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Geen Paniek!

Toneelvereniging Blaricum speelt de 
klucht ‘Geen Paniek!’ op 15, 16 en 
17 november in het Vitus. Het belooft 
een heerlijk avondje lachen te worden. 

Onder regie van Ronald van der Woude 
wordt deze vrolijke klucht opgevoerd. 
Cast: Annemieke Rigter, Henk van der 
Veen, Florence Mellegers, Jos Rigter, 
Iris Veerman, Bernadet Sertons, Alfred 
Kayser en Lex De Roo. Productie: Yvon-
ne Boor-Kortekaas. De zaal is open om 

19.30 uur, aanvang voorstelling 20.15 
uur. Kaarten à € 7,- via 06-22196 851 of 
www.toneelverenigingblaricum.nl.

Uitslag 
Kermisweek
In de hei & wei van 21 sept jl. ontbrak 
bij de uitslagen van de kermisweek die 
van het ringsteken met speciale fi et-
sen/bakfi etsen. Bij deze:

1. Kitty Kuijer en Caroline Polfl iet
2.  ‘De Tobbers’ met ‘illusie fusie’; Jim-

my van Riet, Toon en Wouter van de 
Zwaan, Jacco van 

    de  Bergh en Laurens Kaarsgaren 
3. Marjolein Ende en Fleur Bollenbakker

Winnaars: Kitty (voorop de fi ets) en 
Caroline
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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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heihei&& weiwei

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

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

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

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

door Anne Soutendijk
Blaricum is van oudsher een dorp met veel mooie karakteristieke en riet-
gedekte boerderijen. Er komen er steeds meer. En het wordt steeds mooier. 
Maar laten we hopen dat we niet op de toeristische attractielijst van de VVV 
belanden… Neem Giethoorn en andere goed bewaarde dorpen die dit lot 
overkwam en waar Chinese toeristen al op Schiphol de touringcar in worden 
geduwd. Zover zal het hier niet komen, Blaricum is op zijn hoede.

De vele rieten kappen zijn beeldbepa-
lend voor het dorp net als de vele heggen 
die de boerderijen omzomen en waar-
door het zo héérlijk gluren is. Kortom 
een ‘ommetje dorp’ is op alle manieren 
heel interessant. Meer over de rieten kap.

De open dakconstructie
Vanaf het ontstaan van de Erfgooiers 
zijn hier waarschijnlijk de eerste boer-
derijen met rieten daken gebouwd. Toen 
nog volgens de oude ‘open constructie’ 
waarbij het riet en wat ‘doelen’ (dodden) 
op panlatten werden bevestigd. Riet was 
nooit ver; want bijna overal in Nederland 
is wel water en groeit riet, dus het mate-
riaal was altijd voorhanden. Nog steeds 
is deze open dakconstructie in gebruik 
maar nu voornamelijk voor schuren, stal-
len en hooibergen.

De schroefdakconstructie
Na een enkele pyromaan en ‘in de fi k 

gevlogen boerderijen’ zat de schrik er 
in Laren en Blaricum goed in. Er wer-
den nachtwachten georganiseerd en de 
daken werden constant natgehouden. 
Riet was even niet zo populair. Pas vanaf 
1995 werd brandwering prioriteit één en 
werd de gesloten schroefdakconstruc-
tie ontwikkeld en geïntroduceerd. Dit 
schroefdak is overigens nog steeds de 
standaard. Het riet zit vast op een 100% 
gesloten ondergrond en dat zorgt voor 
brandveiligheid en, nu heel actueel, hoge 
isolatie en ventilatie. Wil je toch iets tra-
ditioneels van je dak maken, dan kunnen 
sommige rietdekkers nog een rieten dak 
met dunne wildentwijgen erdoor vlech-
ten. Wel iets duurder maar… nostalgie 
mag wel wat kosten.

Antoon Sligtenhorst
Antoon Sligtenhorst begon op zijn 16e 
jaar als rietdekker in Blaricum en kent 
zo’n beetje elk dak in ons dorp. Maar 

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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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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kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
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kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

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

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

Het online pakket is een compleet pakket
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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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Buitenlandse verpleegkundigen in 
Torenhof

door Finette Bönker
Sinds half augustus werken vijf jonge, enthousiaste verpleegkundigen uit het 
buitenland in het somatisch verpleeghuis Torenhof in ons dorp. Vier van hen 
komen uit Italië en een uit Spanje. Waarom deze grote stap? In de Zuid-Euro-
pese landen heerst grote werkloosheid onder hoogopgeleide verpleegkundigen. 
In Nederland daarentegen zitten we te springen om zorgpersoneel. Dan hoeft 
verder niet uitgelegd te worden waarom Torenhof blij is met de komst van deze 
vijf verpleegkundigen.

Via een bemiddelingsbureau zijn ze hier 
gekomen. Voordat ze naar Nederland 
kwamen, hebben de verpleegkundigen 
eerst, gedurende drie maanden, een in-
tensieve taaltraining Nederlands gevolgd 
en zijn ze geïntroduceerd in de Neder-
landse cultuur. Het eerste wat ze deden 
toen ze eenmaal hier waren, was het aan-
schaffen van fi etsen! De manier om de 
nieuwe woonplaats en de omgeving te 
verkennen. ‘Lekker plat hier!’, zeggen 
ze enthousiast. Ook valt ze op dat andere 
dorpen en steden zo dichtbij zijn en mak-
kelijk bereikbaar per fi ets.
De boodschappen doen ze bij de super-
markt en de andere winkels in Blaricum. 
Ongetwijfeld komt u ze een keer tegen.

‘Ze zijn heel leergierig’
Vanaf het begin ervaren ze het werken 
in Torenhof als heel plezierig. Collega’s 
en bewoners zijn erg aardig. En ook 
heel behulpzaam wat betreft het verder 
aanleren van de taal. Want het spreken, 
lezen en schrijven in het Nederlands is 

nog behoorlijk lastig. Dat ervaart ook 
een bewoonster: ‘Ik versta ze niet altijd 
zo goed, maar ik vind het leuk om ze een 
beetje te helpen met de taal. Ze zijn heel 
leergierig.’ Verder is de bewoonster zeer 
tevreden over de zorg die deze verpleeg-
kundigen bieden. 

Wennen aan Nederland, aan Blaricum
Al met al is het natuurlijk nog erg wennen 
voor ze in Nederland. Ze zijn er nog maar 
kort en de aandacht gaat nu vooral uit 
naar het vinden van geschikte woonruim-
te. Dat valt nog niet mee. En voorlopig 
blijven ze ook nog eenmaal per week naar 
Nederlandse les gaan. Als ze op den duur 
wat gesetteld zijn, willen ze heel graag 
ook andere mensen ontmoeten. Nu heb-
ben ze nog hun handen vol aan het werk, 
de taal en zoeken  naar woonruimte. En 
natuurlijk wennen aan Nederland, aan 
Blaricum. Maar met elkaar vormen ze ge-
lukkig een hechte groep, zodat ze elkaars 
ervaringen kunnen delen en om lekker 
even in hun eigen taal te kunnen kletsen.

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Heimwee  

De enige echte drijfveer voor 
de mens is verlangen, aldus 
de fi losoof Karl Popper. Dat 
verlangen kent vele verschillende 
vormen. Heimwee is er één van. 
Een belangrijke. Heimwee naar 
je geboortegrond. Naar thuis. 
Naar vroeger. Soms zwakt het 
af. Soms neemt het toe. Soms 
verzacht het. Soms doet het 
pijn. Dat overkwam een jonge 
boerenzoon toen hij opgeroepen 
werd voor militaire dienst. In 
een afgelegen legerplaats. Ver 
weg zou goed zijn voor karakter-
vorming. Maar dat werkte voor 
hem averechts. Hij functioneerde 
daar voor geen meter. Overmand 
door heimwee. Afgesneden van 
zijn dorp en van het zicht op de 
kerktoren, zijn grote houvast. 
Uiteindelijk werd hij afgekeurd 
en mocht hij vervroegd naar 
huis. Daar bloeide hij weer op. 
In zijn dorp en onder zijn toren.  
Heimwee speelt ook op als je 
ouder wordt. Boven de zeventig 
bent. Dan neemt het verlangen 
naar vroeger toe. Ook naar je 
dierbaren die je vaak te vroeg 
zijn ontvallen. Herinneringen 
worden helderder. Vooral van 
goede momenten.  
Als je jonge mensen en kinde-
ren op straat ziet dan stel je je 
voor hoe jij er op hun leeftijd 
uitzag. Veel van je leeftijdsge-
noten hebben al twee of meer 
generaties van hun gezin onder 
zich. Met volwassen kinderen én 
kleinkinderen. Dat voelt goed 
en relativeert de ouderdom, die 
onweerstaanbaar je lichaam 
binnensluipt.   
Je denkt steeds vaker: ‘Hoeveel 
levensjaren heb ik nog?’ Tijd 
wordt kostbaar. Dagen, maan-
den, jaren vliegen voorbij. Het 
onvermijdelijke einde komt in 
zicht. Wordt voelbaar. Je  belang-
stelling voor overlijdensberich-
ten stijgt: ‘Is mijn geboortejaar 
al bereikt?’ 
Toch gebeurt er ook iets moois. 
Je krijgt vrede met je bestaan. 
Er komt rust. Steeds meer er-
vaar je het mooie van het leven. 
Je geniet van kleine dingen. Je 
ziet meer. Begrijpt meer. Je geeft 
je ervaring en je liefde door. Je 
accepteert je afnemende fysiek. 
Je wordt milder. Je wordt wie je 
bent. Dat is dan de mooie kant 
van heimwee… 
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systeem en dus je weerstand. En hier-
door hebben ziekten minder kans je lijf
over te nemen.’

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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30-jarig bestaan Modelspoorclub 
Malbak
Op zaterdag 3 en zondag 4 november a.s. viert de Modelspoorclub van de 
Malbak haar 30-jarig bestaan.

Op beide dagen zal er tussen 10.00-17.00 
uur een grote presentatie gehouden wor-
den van deze modelspoorhobby. Op 3 
november wordt het weekend geopend 
door Bea Kukupessy, waarna u door het 
hele gebouw diverse modelbanen kunt 
gaan bezichtigen. Er zullen tevens diver-
se workshops en activiteiten voor kinde-

ren zijn, zoals: bouwplaten, een TRIX 
modelbaan en een rangeerbaan, waarbij 
ook een diploma kan worden behaald. 

De toegang is gratis. U bent op beide 
dagen van harte welkom! Voor verdere 
informatie kunt u contact opnemen met 
Mark Veerman 06-55135749.
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Straatnamen verklaard… de Melkweg

door Frans Ruijter
Deze weg was vroeger een karren-
spoor, waarover de boeren van Laren 
met hun paard en wagen twee maal 
daags naar de Oostermeent gingen om 
hun koeien te melken. De Melkweg be-
gint bij de Verbindingsweg vlakbij de 
Eemnesserweg en loopt in zuidelijk 
richting naar Laren. 

Deze karakteristieke weg bestaat uit 
meerdere delen. Het eerste gedeelte tot 
aan de Pastoor de Saeyerweg is een on-
verharde weg waarvan het laatste stukje 
een fi etspad is. Het tweede gedeelte loopt 
vanaf de Pastoor de Saeyerweg naar de 
Eemnesserweg. En het derde gedeelte 
loopt van de Pastoor de Saeyerweg door 
het Kleine Heitje en is alleen fi etspad, 
rechts zijn nog de contouren te ontwaren 
van het oude karrenspoor. Bij de volgen-
de onverharde kruising heet het zowel 
links als rechts Melkweg, het vierde ge-
deelte. Rechts loopt hij tot aan de Hei-
deweg en links tot aan de Schapendrift. 
Het vijfde en laatste gedeelte loopt in het 

verlengde van het fi etspad door het Klei-
ne Heitje en is het enige stuk verharde 
weg. Deze komt uit in Laren en heet tot 
aan de Harmen Vosweg bij de ‘Hut van 
Mie’ ook nog steeds Melkweg. 

Kunstenaars
In de omgeving van het Kleine Heitje, 
nu eigendom van het Goois Natuur Re-
servaat, deden kunstschilders zoals onder 
andere Anton Mauve inspiratie op voor 
hun werk. Het wordt daarom ook wel 
het ‘Mauve Heitje’ genoemd. Op de foto 
staat het huis De Grote Basseld, Melk-
weg 1. Het karrespoor links ervan loopt 
richting de Verbindingsweg. Dit huis was 
vroeger een kindertehuis voor kinderen 
van bemiddelde ouders. Later woonden 
en werkten er verschillende kunstenaars 
zoals: Piet Mondriaan, Jos Linnenbank 
en Gé Ter Horst. Op Melkweg 3 woon-
de en werkte de veelzijdige kunstenaar 
Herman Hanna. In Heiblom op Melkweg 
5 woonde de dichter en toneelschrijver 
Martinus Nijhoff. Hij was bevriend met 
Victor van Vriesland die in het huis Heide 
Weide woonde aan de Eemnesserweg 19. 

Steenhove
In het begin van de 20e eeuw heeft er 
op de Melkweg een steenfabriek ge-
staan. Het daar aanwezige zand was er 
uitermate geschikt voor. De bouwakkers 
die er nog liggen, tegenover no 5, 7 en 9 
worden daarom ook Steenhove genoemd. 
Ook werden er tot de jaren 20 van de vo-
rige eeuw drenkelingen begraven in het 
Kleine Heitje. Omdat niet bekend was of 
ze katholiek of protestant waren, moch-
ten ze toen niet in ‘gewijde grond’ bij een 
van beide kerken in het dorp begraven 
worden. Meneer De Vries Robbé, die in 
Rozenhage aan de Eemnesserweg woon-
de, vond dat niet prettig en kocht een 
stuk grond in de Blaricumse Engh, aan 
de Woensbergweg om daar een algemene 
begraafplaats te maken. Zijn tuinmannen 
hebben deze begraafplaats aangelegd en 
de eerste jaren onderhouden. Hij schonk 
deze aan de gemeente, met de restrictie 
dat voor hem en zijn familie 30 m2 ter 
beschikking bleef. 

De Melkweg, een rustig weggetje met 
een rijke historie. Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303

www.ijzerhandelblaricum.nl
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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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zijn trots is het dak van De Zeven Lin-
den dat hij dekte. Antoon: ‘Ik heb zelfs 
Dooijewaard, die hier ook gewoond 
heeft, nog gekend. Inmiddels heeft mijn 
zoon Teunis ook zijn eigen bedrijf en 
mijn kleinzonen van negen en elf gaan 
al met opa mee en willen later ook riet-
dekker worden. Ik mag niet meer zo 
hoog het dak op, dus doe nog carports, 
poolhouses, hooibergen en ander 
klein spul. Zo leren die jongens het riet-
dekken en blijft het vak van vader op 
zoon gaan.’

Riet en riet
Riet is een grassoort en moet elk jaar ge-
maaid worden. Hier in Nederland is nu 
niet veel riet meer. Alleen uit de Weerrib-
ben komt nog wat. Staatsbosbeheer heeft 
bepaald dat het maar één keer in de twee 
jaar gemaaid mag worden ten behoeve 
van de riet- en andere vogels. ‘Het riet 
van de Weerribben is goed, maar er is te 
weinig. We zijn daarom naar China ge-
gaan om te kijken hoe het riet daar heel 
professioneel verbouwd wordt. Ze heb-
ben daar veel grotere rietlanden natuur-
lijk, en ook gezond riet, iets ”vetter” en 
dat is goed want ’t neemt minder vocht 
op. Mijn zoon krijgt elke drie maanden 
twaalf containers binnen! En het is zo 
weer op. Er is opeens weer veel belang-

stelling voor een rieten dak.’ Er is als 
alternatief ook novariet, volledig kunst-
matig en met een lange levensduur maar 
niet iedereen is er even verrukt over. 

Mag dat allemaal zomaar? 
Als een nieuw rieten dak de beeld-
bepaling in het dorpsdeel niet verstoort, 
zal er geen reden zijn voor weigering. 
Meer over de beeldbepalende crite-
ria die bepalend zijn, is te vinden  op 
www.overheid.nl bij ‘welstandsnota Bla-
ricum 2018’: De welstandscriteria zijn 
duidelijk geformuleerd en afgeleid van 
de bestaande omgeving. Het uitgangs-
punt is dat ieder de waardevolle karak-
teristieken van zijn eigen buurt kan her-
kennen. Bij het ontwerpen van nieuwe 
gebouwen of aanpassingen van bestaan-
de bouwwerken moet daarmee rekening 
worden gehouden. De welstandsnota is 
vooral een sturend en stimulerend hulp-
middel en niet zozeer een instrument om 
van alles te verbieden. Voorkomen moet 
worden dat er gebouwen worden gerea-
liseerd die afbreuk doen aan de omge-
ving. Blaricum is in de tiende eeuw als 
kerkdorp gesticht. Het kleinschalige en 
agrarische karakter is lang behouden. 
Voor de toekomst ligt de nadruk op het 
behoud van het historisch karakter, de 
cultuur en natuur.

1

2

4

3

5

4

Een staaltje vakwerk rietdekken - 
De Zeven Linden

Vervolg van pagina 1
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De muziektent in het Oude Dorp… 
met rieten dak
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En het is geworden… Het Theater

door Gerda Jellema
Theater BlaBla, Theater Blaricum, 
Blankensteintheater, Ebele Theater, 
Theater de Smeden, Theater Ruim-
zicht, Theater Blaertrala, Studio 13, 
Theater Blauwekorenbloem, Zaal Fa-
ber en zo nog meer, allemaal namen 
bedacht voor het nieuw in te richten 
oude theater Enzlin. En het is gewor-
den: Het Theater.

In hei & wei nummer 508 van juni de-
den Peter en Deirdre Blankenstein een 
oproep om een passende naam voor het 
theater annex studio aan de Huizerweg 
13, te bedenken. In het verleden werd 
hier film gekeken, muziek gemaakt, 
voorstellingen gegeven en dit verleden 
zal weer herleven. Peter en Deirdre wil-
len iedereen bedanken voor de reacties 
op de oproep. Deirdre: ‘Het is geweldig 
om te zien hoeveel mensen meeleven 
met onze plannen. Echt fantastisch. We 
willen iedereen dan ook op deze plek 
bedanken voor de enorme respons. Som-
migen stuurden handgeschreven brieven, 
anderen mailden, meer dan 80 reacties 
kwamen binnen. Zelfs de kleinzoon van 
Ebele Faber, eigenaar van het pand na de 
oorlog, toen het Kunstzaal Faber heette, 
heeft gereageerd. Hij vindt zaal Faber 
goed passen. Over alle namen is goed 
nagedacht, zoals bijvoorbeeld Theater 
Ruimzicht, mooi naast hotel/restaurant 
Bellevue. Het was moeilijk kiezen, het 
ene moment vonden we die naam pas-
send, een nachtje erover slapen leverde 
weer pluspunten voor een andere naam. 
Maar bij Het Theater hadden we allebei 
gelijk een klik, heel simpel en doeltref-
fend. Deze naam werd door de bekende 

componist Piet Souer en door makelaar 
Jacques Walch voorgesteld. Zij zullen 
natuurlijk bij de opening, waarschijnlijk 
in 2020, uitgenodigd worden.’

Steeds enthousiaster
Peter: ‘Wij zijn in 2016 geattendeerd 
op dit pand door Marijke Verkoren en 
Raphaël Hermans (Raphael heeft nu zijn 
atelier achter het theater). Zij zullen in 
de toekomst een actieve rol gaan spelen 
bij Het Theater. Wij hadden zonder hen 
deze weg niet ingeslagen maar zijn er 
aan begonnen en nu er meer inzicht en 
ontwikkeling in de plannen is gekomen 
worden we steeds enthousiaster. We heb-
ben de omwonenden ingelicht over onze 
plannen en we houden rekening met hun 
opmerkingen. We merken dat ook zij het 
fijn vinden dat hier weer wat gaat ge-
beuren. Bij het ontwerpen en bedenken, 
komen zaken naar voren waar je zelf 
geen kijk op hebt. Denk aan de akoes-
tiek, licht, geluid hoe pak je dit aan, waar 
moet je op letten. Daar weten we te wei-
nig van, daar heb je mensen met experti-
se voor nodig. Voordat je dit allemaal in 
kaart hebt gebracht ben je veel verder in 
de tijd. De kleine studio blijft actief be-
staan, boven komen een appartement en 
kantoorruimtes. We gaan proberen deze 
ruimtes te verhuren aan ondernemingen 
gelieerd aan cultuur. De bestemmings-
planwijziging is inmiddels van kracht 
en de bouwaanvraag is op aanvraag in te 
zien, tot nu toe zijn hier geen bezwaren 
op binnen gekomen.’

Het Theater
Deirdre en Peter praten vol animo over 

hun plannen en vinden het fijn om via 
hei & wei te laten weten wat de nieuwe 
naam is geworden. Deirdre is bezig om 
zich de geschiedenis van het pand eigen 
te maken. Zij verdiept zich hierin om een 
ieder die vragen heeft van een antwoord 
te kunnen voorzien en omdat ze geïnte-
resseerd is in wat zich hier allemaal heeft 
afgespeeld. Wat heeft dit pand betekend 
voor Blaricum en wat kunnen Blaricum 
en het nieuwe theater straks weer voor 
elkaar betekenen. Het theater zal een 
aanwinst zijn voor ons dorp. Waar voor 
veel oud Blaricummers herinneringen 
liggen, zal er voor jongere Blaricum-
mers herinneringen gemaakt worden, 
door muziek, voorstellingen, cabaret die 
in de toekomst in Het Theater te zien en 
te horen zullen zijn. Wordt vervolgd.

Supersponsor 
Coop
door Nelliëtte van Wijck
Rik Nijenhuis is eigenaar van de Coop 
in Blaricum Bijvanck, een supermarkt 
met een wijkfunctie. Rik sponsort veel 
van zijn klanten in het verenigingsle-
ven. 

’Sponsoring is voor mij een werkwoord. 
Met andere woorden ik geloof in doen en 
in helpen.
Vaak sponsor ik met producten zoals de 
scouting Blaricum bij het hutten bou-
wen in de Blaricummermeent. Natuur-
lijk zijn er ook uitzonderingen. Zo heb 
ik de plaatselijke school in de Bijvanck 
verrast met een koelkast, zodat een en 
ander gekoeld kan worden tijdens het 
continurooster. En ook de schoolplei-
nen heb ik gesponsord. Als het goed is 
voor de klant, dan help ik,’ Het nieuw-
ste sponsoravontuur dat Rik aangaat, is 
het sponsoren van de dameselftallen bij 
voetbalvereniging BVV’31. 

Luisteren naar de klant
De Coop bedient vooral de bewoners 
in en rond de Bijvanck en Rik gaat re-
gelmatig met ze in gesprek. Zo is er op 
verzoek van de klant sinds enige tijd 
een lokaal assortiment toegevoegd; een 
Blaricumse notenmix, een Blaricumse 
borrelmix én in de Blaricummermeent 
gebrouwen bier.
Thuis in zijn koelkast ligt een Zuid-Eu-
ropese koolhydraatarme wijn op hem te 
wachten. ‘Dit weekend gaan we proeven. 
Als de wijn bevalt, komt deze zeker in 
het assortiment.’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GROENAF VAL EN A /B /C HOUT.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl
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Deirdre en Peter

Rik Nijenhuis; ‘sponsoring is een werk-
woord voor mij’

B
E

E
LD

B
A

N
K

 B
LA

R
IC

U
M

Hei&wei_nr512.indd   4 16-10-18   11:37



Bistrôt Chapeau. Petje af!

door Anne Soutendijk
Je zou bijna zeggen ‘Vive la France á Blaricum’ want vanaf 25 oktober krijgen 
we een echte klassieke Franse bistro in hartje dorp. Na veertien jaar Bruno 
gaat een stel jeunes chefs een nieuwe uitdaging aan om van de Italiaanse tratto-
ria een echte klassieke Franse bistro te maken.

De Quarzen lieten er geen gras over 
groeien toen zij hoorden dat Bruno wilde 
stoppen met het restaurant. ‘Dat was een 
toevalstreffer’, zegt Michèle. ‘We wer-
den meteen enthousiast van het idee en 
zijn ingestapt. We gaan er goed en eerlijk 
Frans koken. We laten onze gasten meer 
bewust proeven door minder vet en zout 
te gebruiken en door te concentreren 
meer smaak te krijgen. Echte sauzen en 
eerlijke producten. Hier doen we niet aan 
plofkippen en vis die van de andere kant 
van de aarde komt. Onze Noordzee heeft 
prachtige vissen!’. Kortom, alles liefst 
zoveel mogelijk hier uit de buurt en we 
wisselden tijdens dit gesprek meteen wat 
adresjes in de buurt uit.

‘Croissants, tarte en macarons maken 
we zelf’
Nicky en Michèle vonden elkaar bij de 
Librije in Zwolle waar Nicky drieënhalf 
jaar als sous-chef werkte. Dat hij in de 
keuken terecht kwam, en dan ook nog 
in de beste van Nederland, was eigenlijk 
niet volgens plan. Na de hotelschool De 
Rooi Pannen in Tilburg voelde Nicky al 
dat een hotel managen ‘niet zo zijn ding’ 
was. ‘Ik ging één maand stage lopen in 
een restaurant en toen wist ik het meteen. 
Nooit spijt van gehad!’. (Op dit punt 
hadden we een moment van herkenning; 
ook ik haalde mijn koks- en wijndiploma 
op De Rooi Pannen en liep stage bij TV-
kok Cas Spijkers.) Later toen Nicky in de 
keuken van TV-kok Robert Kranenborg 
in La Cirque in Scheveningen de echte 
Franse keuken leerde kennen, was zijn 
keuze defi nitief bepaald. ‘Mijn hart ligt 
100% bij de Franse keuken.’ 

‘Goed en voor toegankelijke prijzen’ 
Michèle deed de opleiding aan de Hotel-
school Zwolle. En de kaas- en wijnoplei-
ding (ze is dus fromager én sommelier) 
en dat wordt nu allemaal in Blaricum 

in praktijk gebracht. Michèle: ‘Er komt 
een traditionele kaaswagen, een “chariot 
de fromage” waaruit je zelf kan kiezen. 
Maar wel een moderne variant hoor! We 
gaan zelf croissants en macarons maken 
voor bij de koffi e, maar ook heerlijke 
hapjes voor bij een glas wijn. We maken 
alles héél goed en voor toegankelijke 
prijzen.’

De klassiekers
Michèle vertelt met passie over hun voor-
keursklassiekers die op de kaart komen. 
‘Alles wordt klassiek bereid, maar ook 
een beetje “noncha”… Het moet voor-
al een gezellige bistro worden. We zijn 
vanaf 11.00 uur in de zaak en dan ben 
je al welkom voor ’n café , al dan niet 
met croissants of tarte fait á la maison, 
maar evengoed voor een glas wijn met 
iets erbij, een lichte lunch, of een “plat” 
van het menu, het kan allemaal. Je kunt 
komen wanneer je wilt, op welk moment 
van de dag tot sluitingstijd! Het wordt 
ongedwongen Frans in een informele 
sfeer. Natuurlijk gaan we de klassiekers 
maken als coq au vin, canard à l’orange, 
boeuf bourguignon, sole meunière, es-
cargots, kreeft en we “doen” blinis met 
gerookte zalm en allerlei andere hapjes. 
Elke drie weken is er een nieuw wissel-
menu.’ Binnen wordt het ook héél an-
ders… Er wordt fl ink aangepakt; de wan-
den worden gedaan, ander meubilair, de 
bar anders. Alles Franser. Alles frisser. 
De Quarzen hebben er echt zin in!

Le Chapeau zoekt hulp in keuken, be-
diening, afwas; jong, oud, sympathiek, 
fulltime of parttime. 

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

Brunch, lunch, 
takeaway en meer
... Country Deli
door Gerda Jellema
‘Het zou zo fi jn zijn als je hier in 
Blaricum-dorp ook gewoon een goed 
broodje kaas zou kunnen kopen.’ Deze 
wens, uitgesproken door Jelle van 
bloemisterij ‘Bij Jelle’, zetten Mar-
griet Daarnhouwer en Livia Feenstra 
om in een nieuwe uitdaging.

Met Jari en Carmen gingen Margriet en 
Livia over tot het realiseren van een eet-
gelegenheid, winkel en expositieruimte 
in hartje Blaricum. In het monumenten-
pand, Dorpstraat 2, waar vroeger de be-
heerder van Blaercom woonde. Het pand 
werd aan hand van teruggevonden oude 
bouwtekeningen gerenoveerd. Op de bo-
venverdieping zijn twee appartementen 
gerealiseerd. De tuin werd omgetoverd 
tot een intiem natuurlijk terras.

Eerlijk en goed eten
Margriet: ‘Duurzaam en natuurlijk staan 
bij ons voorop. Ook met de aankleding 
van het pand en de gebruikte materialen 
is hier rekening mee gehouden. En na-
tuurlijk bieden wij producten die zoveel 
mogelijk ambachtelijk geproduceerd 
zijn. Wij zijn ervan overtuigd wanneer 
wij boeren en telers de ruimte geven om 
zorg en liefde te kunnen besteden aan hun 
dieren en gewassen, de smaak het beste 
tot zijn recht komt. En de kwaliteit is 
hoog, we zijn voor eerlijk en goed eten.’ 

Hart van Blaricum
We pakken het kleinschalig aan, hebben 
ongeveer tien tafels binnen en buiten. Het 
buitengedeelte wordt puur natuur, geen 
heaters en dergelijke. Een gang scheidt 
het winkelgedeelte van het eetgedeelte, 
van waaruit je naar het buitenterras kunt. 
Op de wanden van het eetgedeelte ko-
men schilderijen van lokale kunstenaars 
te hangen. Ook hier ligt de nadruk op de 
natuur, werken met verbeeldingen van 
bijvoorbeeld de Blaricumse hei of bees-
ten. De samenwerking met de buurtbe-
woners en -ondernemers is goed, je hebt 
elkaar nodig.’ Piet Niks, buurman, zegt 
desgevraagd: ‘Ik ben blij met deze buren, 
niet te groot en het draagt bij aan het hart 
van Blaricum.’ 

Nicky en Michèle Quarz van Bistrôt Chapeau

Contact: tel. 5315693 
info@chapeaublaricum.nl 
Geopend vanaf 11.00 uur

Openingstijden
zondag & maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
10.00 - 18.00 uur

www.countrydeli.nl

Hei&wei_nr512.indd   5 16-10-18   11:37



Waterdruppels en Grenspalen

door Jan Greven
Bij Tergooi Blaricum is een Fiets- en Voetgangersingang verplaatst. D66 was er 
door verrast. Waarom en waarom de oude ingang zo dichtgetimmerd? Vanwege 
de bewoners, zegt de wethouder. Zij hadden om die verplaatsing gevraagd. Ter-
gooi-bezoekers parkeerden liever bij hen in de straat dan op het grote Parkeer-
terrein. Gratis en minder ver lopen. De bewoners vonden al dat parkeren niet 
prettig. Door de verplaatsing moet er nu langer gelopen worden.  Dat schrikt af. 
Probleem tot ieders tevredenheid opgelost. 

Ook in de Bijvanck trokken Gemeente 
en bewoners samen op. Het ging om een 
Schoolzone.  De openbare OBS had daar 
geen behoefte aan. KBS De Pionier wel. 
Gemeente, School en ouders werkten 
samen in een Klankbordgroep. De Raad 
heeft vragen bij het resultaat. Het plan 
lijkt nog niet echt af. Moet er niet nog 
meer gebeuren? Zou de Klankbordgroep, 
die zo goed gewerkt heeft, niet verder 
moeten als Projectgroep om her en der de 
puntjes op de i  te zetten? De Wethouder 
moet er weinig van hebben. Zet burgers 
in een Projectgroep en je hebt een Actie-
groep, zegt ze met het zeker weten van de 
ervaringsdeskundige. Alle betrokkenen, 
Gemeente, School en meesprekende ou-
ders, vinden het mooi zo. De Raad heeft 
er weinig weerwoord op. 

Wat zou je als Raad trouwens anders? Bij 
Tergooi en Bijvanck zijn de plannen in 
nauw overleg met de bewoners gemaakt. 
Iedereen blij. Moet je dan als Raad zeg-
gen: ‘Voor ons is het niet goed genoeg?’ 
Bruuskeer je de burgers niet, als je gaat 
schrappen en amenderen in plannen waar 
zij avondenlang mee bezig geweest zijn? 
Laat je je dan niet kennen als een stelle-
tje ouderwetse, autoritaire bestuurders? 
Goeie vragen, maar er is ook een ande-
re kant. Betekent dat omgekeerd dat het 
‘dus’ wel goed zit, als de burger er maar 
bij betrokken is? Moet de Raad zijn ver-

antwoordelijkheid in die gevallen beper-
ken tot afstempelen van wat de burgers 
hebben bedacht? Heeft de Raad dan geen 
eigen verantwoordelijkheid meer?  

Kleine onderwerpen, een Ziekenhui-
singang en een Schoolzone. Met op de 
achtergrond een fundamentele politieke 
kwestie. Wie heeft het laatste woord: de 
burger met zijn inzet en betrokkenheid 
of toch de Politiek, lees de Raad? In het 
klein als in een waterdruppel, een hele 
wereld. Daarom zijn raadsvergaderingen 
zo boeiend. 

Ik loop nog wel eens op de Gooyergracht. 
Waar ik loop is het net Provincie Utrecht. 
Ik zie het aan de grenspalen. De grens 
is eeuwenoud. Hier de Bisschop van  
Utrecht. Daar de Graaf van Holland. Eeu-
wenlang is er om die grens gevochten. 
Het is de Bisschoppen nooit gelukt. Het 
Gooi bleef bij Holland. Maar nu willen 
de Raden van Blaricum en Laren de Mid-
deleeuwse Bisschoppen postuum toch 
nog hun zin geven. Ze willen bij Utrecht. 
Utrecht is relaxter dan Haarlem bij her-
indelingen. Laren en Blaricum kunnen in 
één provincie met Eemnes blijven samen-
werken in de BEL en tegelijk zelfstandig 
blijven. Ik kijk naar de grenspalen. Zo 
lang staan ze daar al.  En nu overbodig, 
omdat dat beter uitkomt? Ik voel me oud 
en grijs. Net als zij.  

Expositie De Vernieuwers bij 
Studio 2000
door Marloek de Greeff
Sinds 2000 is Kunsthandel Studio 2000 gevestigd aan de Dorpstraat. Tot 6 
januari is hier een indrukwekkende verkooptentoonstelling met werken van de 
vernieuwers Sluijters, Gestel, Israëls, Bosch Reitz, Wolter e.a. te bezoeken. De 
galerie is van dinsdag tot en met zaterdag open tussen 13.00 en 17.00 uur.

Studio 2000 is gespecialiseerd in kunst-
werken uit eind negentiende en begin 
twintigste eeuw. De galerie is verrassend 
ruim en heeft de sfeer van een charmant 
museum. Verspreid over twee verdiepin-
gen zijn 70 werken te zien. De eigenaar, 
de heer Myers, vertelt over de expositie. 
‘We stellen werken van vernieuwers als 

Sluijters en Gestel tentoon. Deze expo-
sitie laat niet alleen zien hoe de kunste-
naars zich ontwikkelden, maar ook dat 
zij experimenteerden op het gebied van 
kleurgebruik en onderwerpkeuze. We 
laten de bezoekers verschillende schilde-
rijen zien en laten ze ervaren dat achter 
elk ervan een verhaal schuilt.’  

Vernieuwers Sluijters en Gestel
Een goed voorbeeld is een anekdote 
over Jan Sluijters (1881-1957) en Leo 
Gestel (1881-1941). Gestel had een tijd 
een atelier in Blaricum waar hij een heel 
eigen, steeds abstractere stijl ontwikkel-
de. Sluijters schilderde stadsgezichten 
en landschappen, maar vooral portretten 
van naakte vrouwen. Eerst poseerden 
zijn eerste en tweede vrouw voor hem. 
Later werkte hij met andere modellen, 
die hij vaak gewoon van straat plukte. 
Sluijters kreeg zelfs de bijnaam ‘de man 

met de baard op zijn rug’ omdat hij altijd 
achterom keek als hij rondfietste op zoek 
naar mooie vrouwen om te schilderen. 
Revolutionair was het werk van Sluij-
ters ‘vrouwelijk naakt met spiegelbeeld’ 
omdat hij in de jaren ‘30 een vrouw 
schilderde zoals ze was; met al haar ron-
dingen. Sluijters werd -samen met Ge-

stel en Mondriaan- ‘voortrekker van de 
ultra-modernen’ genoemd. Doordat zij 
hun tijd vooruit waren, zorgden Sluijters 
en Gestel zelfs voor een schandaal: Voor 
de opening van een tentoonstelling in het 
Stedelijk Museum in 1911 werden van 
beide kunstenaars twee naakten verwij-
derd om dat ze te aanstootgevend zouden 
zijn. Aan publiciteit geen gebrek meer 
natuurlijk! 

L’Ecuyère en De Nieuwe Meer bij avond
Deze ‘schandaal’-naakten zijn tot 6 ja-
nuari ook te zien op de tentoonstelling 
van Studio 2000. Ze laten, met de andere 
werken, de snelle ontwikkeling zien van 
een pointillistische stijl naar een deco-
ratieve, met grote kleurvlakken die bij-
na abstract aandoen. In hei & wei niets 
aanstootgevends, maar wel twee mooie 
werken uit de tentoonstelling.

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

 L’Ecuyère uit 1926 van Gestel

22 grenspalen gaven in 1719 de grens tussen Utrecht en Noord-Holland aan, met 
aan de ene kant het wapen van Holland (r) en aan de andere kant die van Utrecht (l). 
Langs de Gooyergracht staan nog een paar van deze palen.

Kunsthandel Studio 2000, Dorpsstraat 9B-C
open van di t/m zat 13.00-17.00 uur en op afspraak 035-6409432

 blaricum@studio2000.nl www.studio2000.nl

De Nieuwe Meer bij avond uit 1916 van 
Sluijters
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Seniorenvereniging BasBEL

door Frans Ruijter
Als in ons land senioren zich organiseren, doen ze dat vaak bij de Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Ook in de BEL-gemeenten was er een 
afdeling van de ANBO. Helaas zette het hoofdbestuur een koers in, die niet door 
alle afdelingen als prettig werd ervaren. In grote lijnen kwam het erop neer, dat 
door reorganisatie in 2015 het hoofdbestuur bijna alle bevoegdheden naar zich 
toe trok. Veel lokale bestuurders achtten deze ‘centralistische’ koers in strijd met 
de belangen van hun leden. 

Het gevolg was dat een groot aantal afde-
lingen de ANBO verliet. Het ledenaantal 
slonk in korte tijd met ruim 30 procent. 
De plaatselijke bestuurders uit de BEL 
zaten niet stil: Op 19 december 2016 werd 
bij de notaris de akte gepasseerd waar-
mee de statuten werden vastgesteld van 
de Brede algemene seniorenvereniging 
van Blaricum, Eemnes en Laren. Vanaf 
die tijd BasBEL te noemen. Op 18 janu-
ari 2017 vond in de Bongerd in Eemnes 
de oprichtingsvergadering plaats. Er zijn 
nu 96 leden. De BasBel is aangesloten bij 
de overkoepelende Federatie Algemene 
Senioren Verenigingen (FASv), maar ze 
zijn daarin wel een autonome organisatie. 

Gezelligheid en belangenbehartiging
Met een van de bestuursleden, de enthou-
siaste Jan Sanders, heb ik op een regen-
achtige middag een fi jn gesprek. Aange-
zien eenieder boven de 50 jaar welkom is 
bij de BasBEL, zou ik gelet op mijn leef-
tijd een potentieel lid zijn. Op mijn vraag 
aan Jan Sanders: ‘Beschrijf eens in een 
paar woorden wat de BasBEL inhoudt?’ 
antwoordde hij kort en krachtig ‘Gezel-
ligheid en belangenbehartiging.’ Om deze 
doelen te bereiken houdt de BasBEL 
naast excursies ook informatiedagen en 
koffi eochtenden. Met als doel informa-
tie te verstrekken en gezelligheid hand 
in hand te laten gaan. Zo wordt tegen de 
kersttijd de kerstmarkt ‘t Vaarderhoogt in 
Soest bezocht. Het traditionele kerstdiner 
zal dit jaar plaatsvinden in de Bongerd in 
Eemnes, verleden jaar was het in restau-
rant Eemland in Eemnes. 

Seniorenhuisvesting
De senioren van nu maken graag gebruik 
van de hulp die men via de BasBEL kan 
krijgen om de digitale wereld beter te 
leren kennen. Ook voor de hulp bij het 

invullen van ingewikkelde formulieren 
maakt men graag gebruik van hun dien-
sten zoals het invullen van het aangifte-
formulier voor de belasting. Voor de se-
nioren van de toekomst, waarvan bekend 
is dat deze explosief zal groeien de ko-
mende jaren. zet de BasBEL zich in voor 
een goede en aangepaste huisvesting. Ze 
overleggen met woningbouwcoöperaties 
en de drie gemeenten over dit ingewik-
kelde, maar ook uitdagende onderwerp. 
Belangrijk is om door goede senioren-
huisvesting nu en in de toekomst vooral 
preventief de eenzaamheid te voorkomen. 

Vier redenen om lid te worden
1.  De algemene belangenbehartiging van 

senioren in de BEL; o.a. bij gemeente 
en     woningbouwverenigingen 

2.  De individuele belangenbehartiging; 
gratis belastingaangifte, hulp bij 
WMO-gesprek, etc.

3.  De gezelligheid; uitstapjes, busreizen, 
etentjes, etc.

4.  De kortingen; bijvoorbeeld ziektekos-
tenverzekering (Sinds kort kan via de 
BasBEL  dezelfde  (ca. 10%) korting 
verkregen worden als bij de ANBO

Hoe word je lid en wat kost het?
Aanmelden kan via www.BasBEL.nl. 
De contributie is € 25,- per jaar. Voor 
een partner op hetzelfde adres €  22,50. 
Een initiatief met een mooie solidaire 
BEL-gedachte: Wie nu lid wordt, betaalt 
hiermee de contributie tot eind 2019; de 
laatste maanden van 2018 zijn ‘gratis’

Mobiele Dierenkliniek Blaricum 
& het Gooi
door Nelliëtte van Wijck
Op de Hooibrug 12 heeft zich sinds kort de Mobiele Dierenkliniek Blaricum & 
het Gooi gevestigd. De dierenkliniek wordt enthousiast gerund door Arabella 
Burgers, dierenarts, en Matty Linders, paraveterinair.

Bij de dierenkliniek zijn alle gezel-
schapsdieren, zoals honden, katten, ko-
nijnen en andere knaagdieren welkom 
voor alle eerstelijns diergeneeskundige 
zorg, waarbij Arabella en Matty echt al-
les uit handen kunnen nemen.

Visites rijden door ’t Gooi
Er zijn meerdere redenen waarom de 
ondernemende dames gekozen hebben 
voor een mobiele kliniek. Arabella: ‘Wij 
hebben de afgelopen jaren gemerkt dat 
voor ouderen of minder mobiele mensen 
de drempel om met hun (zieke) dier naar 
een dierenkliniek te komen soms echt te 
hoog kan zijn. Men vindt het bijvoor-
beeld een belasting om vrienden of fami-
lie te vragen hen naar de kliniek te bren-
gen en stelt de zorg voor hun dier dan 
(te) lang uit. Met onze huisvisites nemen 
wij dit obstakel weg. En omdat wij altijd 
gezamenlijk op visite komen en Matty 
het dier goed kan vasthouden, kunnen 
wij alle onderzoeken bij de cliënt thuis 
uitvoeren. Mocht een operatie of aanvul-
lend onderzoek nodig zijn (zoals het ma-
ken van een röntgenfoto) dan kunnen wij 
het dier ook meenemen naar de kliniek 
in onze speciaal ingerichte auto.’ Matty 
vult aan: ‘Daarbij is het vaak moeilijk 
een kat in een vervoersmandje te krij-
gen om naar een dierenkliniek te komen; 
mensen zien daar echt tegenop! Ook 
het wachten in een drukke of onrustige 
wachtkamer is voor veel honden, katten 
en hun eigenaren een grote stressfactor. 

Verder hebben mensen tegenwoordig 
een drukke agenda, waardoor ze moei-
lijk de tijd vrij kunnen maken voor een 
bezoek aan een dierenkliniek. Met deze 
service hoeft er geen oppas geregeld te 
worden en de pan niet van het vuur.’ Al-
leen mobiel? Naast visites rijden is er 
ook de mogelijkheid om naar de kliniek 
te komen. Aangezien de dames vaak on-
derweg en dus niet altijd aanwezig zijn 
op de Hooibrug, kan de cliënt, naast bel-
len, ook ‘appen’ voor informatie of het 
maken van een afspraak.

Dierenkliniek met een hart
In de kliniek wordt volop geopereerd. 
De kliniek  beschikt over gasanesthesie, 
bloedanalyse-apparatuur en de moge-
lijkheid tot het maken van röntgenfoto’s. 
De anesthesie-apparatuur heeft hart- en 
zuurstofbewaking en daarnaast worden 
alle narcosepatiënten aan het waakinfuus 
gelegd. ‘Een optimale zorg voor het dier 
vinden wij het allerbelangrijkste’, aldus 
de dames. ‘Naast het runnen van deze 
kliniek hopen wij iets te kunnen beteke-
nen in de aanpak van eventuele proble-
men veroorzaakt door zwerfkatten. Zo 
hebben we meerdere keren in Spanje een 
succesvol castratieproject georganiseerd 
en uitgevoerd. Ook dit blijven we in de 
toekomst doen. We willen dergelijke 
projecten ook in ‘t Gooi ondersteunen. 
Met de dierenambulance hebben we in-
middels plannen gemaakt om dit te re-
aliseren.’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Mobiele Dierenkliniek 
Blaricum & het Gooi 

Hooibrug 12 
06-28367089

www.mobieledierenkliniekblaricum.nl
mobiele pin aanwezig

Arabella (l) en Matty
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De vrijwilligers van ledingbank Blaricum zijn donderdag  oktober tijdens de 
vrijwilligersavond verkozen tot vrijwilligers van het jaar 2018. De Kledingbank is in 
2012 opgericht en bestaat geheel uit vrijwilligers en is inmiddels niet meer weg te 
denken uit de Blaricumse gemeenschap. 

Uit handen van wethouder 
Gerard Knoop ontvingen 
Lyoba Kukupessy, Loes 
Slegtenhorst en Esther 
Mulder namens alle vrijwil-
ligers van de Kledingbank 
een prachtige trofee en een 
waardeche ue van vijf-
honderd euro. Dit bedrag 
mag naar eigen keuze be-
steed worden aan een doel 
dat de Blaricumse gemeen-
schap ten goede komt.

Kledingbank Blaricum: 
vrijwilligers van 2018

en bijzonder creatieve foto van de Sint 
Vituskerk, een foto van enk van den 
Bergh in de smederij en een foto van 
het ANWB-bord op de rotonde in de 
Bijvanck waren de winnende inzendin-
gen van de fotowedstrijd Blaricum. 

Vanaf de aspergeboerderij gingen negen-
tien deelnemers zondag 7 oktober op 
pad om het mooiste plaatje te schieten. 
Hun opdracht was het thema ‘Blaricum 
in het heden en verleden’. Het leverde 
prachtige beelden op. Aan wethouder 
Liesbeth Boersen de eer om de prijzen 
uit te reiken.
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

ostbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 35

E-mail: info blaricum.nl

ebsite: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 35

E-mail: info belcombinatie.nl

ebsite: www.belcombinatie.nl

Ma. t m do. van 8.3  – 17.  uur en

vr. van 8.3  – 13.  uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 35 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 35

Di. t m vr. van 8.  – 15.3  uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 35

Sociale wijkteams
Telefoon: 35 - 75  41 38

E-mail: sociaalwijkteam blaricum.nl

ebsite: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Prijsuitreiking fotowedstrijd

Op de foto v.l.n.r.: Debbie Croonen-Bakker, Wendie Bakker, wethouder 
Liesbeth Boersen en Celine Godfroy. Vooraan: Eva Keus (winnaar kinderfoto).

Leerlingen van de 
Openbare Basisschool 
Blaricum (OBB), KBS 
Bernardus en KBS 
De Pionier Bijvanck 
presenteerden 
vrijdag 12 oktober 
hun resultaat van het 
scholenkunstproject 
aan hun ouders en aan 
wethouders Gerard 
Knoop en Anne-Marie 
Kennis.

MOOIE OPBRENGST SCHOLENKUNSTPROJECT

Benieuwd naar de pareltjes uit de kunstcollectie van de gemeente Blaricum? In de 
Nationale Kunstweek start de tentoonstelling Heden en verleden’ in het gemeente-
huis van Blaricum. Een bijzondere expositie georganiseerd door de kunstcommissie. 

Blaricum in het kader van 
Blaricum Kunststad 2018 
Voor de tentoonstelling zijn werken 
geselecteerd uit de gemeentelijke col-
lectie, waarvan sommige al een tijd niet 
meer publiekelijk te zien zijn geweest. 
De tentoonstelling is na de opening de 
hele maand november op dinsdag- en 
donderdagochtend te bezoeken. Op 
afspraak is de tentoonstelling ook buiten 
deze ochtenden te bezichtigen. 
Neemt u hiervoor contact op met de 
heer Gerbe van der oude, telefoon-
nummer 6 - 51 36 44 66.

Officiële opening
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
opent de tentoonstelling op 9 november 
om 16.3  uur. Ook vertelt Diana Kost-
man (Kunstcommissie Blaricum) over 
het kinderkunstproject dat in september 
2 18 plaatsvond. Iedereen is van harte 
welkom bij deze feestelijke opening  
Aanmelden kan tot 2 november door 
een mail te sturen naar: 
bestuurssecretariaat blaricum.nl

9 november: 
Tentoonstelling ‘Heden en Verleden’

 Foto: Yvonne Verburg
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Dorpsstraat 14, 1261 AT, vergroten van de inrit aan de voorkant
• Sectie D, nummer 379, De Blaricummermeent, oprichten van een nieuwbouw- 

woning
• Laantje van Bruijn, nummer en postcode niet bekend, oprichten van een vrijstaande 

woning
• Huizerweg 62, 1261 AZ, wijzigen van de entreepoorten
• Dorpsstraat 14, 1261 ET, aanpassen van bestaande uitrit

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

• Torenlaan 38, 1261 GE, vellen van 1 boom
• Dokter Catzlaan 2A, 1261 CG, vellen van 1 boom
• Bergweg 36, 1261 XX, vellen van 1 boom
• Kerkpad 24, 1261 TJ, vellen van 1 boom

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

• Capittenweg 1, 1261 JK, slopen en bouwen van een vrijstaand bijgebouw
• Dwarslaan 25, 1261 BB, oprichten van een woning
• Capittenweg 1, 1261 JK, vellen van 1 boom (met herplantplicht)

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

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

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

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Jan Hoijtink

Partij: VVD
Specialisatie: verkeer en vervoer, criminaliteit, cultuur
Contact: j.hoijtink@blaricum.nl

Duurzaamheid voor de hype
“Van oorsprong ben ik specialist op het gebied van merken en consumentengedrag. 
Zeker in de laatste fase van mijn carrière heb ik veel ervaring opgedaan met ver-
antwoord ondernemen, de invloed hiervan op bedrijfsreputaties en de marketing 
van duurzame producten. Leuk, zeker omdat duurzaamheid in die tijd nog geen 
modebegrip was. Ik woon sinds 1981 in Blaricum en ben inmiddels gepensioneerd. 
Mijn vrouw en ik hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Er zijn bovendien 
nog twee kleinkinderen op komst. Sinds een jaar of zeven ben ik politiek actief bij de 
VVD.”

Betrokkenheid vergroten
“Ik ben geïnteresseerd in hoe processen werken. Hoe kun je productieve en res-
pectvolle relaties onderhouden met mensen die heel anders tegen bepaalde zaken 
aankijken, zonder elkaars opvattingen te verketteren? Het is tevens belangrijk om 
burgers een stem te geven. Het internet is een prima medium om mensen beter te 
informeren en actief te laten meedenken en -praten over wat er gebeurt in hun leef-
omgeving. Neem de fusieplannen als voorbeeld: door de gebrekkige communicatie 
over de voor- en nadelen is een publieke discussie over het onderwerp uitgebleven. 
Jammer, want met een eigen geluid en sterke gemeentesite worden Blaricumse 
belangen minder gemakkelijk terzijde geschoven als de fusie er daadwerkelijk gaat 
komen. Als VVD willen we ook geld teruggeven aan de burger middels lastenver-
lichtingen. Veiligheid staat eveneens hoog op mijn agenda. Het aantal inbraken per 
duizend inwoners in Blaricum is hoog. Camera’s bij de toegangswegen vanuit Laren 
en Huizen kunnen een oplossing zijn.” 

Raadsleden stellen zich voor 

Janny van Dijk-de Jong

Partij: De Blaricumse Partij
Specialisatie: financiële zaken
Contact: j.vandijk@blaricum.nl

Thuis in Blaricum
“Ik ben geboren in Hillegom, maar woon inmiddels alweer heel wat jaartjes in 
Blaricum. De stilte was in het begin even wennen, maar nu wil ik niet meer weg uit 
het dorp. Ik ben getrouwd met Fred van Dijk en we hebben samen twee dochters, 
met aanhang en kleinkinderen. Op beroepsmatig vlak ben ik tot mijn prepensioen 
vooral actief geweest als gemeenteambtenaar, onder meer in Blaricum, Eemnes en 
Baarn. Ik hield me vooral bezig met financiële zaken, bijvoorbeeld door in Baarn te 
helpen bij het opzetten van de belastingafdeling.” 

De andere kant van het gemeentewerk
“Zo’n zeven jaar geleden ben ik voor het eerst meegegaan naar een raadsvergadering. 
Ik vond het gelijk leuk en kreeg gaandeweg steeds meer interesse in de lokale politiek, 
wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat ik afgelopen maart ben geïnstalleerd als raads-
lid. Als lid van een kleine lokale partij moet je overal iets van weten, maar ik merk wel 
dat mijn expertise op financieel gebied goed van pas komt. Het is mooi om gemeente-
zaken nu eens van de andere kant te zien. Als raadslid gaan thema’s echt spreken, 
omdat je meer feeling en contact met de burger hebt dan als ambtenaar. Ik vind het 
vooral belangrijk om samen met alle partijen tot een goed resultaat te komen. Dit doe 
je door de gulden middenweg te bewandelen, want je kunt nooit iedereen tevreden-
stellen. Daarnaast zijn het behoud van de Blaricumse identiteit en een verbeterde 
communicatie met de burger voor ons belangrijke politieke speerpunten.”

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?
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De vrijwilligers van ledingbank Blaricum zijn donderdag  oktober tijdens de 
vrijwilligersavond verkozen tot vrijwilligers van het jaar 2018. De Kledingbank is in 
2012 opgericht en bestaat geheel uit vrijwilligers en is inmiddels niet meer weg te 
denken uit de Blaricumse gemeenschap. 

Uit handen van wethouder 
Gerard Knoop ontvingen 
Lyoba Kukupessy, Loes 
Slegtenhorst en Esther 
Mulder namens alle vrijwil-
ligers van de Kledingbank 
een prachtige trofee en een 
waardeche ue van vijf-
honderd euro. Dit bedrag 
mag naar eigen keuze be-
steed worden aan een doel 
dat de Blaricumse gemeen-
schap ten goede komt.

Kledingbank Blaricum: 
vrijwilligers van 2018

en bijzonder creatieve foto van de Sint 
Vituskerk, een foto van enk van den 
Bergh in de smederij en een foto van 
het ANWB-bord op de rotonde in de 
Bijvanck waren de winnende inzendin-
gen van de fotowedstrijd Blaricum. 

Vanaf de aspergeboerderij gingen negen-
tien deelnemers zondag 7 oktober op 
pad om het mooiste plaatje te schieten. 
Hun opdracht was het thema ‘Blaricum 
in het heden en verleden’. Het leverde 
prachtige beelden op. Aan wethouder 
Liesbeth Boersen de eer om de prijzen 
uit te reiken.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

ostbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 35

E-mail: info blaricum.nl

ebsite: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 35

E-mail: info belcombinatie.nl

ebsite: www.belcombinatie.nl

Ma. t m do. van 8.3  – 17.  uur en

vr. van 8.3  – 13.  uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 35 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 35

Di. t m vr. van 8.  – 15.3  uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 35

Sociale wijkteams
Telefoon: 35 - 75  41 38

E-mail: sociaalwijkteam blaricum.nl

ebsite: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Prijsuitreiking fotowedstrijd

Op de foto v.l.n.r.: Debbie Croonen-Bakker, Wendie Bakker, wethouder 
Liesbeth Boersen en Celine Godfroy. Vooraan: Eva Keus (winnaar kinderfoto).

Leerlingen van de 
Openbare Basisschool 
Blaricum (OBB), KBS 
Bernardus en KBS 
De Pionier Bijvanck 
presenteerden 
vrijdag 12 oktober 
hun resultaat van het 
scholenkunstproject 
aan hun ouders en aan 
wethouders Gerard 
Knoop en Anne-Marie 
Kennis.

MOOIE OPBRENGST SCHOLENKUNSTPROJECT

Benieuwd naar de pareltjes uit de kunstcollectie van de gemeente Blaricum? In de 
Nationale Kunstweek start de tentoonstelling Heden en verleden’ in het gemeente-
huis van Blaricum. Een bijzondere expositie georganiseerd door de kunstcommissie. 

Blaricum in het kader van 
Blaricum Kunststad 2018 
Voor de tentoonstelling zijn werken 
geselecteerd uit de gemeentelijke col-
lectie, waarvan sommige al een tijd niet 
meer publiekelijk te zien zijn geweest. 
De tentoonstelling is na de opening de 
hele maand november op dinsdag- en 
donderdagochtend te bezoeken. Op 
afspraak is de tentoonstelling ook buiten 
deze ochtenden te bezichtigen. 
Neemt u hiervoor contact op met de 
heer Gerbe van der oude, telefoon-
nummer 6 - 51 36 44 66.

Officiële opening
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
opent de tentoonstelling op 9 november 
om 16.3  uur. Ook vertelt Diana Kost-
man (Kunstcommissie Blaricum) over 
het kinderkunstproject dat in september 
2 18 plaatsvond. Iedereen is van harte 
welkom bij deze feestelijke opening  
Aanmelden kan tot 2 november door 
een mail te sturen naar: 
bestuurssecretariaat blaricum.nl

9 november: 
Tentoonstelling ‘Heden en Verleden’

 Foto: Yvonne Verburg
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Dorpsstraat 14, 1261 AT, vergroten van de inrit aan de voorkant
• Sectie D, nummer 379, De Blaricummermeent, oprichten van een nieuwbouw- 

woning
• Laantje van Bruijn, nummer en postcode niet bekend, oprichten van een vrijstaande 

woning
• Huizerweg 62, 1261 AZ, wijzigen van de entreepoorten
• Dorpsstraat 14, 1261 ET, aanpassen van bestaande uitrit

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

• Torenlaan 38, 1261 GE, vellen van 1 boom
• Dokter Catzlaan 2A, 1261 CG, vellen van 1 boom
• Bergweg 36, 1261 XX, vellen van 1 boom
• Kerkpad 24, 1261 TJ, vellen van 1 boom

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

• Capittenweg 1, 1261 JK, slopen en bouwen van een vrijstaand bijgebouw
• Dwarslaan 25, 1261 BB, oprichten van een woning
• Capittenweg 1, 1261 JK, vellen van 1 boom (met herplantplicht)

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

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

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

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Jan Hoijtink

Partij: VVD
Specialisatie: verkeer en vervoer, criminaliteit, cultuur
Contact: j.hoijtink@blaricum.nl

Duurzaamheid voor de hype
“Van oorsprong ben ik specialist op het gebied van merken en consumentengedrag. 
Zeker in de laatste fase van mijn carrière heb ik veel ervaring opgedaan met ver-
antwoord ondernemen, de invloed hiervan op bedrijfsreputaties en de marketing 
van duurzame producten. Leuk, zeker omdat duurzaamheid in die tijd nog geen 
modebegrip was. Ik woon sinds 1981 in Blaricum en ben inmiddels gepensioneerd. 
Mijn vrouw en ik hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Er zijn bovendien 
nog twee kleinkinderen op komst. Sinds een jaar of zeven ben ik politiek actief bij de 
VVD.”

Betrokkenheid vergroten
“Ik ben geïnteresseerd in hoe processen werken. Hoe kun je productieve en res-
pectvolle relaties onderhouden met mensen die heel anders tegen bepaalde zaken 
aankijken, zonder elkaars opvattingen te verketteren? Het is tevens belangrijk om 
burgers een stem te geven. Het internet is een prima medium om mensen beter te 
informeren en actief te laten meedenken en -praten over wat er gebeurt in hun leef-
omgeving. Neem de fusieplannen als voorbeeld: door de gebrekkige communicatie 
over de voor- en nadelen is een publieke discussie over het onderwerp uitgebleven. 
Jammer, want met een eigen geluid en sterke gemeentesite worden Blaricumse 
belangen minder gemakkelijk terzijde geschoven als de fusie er daadwerkelijk gaat 
komen. Als VVD willen we ook geld teruggeven aan de burger middels lastenver-
lichtingen. Veiligheid staat eveneens hoog op mijn agenda. Het aantal inbraken per 
duizend inwoners in Blaricum is hoog. Camera’s bij de toegangswegen vanuit Laren 
en Huizen kunnen een oplossing zijn.” 

Raadsleden stellen zich voor 

Janny van Dijk-de Jong

Partij: De Blaricumse Partij
Specialisatie: financiële zaken
Contact: j.vandijk@blaricum.nl

Thuis in Blaricum
“Ik ben geboren in Hillegom, maar woon inmiddels alweer heel wat jaartjes in 
Blaricum. De stilte was in het begin even wennen, maar nu wil ik niet meer weg uit 
het dorp. Ik ben getrouwd met Fred van Dijk en we hebben samen twee dochters, 
met aanhang en kleinkinderen. Op beroepsmatig vlak ben ik tot mijn prepensioen 
vooral actief geweest als gemeenteambtenaar, onder meer in Blaricum, Eemnes en 
Baarn. Ik hield me vooral bezig met financiële zaken, bijvoorbeeld door in Baarn te 
helpen bij het opzetten van de belastingafdeling.” 

De andere kant van het gemeentewerk
“Zo’n zeven jaar geleden ben ik voor het eerst meegegaan naar een raadsvergadering. 
Ik vond het gelijk leuk en kreeg gaandeweg steeds meer interesse in de lokale politiek, 
wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat ik afgelopen maart ben geïnstalleerd als raads-
lid. Als lid van een kleine lokale partij moet je overal iets van weten, maar ik merk wel 
dat mijn expertise op financieel gebied goed van pas komt. Het is mooi om gemeente-
zaken nu eens van de andere kant te zien. Als raadslid gaan thema’s echt spreken, 
omdat je meer feeling en contact met de burger hebt dan als ambtenaar. Ik vind het 
vooral belangrijk om samen met alle partijen tot een goed resultaat te komen. Dit doe 
je door de gulden middenweg te bewandelen, want je kunt nooit iedereen tevreden-
stellen. Daarnaast zijn het behoud van de Blaricumse identiteit en een verbeterde 
communicatie met de burger voor ons belangrijke politieke speerpunten.”

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?
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	 De totale kosten (lasten) van de gemeente Blaricum bedragen € 30,7 miljoen. 
De uitgaven zijn zeer divers en bestaan onder andere uit:

•  De openbare ruimte, waaronder wegen, openbaar groen en afschrijvingen 
van investeringen. 

•  Maatschappelijke opgaven binnen het sociaal domein (alles op het gebied van 
zorg en ondersteuning van inwoners, jongeren, ouderen, mensen met een 
beperking en mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen of werkeloos zijn 
geworden).

•  Subsidies en bijdragen aan diverse instanti es.
•  De salariskosten en de kosten van de ambtelijke uitvoeringsorganisati e 

(BEL Combinati e). In de begroti ng ziet u het overzicht van de uitgaven. 
Deze zijn per programma gepresenteerd. 
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Sluitende programma-
begroting 2019

et college presenteert een begroti ng die voor zowel  als op lange termijn een 
ruim voordelig saldo laat zien. et begroti ngssaldo is positi ef voor de jaren  
tot en met 2022.

Deze programmabegroti ng geeft  volledig invulling aan de opgaven voor het nieuwe 
college. Deze opgaven zijn vastgelegd in het collegeprogramma ‘Blaricum een 
zelfstandig en authenti ek dorp in het Gooi’ dat op 19 juni 2 18 is vastgesteld. De 
komende jaren wordt onder andere extra aandacht gegeven aan: 

•  elfstandigheid. Vasthouden aan een goed bestuurde en zelfstandige gemeente 
Blaricum.

•  ransparante bestuurssti jl. Met een transparante bestuurssti jl streven naar een zo 
breed mogelijk draagvlak op basis van consensus in de raad.
  aatschappelijke initi ati even. Meer inspelen op maatschappelijke initi ati even. 
Niet aangeven waarom dingen niet kunnen, maar positi ef meedenken en 
waarderen.

•  Sociale cohesie. De sociale cohesie in ons dorp is erg belangrijk. Daarom gaan we 
de sociale en culturele eigenheden en f sieke kenmerken behouden en versterken.

Ook blijft  voor het college zeer belangrijk dat er opti male aandacht is voor de pri-
maire dienstverlening zoals die door de inwoners dagelijks wordt ervaren. Daarnaast 
wordt vooral gewerkt aan het behoud van het dorpse karakter, aan het geven van 
kwaliteitsimpulsen aan de centrumgebieden en aan het sti muleren van ontmoeti n-
gen.

et trots presenteert het nieuwe college zijn eerste begro  ng. en solide en ruim sluitende meerjarenbegro  ng 01  - 0 . 
Hierdoor is het mogelijk om veel van de wensen uit het collegeprogramma uit te kunnen voeren. ndanks deze posi  eve resultaten 
blij   het belangrijk dat wij heel goed kijken naar onze uitgaven. In de toekomst komen er uitdagingen waarvan we nog niet weten wat 
de impact is. Denk bijvoorbeeld aan grote infrastructurele projecten en het duurzaam bouwen. f aan de plannen voor een volledige 
verbetering van de f sieke leefomgeving in Blaricum en niet te vergeten de grote opgave op het gebied van het sociaal domein. 

atuurlijk hebben wij hiervoor wel risicoreserves opgenomen, maar voorzich  gheid blij   geboden. 

De komende jaren streven we, zoals door 
ons aangegeven in het coali  eakkoord, naar 
gelijkblijvende lasten voor onze inwoners. 

 jgt de woningwaarde dan gaat het B-
percentage omlaag. oncreet betekent dit 
gemiddeld gelijkblijvende B-lasten voor de 
komende jaren. 

ok de afvalsto  enhe   ng gaat niet omhoog. elfs niet met een in  a  ecorrec  e. 
el stellen we voor om voor 01  weer een eenmalige teruggave aan de inwoners te 

doen van de afvalsto  enhe   ng. Deze vindt u terug op uw nota en wordt op de afval-
sto  enhe   ng in mindering gebracht. m de investeringen voor rioleringen dekkend 
te houden, is het helaas wel nodig om de rioolhe   ng met n procent te verhogen. 

ortom, ook al zi  en we  nancieel in een wat ruimer jasje, we blijven goed le  en op 
onze uitgaven. e maken weloverwogen keuzes voor ons dorp.  kunt ervan uitgaan 
dat het publiek geld goed besteed wordt en dat dit ook zo blij  . ij hebben er alle 
vertrouwen in dat de gemeente met deze begro  ng verder bouwt aan een goed 
bestuurde en zelfstandige gemeente Blaricum, met een gezamenlijk ambtenaren-
apparaat met emnes en aren  de B  ombina  e. 

Blaricum, een zelfstandig, authen  ek dorp in het ooi  

amens het college van burgemeester en wethouders,
Anne-Marie Kennis,
Wethouder Financiën

Begroting gemeente Blaricum 2019

lk jaar stelt de gemeente de begroti ng vast. In deze begroti ng staan de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. et college van burgemeester en wethouders 
hee   voor de gemeente Blaricum een programmabegroti ng gemaakt voor , met een doorkijk naar de jaren  tot en met . et is de eerste begroti ng van het 
nieuwe college van B&W. De gemeenteraad zal de programmabegroti ng  in zijn vergadering van  november  bespreken en er een besluit over nemen. 

		
Begroting	

2018		
Begroting	

2019	
Begroting	

2020	
Begroting	

2021	
Begroting	

2022	

Opbrengsten	 29.273.549	 31.098.516	 31.085.120	 31.155.216	 30.478.481	

Uitgaven	 29.148.059	 30.725.620	 30.628.294	 30.480.921	 30.215.357	

Begroot	resultaat	 125.490	 372.897	 456.826	 674.295	 263.124	

 

Begroting in één oogopslag: 
de uitgaven
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p  september  hee   de raad de heer drs. . . . emmens met terugwerkende kracht per 
1 september 2018 herbenoemd tot lid van de Rekenkamer Blaricum voor een periode van vier 
jaar. 

De heer Lemmens heeft  de afgelopen jaren professioneel en op verantwoordelijke wijze 
gefuncti oneerd als lid en vanaf juni 2 15 ook als penningmeester van de Rekenkamer BEL.

De totale opbrengsten (baten) van de gemeente Blaricum 
bedragen € 31,1 miljoen. De inkomsten bestaan uit de gemeen-
telijke belasti ngen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds 
en de overige eigen inkomsten. Deze worden door de gemeente 
ingezet voor alle eerdergenoemde zaken. 

Ook ontvangt de gemeente Blaricum opbrengsten waarvan al vast 
ligt waar de gemeente het aan moet uitgeven. Dit zijn zogenaamde 
doelhe   ngen, oft ewel he   ngen die bedoeld zijn om bepaalde 
gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden hiervan 
zijn de rioolhe   ng, de afvalsto  enhe   ng, maar ook de leges voor 
paspoorten en rijbewijzen. 
De he   ngen mogen niet meer opbrengen dan wat de taken 

kosten. De gemeente mag er dus  
  een winst op maken. Ook 

ontvangt de gemeente 
specifi eke doeluitke-

ringen vanuit het 
Rijk. Die mogen 
alleen uitgege-
ven worden aan 
specifi eke taken, 
zoals onderwijs-

achterstand. Als 
de gemeente hier 

geld van overhoudt, 
moet dit terug naar 

het Rijk. 

Begroting in één oogopslag: 
de opbrengsten

Woonlasten
In het coaliti eakkoord is afgesproken dat de B-lasten voor de inwoners niet sti jgen. m het 
nieuwe OZB-percentage te berekenen, is daarom rekening gehouden met de verwachte waarde-
sti jging van woningen en niet-woningen. et B-tarief is dus verlaagd met de gemiddelde  
waardesti jging van de woningen in onze gemeente. emiddeld nemen de B-lasten daarom 
niet toe in . De afvalsto  enhe   ng gaat niet omhoog, zelfs niet met een in  ati epercentage. 
Wel stellen we wederom voor om in  een eenmalige teruggave van de afvalsto  enhe   ng te 
doen. Deze teruggave wordt verrekend op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belasti ngen in 

. ot slot moeten wij de rioolhe   ng jaarlijks met n procent verhogen totdat een volledige 
kostendekkendheid is gerealiseerd. Dit is nodig om ook in de toekomst de riolering te kunnen 
blijven betalen. 

In de vergelijkende cijfers op 
basis van een gemiddelde 
woonwaarde komen de woon-
lasten in Blaricum veel hoger
uit dan veel andere gemeenten. 
Dit komt vooral door de
gemiddeld hoge waarde van 
de woningen in Blaricum. 
Wanneer we uitgaan van een 
gelijke woningwaarde dan 
blijken de verschillen niet 
meer zo groot. Bijvoorbeeld, 
in vergelijking met gemeente 
Huizen, wanneer de waarde van 
een huis gelijk is aan die van de 
gemiddelde waarde van Huizen, 
dan is een huishouden in Bla-
ricum € 10,- per maand meer 
kwijt aan gemeentelijke lasten.
  

De programmabegroti ng  ligt ter inzage tot aan de behandeling door de 
gemeenteraad in het rondetafelgesprek op  oktober en de raadsvergadering 
van  november . Dit op grond van arti kel , lid  emeentewet.  kunt 
de stukken inzien bij de recepti e in het gemeentehuis en in de hal van de B  
Combinati e. f kijk op www.blaricum.nl Bestuur  emeenteraad  
Vergaderingen  aadsvergadering  november .

TI  Alti jd al willen weten hoe de gemeente Blaricum ervoor staat op gemeente-
lijke thema’s als fi nanciën, duurzaamheid en jeugd, of de cijfers van Blaricum wil-
len vergelijken met die van andere gemeenten of het gemiddelde in Nederland? 
Bezoek hiervoor de website waarstaatjegemeente.nl

Waar vind ik alle informatie?

	

  een winst op maken. Ook 
ontvangt de gemeente 

specifi eke doeluitke-

Voetbal hoeft  niet snel te gaan om leuk en gezond te zijn. 
Dat bewijst Walking Football, waarbij in wandeltempo op 
een klein veld wordt gespeeld. Bent u vijft ig jaar of ouder? 
U kunt zich aanmelden via de website van SV Laren ’99: 
www.svlaren99.nl Maak gebruik van de twee grati s proef-
lessen en kijk of het wat voor u is

KOM ANDELVOETBALLEN Herbenoeming lid van de Rekenkamer BEL

	

Per	huishouden meerpers. 1-persoons
OZB	0,055100% 187,27								 187,27													
Rioolheffing 212,57								 212,57													
Afvalstoffenheffing 303,72								 228,00													
TOTAAL	HUIZEN 703,56								 627,84													

Per	huishouden meerpers. 1-persoons
OZB	0,110618% 375,96								 375,96													
Rioolheffing 206,65								 206,65													
Afvalstoffenheffing 277,68								 138,84													
jaarli jkse	teruggave -30,00									 -15,00														
TOTAAL	BLARICUM 830,29								 706,45													

HUIZEN

BLARICUM

BEREKENING	lokale	lasten	bij	een	WOZ-waarde	van	€	
339.873

g
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•  De openbare ruimte, waaronder wegen, openbaar groen en afschrijvingen 
van investeringen. 

•  Maatschappelijke opgaven binnen het sociaal domein (alles op het gebied van 
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Sluitende programma-
begroting 2019

et college presenteert een begroti ng die voor zowel  als op lange termijn een 
ruim voordelig saldo laat zien. et begroti ngssaldo is positi ef voor de jaren  
tot en met 2022.

Deze programmabegroti ng geeft  volledig invulling aan de opgaven voor het nieuwe 
college. Deze opgaven zijn vastgelegd in het collegeprogramma ‘Blaricum een 
zelfstandig en authenti ek dorp in het Gooi’ dat op 19 juni 2 18 is vastgesteld. De 
komende jaren wordt onder andere extra aandacht gegeven aan: 

•  elfstandigheid. Vasthouden aan een goed bestuurde en zelfstandige gemeente 
Blaricum.

•  ransparante bestuurssti jl. Met een transparante bestuurssti jl streven naar een zo 
breed mogelijk draagvlak op basis van consensus in de raad.
  aatschappelijke initi ati even. Meer inspelen op maatschappelijke initi ati even. 
Niet aangeven waarom dingen niet kunnen, maar positi ef meedenken en 
waarderen.

•  Sociale cohesie. De sociale cohesie in ons dorp is erg belangrijk. Daarom gaan we 
de sociale en culturele eigenheden en f sieke kenmerken behouden en versterken.

Ook blijft  voor het college zeer belangrijk dat er opti male aandacht is voor de pri-
maire dienstverlening zoals die door de inwoners dagelijks wordt ervaren. Daarnaast 
wordt vooral gewerkt aan het behoud van het dorpse karakter, aan het geven van 
kwaliteitsimpulsen aan de centrumgebieden en aan het sti muleren van ontmoeti n-
gen.

et trots presenteert het nieuwe college zijn eerste begro  ng. en solide en ruim sluitende meerjarenbegro  ng 01  - 0 . 
Hierdoor is het mogelijk om veel van de wensen uit het collegeprogramma uit te kunnen voeren. ndanks deze posi  eve resultaten 
blij   het belangrijk dat wij heel goed kijken naar onze uitgaven. In de toekomst komen er uitdagingen waarvan we nog niet weten wat 
de impact is. Denk bijvoorbeeld aan grote infrastructurele projecten en het duurzaam bouwen. f aan de plannen voor een volledige 
verbetering van de f sieke leefomgeving in Blaricum en niet te vergeten de grote opgave op het gebied van het sociaal domein. 

atuurlijk hebben wij hiervoor wel risicoreserves opgenomen, maar voorzich  gheid blij   geboden. 

De komende jaren streven we, zoals door 
ons aangegeven in het coali  eakkoord, naar 
gelijkblijvende lasten voor onze inwoners. 

 jgt de woningwaarde dan gaat het B-
percentage omlaag. oncreet betekent dit 
gemiddeld gelijkblijvende B-lasten voor de 
komende jaren. 

ok de afvalsto  enhe   ng gaat niet omhoog. elfs niet met een in  a  ecorrec  e. 
el stellen we voor om voor 01  weer een eenmalige teruggave aan de inwoners te 

doen van de afvalsto  enhe   ng. Deze vindt u terug op uw nota en wordt op de afval-
sto  enhe   ng in mindering gebracht. m de investeringen voor rioleringen dekkend 
te houden, is het helaas wel nodig om de rioolhe   ng met n procent te verhogen. 

ortom, ook al zi  en we  nancieel in een wat ruimer jasje, we blijven goed le  en op 
onze uitgaven. e maken weloverwogen keuzes voor ons dorp.  kunt ervan uitgaan 
dat het publiek geld goed besteed wordt en dat dit ook zo blij  . ij hebben er alle 
vertrouwen in dat de gemeente met deze begro  ng verder bouwt aan een goed 
bestuurde en zelfstandige gemeente Blaricum, met een gezamenlijk ambtenaren-
apparaat met emnes en aren  de B  ombina  e. 

Blaricum, een zelfstandig, authen  ek dorp in het ooi  

amens het college van burgemeester en wethouders,
Anne-Marie Kennis,
Wethouder Financiën

Begroting gemeente Blaricum 2019

lk jaar stelt de gemeente de begroti ng vast. In deze begroti ng staan de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. et college van burgemeester en wethouders 
hee   voor de gemeente Blaricum een programmabegroti ng gemaakt voor , met een doorkijk naar de jaren  tot en met . et is de eerste begroti ng van het 
nieuwe college van B&W. De gemeenteraad zal de programmabegroti ng  in zijn vergadering van  november  bespreken en er een besluit over nemen. 

		
Begroting	

2018		
Begroting	

2019	
Begroting	

2020	
Begroting	

2021	
Begroting	

2022	

Opbrengsten	 29.273.549	 31.098.516	 31.085.120	 31.155.216	 30.478.481	

Uitgaven	 29.148.059	 30.725.620	 30.628.294	 30.480.921	 30.215.357	

Begroot	resultaat	 125.490	 372.897	 456.826	 674.295	 263.124	

 

Begroting in één oogopslag: 
de uitgaven
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p  september  hee   de raad de heer drs. . . . emmens met terugwerkende kracht per 
1 september 2018 herbenoemd tot lid van de Rekenkamer Blaricum voor een periode van vier 
jaar. 

De heer Lemmens heeft  de afgelopen jaren professioneel en op verantwoordelijke wijze 
gefuncti oneerd als lid en vanaf juni 2 15 ook als penningmeester van de Rekenkamer BEL.

De totale opbrengsten (baten) van de gemeente Blaricum 
bedragen € 31,1 miljoen. De inkomsten bestaan uit de gemeen-
telijke belasti ngen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds 
en de overige eigen inkomsten. Deze worden door de gemeente 
ingezet voor alle eerdergenoemde zaken. 

Ook ontvangt de gemeente Blaricum opbrengsten waarvan al vast 
ligt waar de gemeente het aan moet uitgeven. Dit zijn zogenaamde 
doelhe   ngen, oft ewel he   ngen die bedoeld zijn om bepaalde 
gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden hiervan 
zijn de rioolhe   ng, de afvalsto  enhe   ng, maar ook de leges voor 
paspoorten en rijbewijzen. 
De he   ngen mogen niet meer opbrengen dan wat de taken 

kosten. De gemeente mag er dus  
  een winst op maken. Ook 

ontvangt de gemeente 
specifi eke doeluitke-

ringen vanuit het 
Rijk. Die mogen 
alleen uitgege-
ven worden aan 
specifi eke taken, 
zoals onderwijs-

achterstand. Als 
de gemeente hier 

geld van overhoudt, 
moet dit terug naar 

het Rijk. 

Begroting in één oogopslag: 
de opbrengsten

Woonlasten
In het coaliti eakkoord is afgesproken dat de B-lasten voor de inwoners niet sti jgen. m het 
nieuwe OZB-percentage te berekenen, is daarom rekening gehouden met de verwachte waarde-
sti jging van woningen en niet-woningen. et B-tarief is dus verlaagd met de gemiddelde  
waardesti jging van de woningen in onze gemeente. emiddeld nemen de B-lasten daarom 
niet toe in . De afvalsto  enhe   ng gaat niet omhoog, zelfs niet met een in  ati epercentage. 
Wel stellen we wederom voor om in  een eenmalige teruggave van de afvalsto  enhe   ng te 
doen. Deze teruggave wordt verrekend op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belasti ngen in 

. ot slot moeten wij de rioolhe   ng jaarlijks met n procent verhogen totdat een volledige 
kostendekkendheid is gerealiseerd. Dit is nodig om ook in de toekomst de riolering te kunnen 
blijven betalen. 

In de vergelijkende cijfers op 
basis van een gemiddelde 
woonwaarde komen de woon-
lasten in Blaricum veel hoger
uit dan veel andere gemeenten. 
Dit komt vooral door de
gemiddeld hoge waarde van 
de woningen in Blaricum. 
Wanneer we uitgaan van een 
gelijke woningwaarde dan 
blijken de verschillen niet 
meer zo groot. Bijvoorbeeld, 
in vergelijking met gemeente 
Huizen, wanneer de waarde van 
een huis gelijk is aan die van de 
gemiddelde waarde van Huizen, 
dan is een huishouden in Bla-
ricum € 10,- per maand meer 
kwijt aan gemeentelijke lasten.
  

De programmabegroti ng  ligt ter inzage tot aan de behandeling door de 
gemeenteraad in het rondetafelgesprek op  oktober en de raadsvergadering 
van  november . Dit op grond van arti kel , lid  emeentewet.  kunt 
de stukken inzien bij de recepti e in het gemeentehuis en in de hal van de B  
Combinati e. f kijk op www.blaricum.nl Bestuur  emeenteraad  
Vergaderingen  aadsvergadering  november .

TI  Alti jd al willen weten hoe de gemeente Blaricum ervoor staat op gemeente-
lijke thema’s als fi nanciën, duurzaamheid en jeugd, of de cijfers van Blaricum wil-
len vergelijken met die van andere gemeenten of het gemiddelde in Nederland? 
Bezoek hiervoor de website waarstaatjegemeente.nl

Waar vind ik alle informatie?

	

  een winst op maken. Ook 
ontvangt de gemeente 

specifi eke doeluitke-

Voetbal hoeft  niet snel te gaan om leuk en gezond te zijn. 
Dat bewijst Walking Football, waarbij in wandeltempo op 
een klein veld wordt gespeeld. Bent u vijft ig jaar of ouder? 
U kunt zich aanmelden via de website van SV Laren ’99: 
www.svlaren99.nl Maak gebruik van de twee grati s proef-
lessen en kijk of het wat voor u is

KOM ANDELVOETBALLEN Herbenoeming lid van de Rekenkamer BEL

	

Per	huishouden meerpers. 1-persoons
OZB	0,055100% 187,27								 187,27													
Rioolheffing 212,57								 212,57													
Afvalstoffenheffing 303,72								 228,00													
TOTAAL	HUIZEN 703,56								 627,84													

Per	huishouden meerpers. 1-persoons
OZB	0,110618% 375,96								 375,96													
Rioolheffing 206,65								 206,65													
Afvalstoffenheffing 277,68								 138,84													
jaarli jkse	teruggave -30,00									 -15,00														
TOTAAL	BLARICUM 830,29								 706,45													

HUIZEN

BLARICUM

BEREKENING	lokale	lasten	bij	een	WOZ-waarde	van	€	
339.873

g
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Familieberichten
Overleden
12-09-2018  Maria Hendrika Johanna 

Post de Gooijer,  
geboren 16-04-1937

13-09-2018  Hans Veerman,  
geboren 25-08-1943

22-09-2018  Elisabeth Louise Maria 
(Els) Vos,  
geboren 11-06-1952

04-10-2018   Gijsbertus Henricus 
Johannes (Bep)Borsen, 
Geboren 21-01-1943

Geboren 
26-06-2018  Isa Margriet Annelie 

Pollemans
31-08-2018  Valentijn Adriaan Simon 

Veenman
04-09-2018  Roseline Vienne den 

Rooijen
07-09-2018  Sweder Christiaan Fons-

Benjamin Appels
12-09-2018 Fien Madelief Brouwer
17-09-2018 Maud Jill ter Haar
24-09-2018  Dolores Stefke 

Wilhelmina Driesse
29-09-2018 Elisa Eleonora Heldens
03-20-2018 Boris Jan Urbaan
03-10-2018  Noah Mex van 

Oosterbaan

Huwelijken/partnerschap
10-09-2018  Leon Jacob van Urk 

Dam en Ramona Johanna 
Catharina Beemsterboer

Colofon
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Dorpsagenda
EXPOSITIES
Historische Kring t/m 18 nov exposeert 
Marja Ormeling. Openingstijden HKB: 
don 20.00-22.00 uur en zat 14.00-16.00 
uur. www.historischekringblaricum.nl.
Papageno Huis 17 nov t/m 9 dec expo-
sitie Bianca Landgraaf. Informatie over  
de kunstenaars en openingstijden  
van deze verkooptentoonstelling op  
blog.galeriebiancalandgraaf.nl.
Gijselman Exposities van 8 t/m 18 nov 
expositie Oud-Egyptische kunst. Ope-
ningstijden: don 8 t/m 11 nov 14.00-
19.00 uur en don 15 t/m zon 18 nov 
14.00-19.00 uur. Adres: Drift 6 Laren.

WELZIJN/ CULTUUR
In Memoriam Avond - Algemene Be-
graafplaats De Woensberg herden-
kingsavond op 9 nov 17.30-21.30 uur, 
waar overledenen worden herdacht 
door vele lichtjes bij de graven te ont-
steken. I.s.m. de Historische Kring  
Blaricum worden dia´s en foto’s van gra-
ven van gedenkwaardige mensen die rus-
ten op deze begraafplaats getoond zoals: 
kunstenaars, musici, architecten, weten-
schappers, bekende televisie persoon-
lijkheden en belangwekkende dorpsge-
noten. Info: Henk de Boer (beheerder), 
Lies Verver  06-18830727 of vincentgm-
brugman@gmail.com.
Schaken helaas bestaat er in ons dorp 

zelf geen schaakclub, maar in de BEL-ge-
meenten zijn er voldoende mogelijkhe-
den; op donderdag bij ’t Dikke Torentje 
in Eemnes of op vrijdag in Laren. Vooral 
in Laren is men dringend op zoek naar 
nieuwe leden. Met name jongeren tussen 
16 en 30 jaar zijn van harte welkom. En 
wil je tegen een ex-Nederlands kampioen 
spelen, dat kan! Informatie: 06-12194831 
of pkreuning@beeldengeluid.nl.
Koor Timeless is op zoek naar mannen-
stemmen. Het koor (30 leden) heeft om 
de week op don-avond een repetitie in de 
St. Vituskerk. Ze omlijsten met eigen-
tijdse (pop)muziek vieringen en evene-
menten. Mocht je het leuk vinden om te 
zingen, zing dan met ze mee! Kom vrij-

blijvend eens repeteren. Voor meer info: 
vosdeveen@casema.nl.
Carols in ’t Gooi wil ook dit jaar weer 
een gelegenheidskoor van rond de 120 
mensen bij elkaar krijgen. Na drie repeti-
ties in het Vitusgebouw resulteert dit dan 
in een optreden, met begeleiding van de 
Koninklijke Brassband Utrecht, solisten 
en Ad Visser die het alternatieve kerst-
verhaal zal vertellen. De artistieke en 
muzikale leiding is in handen van Mar-
lies Huitink. Repetities op zat-ochtend 
17 nov, 1 en 8 dec. De generale repetitie 
vindt plaats op di-avond 11 dec en de uit-
voering is op 15 dec, om 20.15 uur in de 
St. Vituskerk. 
Aanmelden www.carolsintgooi.nl.

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 november-
nummer inleveren uiterlijk 1 november. 

Blaricum toen...

In hei & wei no 429 (27 sept 2013) heb ik een artikel geschreven over de 
laatste wielerronde van Blaricum, gehouden op Koninginnedag 1958.  
Deze leverde een onverwachte winnaar op; de toen veertienjarige 
Hans van Ede.  De wielerronde op gewone fietsen werd van 1949 tot 1958 
gehouden. Na 60 jaar vond er dit jaar op 27 mei weer een wielerronde 
plaats, ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Oranjevereniging. 
Deze editie werd gewonnen door de zestienjarige Rick de Ruijgt uit 
Eemnes. 

Op de foto ziet u links deelnemer en 
bekende Blaricummer Jan de Jong 
(1920-1982), de grondlegger van 
bloemen- en plantencentrum De Jong 
aan de Capittenweg. Het bedrijf is per 
1 augustus dit jaar helaas opgehouden 
te bestaan. Jan was in Blaricum be-
kend van zijn vaders kant als ‘Jan van 
Lammert van Klaassie’ en van zijn 
moeders kant als ‘Jan van Mina van 
Gerrit van Lijs’. Beide ouders hadden 
de achternaam De Jong. Ook werd hij 
‘Jan Koen’ genoemd. Geen verwijzing 
naar Fanny Blankers-Koen, Jan deed 
namelijk ook aan hardlopen. 

De naam stamt uit zijn lagere school-
tijd; in de klas werd over ontdekkings-
reizigers gesproken en kwam Jan Pie-
ter Zn. Coen aan de orde. Later die 
dag zat Jan te suffen in de schoolbank 
(after-lunchdip zouden we nu zeggen) 
en toen de meester hem iets vroeg, 
schrok hij wakker en riep ‘Jan Pieter 
Zn. Coen’, tot grote verbazing van de 
meester en tot hilariteit van zijn klas-
genoten. Vanaf die tijd noemden men 
hem Jan Koen.

Sport was zijn leven
Jan was een sportieve man. Als hij 
werk had in Amsterdam, ging het per-
soneel met de auto naar huis en Jan 
trok zijn hardloop outfit aan en begon 
hardlopend aan de terugreis. Naast 
hardlopen deed hij ook aan skiën. Als 
er maar een beetje sneeuw lag, kwam 
je Jan met een van zijn kinderen of 
kinderen uit de buurt op de lange 
latten tegen. Ook was hij medeorga-
nisator van de Capittenloop, die ver-
schillende jaren in de omgeving van 
de Schapendrift en Eemnesserweg is 
gehouden. Op de foto, met zicht op 
het Kerkplein voor de St. Vituskerk, is 
goed te zien dat het een koud voorjaar 
was dat jaar. De bomen voor de kerk 
en pastorie hebben nog helemaal geen 
begin van blaadjes, iets wat eind april 
al wel goed mogelijk is. Die twee bo-
men zijn net als Jan al vele jaren ver-
leden tijd, maar zo’n mooie foto doet 
alles weer herbeleven. 

Aangeleverd door Frans Ruijter, en 
met dank aan de familie de Jong voor 
de foto.

17 november kunt u een kijkje nemen 
in het vernieuwde afscheidscentrum 
van Uitvaartverzorging Van Vuure in 
Laren. 

Zo krijgt u informatie over de laatste ont-
wikkelingen zoals de duurzame uitvaart, 
kunt u worden voorgelicht over de vele 
(vernieuwde) mogelijkheden rondom 
afscheid nemen, begraven of cremeren 
en staan de specialisten klaar om al uw 
vragen te beantwoorden. U bent van harte 
welkom van 14.00-16.00 uur aan de Eem-
nesserweg 11. Niet in de gelegenheid? 
Maakt u dan vrijblijvend een afspraak 
voor een persoonlijke rondleiding, tel. 
6247531. 
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