
Blaercom 
Zondagmiddag 14 oktober Jazz Café 
met de Amerikaanse jazzvocaliste 
Léah Kline en The Laundry Big Band. 

Léah Kline heeft een indrukwekkende 
carrière met optredens in vele landen, 
heeft tal van albums op haar naam staan, 
speelde op tal van podia, in films en mu-
sicals. Ze speelt met The Laundry Big 
Band; een orkest in de klassieke bezet-
ting van vijf trompetten, vijf trombones 
en vijf saxofoons en een ritmesectie met 
piano, contrabas en drums. 

Jazz Café Blaercom
14 oktober 15.00 uur

Kosten €10,-
Reseveren aanbevolen:

info@blaercom.nl of tel. 5314383

Wilma Barneveld
Na 46 jaar met haar zus in Barneveld 
Zaken Bussum te hebben gewerkt, is 
Wilma Barneveld nu haar eigen zaak 
in ons dorp begonnen.

Het is een prachtige winkel met smaak-
volle woonaccessoires en cadeautjes 
voor iedere portemonnee. Komt u eens 
langs op Middenweg 2a en laat u inspi-
reren. Openingstijden: di t/m vrij 10.00-
17.30 uur en zat 10.00-17.00 uur. 

met de officiële mededelingen Gemeente 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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Tel (035) 524 89 89
www.moulijn.nl

We make
recruitment
easy

#1 recruitmentplatform van Europa

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

Sinds 2005 wordt door de Stichting kunst en cultuur Blaricum elk jaar een 
Atelierroute georganiseerd. Inmiddels weten jaarlijks honderden bezoekers 
de ateliers en expositieruimtes van de Blaricumse kunstenaars te vinden. Be-
zoekers komen zowel uit Blaricum als uit de regio en uit verschillende 
delen van het land.

In 2018 zal op zaterdag 29 en zondag 30 
september van 11.00-17.00 uur de Ate-
lierroute plaatsvinden. De ateliers zijn 
te herkennen aan het logo op de vlag: 
kobaltblauwe achtergrond met kleuren-
cirkel. Op de overzichtsexpositie in de 
‘aspergeboerderij’, oftewel Boereblij aan 
de Angerechtsweg 11, kunnen bezoekers 
kennismaken met het werk van alle deel-
nemende kunstenaars. Van iedere kun-
stenaar hangt hier één werkstuk. 

Boereblij
Van de site van Boereblij lezen we de 
geschiedenis: Rond 1954 starten de 
families Bakker en Rozendaal met de 
aspergeteelt in Blaricum. Ze worden 
aangemoedigd en geïnstrueerd door de 
toenmalige pastoor Jongerius, die zelf 
aan het experimenteren is met de asper-
geteelt. Het is het gesprek van de dag 
in het dorp; ‘al dat nieuwe gedoe’. Alle 
begin is moeilijk en telen op een scha-
duwrijk stuk op de akker aan de Bergweg 
blijkt geen succes. Kees Bakker en de 
familie geven het niet op. Er wordt een 
nieuw veld aangelegd met goede planten 
uit Limburg. De asperges worden ver-
kocht via de veiling. In 1962 begint Kees 
Bakker zijn eigen bedrijf en plant asper-
geplanten op het Witzand, de akker aan 

de Naarderweg. Vanaf 1964 kan hij dan 
zijn eerste eigen asperges steken en start 
hij de eerste thuisverkoop, de voorloper 
van Boereblij. Anno nu komen de asper-
ges van de akker op de Blaricummer Eng 
langs de Bergweg.

Samenwerking
De Stichting kunst en cultuur Blaricum 
stelt het op prijs dat zij dit jaar de over-
zichtstentoonstelling van de Atelierroute 
mogen organiseren in de boerderij van 
Boereblij; lokale kunst en lokale cultuur 
gaan hier hand in hand. Ook de kunste-
naars van de Dooyewaard Stichting doen 
weer mee en natuurlijk is de theeschen-
kerij aan de Polweg weer van de partij. 
De opbrengst van de theeschenkerij gaat 
naar de Imkersvereninging Blaricum. 
Mede dankzij een bijdrage van de ge-
meente Blaricum kunnen wij dit jaar be-
schikken over het dorpshuis Blaercom, 
waar drie deelnemende kunstenaars hun 
werk zullen tonen.

Informatie
De brochure wordt in Blaricum huis aan 
huis verspreid, gelijktijdig met deze hei 
& wei en zal in diverse winkels en open-
bare gelegenheden te vinden zijn. 
www.atelierrouteblaricum.nl.

www.zmaakt.nl

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
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heihei&& weiwei

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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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.  
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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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Hotel Bellevue
door Marjolijn Schat
Vanaf begin dit jaar is door Ed de Gooijer en zijn mannen (Bouwbedrijf 
Ed de Gooijer) keihard gewerkt om de bovenverdieping van hotel restaurant 
Bellevue op te knappen. Vloeren en plafonds zijn gesloopt en vervangen om 
een degelijke constructie te krijgen en de negen hotelkamers hebben 
vervolgens een flinke metamorfose ondergaan. 

Bellevue is sinds 1985 in handen van 
Loets Drent. Hij gaf het pand de ho-
telfunctie, die het in het verleden ook 
had, weer terug en op Koninginnedag 
1986 werden de eerste kamers verhuurd. 
De negen kamers waren destijds zeer 
hip; met telefoon en televisie op de ka-
mer en, relatief nieuw in die tijd, een 
eigen badkamer. Op wat moderniserin-
gen na, is er sindsdien niet veel aan de 
kamers gesleuteld. Nu dus een complete 
verandering, sfeer boetiekhotel; de ka-
mers zijn prachtig ingericht met lichte 
kleuren, nieuw modern meubilair, bij-
zondere kunst aan de muren, de oude 
balken nog overal in het zicht gelaten en 
met schitterende badkamers. 

De meest uiteenlopende gasten 
Om de bezettingsgraad van de kamers 
op te vijzelen, hoefde deze ingrijpende 
verbouwing overigens niet. ‘We zitten 
altijd lekker vol met de meest uiteenlo-
pende gasten; fietsers op vakantie, za-
kenmensen, familiebezoekers die soms 
wel een paar weken blijven, werklui die 
hier in de buurt aan het werk zijn. Deze 
mix van gasten maakt het heel leuk’, aan 
het woord is Britt Drent, de dertigjarige 
dochter van Loets die nu ook in de zaak 
zit. ‘Maar mijn vader stopt nog niet he-
lemaal hoor.’ Britt heeft diverse banen 
gehad maar de horeca bleef lonken. Een 
paar maanden geleden is ze gestopt als 
juniorinkoper bij de Lidl in Huizen om 
(op termijn) in haar vaders voetsporen te 
treden. Ook haar broer Luuk is actief; hij 
heeft de nieuwe website, waarop nu ook 
de hotelkamers geboekt kunnen worden, 
gebouwd. Neemt u eens een kijkje; www.
bellevueblaricum.nl. En alle credits voor 
de inrichting van de hotelkamers gaan 
naar Britts moeder, die dit project voor 
haar rekening heeft genomen. 

Hotel, restaurant en kamer 10
Bellevue kent naast het restaurant (met 
deze maand weer een nieuwe kaart) en 
de negen hotelkamers ook kamer 10: 
deze ruimte op de begane grond, met ei-
gen bar en toiletruimte, is ideaal om te 
vergaderen of om gezellig met een gezel-
schap te dineren. 

Column
door
Sybert Blijdenstein

Toeval en senioren

Toeval is een prettig óf onplezie-
rig, onverwacht gebeuren. Zoals 
mij overkwam bij de ophef-
fingsuitverkoop van halfedelste-
nen. Droeg een gewone schoen 
en een open sandaal. Grote teen 
in verband. Ingegroeide nagel 
net operatief verwijderd. Hob-
belde de winkel in. Druk dat het 
was! Bij een glazen vitrine een 
dame op naaldhakken. Stond 
pal voor me. Ik kon niks zien. 
Tikte haar op de schouder. Zij 
stapte naar achteren. Haar 
naaldhak priemde precies in 
mijn verbonden teen. De rest 
kunt u zich voorstellen. Nog 
nooit had ik een naaldhak op 
een voet gehad. En dát ook nog 
bij mijn eerste teenoperatie. 
Da’s toeval.  
Zoiets komt meer voor. Maar 
anders. Ook dit jaar fietsten wij 
weer met onze dertien lagere 
schoolvrienden twee dagen door 
de natuur. Bijna iedereen had 
een E-bike gehuurd. Halverwe-
ge, op de eerste dag, begaf bij 
één van ons de versnelling. Met 
veel gekraak reed hij moeizaam 
de tocht uit. Keurig kreeg hij 
de volgende ochtend een andere 
fiets. Maar, o jee. Nu raakte hal-
verwege zijn batterij op. Zwaar 
zwoegend, op eigen kracht, naar 
de eindstreep. Trof tweemaal 
dezelfde man. Da’s toeval.    
Daar bleef het niet bij. Op de 
eerste dag. Na de lunch. We 
stapten weer op. Maar ik niet. 
Kreeg mijn fietsslot niet open. 
Meelevend dromden de vrien-
den om mij heen. De sleutel 
ging er wel in maar draaide 
niet. Frommelen, duwen en 
wrikken. Totdat iemand droog 
opmerkte dat er nóg een sleutel-
tje aan mijn fietsring hing. Niet 
gezien. Dat was de goede. De 
eerste was van de batterij-op-
lader.
De volgende dag. Ook weer 
halverwege. Ook weer na de 
lunch. Ook weer bij opstappen. 
Eén van ons bleef minutenlang 
zenuwachtig prutsen aan zijn 
slot. Kreeg het niet open. Ter-
wijl ook hier de sleutel er soepel 
inging. Omdraaien? Ho maar. 
Totdat de laatste deelnemer 
kwam aanhollen en riep ‘Hé, 
dat is mijn fiets! Dat gepruts is 
geen  toeval. Nee, dat is typisch 
seniorengedrag.’
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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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Blaricumse jagers 100 jaar actief in de Meenten

door Anne Soutendijk
De Blaricumse Jagersclub bestaat al 
100 jaar. Maar wat weten we eigen-
lijk van ze? Hei & Wei luisterde naar 
de verhalen van jagers Stef van den 
Bergh (voorzitter Jachtclub) en Piet 
Calis. Enthousiast vertelden ze over de 
wild- en vogelstand in de Eempolder 
en over het verschil tussen jacht en be-
heer. 

‘Onze’ jagers kennen de meenten
Uiteraard komt ‘vroeger’ uitgebreid aan 
de orde toen elk stukje meent nog een 
naam had (De Snip, De Doorn, Laar-
derkamp, Bieskamp, Laarder Angerecht 
e.a.) en Laren, Blaricum en Eemnes nog 
agrarische dorpen waren. De meenten 
waren nog niet bebouwd dus er was een 
groot jachtgebied. Er werd gejaagd om 
aan een goed stuk vlees te komen. En 
omdat een patroon hagel nogal wat kost-
te ging je nooit zonder buit naar huis. 
Beheer stond nog niet in het Woorden-
boek. 

Zuinig zijn op onze natuur 
Piet: ‘We laten nu het wild vaak lopen 
en de jacht is sportiever geworden. We 
beheren nu het jachtgebied. Beheren be-
tekent zorgen dat alles in balans blijft, 
er geen over-populaties zijn, er genoeg 
voedsel is en sommige soorten niet be-
dreigd worden door ziektes en er geen 
schade is aan gewas en flora.’ ‘We vol-
gen’, zegt Stef, ‘de nieuwste ontwikke-
lingen in ons gebied op de voet. In de 
buurt van Bunschoten werd al een wolf 
gesignaleerd en er is een terugkerende 
zeearend.’

Beheren, tellen en schieten…
Piet: ‘Je bent verantwoordelijk voor de 
wild- en vogelstand in je eigen jachtveld 
dus wij koesteren, verzorgen, beheren 
en tellen ons wild en onze vogels. We 
zijn (wettelijk) ook verplicht schade aan 
gewassen van boeren in een jachtveld te 
voorkomen of te beperken. De boer belt 
meteen als er wat aan de hand is! We 
houden de eendenpopulatie in evenwicht 

door alleen de woerden te schieten. En we 
zoeken ’s nachts in ‘t donker met lampen 
een rovende vos die de weidevogelstand 
(en kippenren) uitroeit. Teveel mee-eters 
zorgt voor voedseltekort, sterfte en ziek-
tes. En de flora wordt zo kaal gegeten dat 
er schade ontstaat aan bomen, akkers, 
plantensoorten en weiden.’ 

Gasten zijn leuk, maar ze vernielen alles.
De vossenstand in de Eempolder houden 
we nu laag, maar er is meteen een nieuw 
gevaar. Na vijf jaar een jachtverbod op 
ganzen zijn de populaties zo enorm ge-
groeid dat er nu een Provinciale ‘Vrij-
stelling’ op het afschieten van ganzen 
is en de zomerstand flink naar beneden 
moet door afschot. Stef: ‘Wij als jagers 
vinden dat geen goed idee, we prikken 
liever de eieren en doen het afschot in de 
herfst en winter.’ 

In de bres voor weidevogels
Stef: ‘Alle boeren werken mee om de 
weidevogelstand in stand te houden door 
later, in juni, te maaien zodat de nesten 
niet worden weggemaaid. De randen 
gras en bloemen langs de sloten laten 
ze staan voor dekking en voedsel van al-
lerlei vogel- en kleine wildsoorten en ze 
zaaien gras- en bloemsoorten in zodat de 

oorspronkelijke weidebloemen weer te-
rugkomen. Project “behoud weidevogels 
Eempolder” is hier goed op stoom in ver-
gelijking met de rest van Nederland.’

Te veel mensen, recreanten, auto’s, la-
waai
Stef vervolgt: ‘De mens is de grootste 
vijand van wild. Maar “we”, de overheid, 
legt óók grote netwerken van eco-brug-
gen aan en creëert omsloten ‘wildpar-
ken’ om onze fauna tegen auto’s, onrust, 
snelwegen en oprukkende urbanisatie 
te beschermen. Sinds de A27 er is, zijn 
er hier bijna geen reeën meer. Er wor-
den er ca. 10.000 per jaar in Nederland 
doodgereden! En met steden als Utrecht, 
Amersfoort, Amsterdam en Almere zo 
dicht bij elkaar is er hier gewoon geen 
rust meer in het veld.’ 

De zes leden tellende jachtclub in Bla-
ricum kent elke vierkante meter van de 
Eempolder en meenten en ook alle boe-
ren. De een kan niet zonder de ander. 
De band tussen ‘oude’ Blaricummers is 
hecht. 
In de oktobervergadering van de Blari-
cumse Jagersclub wordt over een passen-
de viering van de 100 jaar oude Jagers-
club gesproken.
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Blaricum toen...
Splitsing van de Eerste Molenweg en de Molenveenweg 
rond 1955

Waar rechts de Eerste Molenweg verder loopt richting de 
Schapendrift, begint links de Molenveenweg, om ook op 
de Schapendrift te eindigen. De Molenveenweg dankt, 
sinds 1927,  haar naam aan het feit dat aan de Schapen-
drift ter hoogte van waar de Molenveenweg uitkomt de 
zogenaamde ‘molenvenen’ lagen. In de winkels in het 
midden van de foto, zat links Rijk Koetsier, die daar een 
zogenaamde ‘koude bakkerij’ had; hij verkocht brood dat 
elders gebakken was, namelijk bij Paul Kaiser Das, een 
bekende bakkerijketen in die jaren. Ook ventte hij het 
brood uit bij zijn klanten. Rechts zat de melkhandel van 
Eikelhof. Hij verkocht zuivelproducten aan huis en had 
ook een melkwijk. Later betrok Janssen het pand en de 
laatste zuivelhandelaar daar was Steigstra. Nu zijn deze 
panden in gebruik als woonhuis. Onder de drie lindebo-
men werd het plantsoentje toen door de gemeentewerken 
keurig onderhouden; in de zomer beplant met zomergoed 
en in het voorjaar kon men genieten van de bloeiende 
tulpen en violen. Echter, wat al zo vaak opvalt met foto’s 
vanuit die tijd, is de ruimte die er was en nu nog steeds is, 
maar heden ten dage verscholen ligt achter het weelderige 
groen en geparkeerde auto’s. Aan de lezer te bepalen wat 
men prefereert. 
Aangeleverd door Frans Ruijter
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Eb en vloed
Ongeveer 35 jaar geleden deed zij met 
een vriendin een schildercursus, waar-
bij zij ontdekte dat tekenen en schil-
deren haar lust en haar leven zijn. Het 
werd een hobby die uitgroeide tot meer. 
Daarnaast is zij te vinden in haar tuin en 
op de zeilboot. Greetje is een natuur-, 
kleur- en lichtmens. Greetje: ‘Ik word 
gelukkig van buiten zijn, vooral op het 
water. Wij zeilden zomers drie maan-
den op zee. Vooral rond de Scandinavi-
sche landen, waar het licht geweldig is. 
De zee heeft mij veel geleerd. Tegen-
woordig lijkt alles maakbaar, maar op 
zee ervaar je dat er krachten zijn die 
sterker zijn dan jezelf bent en dat je 
niet alles kunt regelen zoals je dat wel 
zou willen. Ook eb en vloed zijn een 
gegeven, waar je terdege rekening mee 
moet houden: wil je de stroom mee- of 
tegen hebben als je op reis gaat? Ook in 
je leven kom je eb en vloed, de afwisse-
ling, het contrast het evenwicht tegen. 
Je leert accepteren dat je niet alles naar 
je eigen hand kunt zetten, je bent deel 
van een groter geheel.’

Bronnen van inspiratie
De zee en de vele haventjes met boten 
in vele vormen en kleuren zijn bronnen 
van inspiratie. ‘Tijdens de vakanties 
maak ik kleine aquarellen en pente-
keningen, als voorstudie voor grotere 
schilderijen, die ik in de winter in mijn 
atelier met fantasie uitwerk. Ik schilder 
waar mijn hart naar uitgaat.’ Daarbij 
voelt zij zich vrij om haar onderwerp in 
zomerse sfeer en met een eigen kleur-
keuze op doek te zetten, waardoor zij 

haar eigen werkelijkheid creëert, vaak 
enigszins geabstraheerd. Greetje expe-
rimenteert ook met andere materialen 
op doek en mengt het liefst zelf haar 
kleuren. Haar schilderijen laten zien 
dat blauw haar kleur is: de warme ge-
negenheid voor de kleuren van zee en 
luchten. Alles lijkt in evenwicht. Het 
ritme van eb en vloed hebben hun uit-

werking op Greetje en haar werk ge-
had. Greetje doet ieder jaar mee aan 
de Atelierroute Blaricum en is blij met 
de goed georganiseerde kunst- en cul-
tuurclub hier. Ook dit jaar kunt u haar 
schilderijen bewonderen tijdens de 
Atelierroute op 29 en 30 september. 

Info: www.greetje.com. 

Even voorstellen… 
Greetje Dekker-Sluis
door Gerda Jellema
Ze is wild en bruist of deint en is glad, ze overspoelt je, neemt je mee en is ein-
deloos en als je je laat meevoeren leer je jezelf kennen. De zee. De zee, deze zilte 
watermassa heeft ertoe bijgedragen dat Greetje Dekker-Sluis diegene is die ze 
is, en in haar werken vind je het blauw en het waterleven terug. Even voorstel-
len: Greetje Dekker-Sluis, kunstschilder.

Greetje Dekker-Sluis is van oorsprong 
een ‘Weesperkarspelse’ – het huidige 
Driemond – en ze is een Sluis, van het 
overbekende kippenvoer. Greetje volg-
de de opleiding Ergotherapie en heeft 
als ergotherapeut onder andere gewerkt 
in Revalidatiecentrum de Trappenberg 
en was later docent/stagebegeleider bij 
deze opleiding. De vele fusies en bijbe-
horende vergaderingen deden haar uit-

eindelijk besluiten hiermee te stoppen. 
Ze volgde allerlei cursussen op uiteen-
lopende gebieden, van meubel stofferen, 
schilderen en weerkunde/navigatie, tot 
zeilcursussen en mindfulness. En nog  
steeds, waarbij de laatste tijd de nadruk 
ligt op cursussen die levensvragen be-
handelen. Sinds1986 woont Greetje in 
Blaricum in een rijksmonument, een 
fraaie boerderij.

Straatnamen 
verklaard… 
Mosselweg
door Frans Ruijter
Deze weg dankt haar naam aan de be-
kende violist Max Mossel (1871-1929). 
Hij speelde samen met de violist Bram 
Mendes onder andere in het kroegje 
van Hamdorff voor de vele kunste-
naars die elkaar in die tijd daar ont-
moetten.

De Mosselweg begint aan het Fransepad 
tussen de nummers 9 en 11. De weg loopt 
in westelijke richting, kruist de Binnen-
weg en steekt de Angerechtsweg over 
naar de Meentweg. Sinds 1927 is deze 
weg doorgetrokken vanaf de Meentweg 
richting Achterom. Vóór Bij de Berg 
gaat de Mosselweg naar links richting 
het Achterom tot net voor de Bergweg. 
Aan het einde aan de rechterzijde stond 
het ‘vegetarisch pension Kokje’. Dit ge-
bouw is enkele jaren geleden geheel in 
oude stijl gerestaureerd en is nu in ge-
bruik als woonhuis. Op de bijgaande foto 
staan de woningen met de huisnummers 
26 en 28. Deze huizen maken deel uit 
van in totaal vijf twee-onder-een-kapwo-
ningen, die begin jaren vijftig van de vo-

rige eeuw zijn gebouwd als sociale huur-
woningen op het terrein waar tot die tijd 
het ‘armenhuis’ heeft gestaan. In het hei 
& wei kerstnummer van 2006 (nr. 303) 
heb ik daar een artikel over geschreven. 
Opmerkelijk is het, dat er toen een weg 
naar iemand vernoemd werd die nog in 
leven was. Dit recht is tegenwoordig al-
leen maar voor leden van het Koninklijk 
Huis weggelegd. 

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
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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herman van der heiden
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 locatie  Randweg 4, 1272LZ Huizen
035 - 525 74 53 / 538 36 20

info@puinrecyclinghuizen.nl
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HandeL in menggR anuL aten, gRind, gRond en Z and. 
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gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL
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035 52 65 610 - ortho-huizen.nl
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Adela ‘de wrede’ en Balderik   
 

door Sybert Blijdenstein
In 968 droeg Graaf Wichman van Hamaland (ca. 910 - 972), de aanzienlijkste 
heerser aan de Nederrijn en gerespecteerd graaf in het Karolingische rijk, ruim 
twee derde van zijn omvangrijke bezit, met daarin ook Nardincklant (het latere 
Gooilant), over aan het Sint Vitus Stift Elten, waar zijn jongste dochter Liutgard 
(ca. 953-995) abdis werd. De oudste dochter Adela (ca. 950-1017) kreeg slechts 
één derde. 

Dit grotere grondbezit van Elten werd in 
973 bevestigd door de keizer, waardoor 
het voortaan diens bescherming genoot. 
Het stift, een versterkt klooster, lag in 
een door Wichman omgebouwde, voor-
malige ringwalburcht op de strategische 
Elterberg, die tachtig meter uittorende 
boven de drukbevaren Nederrijn. Aan 
het einde van de vroege middeleeuwen 
(ca. 500-1000) was grondbezit de be-
langrijkste factor voor aanzien en macht. 
Daarmee was de twee derde overbe-
deling, voornamelijk grondgebied, de 
aanleiding tot een langdurig, bloedig 
conflict van Adela  met Elten. Graaf 
Wichmans ziekelijke zoontje Wichman 
jr., dat op zevenjarige leeftijd overleed, 
speelde hier niet meer in mee. Derge-
lijke conflicten waren overigens in die 
tijd schering en inslag. Het bijzondere 
was dat een vrouw hier een hoofdrol in 
speelde. 

Adellijke afstamming
Adela, die via haar moeder rechtstreeks 
afstamde van Karel de Grote én Alfred 
de Grote, de eerste koning van Engeland, 
beschouwde zichzelf als hertogin: zij liet 
zilveren munten slaan met ‘Adela Comi-
tessa.’ Als enige wereldlijke stamhouder 
van de Graven van Hamaland trouwde zij 
rond 970 met Immed (die al in 980 over-
leed), Graaf van de Betuwe en neef van 
de bisschop van Utrecht. Uit dit huwelijk 
werden vijf kinderen geboren, Diederik 
van Hamaland, Meinwerk, bisschop van 
Paderborn, Azela, kanonikes te Elten, 
Glismod, echtgenote van Adalbert van 
Oostenrijk en Emma, gehuwd met Graaf 
Liudger. 
Adela en Immed bewoonden een burcht 
in Opladen, even ten westen van Elten, 
een bouwwerk dat, zoals toen gebruike-
lijk, bestond uit een aarden ringwal met 
hoge palissaden en dito poortgebouw, 
met daarbinnen een wachttoren en woon- 
en opslaggebouwen. 

Adela ‘de wrede’  
Omdat Adela gecompenseerd wilde wor-
den begon zij met beslag te leggen op 
de landgoederen die door de keizer aan 
Elten waren toegewezen. Daarop vielen 
twee vazallen van Elten, Godizo en Bal-
derik (!) haar burcht aan en legden die 
in de as. Adela ontkwam ternauwernood. 
Omstreeks 995 overleed haar zuster Li-
utgard, de abdis. Volgens geschiedschrij-
vers vergiftigd in opdracht van Adela. 
Rond 990 hertrouwde Adela met Balde-
rik, haar vroegere vijand, een vrij man, 
niet van adel. Pas later werd hij graaf van 
Drenthe. Tweemaal deed Balderik een 
aanval op het Stift. De eerste keer met 
gunstig effect: in 996 stelde de keizer 
Adela grotendeels in het gelijk met haar 
claim op Elten. Een tweede aanval luk-
te ook, maar het leverde beiden niets op 
omdat koning Hendrik II hen dwong tot 
vertrek uit Elten. Daarna richtten Adela 
en Balderik zich op het bezit van het rij-
ke Kleef van buurman Graaf Wichman 
van Vreden. Zij nodigden hem uit op huh 
burcht. Als gast. Direct na zijn vertrek 
werd hij vermoord. Vooral deze moord 
werd Adela door de keizer zwaar aange-
rekend. Balderik pleitte zich vrij. Ook de 
moord op Adela’s zoon Diederik, die bij 
haar tweede huwelijk bezwaar had tegen 
de lage komaf van Balderik, werd haar 
in de schoenen geschoven. Toch is eni-
ge voorzichtigheid geboden. Veel was 
gebaseerd op ‘van horen zeggen’. Bo-
vendien waren de toenmalige kerkelijke 
geschiedschrijvers sterk bevooroordeeld: 
een vrouw als heerseres was ongewoon. 
Adela wordt door hen giftig beschre-
ven als ‘een vrouw, lichtzinnig van  
karakter en van losse zeden, die zich 
gaf aan een ieder die haar begeerde en 
die Balderik ophitste tot schanddaden.’ 
Als ‘enige beschaafde trek’ worden  
haar uitmuntende weeftechniek en ver-
vaardiging van kostbare gewaden ver-
meld… 

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

Nieuw in 
Blaricum
Liesbeth Nijman is met haar Praktijk 
voor Inzicht en Persoonlijke ontwik-
keling sinds een jaar te vinden in de 
Blaricummermeent. 

Al jaren werkzaam als therapeut/all-
round coach helpt Liesbeth volwasse-
nen en kinderen op allerlei vlakken. Zij 
werkt met een breed scala aan behandel-
technieken, waarin zij praktiseert vanuit 
de holistische visie. Haar deskundigheid 
ligt op het gebied van: coaching, bewust-
wording en heling. Liesbeth vertelt over 
haar werk: ‘In mijn praktijk werk ik met 
mensen die problemen hebben met o.a. 
depressies, relatie- en familieproblemen, 
angst, trauma, stress, loopbaanvragen, of 
lichamelijke klachten. En met kinderen, 
die hooggevoelig zijn, met een schei-
ding of samengestelde gezinnen te ma-
ken krijgen, of ander soort problemen. 
Vaak werk ik dan met kind én ouder. 
Wij komen allemaal vanuit een familie, 
met trauma’s en dynamieken vaak van-
uit (voor)ouders, waar wij ons als mens 
niet eens bewust van zijn maar waar we 
wel degelijk last van kunnen hebben. 
Ik leg deze dynamieken bloot en daar-
door vindt er een enorme heling plaats.  
Voor het kind en ouder zie je direct dat er 
enorme veranderingen plaatsvinden en 
er weer rust ontstaat in jezelf en je eigen 
familie.’

Middeleeuwse burcht

Praktijk voor Inzicht en 
Persoonlijke ontwikkeling

www.liesbethnijman.nl
Laantje van Laguna 8

06-51219660
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Bèta Academie 
door Marjolijn Schat 
Met ingang van het nieuwe schooljaar start Bèta Academie in ons dorp en ook 
in Laren met het geven van (bij)lessen, examentraining voor de bètavakken aan 
middelbare scholieren. 

‘In Nederland raken we steeds hoger op-
geleid. Op de arbeidsmarkt is steeds meer 
vraag naar talenten met een bèta-achter-
grond. We zien dit terug in de toegeno-
men populariteit van de exacte profielen 
Natuur & Gezondheid (NG) & Natuur en 
Techniek (NT) onder de leerlingen van 
middelbare scholen, hiermee heeft de 
leerling immers toegang tot alle universi-
taire studies vanwege de toepasbaarheid 
en veelzijdigheid van de leerstof’, aan 
het woord is Arlene Oehlers van  ITSB, 
instituut voor taal- en studiebegeleiding. 
‘In de praktijk blijkt dat veel leerlingen 
moeite hebben om de lesstof van bètavak-
ken bij te houden. Wij constateren dat het 
huidige onderwijssysteem niet anticipeert 
op de toenemende moeilijkheidsgraad, 
de klassen zijn groot en leraren kunnen 
steeds minder persoonlijke aandacht ge-
ven. Mede daardoor is individuele bijles 
essentieel geworden, dan krijgt de leer-
ling gefocust aandacht, uitleg en oefenin-
gen op niveau.’

Bèta Academie 
ITSB is daarom een samenwerking aan-
gegaan met Masters of Science (MSc) 
van het Amsterdam Science Park. Het 
Amsterdam Science Park is de Faculteit 
der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica van de Universiteit van Am-
sterdam. ‘Vanaf september 2018 zullen 
de MSc docenten individuele (bij)lessen 
(ook in het weekend) voor onze leerlin-
gen verzorgen. De docenten zijn gespeci-

aliseerd in het snel signaleren van de defi-
ciënties van de leerling, zodat zij heel snel 
de juiste ondersteuning kunnen geven. Zij 
zijn daarnaast deskundig in het begelei-
den van excellente leerlingen die zichzelf 
willen uitdagen om een hoog gemiddelde 
te halen ten behoeve van een cum laude 
resultaat en/of lotingstudies. Van februari 
t/m het eindexamen in mei kunnen eind-
examenleerlingen examentraining volgen 
bij Bèta Academie. Er wordt dan voor-
al ingegaan op de hoofdzaken voor het 
examen en volop geoefend op examen-
niveau. In drie dagen wordt de leerling 
uitmuntend voorbereid op het examen. 
In de zomervakanties blijft Bèta Acade-
mie open om leerlingen die achterstanden 
willen wegwerken te helpen en leerlingen 
die hun prestaties nog verder willen ver-
beteren kunnen hier dan ook terecht.  

Pleidooi voor een dorpse 
doe-democratie
door Jan Greven
Het is stil geworden rond de herindeling die Blaricum, Laren en Huizen boven 
het hoofd hangt. De plannen zijn niet van tafel, maar de Provincie, drijvende 
kracht achter de plannen, heeft even gas terug genomen en dat komt doordat 
er een nieuw kabinet is. Met een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, die 
herindelingen op haar manier wil aanpakken. In een ander beleidskader, zoals 
dat heet in jargon. Met als mogelijke uitkomst een andere rol voor de Provincie. 
Misschien bepalender dan tot nu toe. Misschien minder bepalend. Niemand die 
het nog weet. Vandaar die stilte. 

Omdat er deze zomermaanden geen 
raadsvergaderingen zijn waarover ge-
schreven kan worden, ben ik via Google 
maar eens in het archief Herindelingen 
gedoken. Geen vrolijke kost voor wie 
de plaatselijke democratie ter harte gaat. 
Neem de samenvoeging, in 2001, van 
de gemeente Vleu-
ten-De Meern bij de 
stad Utrecht. Zo goed 
als alle bewoners (98% 
met een opkomst van 
83%) hadden zich  
er tegen uitgesproken. 
De politiek trok zich er 
niets van aan. Of neem 
de samenvoeging van 
het Groningse Haren 
met de stad Groningen. 
Gemeente en bewoners 
hebben zich daar jaren-
lang met alle beschik-
bare middelen tegen 
verzet. Vergeefs: één 
januari a.s. wordt de 
gemeente Haren opgeheven. 

Een onderzoek uit 2013 (titel: Lichte 
Evaluatie Gemeentelijke Herindeling) 
praatte met betrokkenen over 39 her-
indelingen in de provincies Limburg, 
Overijssel en Gelderland. Wat bleek? 
Bestuurskracht, ambtelijke organisatie 
en dienstverlening verbeterden. Tot te-
vredenheid van de colleges van B&W, de 
top van het ambtelijk apparaat en de Pro-
vincie. Gemeenteraden, burgers en maat-
schappelijke organisaties waren minder 
tevreden. De afstand tussen politiek en  
burger was gegroeid. De gemeentelijke 
belastingen waren gestegen. De zoge-
naamde frictiekosten, kosten als gevolg 
van de reorganisatie, waren fors hoger 
geweest dan begroot.

Samengevat: herindelingen zijn goed 
voor bureaucratische en bestuurlijke am-
bities. Bestuurders kunnen efficiënter en 
effectiever aan de slag. Uiteindelijk, kun 
je zeggen,   profiteert de burger daar van. 

Wel groeit de afstand tussen burger en 
politiek. Zouden bestuurders zich om-
wille van de band met de burger inhou-
den als er efficiency- en kwaliteitsslagen 
te maken zijn? Ik ken er geen voorbeel-
den van. Wel van het omgekeerde, zie 
Vleuten en Haren.

Op grond van dit onderzoek ga ik er 
vanuit dat ook ‘onze’ herindeling nega-
tief zal uitpakken voor de betrokkenheid  
van de Blaricumse burgers bij politiek en 
bestuur. Dat lijkt me geen goede ontwik-
keling. Discussies over herindeling zou-
den daarom zeker ook, en misschien wel 
vooral, moeten gaan over de betrokken-
heid van de burgers en niet alleen over 
bestuurskracht, kwaliteitsverbetering 
van het ambtelijk apparaat en efficiency. 
Er zou een concreet plan moeten komen 
voor een dorpse doe-democratie. Met, 
binnen de nieuwe kaders, een eigen ver-
antwoordelijkheid van de Blaricummers 
voor de leefbaarheid en woonkwaliteit 
van hun dorp. Zo zou voorkomen moe-
ten worden dat burger en bestuur straks 
nog meer op afstand van elkaar staan, 
dat de onverschilligheid toeneemt en de 
opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen 
nog verder zal teruglopen. Het is jammer 
als straks gezegd wordt : Als je die ont-
wikkelingen had kunnen voorzien, waar-
om heb je er dan niets aan gedaan? 

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

Arlene Oehlers:‘Leerlingen die al bijlessen bij ons volgden, geven aan dat de klik en 
een goede band met ons heeft bijgedragen aan de motivatie, het plezier en de gewenste 
resultaten voor de lesstof’ 

Bèta Academie
Meentweg 37D

https://www.itsb-edu.nl/
beta-academie/ 

tel. 6423870  
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Buitenfitness nu al een succes

door Erick van de Wouw
Binnen fitnessen is ouderwets, in Blaricum doen we dat tegenwoordig buiten. 
In het Lineair park aan de Deltazijde in de Blaricummermeent is sinds 3 juli 
een buitengym gerealiseerd. Ongedwongen sporten in de buitenlucht met uit-
zicht op het water.

Buitenfitness (outdoor-fitness) is een 
trend in Nederland, die nog steeds sterk 
in populariteit toeneemt. Sinds begin 
2014 is er toenemende interesse in het 
gratis sporten in de buitenlucht. 
Onderzoek wijst uit dat steeds meer ge-
meenten in Nederland starten met het 
plaatsen van outdoor-fitnesstoestellen 
in de buitenlucht. Ideaal, want zo kun je 
sporten wanneer het jou uitkomt zonder 
dat je vast zit aan een abonnement en 
sterker nog, het is helemaal gratis! 

Wanneer wordt een buiten-gym nu een 
succes? 
De keuze voor de locatie is erg belang-
rijk. Deze moet uitnodigen tot bezoek, 
ontmoeten en gebruik. Een centrale, open 
plek met groene elementen in de wijk 
maakt de plek aantrekkelijk. De locatie 
moet vrij toegankelijk zijn en 24 uur per 
dag te gebruiken. Dit is hier in de Blari-
cummermeent prima gelukt. Met mijn 
sportschoenen en dito outfit ging ik in ge-
strekte draf richting Blaricummermeent. 
Het fitnesspark wordt al druk bezocht. 
Er zijn 15 toestellen waaronder  kracht-, 
conditie- en fitheidsapparaten zoals een 
roeiapparaat, legg push, powerpull, cros-
sfit, bike en steps. Alle apparaten werken 
op eigen lichaamsgewicht. Kinderen kun-
nen zich hier ook prima vermaken op een 
klim- of duikelrek. 

Ervaringen en meningen
Ik heb de toestellen natuurlijk ook zelf 
uitgeprobeerd en spreek een dorpsgenote 
die druk aan het sporten is. Ze vertelt mij 
dat het park precies op haar hardlooprou-

te ligt. Hierdoor heeft ze nu onderweg 
een leuk en zinvol intermezzo waar het 
lijf ook nog sterker van wordt. Ze komt 
hier meestal vroeg in de ochtend langs. 
‘Het is even pittig als de wekker gaat, 
maar het onoverwinnelijke gevoel na een 
ochtend work-out maakt alles goed. Echt 
waar! Ik raad het iedereen aan. Denk aan 
de heerlijk frisse lucht, de nevel boven de 
weilanden en het gevoel van een gezond 
bonzend hart dat je onwijs veel energie 
bezorgt’, zegt zei lyrisch. Een man, met 
inmiddels behoorlijk wat zweetpareltjes 
op zijn hoofd, vertelt dat hij niets had 
met sporten in groepen omdat hij steeds 
het idee had dat hij werd beoordeeld op 
zijn prestaties. ‘Dat is hier niet het ge-
val omdat er zo’n verscheidenheid aan 
mensen en momenten is en iedereen op 
zijn eigen niveau zijn oefeningen doet.’ 
Hij vertelt verder dat hij ook veel oude-
re mensen ziet die op deze manier meer 
bewegen. 

Het sociale aspect
Het sociale aspect komt ook nog ter spra-
ke. Je ontmoet hier mensen uit de wijk 
maar ook uit de Bijvanck en zelfs uit het 
oude dorp. Er is geen tijdsdruk dus altijd 
een moment voor een gezellig en goed 
gesprek. Er wordt flink gelachen. Om het 
buitensporten te bevorderen zou het in-
teressant kunnen zijn om te kijken of er 
zowel in het oude dorp als in de Bijvanck 
een gelijksoortig project gestart kan 
worden. Hierdoor ontstaat er een soort 
fitnessketen door ons prachtig dorp. Het 
fitnesspark is inmiddels ook een vaste 
stop in mijn work-out.

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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Na de kleuterschool bij de nonnen werd 
de St. Bernardusschool, vrijwel tegen-
over zijn ouderlijk huis, doorlopen. An-
ton had al jong een technisch inzicht en 
het zag er niet naar uit dat hij in het boe-
renbedrijf zou gaan werken. Hij haalde 
zijn ULO-diploma in Laren en ging voor 
de automonteurs-
opleiding naar de 
RK Technische 
School Niek Savio 
in Amersfoort. Hij 
ging aan de slag 
bij Peugeotgarage 
Paul Messing in 
Hilversum. Zijn 
interesse ging ech-
ter uit naar zwaar-
dere machines, 
met name grond-
verzetmachines. 
Zo kwam hij bij 
Schüler in Soest 
en later bij Geveke 
in Amsterdam te 
werken. Hier klom 
hij op tot onder-
houdsadviseur en 
taxateur, en later 
deed hij de sales/promotie, een baan die 
op zijn lijf geschreven was. 

Gezin
Anton leerde via wederzijdse kennissen 
Beppie Kievit uit het Zeelandse Hans-
weert kennen. Bep werkte intern bij een 
familie in Laren. Beppie wilde er eerst 
niet zo veel van weten, maar Anton was 
een volhouder en zij kregen verkering. 
Er werd een huis in aanbouw gekocht 
aan de Kogge, hemelsbreed 500 meter 
van zijn ouderlijk huis. Op 22 mei 1974 
trouwden zij en werd het nieuwe huis be-
trokken. Hier groeiden de zonen Marcel 
(1981) en Stefan (1982) op. 

Sociaal maatschappelijk betrokken
Dat was Anton zeker, en net als in zijn 
werk was hij daar zeer punctueel in. Hij 
was een man van duidelijkheid en van 

het nakomen van afspraken. ‘Een man 
een man, een woord een woord’, was zijn 
motto. Zo heeft hij zich jarenlang ingezet 
als secretaris van de Oranjevereniging. 
Tot in de puntjes werd alles bijgehouden 
en wist hij anderen ertoe te bewegen het-
zelfde te doen. Voor de Historische Kring 

Blaricum heeft 
hij zich bezig ge-
houden met cor-
rigeerwerk van 
ve r s c h i l l e n d e 
boeken die door 
de Kring zijn uit-
gegeven. Voor de 
St. Vituskerk was 
hij als collectant 
en indien nodig 
als hulpkoster 
actief. Daarnaast 
maakte hij deel 
uit van de ploeg 
die maandelijks 
het kerkhof on-
derhoudt. Dit al-
les niet met veel 
woorden, maar 
wel met veel 
daden. Je wist 

precies wat je aan Anton had en je kon 
van hem op aan. Nadat Nico de Gooijer 
het niet meer kon, heeft Anton de laat-
ste jaren de hei & wei op verschillende 
plaatsen in ons dorp en omgeving rond-
gebracht. 

Liefde voor het dorp
Vrij plotseling werd bij hem een tumor 
in zijn hoofd geconstateerd, waar me-
disch niets meer aan te doen was. Op 22 
juni jl. overleed hij thuis en op 29 juni 
werd in een volle St. Vituskerk afscheid 
van hem genomen. We verliezen in An-
ton een man die Blaricum diep in zijn 
hart gesloten had en zich met liefde voor 
ons dorp inzette. Wij van hei & wei wen-
sen dat zijn vrouw Beppie en de (klein)
kinderen, de draad van het leven weer op 
kunnen pakken. Anton zou niets anders 
gewild hebben.
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Antonius Jacobus Maria 
van Klooster

  -Anton-
* Blaricum, 4 april 1945             † Blaricum, 22 juni 2018

door Frans Ruijter
Anton werd als eerste kind uit het huwelijk van Antoon van Klooster en 
Grada van Hoven aan de Venenweg 1 geboren. Hij groeide hier op het 

boerenbedrijf samen met zijn zus Marian en zijn broers Jos (overleden 2016) 
en Arnold vrij onbezorgd op.
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Foto’s Gerrit Roodhart en Gerbe van der Woude

Zaterdag 18 augustus 2018
Ongezadeld ringsteken pony’s
Gerard Raven Trofee
1. Anne Jet van Dorsser
2. Andrea Berland.
3. Lianne Schaapherder
Bestgaande pony: Sterre Lanphen 
met Aladdin
Ongezadeld ringsteken paarden
Piet Boersen Trofee
1. Aimee Bollebakker
2. Evelien de Gooijer
3. Manouk Schuurman
Bestgaande paard: Robin van der 
Weiden met Alwin
‘Lol met je knol’
1.  Sanne Post, Eline Geurs,  

Fay van Veen, Sara van Kouwen
2.  Marie-Louise van Kuilenburg, 

Joelle de Gooijer, Merel en 
Morgen van Munster

3.  Ymke van Eijden, Deanne Fokker, 
Sterre Lanphen en Stéphanie 
Troeder

Extra prijs voor originaliteit: team 
van de Prins en zijn Prinsessen; 
Pascal Brouwer, Charlotte Brouwer, 
Juul Willemsen en Ina Zwanikken

Voetbaltoernooi
1. Bijvanck 2
2. Lucky BVV
3. Bijvanck 1
4. FC Pillie
5. Biercelona
6. Oude Dorp
7. LTV de Bijvanck
8. AH Blaricum 1
9. Het Pleintje
10. De Blaricumse Studenten
11. AH Blaricum 2
12. Blaricumse Kwartiertje
Topscorer: Ido Musse (Bijvanck 1)
Minst gepasseerde keeper: Remy van 
den Brink (Lucky BVV)
Winnaar Gerbe van der Woude: beker 
Oude Dorp

Zondag 19 augustus 2018
Versierde fietsjes
Categorie 0 t/m 5 jaar
1. Eva Eijpe / Prinses met kasteel
2. Tim Dijkman / Tims garage
3. Lin Walraven / Eenhoorn
Categorie 6 t/m 12 jaar
1. Anniek Eype 
2. Sarah Mulder 
3. Djell de Gooijer

Uitslagen Solexen 
Originaliteitsprijs De Bert Smit 
wisselbokaal
1. Blaricum De Musical
2. Grease Blaricum
3. All Stars
Winnaars Vossenjacht 2018
Wisselbokaal Haarstudio5:
Grease Blaricum

Maandag 20 augustus 2018
Keuring versierde 
aanspanningen pony’s
Cor Vos beker
1. Fleur Bos en Iris van den Bergh
2. Caroline Brouwer en.Pascal
3. Michou van Eijden en Melle
Aanmoedigingsprijs Bloemversiering
Aty Lindeman trofee: Marjolein 
Waarlé en Anouk van Beek
Keuring versierde 
aanspanningen paarden
Bloemversiering/Oranje Vereniging 
Blaricum beker 
1. Anne en Lotte Steenbeek
2. Wim Blom en Marieke Bia
3.  Nico de Jong en  

Miriam Van Klooster
4. Stef Bon en Jan van Kuilenburg
5. Joelle de Gooijer en Elaine Rieder
Aanmoedigingsprijs Bloemversiering:
Jacqueline van Eijden en Wim de 
Gooijer
Ringsteken aanspanningen pony’s - 
Jurgen Krijnen beker
1.  Marjolein Waarlé en  

Anouk van Beek
2. Fleur Bos en Iris van den Bergh
3. Merel van Munster en Morgan
Bestgaande pony: Marjolein Waarlé 
met Ferrol 
Ringsteken aanspanningen paarden 
- Jurgen Krijnen Beker
1. Eline Geurs en Sanne Post
2. Sterre Lanphen en Merel
3. Marcel de Bree en Blaricum Pride
Bestgaande paard Frans Elbers 
Trofee: Bud de Gooijer met Alwin

Woensdag 22 augustus
Handicaprace
1. Belinda en Camiel Groenestein
2. Vreya Burgers en Peter Duin
3. Berliene de Jong en René Hagel
Touwtrekken dames
1. Ogen dicht en gaan
2. De Blonde Trekkers
3. De jonge Bulldosers
Touwtrekken heren 
1.  De ploeg met de lange naam die 

niet op de beker past
2. All Stars
3. Blaricum Ontspannen
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Burgemeester Joan de Zwart-
Bloch reikte zondag 9 sep-
tember het eerste exemplaar 
uit van de nieuwe editi e van 
Nicole’s Gooisch Blad. Het blad 
staat dit keer in het teken van 
Blaricum. Daarom aan rasechte 
Blaricummer Bud de Gooijer de 
eer om het eerste exemplaar in 
ontvangst te nemen.

Nicole’s Gooisch Blad in teken 
van Blaricum

Woensdag 12 september zijn leerlingen van de Bernardusschool als eersten gestart met het 
Scholenkunstproject: The Making of Kunst. 

Samen met wethouder Liesbeth Boersen kregen zij schilderles in theater Enzlin aan de Huizerweg. Inmiddels zijn ook KBS De 
Pionier Bijvanck en de Openbare Basisschool Blaricum gestart met dit bijzondere project. Diezelfde dag was ook het Kunstcafé. 
Dit keer niet in Het Vitus, maar in en om de muziektent. Er waren optredens van Theater EigenWijs (met Cabaret Kitt s), Bas Men-
ninga, Clous en Nol met een repertoire van Tol Hansse en The Swinging Seniors.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinati e
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinati e.nl

Website: www.belcombinati e.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 ti jdens de openingsti jden 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

Scholenkunstproject en Kunstcafé Blaricum

Wethouder Liesbeth Boersen met leerlingen van de Bernardus-
school.

Wethouder Anne-Marie Kennis en Ronald le Clercq van het 
gelijknamige bedrijf Le Clercq tekenden 6 september een 
overeenkomst voor de bouw van eenentwinti g woningen. 
Het project ‘Eyeland’ valt in het dure segment en bestaat 
uit eenentwinti g woningen, vrijstaande en twee-onder-een-
kapwoningen op het eiland in De Blaricummermeent.

Wethouder Anne-Marie Kennis is blij met deze parti j: “Le 
Clercq is geen onbekende speler in De Blaricummermeent. 
In een samenwerkingsverband zijn zij betrokken geweest 
bij Gooische Gaerde, De Twaalf Edelen en Vitae Nova. Stuk 
voor stuk projecten waar we trots op zijn in de wijk.”

OVEREENKOMST MET ONTWIKKELAAR VOOR HET EILAND 
IN DE BLARICUMMERMEENT

Met een warm welkom werden nieuwe inwoners donder-
dag 6 september ontvangen in het gemeentehuis. Frans 
Ruijter van de Historische Kring Blaricum vertelde over 
de gemeente en de bijzondere historische wetenswaar-
digheden. Daarna maakten de bewoners kennis met de 
college- en raadsleden en de andere nieuwe bewoners. 
Op de avond werd enthousiast gereageerd. “Was erg leuk 
om de geschiedenis van Blaricum die op leuke wijze werd 
gepresenteerd door de spreker aan te horen!”, aldus een 
van de aanwezigen na afl oop.

Nieuwe inwoners 
verwelkomd in Blaricum

Optreden van Theater EigenWijs (met Cabaret Kitt s).

Foto: Artf otos.nl

Op stap met de bomenexpert
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Capittenweg 44, 1261 JN, oprichten van vrijstaande woning
• Zwaluwenweg 18, 1261 GJ, plaatsen van hekwerk
• Schapendrift 52, 1261 HN, vellen van 9 bomen
• Professor van Reeslaan 15, 1261 CS, plaatsen van dakkapel
• Huizerweg 81, 1261 AV, vellen van 3 bomen
• Matthijssenhoutweg 20, 1261 CL, vellen van 5 bomen
• Schapendrift 86, 1261 HS, vervangen van huidig pand voor nieuwbouwwoning

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

• Bierweg 17, 1261 BJ, oprichten van nieuwbouwwoning
• Bloemendaalseweg 999 (n.t.b.), kad. sectie A 3061, nieuw te bouwen woonvilla

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

• Matthijssenhoutweg 6, 1261 CL, vellen van 3 bomen (herplant)
• Tweede Molenweg 43, 1261 HB, vellen van 1 boom (herplant)
• Windvang 3-5, 1261 TR, vellen van 2 bomen (herplant)
• Achter de Noord 16, 1261 ML, vellen van 1 boom (herplant)
• Koningin Emmalaan (tegenover nr. 5 en 7), 1261 AE, plaatsen van erfafscheiding
• Torenlaan 10, 1261 GD, plaatsen van kozijn, en interne wijziging
• Zuiderzeedreef 20, 1262 AE, plaatsen van hedera-erfafscheiding
• Schapendrift 65, 1261 HM, vergroten van woonhuis
• Tweede Molenweg 5, 1261 HA, plaatsen van 12 zonnepanelen

Aan de publicaties hier rechts kunt u geen 
rechten ontlenen.  De formele rechtsgel-
dige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke 
website www.overheid.nl Wilt u bericht 
ontvangen van de bekendmakingen via 
e-mail of app? Via www.overuwbuurt.
overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmel-
den.

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

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

Zet u zich in als vrijwilliger bij een vereniging? Bent u hulpouder op school? 
Of mantelzorger? Kortom: bent u als vrijwilliger actief in Blaricum? Kom dan 
donderdag 11 oktober naar de vrijwilligersavond.

De gemeente Blaricum is erg blij met de inzet van alle vrijwilligers voor de 
Blaricumse gemeenschap en wil alle vrijwilligers bedanken hiervoor. Daarom 
nodigt de gemeente alle Blaricumse vrijwilligers van harte uit om deze avond 
bij te wonen. Het belooft een leuke avond te worden met optredens van de 
zusjes De Bruijn (winnaars E-Factor 2016) en van turners/turnsters van 
Vlugheid & Kracht.

Tijdens de vrijwilligers-
avond wordt de vrijwilliger 
van 2018 bekendgemaakt. 
De prijs voor de vrij-
williger van het jaar bestaat 
uit een geldbedrag en een 
trofee. De prijzen zijn 
beschikbaar gesteld door 
de gemeente Blaricum. 
De vrijwilligersavond wordt 
gehouden in Het Vitus 
(Kerklaan 10). De avond 
begint om 20.00 uur (vanaf 
19.30 uur inloop) en duurt 
tot ongeveer 22.30 uur. U 
hoeft zich niet van tevoren 
aan te melden.

VRIJWILLIGERSAVOND OP 11 OKTOBER 

Binnenkort worden bomen weer gesnoeid en 
– waar nodig – gekapt. Hoe zie je of een boom 
gezond of ziek is? De gemeente laat haar bomen 
eens per drie jaar controleren. Hiervoor worden 
bomenexperts ingehuurd. Wilt u meer weten 
over hoe de bomenexpert aan de slag gaat en 
waarom hij een hamer bij zich heeft? Lees het 
interview met Erik Hanegraaf (De Boom-
inspecteurs) op www.blaricum.nl onder Nieuws.

Vanwege een onverwachte vertraging bij de leverancier viel de aanleg van de nieuwe 
schoolzone in Blaricum Oude dorp deze zomervakantie plots samen met de kermis. 
Daarom zijn de werkzaamheden uitgesteld naar de periode rond de herfstvakantie 
om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het werk voor de schoolzone start 
naar verwachting in de week van de herfstvakantie en duurt tot medio november. De 
feestelijke opening van de schoolzone vindt later plaats.

De nieuwe schoolzone in Blaricum 
Oude dorp komt er aan

Bent u bang om te vallen? U bent niet de enige! Ruim de helft van de ouderen is bang 
om te vallen en vermijdt daardoor activiteiten. Deze angst kan bijvoorbeeld komen 
doordat u zelf bent gevallen of iemand uit uw omgeving heeft zien vallen. U kunt ook 
bang zijn om te vallen, omdat uw gezondheid wat achteruit is gegaan.

Training Voorkom vallen 
In de eerste week van oktober, de Week 
van de Valpreventie, wordt in Eemnes 
en Laren een les voor ouderen georga-
niseerd om vallen te voorkomen. Op 
maandag 1 oktober van 11.15 tot 12.15 
uur geven Ria Kuyt en beweegcoach 
Alie Boorsma de training in De Hilt 
(Hasselaarlaan 1C Eemnes). U kunt zich 
hiervoor tot donderdag 27 september 
aanmelden bij Alie, via 06 - 31 30 59 89 of 
alie@sportiefengezondbel.nl

Op donderdag 4 oktober van 13.00 tot 
14.00 uur geeft Alie de les in Johannes-
hove (Eemnesserweg 42 Laren). 
Aanmelden kan tot dinsdag 2 oktober. 
De les is gratis. Vrienden en vriendinnen 
zijn ook welkom!

Bent u op zoek naar een passend beweeg- 
aanbod? Neem dan contact op met de 
beweegcoaches van de gemeente. Kijk 
hiervoor op www.sportiefengezondbel.nl

Week van de Valpreventie 1-7 oktober
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Burgemeester Joan de Zwart-
Bloch reikte zondag 9 sep-
tember het eerste exemplaar 
uit van de nieuwe editi e van 
Nicole’s Gooisch Blad. Het blad 
staat dit keer in het teken van 
Blaricum. Daarom aan rasechte 
Blaricummer Bud de Gooijer de 
eer om het eerste exemplaar in 
ontvangst te nemen.

Nicole’s Gooisch Blad in teken 
van Blaricum

Woensdag 12 september zijn leerlingen van de Bernardusschool als eersten gestart met het 
Scholenkunstproject: The Making of Kunst. 

Samen met wethouder Liesbeth Boersen kregen zij schilderles in theater Enzlin aan de Huizerweg. Inmiddels zijn ook KBS De 
Pionier Bijvanck en de Openbare Basisschool Blaricum gestart met dit bijzondere project. Diezelfde dag was ook het Kunstcafé. 
Dit keer niet in Het Vitus, maar in en om de muziektent. Er waren optredens van Theater EigenWijs (met Cabaret Kitt s), Bas Men-
ninga, Clous en Nol met een repertoire van Tol Hansse en The Swinging Seniors.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinati e
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinati e.nl

Website: www.belcombinati e.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 ti jdens de openingsti jden 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

Scholenkunstproject en Kunstcafé Blaricum

Wethouder Liesbeth Boersen met leerlingen van de Bernardus-
school.

Wethouder Anne-Marie Kennis en Ronald le Clercq van het 
gelijknamige bedrijf Le Clercq tekenden 6 september een 
overeenkomst voor de bouw van eenentwinti g woningen. 
Het project ‘Eyeland’ valt in het dure segment en bestaat 
uit eenentwinti g woningen, vrijstaande en twee-onder-een-
kapwoningen op het eiland in De Blaricummermeent.

Wethouder Anne-Marie Kennis is blij met deze parti j: “Le 
Clercq is geen onbekende speler in De Blaricummermeent. 
In een samenwerkingsverband zijn zij betrokken geweest 
bij Gooische Gaerde, De Twaalf Edelen en Vitae Nova. Stuk 
voor stuk projecten waar we trots op zijn in de wijk.”

OVEREENKOMST MET ONTWIKKELAAR VOOR HET EILAND 
IN DE BLARICUMMERMEENT

Met een warm welkom werden nieuwe inwoners donder-
dag 6 september ontvangen in het gemeentehuis. Frans 
Ruijter van de Historische Kring Blaricum vertelde over 
de gemeente en de bijzondere historische wetenswaar-
digheden. Daarna maakten de bewoners kennis met de 
college- en raadsleden en de andere nieuwe bewoners. 
Op de avond werd enthousiast gereageerd. “Was erg leuk 
om de geschiedenis van Blaricum die op leuke wijze werd 
gepresenteerd door de spreker aan te horen!”, aldus een 
van de aanwezigen na afl oop.

Nieuwe inwoners 
verwelkomd in Blaricum

Optreden van Theater EigenWijs (met Cabaret Kitt s).

Foto: Artf otos.nl

Op stap met de bomenexpert
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Capittenweg 44, 1261 JN, oprichten van vrijstaande woning
• Zwaluwenweg 18, 1261 GJ, plaatsen van hekwerk
• Schapendrift 52, 1261 HN, vellen van 9 bomen
• Professor van Reeslaan 15, 1261 CS, plaatsen van dakkapel
• Huizerweg 81, 1261 AV, vellen van 3 bomen
• Matthijssenhoutweg 20, 1261 CL, vellen van 5 bomen
• Schapendrift 86, 1261 HS, vervangen van huidig pand voor nieuwbouwwoning

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

• Bierweg 17, 1261 BJ, oprichten van nieuwbouwwoning
• Bloemendaalseweg 999 (n.t.b.), kad. sectie A 3061, nieuw te bouwen woonvilla

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

• Matthijssenhoutweg 6, 1261 CL, vellen van 3 bomen (herplant)
• Tweede Molenweg 43, 1261 HB, vellen van 1 boom (herplant)
• Windvang 3-5, 1261 TR, vellen van 2 bomen (herplant)
• Achter de Noord 16, 1261 ML, vellen van 1 boom (herplant)
• Koningin Emmalaan (tegenover nr. 5 en 7), 1261 AE, plaatsen van erfafscheiding
• Torenlaan 10, 1261 GD, plaatsen van kozijn, en interne wijziging
• Zuiderzeedreef 20, 1262 AE, plaatsen van hedera-erfafscheiding
• Schapendrift 65, 1261 HM, vergroten van woonhuis
• Tweede Molenweg 5, 1261 HA, plaatsen van 12 zonnepanelen

Aan de publicaties hier rechts kunt u geen 
rechten ontlenen.  De formele rechtsgel-
dige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke 
website www.overheid.nl Wilt u bericht 
ontvangen van de bekendmakingen via 
e-mail of app? Via www.overuwbuurt.
overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmel-
den.

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

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

Zet u zich in als vrijwilliger bij een vereniging? Bent u hulpouder op school? 
Of mantelzorger? Kortom: bent u als vrijwilliger actief in Blaricum? Kom dan 
donderdag 11 oktober naar de vrijwilligersavond.

De gemeente Blaricum is erg blij met de inzet van alle vrijwilligers voor de 
Blaricumse gemeenschap en wil alle vrijwilligers bedanken hiervoor. Daarom 
nodigt de gemeente alle Blaricumse vrijwilligers van harte uit om deze avond 
bij te wonen. Het belooft een leuke avond te worden met optredens van de 
zusjes De Bruijn (winnaars E-Factor 2016) en van turners/turnsters van 
Vlugheid & Kracht.

Tijdens de vrijwilligers-
avond wordt de vrijwilliger 
van 2018 bekendgemaakt. 
De prijs voor de vrij-
williger van het jaar bestaat 
uit een geldbedrag en een 
trofee. De prijzen zijn 
beschikbaar gesteld door 
de gemeente Blaricum. 
De vrijwilligersavond wordt 
gehouden in Het Vitus 
(Kerklaan 10). De avond 
begint om 20.00 uur (vanaf 
19.30 uur inloop) en duurt 
tot ongeveer 22.30 uur. U 
hoeft zich niet van tevoren 
aan te melden.

VRIJWILLIGERSAVOND OP 11 OKTOBER 

Binnenkort worden bomen weer gesnoeid en 
– waar nodig – gekapt. Hoe zie je of een boom 
gezond of ziek is? De gemeente laat haar bomen 
eens per drie jaar controleren. Hiervoor worden 
bomenexperts ingehuurd. Wilt u meer weten 
over hoe de bomenexpert aan de slag gaat en 
waarom hij een hamer bij zich heeft? Lees het 
interview met Erik Hanegraaf (De Boom-
inspecteurs) op www.blaricum.nl onder Nieuws.

Vanwege een onverwachte vertraging bij de leverancier viel de aanleg van de nieuwe 
schoolzone in Blaricum Oude dorp deze zomervakantie plots samen met de kermis. 
Daarom zijn de werkzaamheden uitgesteld naar de periode rond de herfstvakantie 
om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het werk voor de schoolzone start 
naar verwachting in de week van de herfstvakantie en duurt tot medio november. De 
feestelijke opening van de schoolzone vindt later plaats.

De nieuwe schoolzone in Blaricum 
Oude dorp komt er aan

Bent u bang om te vallen? U bent niet de enige! Ruim de helft van de ouderen is bang 
om te vallen en vermijdt daardoor activiteiten. Deze angst kan bijvoorbeeld komen 
doordat u zelf bent gevallen of iemand uit uw omgeving heeft zien vallen. U kunt ook 
bang zijn om te vallen, omdat uw gezondheid wat achteruit is gegaan.

Training Voorkom vallen 
In de eerste week van oktober, de Week 
van de Valpreventie, wordt in Eemnes 
en Laren een les voor ouderen georga-
niseerd om vallen te voorkomen. Op 
maandag 1 oktober van 11.15 tot 12.15 
uur geven Ria Kuyt en beweegcoach 
Alie Boorsma de training in De Hilt 
(Hasselaarlaan 1C Eemnes). U kunt zich 
hiervoor tot donderdag 27 september 
aanmelden bij Alie, via 06 - 31 30 59 89 of 
alie@sportiefengezondbel.nl

Op donderdag 4 oktober van 13.00 tot 
14.00 uur geeft Alie de les in Johannes-
hove (Eemnesserweg 42 Laren). 
Aanmelden kan tot dinsdag 2 oktober. 
De les is gratis. Vrienden en vriendinnen 
zijn ook welkom!

Bent u op zoek naar een passend beweeg- 
aanbod? Neem dan contact op met de 
beweegcoaches van de gemeente. Kijk 
hiervoor op www.sportiefengezondbel.nl

Week van de Valpreventie 1-7 oktober
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Willem Pel
Partij: Hart voor Blaricum
Specialisatie: fractievoorzitterschap, ICT, financiën, 
groen en water, wonen en bouwen
Contact: w.pel@blaricum.nl 

Erfgooier
“Als rasechte erfgooier ben ik vergroeid met deze streek. Na eerst in Hilversum en 
Huizen te hebben gewoond, woon ik sinds 1985 met mijn vrouw in de Bijvanck. Onze 
twee kinderen zijn inmiddels het huis uit. Ik werk als manager voor ICT-bedrijf Atos, 
maar dat is nog maar voor eventjes omdat mijn pensioen nadert. Daarnaast was ik 
actief in het verenigingsleven, terwijl ik ook een fervent Italiëganger ben en graag 
zeil. Tot enkele jaren terug was ik ook jeugdcoach. Het is leuk om jongeren de begin-
selen en fijne kneepjes van de zeilsport bij te brengen.”

Eigen identiteit bewaren
“De voorgaande raadsperiode was ik fractievertegenwoordiger bij Hart voor 
Blaricum. Een goede manier om het politieke handwerk te leren. Het voorkomen van 
ongewenste infrawerken, behouden van het karakteristieke dorpshart en de 
zelfstandigheid van Blaricum staan hoog op onze agenda. Voor het eerste heb ik me 
in het verleden ingezet als voorzitter van een bewonersvereniging in de Bijvanck. 
We hebben toen de komst van een vrije busbaan in het kader van de HOV succesvol 
bestreden en een mooi compromis uit het vuur gesleept. Wat betreft de zelfstandig-
heid: ik ben overtuigd dat je minder voor het dorp kunt doen als je opgaat in een 
groter geheel. Tot slot houd ik me bezig met het bevorderen van alternatieve woon-
typen. In Zwolle zie je bijvoorbeeld dat gemengde woonvormen goed werken en 
besparend voor gemeenten zijn. Dat komt doordat bewoners elkaars noden goed in 
de gaten houden en minder vaak een beroep doen op sociale voorzieningen.” 

Raadsleden stellen zich voor 

AVG-cursus 
voor 
verenigingen 

De primeur is voor de raads-
vergadering van dinsdag 25 
september. Voortaan kunt u de 
raadsvergaderingen en ronde-
tafelgesprekken live meeluisteren. 
Dat is handig als u er niet bij kunt 
zijn, maar wel graag wilt weten wat 
er besproken wordt. Ook kunt u 
eenvoudig een vergadering terug-
luisteren. 

Kijk op www.blaricum.nl (Bestuur >
Gemeenteraad > Vergadering 
meeluisteren).

RAADS-
VERGADERING 
BLARICUM VANUIT 
HUIS LIVE VOLGEN 

Ramona Beemsterboer
Partij: Democratisch Alternatief Blaricum (DAB) 
Specialisatie: Sociaal domein 
Contact: r.beemsterboer@blaricum.nl

Meedenken en meepraten
“Ik kom oorspronkelijk uit Den Helder, maar ben al ruim vijftien jaar woonachtig in 
Blaricum. Hier woon ik samen met Leon en mijn dochter Terra. Naast mijn werk als 
raadslid ben ik actief als officemanager bij de Uitvaartstichting Hilversum. De inte-
resse voor politiek is mij met de paplepel ingegoten, want mijn vader volgde alles. 
Via wat omwegen en mijn collega-raadslid Rob Bruintjes ben ik uiteindelijk bij DAB 
terechtgekomen, een lokale partij die stevig geworteld is in de Blaricumse gemeen-
schap. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat alle inwoners van het dorp kunnen 
meedenken en -praten over wat er in Blaricum gebeurt. Je moet mensen betrekken 
bij besluiten en voorkomen dat ze er alleen over lezen in de krant.”

Belangrijke rol
“Als raadslid moet je het verschil kunnen maken voor de inwoners van Blaricum. Dat 
kan gaan om het bewaren van de eigen identiteit in het licht van een mogelijke fusie 
met grotere gemeenten als Huizen en Laren, maar ook om kleine praktische zaken. 
Denk bijvoorbeeld aan provisorische schuilstallen voor hobbydieren bij een hitte-
periode. Je kunt in zo’n geval niet gaan wachten op vergunningen, maar zorgt gewoon 
voor een zeiltje en hooi. Het uitzoekwerk en rondkijken bij andere gemeenten vind ik 
erg leuk. Je wordt trouwens wel gemeenteraadslid uit passie. Het is veel werk, terwijl 
je het voor het geld niet hoeft te doen. Maar je hebt wel echt een belangrijke rol in de 
gemeente. Dat motiveert mij enorm, zeker als er goed samengewerkt en naar elkaar 
geluisterd wordt.” 

In deze editie en de komende nummers van de hei & wei stellen de raadsleden van Blaricum zich voor. Wie zijn zij en wat zijn hun ambities voor ons dorp?

Denkt u erover om zonnepanelen op uw 
dak te plaatsen? Of wilt u andere maat-
regelen nemen om energie te besparen? 
Maar weet u niet waar te beginnen. 
Of heeft u geen idee wat er allemaal 
mogelijk is? Loopt u dan even binnen 
tijdens de duurzaamheidsbeurs op za-
terdag 13 oktober tussen 10.00 en 14.00 
uur in Het Vitus.

Lucas Mol, groene ondernemer in ’t Gooi, 
vertelt waarom je je huis, je huishouden, 
eigenlijk je hele levensstijl moet verduur-
zamen. En het Duurzaam Bouwloket en 
diverse bedrijven geven u informatie over 
hoe u hier zelf mee aan de slag kunt. Ook 
kunt u terecht met vragen over de lan-
delijke subsidieregeling en de duurzaam-
heidsregeling van de gemeente Blaricum. 
U bent van harte welkom!

Duurzaamheidsbeurs op 13 oktober 

DuurzaamheiDsbeurs 
‘blaricum natuurlijk Duurzaam’

Datum: 
zaterdag 

13 oktober 2018 

tijD: 
10:00 tot 14:00 uur

locatie: 
Het Vitus

Kerklaan 10

BEL1802 Uitnodiging Duurzaam Blaricum-2.indd   1 03-09-18   14:14

De gemeente Blaricum biedt 
verenigingen een gratis cursus 
aan om ‘AVG-proof’ te worden. 
Volgens de nieuwe AVG (Alge-
mene Verordening Gegevens-
bescherming) moeten ook vrij-
willigersorganisaties bijhouden 
welke gegevens ze verzamelen, 
waarom en hoe lang. De cursus 
gaat in op noodzaak en theorie 
achter de wetgeving en hoe je 
dit in de praktijk kunt brengen. 
De tweedelige cursussen vinden 
plaats op 8 & 22 en 16 & 31 
oktober van 19.30 tot 21.30 uur. 
Aanmelden kan via 
www.teamsportservice.nl

HOV in ’t Gooi - de snelle busverbinding
tussen Huizen en Hilversum - heeft de
gemoederen de afgelopen jaren fl ink bezig 
gehouden. Lang was er discussie over het al 
dan niet aanleggen van een vrije busbaan 
door Huizen en Blaricum. Na veel verzet is 
besloten dat de bus met het reguliere verkeer 
gaat meerijden, via de Meent. De bus rijdt dus 
straks vanaf de Huizermaatweg via de Boven-
maatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde, Floris V 
Dreef en Stichtseweg richting A27. Deze route 
is intussen defi nitief, maar dat is het ontwerp 
nog niet.

Meepraten 
In beide gemeenten hebben mensen zich de 
afgelopen jaren uitgesproken over het tracé. 
Veel van de zorgpunten zijn meegenomen in 
de eerste voorzichtige schetsen. Beide
wethouders hebben vertrouwen in de
toekomst en zijn blij dat iedereen mag
meepraten over het schetsontwerp. Boersen: 
“In de raad heb ik destijds al gezegd dat we 
alle pijnpunten samen gaan bespreken.
Inwoners willen dat ook heel graag.”
Volgens haar collega Boom zijn veel mensen 
door de langdurige discussie het doel van de 
HOV-verbinding enigszins uit het oog verloren. 
“En dat is: hoe realiseren we ook voor de
toekomst goed en snel openbaar vervoer 
waarbij we recht doen aan zorgen die mensen 
hebben over hun leefomgeving?”

Vertrouwen in vervolgproces
De doorsteek bij de Regentesse in Huizen
- die op veel weerstand stuitte - is niet in het 
schetsontwerp terug te vinden. “Dat bewijst 
dat mensen vertrouwen kunnen hebben in het 
vervolgproces, want we luisteren dus écht”, 
zegt Boom. Boersen vult aan: “Dat knelpunt is 
nu van de baan. In Blaricum hebben we nog 
wel wat zorgpunten. Zo moet de bus langs de 
Stroomzijde op een zorgvuldige manier
worden ingepast. Verder zijn er vragen over 
het kappen van bomen op de carpoolstrook 
langs de Stichtseweg. Samen moeten we nu 
kijken hoe we daarmee om gaan. Daarna
maken we een integrale afweging, in het 
belang van iedereen.”

Vorming klankbordgroep
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen 
het schetsontwerp eind september inzien 

Praat mee over HOV
- Special Inloopbijeenkomst HOV in ‘t Gooi -

Wethouders Boersen en Boom: “Praat mee over HOV”
Het was even stil rondom de HOV-verbinding tussen Huizen en Blaricum. Dat betekent niet dat er geen ontwikkelingen zijn geweest. De afgelopen jaren 
werd volop gediscussieerd over het meest wenselijke tracé. Nu dat vastligt kan de projectorganisatie aan de slag met het uitwerken van het ontwerp.
Inwoners en andere belanghebbenden zijn van harte welkom te reageren op de eerste schetsen. Wethouders Liesbeth Boersen (Blaricum) en Roland 
Boom (Huizen) vertellen samen met Johan van Alphen (omgevingsmanager HOV in ’t Gooi) waarom meepraten zo belangrijk is.

tijdens een inloopbijeenkomst voor bewoners 
van Huizen en Blaricum (zie kader). “We halen 
reacties en suggesties op en nemen die mee 
in het proces”, legt omgevingsmanager Van 
Alphen uit. “Daarnaast nodigen we belang-
hebbenden uit zich aan te melden voor de 
klankbordgroep in Blaricum of voor die in
Huizen. Een groepje van maximaal acht 
personen, die liefst allemaal een andere straat 
of buurt vertegenwoordigen. Samen gaan we 
de diepte in en bespreken de voors en tegens 
van de verschillende opties. Daarna gaan we 
aan de slag met het maken van een VO, een 
voorlopig ontwerp.”

Ook voor de HOV-verbinding tussen Eemnes 
en Laren wordt een inloopbijeenkomst
georganiseerd. Van Alphen: “Voor dat
deeltracé zijn we iets verder in het proces en 
kunnen we direct al een voorlopig ontwerp 

presenteren. In Eemnes spelen weer andere 
zaken: daar vraagt bijvoorbeeld de inpassing 
van de haltes om aandacht.”

Deelnemen aan inloopavond
De wethouders roepen hun inwoners op om 
naar de inloopavond te komen. Boersen:
“Nú heb je de gelegenheid om mee te praten, 
pak die kans dan ook. We hebben een aparte 
klankbordgroep voor Blaricum, dus meepraten
kan volop.” Volgens Boom heeft het echt zin 
om aanwezig te zijn: “Als je bereid bent om 
gesprekken te voeren, zal je zien dat we
oprecht omgaan met de verschillende
belangen. De beste manier om voor je belang 
op te komen, is dus zélf deelnemen.”

Defi nitief ontwerp naar raad
Na alle gesprekken verwacht de project-
organisatie HOV in ’t Gooi begin 2019 de 
defi nitieve ontwerpen voor Huizen-Blaricum 
en Laren-Eemnes klaar te hebben.
Deze ontwerpen worden vervolgens
voorgelegd aan de gemeenteraden.
Het is de bedoeling dat de HOV-verbinding in 
2022 gereed is.

Voor meer informatie kunt u terecht op
hovintgooi.nl. Het Servicepunt Provincie 
Noord-Holland is beschikbaar voor vragen en 
opmerkingen en te bereiken via servicepunt@
noord-holland.nl of  0800 - 0200 600.

Wethouders Roland Boom en Liesbeth Boersen Omgevingsmanager Johan van Alphen

Inloopbijeenkomsten

Praat mee
over HOV

Inloopbijeenkomst deeltracé Eemnes-Laren
datum: woensdag 26 september 2018
locatie: raadszaal Eemnes, Zuidersingel in Eemnes
tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur

Inloopbijeenkomst deeltracé Huizen-Blaricum
datum: donderdag 27 september 2018
locatie: KBS De Pionier, via ingang Burgemeester Tydemanplein in Blaricum
tijd: tussen 17.00 en 21.00 uur

U kunt binnenlopen en de ontwerpschetsen bekijken wanneer het u schikt.
Er staan projectmedewerkers klaar om u tekst en uitleg te geven.
Vanzelfsprekend zijn we benieuwd naar uw zorgen en suggesties. Die nemen 
we mee in het vervolg van het ontwerpproces. U bent van harte welkom!
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Willem Pel
Partij: Hart voor Blaricum
Specialisatie: fractievoorzitterschap, ICT, financiën, 
groen en water, wonen en bouwen
Contact: w.pel@blaricum.nl 

Erfgooier
“Als rasechte erfgooier ben ik vergroeid met deze streek. Na eerst in Hilversum en 
Huizen te hebben gewoond, woon ik sinds 1985 met mijn vrouw in de Bijvanck. Onze 
twee kinderen zijn inmiddels het huis uit. Ik werk als manager voor ICT-bedrijf Atos, 
maar dat is nog maar voor eventjes omdat mijn pensioen nadert. Daarnaast was ik 
actief in het verenigingsleven, terwijl ik ook een fervent Italiëganger ben en graag 
zeil. Tot enkele jaren terug was ik ook jeugdcoach. Het is leuk om jongeren de begin-
selen en fijne kneepjes van de zeilsport bij te brengen.”

Eigen identiteit bewaren
“De voorgaande raadsperiode was ik fractievertegenwoordiger bij Hart voor 
Blaricum. Een goede manier om het politieke handwerk te leren. Het voorkomen van 
ongewenste infrawerken, behouden van het karakteristieke dorpshart en de 
zelfstandigheid van Blaricum staan hoog op onze agenda. Voor het eerste heb ik me 
in het verleden ingezet als voorzitter van een bewonersvereniging in de Bijvanck. 
We hebben toen de komst van een vrije busbaan in het kader van de HOV succesvol 
bestreden en een mooi compromis uit het vuur gesleept. Wat betreft de zelfstandig-
heid: ik ben overtuigd dat je minder voor het dorp kunt doen als je opgaat in een 
groter geheel. Tot slot houd ik me bezig met het bevorderen van alternatieve woon-
typen. In Zwolle zie je bijvoorbeeld dat gemengde woonvormen goed werken en 
besparend voor gemeenten zijn. Dat komt doordat bewoners elkaars noden goed in 
de gaten houden en minder vaak een beroep doen op sociale voorzieningen.” 

Raadsleden stellen zich voor 

AVG-cursus 
voor 
verenigingen 

De primeur is voor de raads-
vergadering van dinsdag 25 
september. Voortaan kunt u de 
raadsvergaderingen en ronde-
tafelgesprekken live meeluisteren. 
Dat is handig als u er niet bij kunt 
zijn, maar wel graag wilt weten wat 
er besproken wordt. Ook kunt u 
eenvoudig een vergadering terug-
luisteren. 

Kijk op www.blaricum.nl (Bestuur >
Gemeenteraad > Vergadering 
meeluisteren).

RAADS-
VERGADERING 
BLARICUM VANUIT 
HUIS LIVE VOLGEN 

Ramona Beemsterboer
Partij: Democratisch Alternatief Blaricum (DAB) 
Specialisatie: Sociaal domein 
Contact: r.beemsterboer@blaricum.nl

Meedenken en meepraten
“Ik kom oorspronkelijk uit Den Helder, maar ben al ruim vijftien jaar woonachtig in 
Blaricum. Hier woon ik samen met Leon en mijn dochter Terra. Naast mijn werk als 
raadslid ben ik actief als officemanager bij de Uitvaartstichting Hilversum. De inte-
resse voor politiek is mij met de paplepel ingegoten, want mijn vader volgde alles. 
Via wat omwegen en mijn collega-raadslid Rob Bruintjes ben ik uiteindelijk bij DAB 
terechtgekomen, een lokale partij die stevig geworteld is in de Blaricumse gemeen-
schap. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat alle inwoners van het dorp kunnen 
meedenken en -praten over wat er in Blaricum gebeurt. Je moet mensen betrekken 
bij besluiten en voorkomen dat ze er alleen over lezen in de krant.”

Belangrijke rol
“Als raadslid moet je het verschil kunnen maken voor de inwoners van Blaricum. Dat 
kan gaan om het bewaren van de eigen identiteit in het licht van een mogelijke fusie 
met grotere gemeenten als Huizen en Laren, maar ook om kleine praktische zaken. 
Denk bijvoorbeeld aan provisorische schuilstallen voor hobbydieren bij een hitte-
periode. Je kunt in zo’n geval niet gaan wachten op vergunningen, maar zorgt gewoon 
voor een zeiltje en hooi. Het uitzoekwerk en rondkijken bij andere gemeenten vind ik 
erg leuk. Je wordt trouwens wel gemeenteraadslid uit passie. Het is veel werk, terwijl 
je het voor het geld niet hoeft te doen. Maar je hebt wel echt een belangrijke rol in de 
gemeente. Dat motiveert mij enorm, zeker als er goed samengewerkt en naar elkaar 
geluisterd wordt.” 

In deze editie en de komende nummers van de hei & wei stellen de raadsleden van Blaricum zich voor. Wie zijn zij en wat zijn hun ambities voor ons dorp?

Denkt u erover om zonnepanelen op uw 
dak te plaatsen? Of wilt u andere maat-
regelen nemen om energie te besparen? 
Maar weet u niet waar te beginnen. 
Of heeft u geen idee wat er allemaal 
mogelijk is? Loopt u dan even binnen 
tijdens de duurzaamheidsbeurs op za-
terdag 13 oktober tussen 10.00 en 14.00 
uur in Het Vitus.

Lucas Mol, groene ondernemer in ’t Gooi, 
vertelt waarom je je huis, je huishouden, 
eigenlijk je hele levensstijl moet verduur-
zamen. En het Duurzaam Bouwloket en 
diverse bedrijven geven u informatie over 
hoe u hier zelf mee aan de slag kunt. Ook 
kunt u terecht met vragen over de lan-
delijke subsidieregeling en de duurzaam-
heidsregeling van de gemeente Blaricum. 
U bent van harte welkom!

Duurzaamheidsbeurs op 13 oktober 

DuurzaamheiDsbeurs 
‘blaricum natuurlijk Duurzaam’

Datum: 
zaterdag 

13 oktober 2018 

tijD: 
10:00 tot 14:00 uur

locatie: 
Het Vitus

Kerklaan 10

BEL1802 Uitnodiging Duurzaam Blaricum-2.indd   1 03-09-18   14:14

De gemeente Blaricum biedt 
verenigingen een gratis cursus 
aan om ‘AVG-proof’ te worden. 
Volgens de nieuwe AVG (Alge-
mene Verordening Gegevens-
bescherming) moeten ook vrij-
willigersorganisaties bijhouden 
welke gegevens ze verzamelen, 
waarom en hoe lang. De cursus 
gaat in op noodzaak en theorie 
achter de wetgeving en hoe je 
dit in de praktijk kunt brengen. 
De tweedelige cursussen vinden 
plaats op 8 & 22 en 16 & 31 
oktober van 19.30 tot 21.30 uur. 
Aanmelden kan via 
www.teamsportservice.nl

HOV in ’t Gooi - de snelle busverbinding
tussen Huizen en Hilversum - heeft de
gemoederen de afgelopen jaren fl ink bezig 
gehouden. Lang was er discussie over het al 
dan niet aanleggen van een vrije busbaan 
door Huizen en Blaricum. Na veel verzet is 
besloten dat de bus met het reguliere verkeer 
gaat meerijden, via de Meent. De bus rijdt dus 
straks vanaf de Huizermaatweg via de Boven-
maatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde, Floris V 
Dreef en Stichtseweg richting A27. Deze route 
is intussen defi nitief, maar dat is het ontwerp 
nog niet.

Meepraten 
In beide gemeenten hebben mensen zich de 
afgelopen jaren uitgesproken over het tracé. 
Veel van de zorgpunten zijn meegenomen in 
de eerste voorzichtige schetsen. Beide
wethouders hebben vertrouwen in de
toekomst en zijn blij dat iedereen mag
meepraten over het schetsontwerp. Boersen: 
“In de raad heb ik destijds al gezegd dat we 
alle pijnpunten samen gaan bespreken.
Inwoners willen dat ook heel graag.”
Volgens haar collega Boom zijn veel mensen 
door de langdurige discussie het doel van de 
HOV-verbinding enigszins uit het oog verloren. 
“En dat is: hoe realiseren we ook voor de
toekomst goed en snel openbaar vervoer 
waarbij we recht doen aan zorgen die mensen 
hebben over hun leefomgeving?”

Vertrouwen in vervolgproces
De doorsteek bij de Regentesse in Huizen
- die op veel weerstand stuitte - is niet in het 
schetsontwerp terug te vinden. “Dat bewijst 
dat mensen vertrouwen kunnen hebben in het 
vervolgproces, want we luisteren dus écht”, 
zegt Boom. Boersen vult aan: “Dat knelpunt is 
nu van de baan. In Blaricum hebben we nog 
wel wat zorgpunten. Zo moet de bus langs de 
Stroomzijde op een zorgvuldige manier
worden ingepast. Verder zijn er vragen over 
het kappen van bomen op de carpoolstrook 
langs de Stichtseweg. Samen moeten we nu 
kijken hoe we daarmee om gaan. Daarna
maken we een integrale afweging, in het 
belang van iedereen.”

Vorming klankbordgroep
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen 
het schetsontwerp eind september inzien 

Praat mee over HOV
- Special Inloopbijeenkomst HOV in ‘t Gooi -

Wethouders Boersen en Boom: “Praat mee over HOV”
Het was even stil rondom de HOV-verbinding tussen Huizen en Blaricum. Dat betekent niet dat er geen ontwikkelingen zijn geweest. De afgelopen jaren 
werd volop gediscussieerd over het meest wenselijke tracé. Nu dat vastligt kan de projectorganisatie aan de slag met het uitwerken van het ontwerp.
Inwoners en andere belanghebbenden zijn van harte welkom te reageren op de eerste schetsen. Wethouders Liesbeth Boersen (Blaricum) en Roland 
Boom (Huizen) vertellen samen met Johan van Alphen (omgevingsmanager HOV in ’t Gooi) waarom meepraten zo belangrijk is.

tijdens een inloopbijeenkomst voor bewoners 
van Huizen en Blaricum (zie kader). “We halen 
reacties en suggesties op en nemen die mee 
in het proces”, legt omgevingsmanager Van 
Alphen uit. “Daarnaast nodigen we belang-
hebbenden uit zich aan te melden voor de 
klankbordgroep in Blaricum of voor die in
Huizen. Een groepje van maximaal acht 
personen, die liefst allemaal een andere straat 
of buurt vertegenwoordigen. Samen gaan we 
de diepte in en bespreken de voors en tegens 
van de verschillende opties. Daarna gaan we 
aan de slag met het maken van een VO, een 
voorlopig ontwerp.”

Ook voor de HOV-verbinding tussen Eemnes 
en Laren wordt een inloopbijeenkomst
georganiseerd. Van Alphen: “Voor dat
deeltracé zijn we iets verder in het proces en 
kunnen we direct al een voorlopig ontwerp 

presenteren. In Eemnes spelen weer andere 
zaken: daar vraagt bijvoorbeeld de inpassing 
van de haltes om aandacht.”

Deelnemen aan inloopavond
De wethouders roepen hun inwoners op om 
naar de inloopavond te komen. Boersen:
“Nú heb je de gelegenheid om mee te praten, 
pak die kans dan ook. We hebben een aparte 
klankbordgroep voor Blaricum, dus meepraten
kan volop.” Volgens Boom heeft het echt zin 
om aanwezig te zijn: “Als je bereid bent om 
gesprekken te voeren, zal je zien dat we
oprecht omgaan met de verschillende
belangen. De beste manier om voor je belang 
op te komen, is dus zélf deelnemen.”

Defi nitief ontwerp naar raad
Na alle gesprekken verwacht de project-
organisatie HOV in ’t Gooi begin 2019 de 
defi nitieve ontwerpen voor Huizen-Blaricum 
en Laren-Eemnes klaar te hebben.
Deze ontwerpen worden vervolgens
voorgelegd aan de gemeenteraden.
Het is de bedoeling dat de HOV-verbinding in 
2022 gereed is.

Voor meer informatie kunt u terecht op
hovintgooi.nl. Het Servicepunt Provincie 
Noord-Holland is beschikbaar voor vragen en 
opmerkingen en te bereiken via servicepunt@
noord-holland.nl of  0800 - 0200 600.

Wethouders Roland Boom en Liesbeth Boersen Omgevingsmanager Johan van Alphen

Inloopbijeenkomsten

Praat mee
over HOV

Inloopbijeenkomst deeltracé Eemnes-Laren
datum: woensdag 26 september 2018
locatie: raadszaal Eemnes, Zuidersingel in Eemnes
tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur

Inloopbijeenkomst deeltracé Huizen-Blaricum
datum: donderdag 27 september 2018
locatie: KBS De Pionier, via ingang Burgemeester Tydemanplein in Blaricum
tijd: tussen 17.00 en 21.00 uur

U kunt binnenlopen en de ontwerpschetsen bekijken wanneer het u schikt.
Er staan projectmedewerkers klaar om u tekst en uitleg te geven.
Vanzelfsprekend zijn we benieuwd naar uw zorgen en suggesties. Die nemen 
we mee in het vervolg van het ontwerpproces. U bent van harte welkom!
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Familieberichten
Overleden
07-06-2018 Jacob Visser, 
 geboren 06-04-1950
13-08-2018 Eise Gerrit Borgers,
  geboren 29-12-1926
19-08-2018 Cor Jacobs, 
 geboren 09-11-1940

Geboorten 
07-08-2018 Vivienne Marie 
 Anna Cappendijk
10-08-2018 Sarah Hammouti
12-08-2018 Jax Hendrik Lambertus
  Spoorman
14-08-2018 Jessie Mila de Jong
26-08-2018 Heleen Louise Delvoije
27-08-2018 Floris Lucas Nicolaas 
 de Swart
27-08-2018 Aimée Leonore Bastiaans

Colofon
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Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer t/m 2 dec Laatste impressionis-
ten en En Plein Air – 100 jaar buiten 
schilderen. Openingstijden museum: di 
t/m zon 11.00-17.00 uur. Openingstijden 
beeldentuin, horeca en museumwinkel: 
di t/m zon 10.00-17.30 uur.
Historische Kring van 1 okt t/m 18 nov 
exposeert Marja Ormeling haar schilde-
rijen en objecten. Openingstijden HKB: 
don 20.00-22.00 uur en zat 14.00-16.00 
uur. www.historischekringblaricum.nl.
Grenzeloos Kunstzinnig bij BEL Art 
t/m 16 okt expositie met werk van Gerdi 
Pijpers (aquarel-, olieverf-  en acrylschil-
deringen en het gieten van acryl, en werk 
gemaakt met eierschalen), Els de Graaf 
(beeldhouwer) en postuum werk van Ni-
cole Carstens. (portretschilder, illustra-

tor). Openingstijden: tijdens kantooruren 
in het BEL Kantoor in Eemnes. 

WELZIJN/ CULTUUR
Zondagmiddagconcerten in de Dorps-
kerk op zon 16.00-17.30 uur. Kosten  
€ 15,- per concert, bij het eerste concert 
kunt u een passe-partout kopen voor de 
gehele serie van 4 concerten à € 50,-.
Data: 14 oktober Voces Pauli met het 
programma ‘Love and tears’. 18 novem-
ber jong talent: Manja Kruidhof - viool 
& Arjan Veen – orgel. 10 februari 2019 
Marjon Strijk - sopraan & Henk Veldman 
- orgel ‘Popsongs in een bewerking voor 
zangstem en orgel’. 31 maart 2019 Peter 
den Ouden, piano: Franse Suites 1 t/m 6 
van J.S. Bach.
Versa Welzijn de folder voor het sei-

zoen 2018-2019 is inmiddels huis aan 
huis verspreid. Hierin informatie over 
de dienstverlening en een overzicht van 
activiteiten die Versa Welzijn zelf orga-
niseert en activiteiten die inwoners en 
andere organisaties aanbieden op ver-
schillende locaties. Ook te vinden op 
www.versawelzijn.nl/activiteiten. De 
folder is ook af te halen bij bibliotheek 
of gemeentehuis, wijkcentrum of het 
kantoor van Versa Welzijn. Wilt u de fol-
der toegestuurd krijgen, dan kunt u bel-
len of mailen: 06-31995656 / cresing@ 
versawelzijn.nl.
Volksuniversiteit Het Gooi Twee En-
fants Terribles in een Parijse tentoon-
stelling: Don 11 okt geeft kunsthistorica 
Henny Goedegebuure in Blaercom een 
lezing over Egon Schiele en Jean-Michel 

Basquiat en vertelt onder meer waarom 
het expressieve en onstuimige werk van 
beide kunstenaars tijdloos is en genera-
ties weet te raken. Deze lezing sluit aan 
op de Tentoonstelling Foundation Louis 
Vuitton die in Parijs te zien is tot begin 
volgend jaar.
Informatie en aanmelden: 
www.volksuniversiteithetgooi.nl.
Het Theosofisch Genootschap studie-
bijeenkomsten verdieping in de esotheri-
sche kennis op 25 sept, 9-23 okt, 27 nov, 
om 20.00 uur in Blaercom, toegang gra-
tis. Lezingen: 13 nov Is de mens slechts 
een denkend dier? 11 dec Esoterisch 
Kerstverhaal ‘Kerstmis op de berg’. 
Aanvang 20.00 uur Blaercom, toegang 
gratis. www.theosofie.net.

De Week-van-de-Erfgooier 
12 t/m 19 oktober 

De Week-van-de-Erfgooier wordt door de Stichting Stad en Lande van Gooi-
land, in nauwe samenwerking met het Goois Natuurreservaat (GNR), georga-
niseerd. Gooise culturele instellingen, historische verenigingen, bedrijven en de 
bibliotheken zijn gevraagd om in deze week een activiteit te organiseren. 

De Stichting Stad en Lande van Gooi-
land toont in deze week bijzondere ar-
chiefstukken, die zijn ondergebracht in 
het Gemeentearchief van Gooise Me-
ren en Huizen in de Naarden-Vesting. 
De Stichting werd in 1977 in het leven 
geroepen door het laatste bestuur van 
de opgeheven Vereniging van Stad en 
Lande van Gooiland. Dit bestuur was 
ingesteld bij de Erfgooierswet van 1912, 
waardoor vertegenwoordigers van Erf-
gooiers zelf onder een onafhankelijke 
voorzitter mede leiding gingen geven 
aan de eeuwenoude organisatiestructuur. 
De Stichting beheert het archief waarvan 
de oudste akten dateren uit de 15de eeuw 
en heeft tevens tot taak de geschiedenis 
van de Erfgooiers levend te houden. 

Samenwerking GNR
Deze ligt voor de hand, daar sedert 1933 
een groot deel van de oorspronkelijk ge-
mene gronden van de Erfgooiers binnen 
de Gooise gemeenten door haar in eigen-
dom worden beheerd. De bewerking van 
de gronden in het Gooi door onvrije land- 

arbeiders gaat terug tot voor 900; onder 
graaf van Holland Floris V werd in 1280 
bepaald dat alleen vrije mannelijke in-
woners uit Gooiland de woeste gronden 
mochten gebruiken. Het recht om vee te 
laten grazen c.q. scharen op de gemeen-
schappelijke gronden, de meenten, werd 
later vastgelegd in schaarbrieven ten be-
hoeve van de Erfgooiers die in het bezit 
waren van een boerderij en koeien.

Programma
Het bijzondere karakter van het Gooi 
wordt nog steeds bepaald door de 
overal herkenbare geschiedenis van 
de Erfgooiers en door het landschap 
van engen en meenten. Gedurende de 
Week-van-de-Erfgooier wordt u extra 
gewezen op de achtergrond van hun 
unieke leefomgeving. Het volledige 
en actuele programma is te lezen op  
www.week-van-de-erfgooier.nl en  
www.facebook.com/erfgooier/. Om het 
gedachtegoed in stand te houden is uw 
aanmelding als donateur van groot be-
lang, aanmelden kan via de website. 

Kledingbank 
zoekt 
winterkleding 
De Kledingbank Blaricum geeft her-
bruikbare kleding aan mensen die het 
hard nodig hebben, maar het zelf niet 
(meer) kunnen betalen. Deze mensen 
worden naar de Kledingbank doorver-
wezen door sociale zaken, de voedsel-
bank en vluchtelingenwerk. 

De Kledingbank is hiervoor op zoek 
naar winterkleding voor dames, heren en 
kinderen. Heeft u kleding voor dit goede 
doel? Op 19 en 20 oktober van 09.00-
12.00 uur kunt u kleding inleveren in de 
Malbak. Uw bijdrage is zeer welkom. Bij 
vragen kunt u contact opnemen met Bea 
Kukupessy tel. 06-22261998. 

Kopij
Heeft u iets te melden over uw vereni-
ging, evenement of iets anders in Blari-
cum? Laat het ons weten via redactie@
heienwei.nl. Kopij voor het oktobernum-
mer inleveren uiterlijk 4 oktober. 
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