver-
zorgt Inge in de middag studie-coaching 
bij de klant aan  huis. Voor maximaal zes 
kinderen en voor zowel basis- als mid-
delbare scholieren; gericht op het spelen-
derwijs ‘leren leren’ voor de bovenbouw 
van de basisschool en ‘leren studeren 
voor nu en later’ voor de middelbare 
school. Studie Nanny/Coach at Home 
Exclusive gaat desgewenst nog een stap-
je verder. Denk bijvoorbeeld aan: het op-
halen van uw kind(eren) van school en 
specialistische hulp bij leerproblemen en 
leerblokkades. ‘Dankzij een persoonlijke 
coach in de eigen vertrouwde omgeving, 
groeit uw kind uit tot een krachtig ont-

wikkelde persoonlijkheid.’ Ook Top stu-
diebegeleiding aan huis biedt Inge aan; 
van het aanleren van studievaardighe-
den, het leren plannen en het overhoren 
en controleren van het schoolwerk tot het 
oefenen van de lesstof, het wordt alle-
maal geregeld. En dat allemaal in de vei-
lige en vertrouwde omgeving van thuis. 

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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Blaricum toen...

Een terrasje in Blaricum, 1913
We hebben nu net de warmste meimaand achter de rug sinds twee en een halve 
eeuw. En wanneer het mooi weer is, lopen de terrassen vol. Op deze foto is het 
terras te zien dat hoorde bij Hotel Verver aan de Torenlaan 1 op de hoek van de 
Dorpsstraat, nu Gall & Gall. Tevens was hier toen een halte voor de Gooische 
tram. In 1918 kocht de gemeente het pand om er het gemeentehuis in te ves-

tigen. Daarom heet het pand nog steeds het ‘Oude Raedhuys’. Op de plek van 
het terras staat sinds 1926 de muziektent. Dit geschenk van meneer Boissevain 

kreeg in 1985 gezelschap van het bronzen exemplaar van de erfgooierboom. 
De boom op de hoek van het terras op de foto heeft wel wat ‘aanrijschade’. 
Dit zal wel van een paard met wagen geweest zijn, want zoveel auto’s reden 

er zo’n 105 jaar geleden in Blaricum niet. Dat is nu wel een beetje anders. Ik 
wens u allen, waar u ook heen gaat, een hele fijne vakantie toe en hoop dat er 

veel sprake zal zijn van ‘terrasweer’.  
Aangeleverd door Frans Ruijter

Straatnamen verklaard… Statenkamer

door Frans Ruijter
De Statenkamer loopt vanaf de Angerechtsweg in noordelijke richting, steekt 
sinds 1972 het Klaphek over en eindigt op de Meentzoom. 

In Blaricum heeft ooit een slot gestaan, 
Slot Ruysdael, aan wat nu de Slotweg 
heet. Deze weg loopt van de Burge-
meester Le Coultredreef naar de Gooi-
ergracht. Aan het einde links stond Slot 
Ruysdael. Men noemt het daar nog steeds 
het ‘Slotveen’. De Statenkamer heeft 
met dit slot te maken. Op oude kaarten 
komt ‘Statekamer’ al voor. ‘Kamer’ is 
een stuk grond van de ‘state’, in dit ge-
val van Slot Ruysdael. Later verbasterd 
naar Statenkamer. Het terrein waar nu de 
Statenkamer is, was vroeger bouwland 
met een smalle strook waar het gemeen-
telijk afval werd gestort. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de weg aangelegd en 
het terrein gereed gemaakt voor woning-

bouw; het eerste naoorlogse sociale wo-
ningbouwproject. In 1948/1949 werden 
de eerste huizen aan de oneven zijde op-
geleverd, ontworpen door de Blaricumse 
architect Theo Rueter. De huur bedroeg 
ƒ 5,80 en ƒ 0,55 voor het waterverbruik, 
wekelijks op de maandagavond geïncas-
seerd. Laatst is aan de oneven zijde één 
woning verkocht voor € 400.000,-, de 
gemeentebestuurders van toen draaien 
zich om in hun graf. Op de foto uit 1961 
staan Greetje de Jong (l) en José Vos (r). 
Beiden woonachtig aan deze weg. Op de 
foto is goed te zien hoe ruimtelijk het 
toen oogde, met op het einde nog het be-
gin van de meent, waar nu woningen aan 
het Klaphek en de Meentzoom staan.  

Studie Nanny/Coach at Home
www.studienannyathome.nl 

studienanny.ingeoudheusden@
gmail.com
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Burgemeester Joan de Zwart-Bloch overhandigde zondag 17 juni een cheque aan 
brandweervereniging De Vuurvreters ter viering van hun vijfentwintigjarig bestaan.

Vijfentwintigjarig bestaan 
brandweervereniging De Vuurvreters

Wethouder Gerard Knoop heeft leerlingen van basis-
school De Pionier en OBS Bijvanck aangemoedigd tijdens 
het lopen van ‘The Daily Mile’. Hij deed dat samen met 
danseres en actrice Ingrid Jansen. Bij The Daily Mile 
(hard)lopen of wandelen schoolkinderen een aantal keer 
in de week vijftien minuten met als doel ze fit te krijgen. 
Donderdag 14 juni deden de leerlingen dat als aftrap van 
de campagne ‘Sportief en Gezond Blaricum’.

Een gezondere en sociale samenleving, waarbij iedereen volop beweegt en meedoet. 
Dat wil de gemeente Blaricum. Want sport en bewegen is belangrijk en vooral leuk! 
Onder de noemer ‘Sportief en gezond Blaricum’ werken we samen met inwoners, 
zorgprofessionals, (sport)verengingen en scholen aan een fittere samenleving. De be-
weegcoaches helpen daarbij. Zij zorgen onder andere voor verbinding tussen aanbod 
en vraag op het gebied van sport en beweging, helpen sportverenigingen om vitaal te 
blijven en zijn actief in het onderwijs om kinderen en jongeren meer in beweging te 
brengen. Want kinderen die van jongs af aan leren dat sporten en gezond leven leuk 
en makkelijk kan zijn, hebben hier hun hele leven lang baat bij.
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 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

Aftrap campagne ‘Sportief en Gezond Blaricum’

Wethouder Anne-Marie Kennis heeft donderdagmiddag 21 juni 
samen met zo’n dertig andere partijen haar handtekening gezet 
onder het convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi 
en Vechtstreek’. In de regio Gooi en Vechtstreek beginnen elk jaar 
meer dan vijfhonderd kinderen met dagelijks roken. Als kinderen 
niet beginnen met roken, leven ze gemiddeld tien jaar langer dan 
leeftijdsgenootjes die wel gaan roken. Reden genoeg voor alle regio-
gemeenten en samenwerkingspartners om te streven naar een Rook-
vrije Generatie. Hiermee heeft Gooi en Vechtstreek de primeur: als 
allereerste regio in Nederland op weg naar een Rookvrije Generatie. 

OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE GENERATIE

Wethouder Anne-Marie Kennis had 
maandag 18 juni de eer om de nieuwe 
LED-verlichting van LTV de Bijvanck 
officieel in werking te zetten. Dit ge-
beurde tijdens de eerste avondwed-
strijden van het VDGC Bijvanck-Open 
35+ Dubbeltoernooi. Het tennispark 
ligt er nu in de avonduren uitstekend 
verlicht bij, terwijl het energie-
verbruik drastisch zal dalen.

Het bestuur en de leden van de tennisvereniging zijn erg tevreden over de (snelle) 
vervanging van de lampen. Niet alleen kostenbesparing en gebruiksgemak waren 
aanleiding om over te stappen op LED-verlichting, ook het verduurzamen van het 
park speelde een rol bij de aanschaf. “Dit is een grote eerste stap, maar er volgen 
er meer. Komende periode wil het bestuur een energieprestatieonderzoek laten 
uitvoeren. Aan de hand daarvan worden vervolgmaatregelen genomen”, aldus de 
tennisvereniging.

Officiële ingebruikname LED-
verlichting LTV de Bijvanck
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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 bekend- 
makingen via e-mail of app? 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
hiervoor aanmelden.

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

• Draverspad 13, 1261 TZ, vellen van 1 boom
• Dorpsstraat 17, 1261 ES, gedeeltelijk vervangen van de hooiberg
• Korte Vliegweg 6, 1261 GM, vellen van 1 boom
• Meentzoom 2 en 4, 1261 XA, vellen van 7 bomen
• Torenlaan 68, 1261 GG, vellen van 1 boom

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Kerkpad 4, 1261 TJ, kappen van 4 bomen, veranderen van de 
bestaande in- en uitweg en aanpassen van de kleur van de gevel

• Onder den Dael 20, 1261 CN, renoveren van de villa en bouwen 
van een aanbouw

• Eerste Molenweg 31, 1261 TC, maken van een opbouw op de 
bestaande uitbouw achter

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

• Eemnesserweg 38, 1261 HJ, plaatsen van zonnepanelen op het 
dak van het hoofdgebouw

• Huizerweg 42, 1261 AX, vellen van 1 douglasspar
• Prins Hendriklaan 9A, 1261 AH, plaatsen van een hekwerk
• Matthijssenhoutweg 33A, 1261 CK, verleggen van de uitweg en 

kappen van 1 boom
• Zuiderzeedreef 9 R en S, 1261 AE, plaatsen van zonweringen
• Bij de Berg 2, 1261 XN, vellen van 1 ruwe berk (herplant)
• Oude Huizerweg 9, 1261 BD, plaatsen van een inrijpoort
• Meeuw 4, 1261 RT, bouwen van een schuur met veranda
• Onder den Dael 1, 1261 CN, vellen van 1 douglasspar (herplant)

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

GEWIJZIGDE WELSTANDSNOTA ‘WELSTAND BLARICUM’ 
VASTGESTELD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De gemeenteraad van Blaricum heeft op 6 maart 2018 de gewijzigde welstandsnota 
‘Welstand Blaricum’ vastgesteld. 

De laatste welstandsnota is van 2012. In de afgelopen periode heeft een groot deel van de inwoners 
van Blaricum aangegeven behoefte te hebben aan meer flexibiliteit en versoepeling in de regels voor 
erfafscheidingen en toegangspoorten. De wens van hen was om de veiligheid en privacy van bewo-
ners te vergroten door het zicht op woningen te beperken, het over hekken heen stappen moeilijker 
te maken, het zicht op eventuele vuilcontainers te beperken en bij ondiepe voortuinen de erfafschei-
ding/toegangspoort dichter bij de weg te kunnen realiseren. Dit was aanleiding om het geldende 
beleid te evalueren en op onderdelen aan te passen. De welstandsnota is niet in zijn geheel gewijzigd, 
maar alleen op de punten zoals in deze tabel zijn opgenomen:

Huidige regels Nieuwe regels

Inwerkingtreding 
De gewijzigde welstandsnota treedt de dag na de bekendmaking op www.overheid.nl (26 juni 2018) 
in werking. Een welstandsnota is te kwalificeren als een bundeling van beleidsregels in de zin van 
artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen de vaststelling van beleidsregels kan geen 
bezwaar of beroep worden ingesteld.

Als u meer wil weten over de welstandsnota dan kunt u deze vanaf 26 juni gedurende zes weken in-
zien op het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht, 
tel. 14 035. Ook kunt u de welstandsnota bekijken op www.blaricum.nl (Bouwen > Welstand).

Voor een (gesloten) erfafscheiding van maximaal 
1,2 meter hoog wordt vergunning verleend.
Hogere erfafscheidingen op 1,0 meter achter de 
voorerfgrens.
Erfafscheidingen vanaf 1,0 meter minimaal 
80 procent transparant en toegangspoorten 
50 procent.
Wel afwijkingsmogelijkheid bij ondiepe 
voortuinen.
Wel (aanleg) regels voor aarden wallen.

Een (gesloten) erfafscheiding van 
maximaal 1,0 meter mag vergunningvrij.
Hogere erfafscheidingen op 1,5 meter 
achter de voorerfgrens.
Erfafscheidingen minimaal 80 procent 
transparant en toegangspoorten 
50 procent.
Geen afwijkingsmogelijkheid bij ondiepe 
voortuinen.
Geen regels voor aarden wallen.

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

Het kantoor van de BEL Combinatie is de gehele zomer open 
op de bekende openingstijden. Dit in tegenstelling tot eerdere 
zomers waarin het BEL-kantoor op maandagen om 17.00 uur 
sloot. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via www.blaricum.nl 
en telefonisch via 14 035.

Van 26 juli tot en met 29 augustus houdt het Sociaal Wijk-
team Blaricum spreekuur op de woensdagmiddag (in plaats 
van de dinsdagmiddag) van 13.00 tot 14.00 uur in de Blaer-
com aan de Schoolstraat 3. Woensdag 22 augustus is de 
Blaercom dicht door de kermis en vervalt het spreekuur. 
Wel kunt u in deze periode het team bereiken per telefoon: 
035 - 750 41 38, en e-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

ZOMEROPENSTELLING
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Burgemeester Joan de Zwart-Bloch overhandigde zondag 17 juni een cheque aan 
brandweervereniging De Vuurvreters ter viering van hun vijfentwintigjarig bestaan.

Vijfentwintigjarig bestaan 
brandweervereniging De Vuurvreters

Wethouder Gerard Knoop heeft leerlingen van basis-
school De Pionier en OBS Bijvanck aangemoedigd tijdens 
het lopen van ‘The Daily Mile’. Hij deed dat samen met 
danseres en actrice Ingrid Jansen. Bij The Daily Mile 
(hard)lopen of wandelen schoolkinderen een aantal keer 
in de week vijftien minuten met als doel ze fit te krijgen. 
Donderdag 14 juni deden de leerlingen dat als aftrap van 
de campagne ‘Sportief en Gezond Blaricum’.

Een gezondere en sociale samenleving, waarbij iedereen volop beweegt en meedoet. 
Dat wil de gemeente Blaricum. Want sport en bewegen is belangrijk en vooral leuk! 
Onder de noemer ‘Sportief en gezond Blaricum’ werken we samen met inwoners, 
zorgprofessionals, (sport)verengingen en scholen aan een fittere samenleving. De be-
weegcoaches helpen daarbij. Zij zorgen onder andere voor verbinding tussen aanbod 
en vraag op het gebied van sport en beweging, helpen sportverenigingen om vitaal te 
blijven en zijn actief in het onderwijs om kinderen en jongeren meer in beweging te 
brengen. Want kinderen die van jongs af aan leren dat sporten en gezond leven leuk 
en makkelijk kan zijn, hebben hier hun hele leven lang baat bij.
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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

Aftrap campagne ‘Sportief en Gezond Blaricum’

Wethouder Anne-Marie Kennis heeft donderdagmiddag 21 juni 
samen met zo’n dertig andere partijen haar handtekening gezet 
onder het convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi 
en Vechtstreek’. In de regio Gooi en Vechtstreek beginnen elk jaar 
meer dan vijfhonderd kinderen met dagelijks roken. Als kinderen 
niet beginnen met roken, leven ze gemiddeld tien jaar langer dan 
leeftijdsgenootjes die wel gaan roken. Reden genoeg voor alle regio-
gemeenten en samenwerkingspartners om te streven naar een Rook-
vrije Generatie. Hiermee heeft Gooi en Vechtstreek de primeur: als 
allereerste regio in Nederland op weg naar een Rookvrije Generatie. 

OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE GENERATIE

Wethouder Anne-Marie Kennis had 
maandag 18 juni de eer om de nieuwe 
LED-verlichting van LTV de Bijvanck 
officieel in werking te zetten. Dit ge-
beurde tijdens de eerste avondwed-
strijden van het VDGC Bijvanck-Open 
35+ Dubbeltoernooi. Het tennispark 
ligt er nu in de avonduren uitstekend 
verlicht bij, terwijl het energie-
verbruik drastisch zal dalen.

Het bestuur en de leden van de tennisvereniging zijn erg tevreden over de (snelle) 
vervanging van de lampen. Niet alleen kostenbesparing en gebruiksgemak waren 
aanleiding om over te stappen op LED-verlichting, ook het verduurzamen van het 
park speelde een rol bij de aanschaf. “Dit is een grote eerste stap, maar er volgen 
er meer. Komende periode wil het bestuur een energieprestatieonderzoek laten 
uitvoeren. Aan de hand daarvan worden vervolgmaatregelen genomen”, aldus de 
tennisvereniging.

Officiële ingebruikname LED-
verlichting LTV de Bijvanck
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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 bekend- 
makingen via e-mail of app? 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
hiervoor aanmelden.

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

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

• Draverspad 13, 1261 TZ, vellen van 1 boom
• Dorpsstraat 17, 1261 ES, gedeeltelijk vervangen van de hooiberg
• Korte Vliegweg 6, 1261 GM, vellen van 1 boom
• Meentzoom 2 en 4, 1261 XA, vellen van 7 bomen
• Torenlaan 68, 1261 GG, vellen van 1 boom

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Kerkpad 4, 1261 TJ, kappen van 4 bomen, veranderen van de 
bestaande in- en uitweg en aanpassen van de kleur van de gevel

• Onder den Dael 20, 1261 CN, renoveren van de villa en bouwen 
van een aanbouw

• Eerste Molenweg 31, 1261 TC, maken van een opbouw op de 
bestaande uitbouw achter

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

• Eemnesserweg 38, 1261 HJ, plaatsen van zonnepanelen op het 
dak van het hoofdgebouw

• Huizerweg 42, 1261 AX, vellen van 1 douglasspar
• Prins Hendriklaan 9A, 1261 AH, plaatsen van een hekwerk
• Matthijssenhoutweg 33A, 1261 CK, verleggen van de uitweg en 

kappen van 1 boom
• Zuiderzeedreef 9 R en S, 1261 AE, plaatsen van zonweringen
• Bij de Berg 2, 1261 XN, vellen van 1 ruwe berk (herplant)
• Oude Huizerweg 9, 1261 BD, plaatsen van een inrijpoort
• Meeuw 4, 1261 RT, bouwen van een schuur met veranda
• Onder den Dael 1, 1261 CN, vellen van 1 douglasspar (herplant)

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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GEWIJZIGDE WELSTANDSNOTA ‘WELSTAND BLARICUM’ 
VASTGESTELD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De gemeenteraad van Blaricum heeft op 6 maart 2018 de gewijzigde welstandsnota 
‘Welstand Blaricum’ vastgesteld. 

De laatste welstandsnota is van 2012. In de afgelopen periode heeft een groot deel van de inwoners 
van Blaricum aangegeven behoefte te hebben aan meer flexibiliteit en versoepeling in de regels voor 
erfafscheidingen en toegangspoorten. De wens van hen was om de veiligheid en privacy van bewo-
ners te vergroten door het zicht op woningen te beperken, het over hekken heen stappen moeilijker 
te maken, het zicht op eventuele vuilcontainers te beperken en bij ondiepe voortuinen de erfafschei-
ding/toegangspoort dichter bij de weg te kunnen realiseren. Dit was aanleiding om het geldende 
beleid te evalueren en op onderdelen aan te passen. De welstandsnota is niet in zijn geheel gewijzigd, 
maar alleen op de punten zoals in deze tabel zijn opgenomen:

Huidige regels Nieuwe regels

Inwerkingtreding 
De gewijzigde welstandsnota treedt de dag na de bekendmaking op www.overheid.nl (26 juni 2018) 
in werking. Een welstandsnota is te kwalificeren als een bundeling van beleidsregels in de zin van 
artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen de vaststelling van beleidsregels kan geen 
bezwaar of beroep worden ingesteld.

Als u meer wil weten over de welstandsnota dan kunt u deze vanaf 26 juni gedurende zes weken in-
zien op het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht, 
tel. 14 035. Ook kunt u de welstandsnota bekijken op www.blaricum.nl (Bouwen > Welstand).

Voor een (gesloten) erfafscheiding van maximaal 
1,2 meter hoog wordt vergunning verleend.
Hogere erfafscheidingen op 1,0 meter achter de 
voorerfgrens.
Erfafscheidingen vanaf 1,0 meter minimaal 
80 procent transparant en toegangspoorten 
50 procent.
Wel afwijkingsmogelijkheid bij ondiepe 
voortuinen.
Wel (aanleg) regels voor aarden wallen.

Een (gesloten) erfafscheiding van 
maximaal 1,0 meter mag vergunningvrij.
Hogere erfafscheidingen op 1,5 meter 
achter de voorerfgrens.
Erfafscheidingen minimaal 80 procent 
transparant en toegangspoorten 
50 procent.
Geen afwijkingsmogelijkheid bij ondiepe 
voortuinen.
Geen regels voor aarden wallen.

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

Het kantoor van de BEL Combinatie is de gehele zomer open 
op de bekende openingstijden. Dit in tegenstelling tot eerdere 
zomers waarin het BEL-kantoor op maandagen om 17.00 uur 
sloot. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via www.blaricum.nl 
en telefonisch via 14 035.

Van 26 juli tot en met 29 augustus houdt het Sociaal Wijk-
team Blaricum spreekuur op de woensdagmiddag (in plaats 
van de dinsdagmiddag) van 13.00 tot 14.00 uur in de Blaer-
com aan de Schoolstraat 3. Woensdag 22 augustus is de 
Blaercom dicht door de kermis en vervalt het spreekuur. 
Wel kunt u in deze periode het team bereiken per telefoon: 
035 - 750 41 38, en e-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

ZOMEROPENSTELLING
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De Blaricumse kermisweek is dit jaar van zaterdag 18 tot en met woensdag 22 augustus. Tijdens dit evenement zijn diverse wegen afgesloten en geldt op een aantal plaatsen 
een parkeer- of stopverbod. Daarnaast zijn verschillende wegen afgesloten tijdens bepaalde programmaonderdelen, zoals het afsteken van vuurwerk en het ringsteken. Hier-
onder vindt u een overzicht van de maatregelen. 

Afsteken vuurwerk
Zaterdag 18 augustus 2018
•  Van 18.00 (afhankelijk van toestroom bezoekers) tot 23.30 uur worden de volgende 

wegen en weggedeelten afgesloten voor alle verkeer: Schapendrift/Anton Mauve-
laan; vanaf de Eemnesserweg tot aan Harmen Vosweg (Laren).

•  Van 21.30 tot 23.30 uur wordt de Eemnesserweg vanaf Schapendrift tot het  
Domein voor alle verkeer en voetgangers in beide richtingen afgesloten.

•  Voor zover noodzakelijk worden ook enkele voet- en fietspaden in de bosgebieden 
rondom Rust Wat van 21.30 tot 23.30 uur afgesloten.

Wegafsluitingen ter hoogte van café Moeke Spijkstra
Zaterdag 18 augustus 2018
Van 21.00 tot 03.00 uur worden onderstaande wegen afgesloten voor alle verkeer in 
beide richtingen; het verkeer wordt omgeleid. Dit in verband met de veiligheid van 
de vele voetgangers aldaar.
• Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot aan de Schoolstraat;
• Binnendoor, vanaf de Raadhuisstraat tot aan het Achterom;
• Torenlaan, vanaf het Achterom tot aan de Schoolstraat;
• Middenweg, vanaf de Verbindingsweg tot aan de Schoolstraat.

Omleiding centrum vanwege festiviteiten
Zaterdag 18 augustus (21.00 uur) tot donderdag 23 augustus 2018 (12.00 uur)

Parkeerverbod
Op de volgende wegen of weggedeelten is het verboden te parkeren:
• De Verbindingsweg aan onevenzijde tussen de Torenlaan en de Middenweg;
• Bussummerweg aan beide zijden vanaf de Torenlaan tot de Noolseweg;
• Huizerweg aan beide zijden vanaf de Bergweg tot aan de Smedenweg;
• Bergweg aan de evenzijde.

Stopverbod
Een stopverbod is van kracht op de volgende wegen of weggedeelten:
• Achterom, aan beide zijden vanaf de Torenlaan tot de Piepersweg;
• Langeweg, aan beide zijden tussen Achterom en de Huizerweg;
• Torenlaan, aan de oneven zijde tussen Achterom en de Verbindingsweg;
• Noolseweg, aan beide zijden tussen Piepersweg en de Bussummerweg;
• Piepersweg, aan beide zijden tussen Noolseweg en de Naarderweg.

Inrijverbod
Een inrijverbod geldt voor de volgende wegen of weggedeelten:
•  Het is verboden rechtsaf te slaan van de Bussummerweg komende vanaf de Toren-

laan naar de Noolseweg, met uitzondering van fietsers, voetgangers en bussen van 
Connexxion.

•  Het is verboden linksaf te slaan vanaf de Bussummerweg, komende vanaf de  
Bussummerweg naar de Noolseweg, met uitzondering van fietsers, voetgangers en 
bussen van Connexxion.

•  De volgende weggedeelten zijn gesloten voor éénrichting voor alle verkeer:  
- Binnendoor tussen de Huizerweg en Achterom, in de richting van de Huizerweg; 
- Achterom tussen Piepersweg en Torenlaan, in de richting Piepersweg.

Kermis
Zondag 19 augustus 2018
•  Vanaf 08.00 uur is het verboden te parkeren op de locaties: 

- Dorpsstraat parkeervakken vanaf de Torenlaan/Huizerweg tot aan de inrit van 
perceel Dorpsstraat 4; 
-  Meentweg, vanaf de Burgemeester Heerschopweg tot de Dorpsstraat, beide 

zijden van de weg.
• Vanaf 16.00 uur is het verboden te parkeren op de locaties:
 - Huizerweg: alle parkeervakken;
 - Dorpsstraat, vanaf Huizerweg tot de Middenweg: beide zijden van de weg; 
   - Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot aan de Middenweg.

Wegafsluitingen
Zondag 19 augustus 2018

•  Van 12.00 uur tot donderdag 23 augustus 2018 12.00 uur is de Dorpsstraat vanaf 
Middenweg tot de kruising Torenlaan gesloten voor alle verkeer. 

•  Van 18.00 uur tot donderdag 23 augustus 2018 12.00 uur zijn de volgende  
weggedeelten gesloten voor alle verkeer in beide richtingen:  
- Achterom, vanaf de Langeweg tot de Binnendoor; 
- Huizerweg, vanaf de Langeweg tot de Torenlaan; 
- Meentweg, vanaf de Burgemeester Heerschopweg tot de Dorpsstraat; 
- Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot aan de Middenweg; 
- Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot aan de Binnendoor; 
- Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot aan het Achterom; 
- Torenlaan, vanaf het Achterom tot de Huizerweg.

 
Ringsteken
Maandag 20 augustus 2018
•  Van 11.30 tot 18.00 uur zijn de volgende weggedeelten gesloten voor alle verkeer 

in beide richtingen: 
- Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf het Fransepad tot de Molenveenweg; 
- Kerkpad, vanaf de Eerste Molenweg tot de Kerklaan; 
- Venenweg, vanaf de Kerklaan tot de Stachouwerweg; 
- St. Vitusweg.

•  Van 11.30 tot 18.00 uur is het verboden te parkeren op de volgende wegen of weg-
gedeelten: 
- Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf het Fransepad tot de Molenveenweg 
  (beide zijden); 
- St. Vitusweg (beide zijden).

Parkeerverbod Oranjeweitje 
•  Op de volgende tijdstippen is het in verband met diverse festiviteiten aldaar, verbo-

den te parkeren op de locatie Oranjeweitje (Bussummerweg/hoek Noolseweg): 
- zondag 19 augustus 2018 gehele dag 
- woensdag 22 augustus 2018 07.00 tot 17.00 uur

Wegafsluiting ter hoogte van café d’Ouwe Tak
•  De Eemnesserweg ter hoogte van café d’Ouwe Tak tussen Driftlaan en Raadhuis-

straat alsmede de Kruislaan tussen Eemnesserweg en pompstation Vos zijn geslo-
ten voor alle verkeer in beide richtingen van zaterdag 18 augustus 2018 vanaf 21.00 
uur tot en met donderdag 23 augustus 2018 uiterlijk 12.00 uur. Aanwonenden 
kunnen overdag via de Kruislaan naar hun woningen.

Verkeersmaatregelen rond kermisweek
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Kent u een hulpouder op school, een mantelzorger, een buurman of -vrouw die 
altijd klaarstaat voor een oudere of hulpbehoevende bij u in de buurt, een vrij-
williger bij een sportvereniging of in de kerk, die het verdient in het zonnetje gezet 
te worden? 

Geef deze vrijwilliger (of groep vrijwilligers) dan aan ons door met een duidelijke 
motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel ‘Vrijwilliger(s) van 
het jaar’. Dit kan tot 20 september door een e-mail te sturen naar 
martina.taris@belcombinatie.nl 

Uit de nominaties kiest het vrijwilligerscomité de ‘Vrijwilliger van het jaar’. Ook kan 
de aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers onder de achttien jaar uitgereikt worden. 
Tijdens de vrijwilligersavond op donderdag 11 oktober wordt bekendgemaakt wie er 
met de titel vandoor gaat en de prachtige trofee in ontvangst mag nemen!

Nomineren vrijwilliger van het jaar

Lyoba Kukupessy doet al sinds haar dertiende vrijwilligerswerk. Zo is zij actief bij 
de Dag van het Werkpaard, de Oranjevereniging, De Blaricumse Partij en in De 
Malbak. Daarnaast is zij een van de oprichtsters van de Blaricumse kledingbank.

“Eén keer in de maand organiseer ik in 
De Malbak de eetclub. Dan kook ik een 
driegangenmenu voor tien euro per 
persoon. Het idee erachter is dat je 
door samen te eten op een leuke ma-
nier nieuwe mensen kan ontmoeten. 
Wilt u een keertje mee-eten? Geeft u 
zich dan op via e-mail: lyoba@live.nl

En in 2011 ben ik, samen met Bea 
Rokebrand, de Blaricumse kledingbank 

gestart. Dat idee begon tijdens een 
etentje. Iemand had een kledingrek 
over en ík had teveel kleding. Zo 
ontstond het idee om een kleding-
bank te organiseren in Blaricum. We 
zijn gestart met negen vrijwilligers en 
inmiddels hebben we er 37. Twee keer 
in het jaar, 1 april en 1 oktober, wordt 
er een kledingbank georganiseerd. 
Zo hou je de roulatie in de seizoens-
kleding. Het eerste jaar kwamen er 

46 klanten om kleding op te halen, nu 
komen er jaarlijks ruim driehonderd 
klanten. Alle anonieme kledinggevers 
zijn we dan ook ontzettend dankbaar!
Het geeft me veel voldoening om alle 
mensen te kunnen helpen en als ik ze 
niet kan helpen doe ik nog harder mijn 
best. Dan spreek ik mensen op straat 
persoonlijk aan of ze hun kleding aan 
de kledingbank willen doneren. Op dit 
moment is er een tekort aan mannen-
kleding in de maat M. Dus heeft u 
mannenkleding in de maat M over? De 
Blaricumse kledingbank wil het graag 
hebben.

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD

Sinds 2015 hebben gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) en de Jeugdwet belangrijke taken op het gebied van zorg en 
ondersteuning. De Rekenkamer BEL laat op dit moment onderzoek uitvoeren naar 
de toegang tot zorg en ondersteuning voor de inwoners van Blaricum, Eemnes en 
Laren. Weten inwoners waar zij zich kunnen melden als zij een hulpvraag hebben? 
Waar hebben zij zich gemeld? En op welke manier zijn ze vervolgens geholpen? Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Arcon. 

De Rekenkamer vindt het belangrijk om 
bij het onderzoek de ervaringen van 
inwoners mee te nemen. Onderzoeks-
bureau Arcon zoekt daarom inwoners die 
het afgelopen jaar te maken hebben
gehad met een hulpvraag voor zorg of 
ondersteuning en die daar iets over 
willen vertellen. Heeft u bijvoorbeeld 
een aanvraag gedaan voor begeleiding, 
dagbesteding, hulp bij het huishouden, 
een rolstoel, of voor jeugdhulp? Of heeft 
u, of iemand die u kent, behoefte aan 
zorg en ondersteuning, maar is het niet 
gelukt om de weg naar passende hulp 
te vinden? En wilt u meewerken aan 

een (telefonisch) interview? Neem dan 
vóór 9 juli contact op met Arcon door te 
bellen naar 085 - 273 58 60 of te mailen 
naar msommer@arcon.nl De verzamelde 
antwoorden worden anoniem behandeld; 
dat wil zeggen dat de gegevens die in het 
onderzoeksrapport komen niet herleid-
baar zijn tot personen.

De Rekenkamer BEL is een onafhankelijk 
orgaan van de gemeenten Blaricum, 
Eemnes en Laren. De Rekenkamer onder-
zoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid 
en rechtmatigheid van het gemeentelijke 
beleid. 

Wilt u meewerken aan een 
rekenkameronderzoek over zorg en 
ondersteuning in uw gemeente?

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

Gemeente Blaricum 
op twitter en facebook
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De Blaricumse kermisweek is dit jaar van zaterdag 18 tot en met woensdag 22 augustus. Tijdens dit evenement zijn diverse wegen afgesloten en geldt op een aantal plaatsen 
een parkeer- of stopverbod. Daarnaast zijn verschillende wegen afgesloten tijdens bepaalde programmaonderdelen, zoals het afsteken van vuurwerk en het ringsteken. Hier-
onder vindt u een overzicht van de maatregelen. 

Afsteken vuurwerk
Zaterdag 18 augustus 2018
•  Van 18.00 (afhankelijk van toestroom bezoekers) tot 23.30 uur worden de volgende 

wegen en weggedeelten afgesloten voor alle verkeer: Schapendrift/Anton Mauve-
laan; vanaf de Eemnesserweg tot aan Harmen Vosweg (Laren).

•  Van 21.30 tot 23.30 uur wordt de Eemnesserweg vanaf Schapendrift tot het  
Domein voor alle verkeer en voetgangers in beide richtingen afgesloten.

•  Voor zover noodzakelijk worden ook enkele voet- en fietspaden in de bosgebieden 
rondom Rust Wat van 21.30 tot 23.30 uur afgesloten.

Wegafsluitingen ter hoogte van café Moeke Spijkstra
Zaterdag 18 augustus 2018
Van 21.00 tot 03.00 uur worden onderstaande wegen afgesloten voor alle verkeer in 
beide richtingen; het verkeer wordt omgeleid. Dit in verband met de veiligheid van 
de vele voetgangers aldaar.
• Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot aan de Schoolstraat;
• Binnendoor, vanaf de Raadhuisstraat tot aan het Achterom;
• Torenlaan, vanaf het Achterom tot aan de Schoolstraat;
• Middenweg, vanaf de Verbindingsweg tot aan de Schoolstraat.

Omleiding centrum vanwege festiviteiten
Zaterdag 18 augustus (21.00 uur) tot donderdag 23 augustus 2018 (12.00 uur)

Parkeerverbod
Op de volgende wegen of weggedeelten is het verboden te parkeren:
• De Verbindingsweg aan onevenzijde tussen de Torenlaan en de Middenweg;
• Bussummerweg aan beide zijden vanaf de Torenlaan tot de Noolseweg;
• Huizerweg aan beide zijden vanaf de Bergweg tot aan de Smedenweg;
• Bergweg aan de evenzijde.

Stopverbod
Een stopverbod is van kracht op de volgende wegen of weggedeelten:
• Achterom, aan beide zijden vanaf de Torenlaan tot de Piepersweg;
• Langeweg, aan beide zijden tussen Achterom en de Huizerweg;
• Torenlaan, aan de oneven zijde tussen Achterom en de Verbindingsweg;
• Noolseweg, aan beide zijden tussen Piepersweg en de Bussummerweg;
• Piepersweg, aan beide zijden tussen Noolseweg en de Naarderweg.

Inrijverbod
Een inrijverbod geldt voor de volgende wegen of weggedeelten:
•  Het is verboden rechtsaf te slaan van de Bussummerweg komende vanaf de Toren-

laan naar de Noolseweg, met uitzondering van fietsers, voetgangers en bussen van 
Connexxion.

•  Het is verboden linksaf te slaan vanaf de Bussummerweg, komende vanaf de  
Bussummerweg naar de Noolseweg, met uitzondering van fietsers, voetgangers en 
bussen van Connexxion.

•  De volgende weggedeelten zijn gesloten voor éénrichting voor alle verkeer:  
- Binnendoor tussen de Huizerweg en Achterom, in de richting van de Huizerweg; 
- Achterom tussen Piepersweg en Torenlaan, in de richting Piepersweg.

Kermis
Zondag 19 augustus 2018
•  Vanaf 08.00 uur is het verboden te parkeren op de locaties: 

- Dorpsstraat parkeervakken vanaf de Torenlaan/Huizerweg tot aan de inrit van 
perceel Dorpsstraat 4; 
-  Meentweg, vanaf de Burgemeester Heerschopweg tot de Dorpsstraat, beide 

zijden van de weg.
• Vanaf 16.00 uur is het verboden te parkeren op de locaties:
 - Huizerweg: alle parkeervakken;
 - Dorpsstraat, vanaf Huizerweg tot de Middenweg: beide zijden van de weg; 
   - Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot aan de Middenweg.

Wegafsluitingen
Zondag 19 augustus 2018

•  Van 12.00 uur tot donderdag 23 augustus 2018 12.00 uur is de Dorpsstraat vanaf 
Middenweg tot de kruising Torenlaan gesloten voor alle verkeer. 

•  Van 18.00 uur tot donderdag 23 augustus 2018 12.00 uur zijn de volgende  
weggedeelten gesloten voor alle verkeer in beide richtingen:  
- Achterom, vanaf de Langeweg tot de Binnendoor; 
- Huizerweg, vanaf de Langeweg tot de Torenlaan; 
- Meentweg, vanaf de Burgemeester Heerschopweg tot de Dorpsstraat; 
- Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot aan de Middenweg; 
- Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot aan de Binnendoor; 
- Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot aan het Achterom; 
- Torenlaan, vanaf het Achterom tot de Huizerweg.

 
Ringsteken
Maandag 20 augustus 2018
•  Van 11.30 tot 18.00 uur zijn de volgende weggedeelten gesloten voor alle verkeer 

in beide richtingen: 
- Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf het Fransepad tot de Molenveenweg; 
- Kerkpad, vanaf de Eerste Molenweg tot de Kerklaan; 
- Venenweg, vanaf de Kerklaan tot de Stachouwerweg; 
- St. Vitusweg.

•  Van 11.30 tot 18.00 uur is het verboden te parkeren op de volgende wegen of weg-
gedeelten: 
- Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf het Fransepad tot de Molenveenweg 
  (beide zijden); 
- St. Vitusweg (beide zijden).

Parkeerverbod Oranjeweitje 
•  Op de volgende tijdstippen is het in verband met diverse festiviteiten aldaar, verbo-

den te parkeren op de locatie Oranjeweitje (Bussummerweg/hoek Noolseweg): 
- zondag 19 augustus 2018 gehele dag 
- woensdag 22 augustus 2018 07.00 tot 17.00 uur

Wegafsluiting ter hoogte van café d’Ouwe Tak
•  De Eemnesserweg ter hoogte van café d’Ouwe Tak tussen Driftlaan en Raadhuis-

straat alsmede de Kruislaan tussen Eemnesserweg en pompstation Vos zijn geslo-
ten voor alle verkeer in beide richtingen van zaterdag 18 augustus 2018 vanaf 21.00 
uur tot en met donderdag 23 augustus 2018 uiterlijk 12.00 uur. Aanwonenden 
kunnen overdag via de Kruislaan naar hun woningen.

Verkeersmaatregelen rond kermisweek
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Kent u een hulpouder op school, een mantelzorger, een buurman of -vrouw die 
altijd klaarstaat voor een oudere of hulpbehoevende bij u in de buurt, een vrij-
williger bij een sportvereniging of in de kerk, die het verdient in het zonnetje gezet 
te worden? 

Geef deze vrijwilliger (of groep vrijwilligers) dan aan ons door met een duidelijke 
motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel ‘Vrijwilliger(s) van 
het jaar’. Dit kan tot 20 september door een e-mail te sturen naar 
martina.taris@belcombinatie.nl 

Uit de nominaties kiest het vrijwilligerscomité de ‘Vrijwilliger van het jaar’. Ook kan 
de aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers onder de achttien jaar uitgereikt worden. 
Tijdens de vrijwilligersavond op donderdag 11 oktober wordt bekendgemaakt wie er 
met de titel vandoor gaat en de prachtige trofee in ontvangst mag nemen!

Nomineren vrijwilliger van het jaar

Lyoba Kukupessy doet al sinds haar dertiende vrijwilligerswerk. Zo is zij actief bij 
de Dag van het Werkpaard, de Oranjevereniging, De Blaricumse Partij en in De 
Malbak. Daarnaast is zij een van de oprichtsters van de Blaricumse kledingbank.

“Eén keer in de maand organiseer ik in 
De Malbak de eetclub. Dan kook ik een 
driegangenmenu voor tien euro per 
persoon. Het idee erachter is dat je 
door samen te eten op een leuke ma-
nier nieuwe mensen kan ontmoeten. 
Wilt u een keertje mee-eten? Geeft u 
zich dan op via e-mail: lyoba@live.nl

En in 2011 ben ik, samen met Bea 
Rokebrand, de Blaricumse kledingbank 

gestart. Dat idee begon tijdens een 
etentje. Iemand had een kledingrek 
over en ík had teveel kleding. Zo 
ontstond het idee om een kleding-
bank te organiseren in Blaricum. We 
zijn gestart met negen vrijwilligers en 
inmiddels hebben we er 37. Twee keer 
in het jaar, 1 april en 1 oktober, wordt 
er een kledingbank georganiseerd. 
Zo hou je de roulatie in de seizoens-
kleding. Het eerste jaar kwamen er 

46 klanten om kleding op te halen, nu 
komen er jaarlijks ruim driehonderd 
klanten. Alle anonieme kledinggevers 
zijn we dan ook ontzettend dankbaar!
Het geeft me veel voldoening om alle 
mensen te kunnen helpen en als ik ze 
niet kan helpen doe ik nog harder mijn 
best. Dan spreek ik mensen op straat 
persoonlijk aan of ze hun kleding aan 
de kledingbank willen doneren. Op dit 
moment is er een tekort aan mannen-
kleding in de maat M. Dus heeft u 
mannenkleding in de maat M over? De 
Blaricumse kledingbank wil het graag 
hebben.

VRIJWILLIGER AAN HET WOORD

Sinds 2015 hebben gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) en de Jeugdwet belangrijke taken op het gebied van zorg en 
ondersteuning. De Rekenkamer BEL laat op dit moment onderzoek uitvoeren naar 
de toegang tot zorg en ondersteuning voor de inwoners van Blaricum, Eemnes en 
Laren. Weten inwoners waar zij zich kunnen melden als zij een hulpvraag hebben? 
Waar hebben zij zich gemeld? En op welke manier zijn ze vervolgens geholpen? Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Arcon. 

De Rekenkamer vindt het belangrijk om 
bij het onderzoek de ervaringen van 
inwoners mee te nemen. Onderzoeks-
bureau Arcon zoekt daarom inwoners die 
het afgelopen jaar te maken hebben
gehad met een hulpvraag voor zorg of 
ondersteuning en die daar iets over 
willen vertellen. Heeft u bijvoorbeeld 
een aanvraag gedaan voor begeleiding, 
dagbesteding, hulp bij het huishouden, 
een rolstoel, of voor jeugdhulp? Of heeft 
u, of iemand die u kent, behoefte aan 
zorg en ondersteuning, maar is het niet 
gelukt om de weg naar passende hulp 
te vinden? En wilt u meewerken aan 

een (telefonisch) interview? Neem dan 
vóór 9 juli contact op met Arcon door te 
bellen naar 085 - 273 58 60 of te mailen 
naar msommer@arcon.nl De verzamelde 
antwoorden worden anoniem behandeld; 
dat wil zeggen dat de gegevens die in het 
onderzoeksrapport komen niet herleid-
baar zijn tot personen.

De Rekenkamer BEL is een onafhankelijk 
orgaan van de gemeenten Blaricum, 
Eemnes en Laren. De Rekenkamer onder-
zoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid 
en rechtmatigheid van het gemeentelijke 
beleid. 

Wilt u meewerken aan een 
rekenkameronderzoek over zorg en 
ondersteuning in uw gemeente?

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

Gemeente Blaricum 
op twitter en facebook
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door Stichting Promotie Blaricum
Loets Drent en Desirée Bleeker hebben, na respectievelijk 20 en 15 jaar, 
afscheid van het bestuur van de Stichting Promotie Blaricum genomen. 
Zij hebben deze jaren met enorme betrokkenheid succesvolle evenementen 
georganiseerd.

Stichting Promotie Blaricum, een 
afsplitsing van de Blaricumse On-
dernemers Vereniging (BOV), is in 
2001 opgericht door Loets Drent en  
Bart de Hoog (van Moeke Spijkstra). 
Met veel succesvolle activiteiten door 
de jaren heen; de Running Lunch, later 
gecombineerd met de bekende schil-
derwedstrijden. En natuurlijk de wijn-
proeverij, een geweldig evenement waar 
ieder jaar  vele Blaricummers elkaar 
ontmoeten en waar de plaatselijke hore-
ca zorgt voor een gezellige after-party. 
De Stichting zoekt immer naar een goe-
de samenwerking met lokale onderne-
mers; met elkaar het dorp gezellig, mooi 
en sterk maken en houden. In het rijtje 
activiteiten staat natuurlijk ook de Golf 
& Country, een uniek evenement; een 
golftoernooi dwars door de straten van 
Blaricum, met holes in tuinen, engen en 
weilanden. Dit jaar zal de Golf & Coun-
try op zondag 30 september plaatsvin-
den. 

De opbrengsten uit de evenementen
worden besteed aan Blaricumse 
projecten
Zo heeft de stichting de volgende projec-
ten mogelijk gemaakt; het uitlichten van 
de hervormde kerk, de Historische Kring 
Blaricum gesponsord voor de uitgifte 
van een boek, de dorpsklok tegenover 
Gall & Gall aangeschaft, een financiële 
bijdrage aan de Beeldbank Blaricum ge-
doneerd (https://beeldbankblaricum.nl) 
en zonder de stichting had het dorp er 
afgelopen winter niet zo mooi uitgezien; 
er werd maar liefst een bijdrage van  
€ 35.000,- voor de feestverlichting in 
Blaricum oude dorp en in de Bijvanck 
gedoneerd.

Desirée en Loets
Desirée heeft vanaf haar toetreden tot 
de stichting het secretariaat gevoerd.  
Daarnaast verrichtte zij hand- en span-
diensten bij de verschillende evenemen-
ten. Loets heeft als één van de oprichters 

een heel belangrijke rol gespeeld in de 
Stichting Promotie Blaricum. Hij heeft 
gezorgd voor de financiële onderbou-
wing van de stichting en daarnaast heeft 
hij met creatieve ideeën ervoor gezorgd 
dat de evenementen een succes werden. 
Ook in de sponsorwerving heeft hij een 

grote rol gespeeld, waardoor alle jaren 
de activiteiten konden plaatsvinden.

Colofon
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Afscheid Loets Drent en Desirée Bleeker

Informatie en activiteiten van de 
Stichting Promotie Blaricum 
http://blaricumpromotie.nl/

Blaricum krijgt weer een theater

door Marjolijn Schat
Huizerweg 13, een plek met een rijke historie. In 1906 begon Nanning George Enzlin er een bakkerij en bakte naast 
brood ook de beroemde sportbeschuiten. De bakkerij floreerde en er kwam een lunchroom, iets geheel nieuws in die 
tijd. De bakkerij werd later omgebouwd tot Zaal Enzlin en, nadat de pleegzoon van Enzlin Ebele Faber de zaak in 1926 
overnam, omgedoopt in Zaal Faber. Er werden feesten gegeven, toneelvoorstellingen gehouden en menig Blaricummer 
ging er naar de film.

Later werd het een opnamestudio. Eerst 
van Frans Mijts en weer later werd het de 
succesvolle Sound Push studio van Jaap 
Eggermont, die deze eind jaren tachtig 
over deed aan Rob en Ferdi Bolland. In 
de Soundpush- en Bolland & Bolland 
Studio hebben heel wat beroemde ‘na-
men’ rondgelopen. Maar aan al die jaren 
van muziek kwam een einde. 

Peter en Deirdre Blankenstein
In januari 2016 kochten Peter en Deirdre 
Blankenstein het pand met het voorne-
men er weer een theater in te vestigen. 
Inmiddels is de nieuwe bestemming 
opgenomen in het bestemmingsplan 
van centrum Blaricum en de verbou-
wingsaanvraag ligt klaar om te worden 
ingediend. Het ziet er dus naar uit dat 
Blaricum weer een professioneel, intiem 
theater gaat krijgen. Naast cabaret, klein-
schalige toneelvoorstellingen, exposi-
ties, lezingen en muziek van kleine en-
sembles zal het theater ook beschikbaar 
zijn voor bijeenkomsten met thema’s die 
de dorpsgenoten bezig houden of optre-
dens van amateurgroepen die een voor-
stelling willen geven. Er wordt een stich-
ting in het leven geroepen die het reilen 
en zeilen van het theater gaat bestieren. 
Wel is nog een substantieel bedrag no-
dig om het theatergedeelte te realiseren. 
Hier wordt een crowdfundingactie voor 
gehouden. De bovenverdieping gaat om-
gevormd worden tot kantoorruimtes zo-
dat de huur voor de theaterstichting laag 
kan blijven. 

Denkt u mee?
Peter en Deirdre vragen uw hulp voor 
een passende naam. Welke naam spreekt 
u het meeste aan: Theater Blaricum, 

Theater Enzlin 
of Theater Faber.  
Of Studio 13, Thea-
ter Studio 13, Studio 
Blaricum of The-
ater Tralala. Wel-
ke van deze namen 
uw voorkeur heeft, 
hoort het kunstenaar-
sechtpaar heel graag.  
Of misschien heeft 
u zelf een lumineus 
idee voor een pas-
sende naam. Peter 
en Deirdre hopen op 
veel reacties via
peterendeirdre@
gmail.com. 

Op het terras van Bellevue, thuishonk van Loets en vaste vergaderplaats van de 
Stichting Promotie Blaricum, namen Loets en Desirée afscheid van de Stichting Pro-
motie Blaricum
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Zaal Enzlin rond 1955 
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