
Blaricumse kunst 
raakt je!

Blaricum is kunststad van het jaar 
2018. Net op de valreep van dit jaar 
pakken 24 Blaricumse kunstenaars 
nog een keer uit met een gezamenlijke 
expositie. Onder de titel ‘Blaricumse 
kunst raakt je!’ heeft de pop-up ga-
lerie tot doel inspiratie te geven voor 
leuke persoonlijke cadeaus voor de ko-
mende feestdagen. 

Elke kunstenaar heeft daartoe de uitda-
ging meegekregen meerdere betaalbare 
kunstwerkjes van maximaal 15x15x15 
cm aan te leveren. Het wordt een zeer 
gevarieerde expositie, met schilderijen, 
beelden, glasobjecten, papierkunst, kera-

miek, fotocollages, mixed media, siera-
den en borduurschilderijen. 

Informatie
Zaterdag 24 en zondag 25 november 
van 12.00-17.00 uur en 19.00-21.30 
uur, Atelier Liek-art Noolseweg 1 (par-
keren op Oranjeweitje). Voor de deelne-
mende kunstenaars zie ‘exposities’ op 
www.liek-art.com.

Sinterklaas
Nog een paar nachtjes slapen en dan 
komt Sinterklaas weer naar Neder-
land en op zat 24 nov komen Sint 
en zijn pieten ook naar Blaricum; 
’s ochtends naar de Bijvanck en in de 
middag zal Sint het oude dorp bezoe-
ken. 

Het programma begint bij de Malbak 
om 11.30 uur en bij de muziektent in 
het oude dorp om 14.30 uur. Je kunt 
ook meelopen met de stoet van Sinter-
klaas; om 11.15 uur in de Bijvanck bij de 
speeltuin aan de Hoofdweg en om 14.15 
uur in het oude dorp bij de Kruiskuil. 
Voor de route en verdere informatie zie 
www.oranjeverenigingblaricum.nl. 
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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 Dick Jonkers
In de afgelopen jaren is in het Eemmeer met enige regelmaat een zeearend 
gesignaleerd.  In januari waren het er opeens twee, die bij elkaar vertoefden. 
Hun verschijning leidde tot onrust onder vogelliefhebbers: Zou er een paar 
gaan broeden? 

Paarvorming vindt bij zeearenden al 
plaats in de wintermaanden. In januari 
werd baltsgedrag gesignaleerd van de 
zeearenden rond het eiland. Zou het tot 
een vestiging komen? Een stukje ge-
schiedenis. Waterrijke terreinen zijn hun 
leefgebied. Nadat de zeearend een aan-
tal eeuwen als broedvogel ontbrak, vond 
in 2006 de eerste hervestiging plaats in 
de Oostvaardersplassen. Geleidelijk aan 
nam het aantal paren toe. Behalve hier 
waren er in 2017 nog zestien andere 
plaatsen waar werd gebroed, waaronder 
het Lauwersmeer, Roggebotzand en de 
Biesbosch. Het Eemmeer en omgeving 
zou passen in het plaatje van een nieuwe 
locatie.

De vliegende deur
De zeearenden, die zich ophouden bij de 
Dode Hond, zijn imposante roofvogels. 
Vogelboeken geven als spanwijdte van 
de vleugels zo’n 200-250 centimeter op. 
Daarom wordt hij ook wel ‘de vliegende 
deur’ genoemd. De grootte is zo’n 70-
90 cm. Het zijn dus geen vogels, die de 
waarnemers snel over het hoofd konden 

zien. Na de eerste waarnemingen van de 
twee zeearenden, zag men baltsvluchten; 
een bijzondere wijze van vliegen, verge-
lijkbaar met hofmakerij. Uiteindelijk zou 
dit gedrag moeten leiden tot een broedpo-
ging. Voor de Vogelwerkgroep het Gooi 
en Omstreken was dit een aanleiding om 
tot actie over te gaan. Er werd op 12 fe-
bruari om bescherming gevraagd bij de 
beheerders (Staatsbosbeheer en Natuur-
monumenten). Die volgde onmiddellijk. 
Twee dagen later troffen medewerkers 
van de Omgevingsdienst en Natuurmo-
numenten zeearenden aan bij een bijna 
gereedgekomen nest met een middel-
lijn van meer dan een meter. Het eiland 
kreeg per direct de status van rustgebied. 
Verbodsborden werden geplaatst bij de 
toegang tot de ringdijk. Bovendien zijn 
toen enkele bomen omgehaald om een 
fysieke barrière te creëren en het toezicht 
werd verscherpt.

Lusthof voor vogel- en andere 
natuurliefhebbers
De ontstane situatie door de vestiging van 
het zeearendpaar bood tal van kansen om 

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

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

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

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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

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

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

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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

DE  EREGALERIJ VAN 
HOOFDSPONSORS EN  SPONSORSZeearend, broedvogel op Dode Hond

Verhuisplannen?

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

 

Verhuisplannen?

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

 

ACUPUNCTUUR
IN DE LLOODS

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

Vervolg op pagina 3

Zeearend: ‘de vliegende deur’

Hei&wei_nr513.indd   1 13-11-18   12:20



Apetrots op Pim 

Geboren en getogen in Blaricum, stu-
deren en werken elders, nu terug in ’t 
Gooi; Pim Volkers, naast zijn werk een 
enthousiast wildlife-fotograaf. 

Deze foto staat in ‘Remembering Great 
Apes’, een boek waarvan de opbrengst 
voor 100% naar het goede doel gaat; be-
scherming van wilde dieren. In dit boek 
(de derde in de ‘Remembering-serie’) 
staan foto’s van zeer vooraanstaande fo-
tografen, maar ook van tien onbekende 
amateurfotografen, die slechts één foto 
mochten insturen om in aanmerking te 
komen voor plaatsing in het boek en de 
bijbehorende expositie. Uit 1000 inzen-
dingen is deze prachtige foto gekozen. 
In de maand december exposeert Pim bij 
bar & restaurant Cortenaer in Den Haag. 
www.rememberingwildlife.com.

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Een frontaaltje 

Het gebeurde deze zomer 
op de parkeerplaats bij de 
supermarkt. Een fl eurige 
dame stapt vol trots uit haar 
nieuwe, glanzende Fiat 500. 
Een vriendin van haar komt 
aanlopen en roept enthousiast: 
‘Wat ziet dié er mooi uit! Wat 
een beauty. Maar ben je daar 
wel voldoende in beschermd?’ 
De fl eurige dame, geruststel-
lend: ‘Ja helemaal. Wees maar 
niet bang. Laatst heb ik een 
“frontaaltje” gehad op de A1 
en wat denk je, ik loop nog 
steeds!’ Ongeloofl ijk. 
Over geluk gesproken… Op 
de snelweg een frontale bot-
sing? Dat overkomt alleen een 
spookrijder en dan meestal 
met dodelijke afl oop. Maar zij 
leeft nog, en hoe! Wat is dat 
frontaaltje van haar dan wel? 
Dit raadsel bleef maar rond-
spoken in mijn hoofd. 

Maar een wonder, nu ik dit 
opschrijf, komt de oplossing 
zomaar bij mij naar boven. 
Een opdoemende fi le, ze zit 
iéts te dicht op de auto voor 
haar, ze remt te laat en botst 
er op. Niet hard, maar wel 
vervelend. Kleine auto sterke 
voorkant. Ik kan het mis heb-
ben. Denk van niet.  Opval-
lend is dat de oplossing zich 
zo spontaan aandient. En dat 
na zo’n lange tijd. Dat brein 
van mij toch. Soms net een 
weigerend springpaard. 

Het overkomt me vaker. 
Vandaag nog wilde ik iets 
ophalen uit de kelder. Sta daar 
beneden, kijk in het rond en 
weet niet meer waarvoor. Ga 
naar boven en begin weer van 
voren af aan. Onder proestend 
gelach van mijn vrouw. Meelij 
is dan ver te zoeken.  
Wat me ook wel eens overkomt 
is dat ik een bekende ontmoet 
in de winkel. Afgeleid door 
hoeveel tomaten ik zal kopen, 
sta ik opeens met mijn mond 
vol tanden: ik weet de naam 
van die persoon niet meer! Die 
komt pas naar boven als ik 
weer op straat sta. Daar heb je 
toch niets meer aan? Ik weet ‘t 
even niet meer. Misschien een 
frontaaltje van mijn brein?
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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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Rechtswinkel, nog niet bij 
iedereen bekend
door Marjolijn Schat
Ruzie met uw huisbaas, een dreigend ontslag, vragen over uw erfenis, niet eens 
met een opgelegde boete, een aankomende echtscheiding, problemen met uw 
buren over de erfscheiding…  De Rechtswinkel in Laren heeft wekelijks op 
woensdagavond van 19.30 tot 20.30 (met uitzondering van de schoolvakanties) 
een inloopspreekuur voor bewoners uit Laren, Blaricum en Eemnes. U hoeft 
geen afspraak te maken en kunt gewoon binnenlopen om hier kosteloos uw 
juridische vragen voor te leggen aan ervaren juristen.

U kunt al uw vragen stellen op het ge-
bied van arbeidsrecht (zoals ontslag of 
loonkwesties), het familierecht (echt-
scheidingen, alimentatie, erfeniskwes-
ties), sociale wetgeving en strafrecht (bij 
bijvoorbeeld dagvaardingen en opgeleg-
de boetes). Maar ook als u juridische pro-
blemen heeft met gemeente-instellingen 
of met derden zoals familie en buren. Het 
team van de Rechtswinkel zal u op weg 
helpen naar een oplossing van uw proble-
men; zo nodig zullen ze u doorverwijzen 
naar de juiste instantie of een advocaat. 

Het team van de Rechtswinkel
Het team bestaat uit negen juristen, ieder 
met zijn/haar eigen expertise. Er zijn op 
de woensdagavond tijdens het spreekuur 
altijd twee juristen uit het team aanwe-
zig in het Brinkhuis te Laren. Een van 
de rechtswinkeliers is dorpsgenote Le-
ontine Bredius van advocatenkantoor 
Gooische Meesters: ‘De Rechtswinkel 
is laagdrempelig, je hoeft je niet aan te 
melden, kunt gewoon binnenlopen, er 
zijn geen kosten aan verbonden en er 
zijn altijd minimaal twee juristen aanwe-
zig zodat we iedereen zo goed mogelijk 
kunnen helpen.’ 

Leontine vervolgt: ‘In ons dorp en nabije 
omgeving bestond geen rechtswinkel en 
wij vonden dit een gemis voor het dorp. 
Toen wij van het Brinkhuis de mogelijk-
heid kregen om het spreekuur daar te 
houden zijn wij daar in 2014 met enthou-
siasme gestart. Het Brinkhuis is een fi j-
ne plek hiervoor. En het doet ons iedere
week weer goed, als wij mensen weer 
een stukje op weg hebben kunnen helpen 
met voor hen vaak grote problemen.’

Leontine Bredius van de Rechtswinkel

Rechtswinkel Laren
Inloopspreekuur woensdag 

19.30-20.30 uur
(m.u.v. schoolvakanties)

Zonder afspraak en geen kosten
Brinkhuis Laren
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te genieten van deze majestueuze vogels. 
De ontwikkelingen rond het gebeuren 
werden gevolgd vanaf de vaste wal. Wie 
dat wilde, kon gegevens verzamelen, 
onder voorbehoud, dat die  activiteiten 
waar dan ook niet tot verstoring zou-
den leiden. Een prima uitkijkpunt was 
de Eemmeerdijk aan de noordzijde van 
het eiland, waar het nest aan de overzijde 
van  het Eemmeer op de Dode Hond in  
een boom zat. Op drie zaterdagen in 
maart zijn de hele dag waarnemingen 
uitgevoerd vanaf het talud van de A27 
met een goed uitzicht op het eiland. Ook 
in de polders tussen de A27 en de Eem 
is geobserveerd. Een greep uit de verza-
melde feiten: Voedsel werd bemachtigd 
vanuit een zitplaats of vliegend. Er is 
prooiaanvoer gezien  van watervogels 
(meerkoet en smient), weidevogels (tu-
reluur of grutto). Ook van vissen  (bra-
sem) en onbekende soorten, waarvan 
resten niet meer te herkennen waren. 
Vissen zijn favoriete prooidieren. In  
juli een werd een in volle vaart aanvlie-
gende zeearend gezien, die door een 
ooievaar met gestrekte poten werd geat-
taqueerd. 

Het broedsel had succes. Eén jong is 
uitgevlogen. Hopelijk wordt het nest in 
2019 weer bezet en kan men weer volop 
genieten van de aanblik van de ganzen- 
arenden, zoals hun volksnaam luidt in 
Eemland.
 
De Dode Hond
De naam schijnt ontstaan te zijn door de 
dood van de hond van een schipper, die 
daar had aangelegd. Het dier liet het le-
ven in het slibdepot. Het natuurreservaat 
valt onder de gemeente Blaricum en is 

eigendom van Staatsbosbeheer. Aan de 
oostpunt bevindt zich een steiger voor 
eventuele dagrecreatie. Er kan gewan-
deld worden over de ringdijk rond het 
eiland. Het gebied daarbinnen is een 
ondoordringbare wildernis. De Dode  
Hond is een rustig gebied; ideaal 
voor planten en dieren. Tot 2018 is de  
aanwezigheid vastgesteld van 48 ver-
schillende soorten broedvogels, waar-
onder vier soorten roofvogels. Van de 
zoogdieren houden zich er onder andere 
reeën op.

Straatnamen verklaard… Windvang

door Frans Ruijter
De betekenis van windvang is onder 
andere de hoeveelheid wind die een 
zeilschip vangt om vooruit te komen, 
of het recht van een molenaar om de 
wind vrij te kunnen vangen voor zijn 
molen zonder belemmeringen van be-
bouwing en of bosschages. Hier in Bla-
ricum ligt het anders. Om de naam te 
kunnen verklaren, zal ik eerst uitleg-
gen waar deze weg loopt. Op die ma-
nier hoop ik dat de betekenis al helder 
wordt…

In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
kocht de gemeente Blaricum een stuk 
grond aan. Deze grond lag grofweg ge-
zegd in de hoek Stachouwerweg, Fran-
sepad, Schapendrift en de Meent. De 
gemeente had als doel deze te ontwik-
kelen voor woningbouw, zowel voor de 
sociale huur als de vrije sector. Omdat 
de oostenwind toen nog vrijelijk vanaf 
de Oostermeent het dorp in kon waaien, 
fungeerden de eerste woningen daar min 
of meer als ‘windvangers’. De Windvang 
is in twee fases ontwikkeld. Half jaren 
vijftig van de vorige eeuw werd het eer-
ste gedeelte bebouwd, dat loopt van de 
Hazeleger tot aan de Schapendrift. Begin 
jaren zestig werd het gedeelte tussen het 
Fransepad en de Hazeleger ontwikkeld, 
eveneens onder de naam Windvang. In 
het begin van de zeventiger jaren  zijn 
er ook woningen gebouwd aan de even 
zijde van dit gedeelte van de Windvang, 
maar deze maakten deel uit van het 
bouwplan ‘Rigterskamp’.  

Participatie
Door deze woningbouw groeide ook het 
aantal kinderen in dit gedeelte van het 
dorp, want er werden in die tijd meer-
dere woningen opgeleverd in deze om-
geving. Er ontstond behoefte om een 
veilige speelgelegenheid voor de kin-
deren te creëren. Dit gebeurde door een 
heel actief comité, onder leiding van de 
toenmalige gemeentesecretaris en tevens 
buurtbewoner de heer L.T. Lieve. De ge-
meente stelde een stuk grond op de hoek 
Windvang - Hazeleger ter beschikking 
voor een symbolische huur van fl.5,- per 

jaar. Het comité kreeg van de firma H. 
v.d. Bergh en zonen aan de Brinklaan de 
constructiewerkplaats ter beschikking 
om in de avonduren de gekregen speel-
toestellen van speeltuinverenigingen uit 
Laren en Eemnes op te knappen en nieu-
we te fabriceren. Een geweldig stukje 
burgerparticipatie. 

Op zaterdag 8 juni 1963 werd deze 
speeltuin officieel geopend door burge-
meester M. Tydeman en de voorzitter de 
heer L.T. Lieve. In 1964 werd de heer 
Lieve benoemd tot burgemeester van 
Westerbork, waar hij zich met succes 
heeft ingespannen om het museumdorp 
Orvelte op te richten. 

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66
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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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Bianca Landgraaf; kunsttentoonstelling in het Papageno Huis
door Greet Volkers
Van 17 november t/m 9 december heeft Bianca Landgraaf, dorpsgenoot en galeriehoudster, een bijzondere kunsttentoonstelling in de concertzaal van het 
Papageno Huis. Er is werk te zien van Anneke Elhorst, Mirian Jacobs, Gerard Höweler, Annette Jalilova (FR), Gerrit Langedijk, Le Thi Hien (VN) 
en Mieke Pontier. 

Tijdens deze expositie zijn er verschil-
lende extra activiteiten, zo is er iedere 
zondag het gebruikelijke koffieconcert 
door masterstudenten van het Conser-
vatorium van Amsterdam (reserveren 
noodzaak). Ook is het mogelijk dat, op 
afspraak, de kunstenaars Anneke El-
horst, Mirian Jacobs of Mieke Pontier u 
meenemen langs hun werk om er met u 
over te praten. 

Kinderen en kunst met een grote K
‘Werkende ouders kampen vaak met tijd-
gebrek, ook de agenda van onze jeugd zit 
best vol en scholen hebben steeds min-
der ruimte om cultuur in hun program-
ma op te nemen. Daarom is er, naar mijn 
mening, een belangrijke taak voor diege-
nen die terugkijken op een druk en werk-
zaam leven. De grootouders! Deze nodig 
ik dan ook van harte uit voor een bezoek. 

En ouders zijn natuurlijk ook welkom.’ 
De kleinzoon van Bianca, Kimi van  
13 jaar, geeft op vrijdagmiddagen van-
af 15.00 uur voor jonge bezoekers in de 
leeftijd van 6-13 jaar, vergezeld door 
een (groot)ouder, een speciale rondlei-
ding langs de schilderijen en beelden. 
‘Ik heb zelf van heel dichtbij mogen er-
varen hoe een omgeving waar kunst en 
kunstenaars de normaalste zaak van de 

wereld zijn, leidt tot een andere kijk op 
de wereld en het vermogen om te kij-
ken en na te denken over het waarom.  
Kimi was van kleins af aan wekelijks  
in de galerie en ging mee naar tentoon-
stellingen en de ateliers van de kunste-
naars.’ 

Informatie
U bent allen welkom in het Papageno 
huis waar de koffie met appeltaart heer-
lijk is. Of voor een lunch. Openingstij-
den: maandag en dinsdag op afspraak, 
woensdag 11.00-18.00 uur, (woensdag 
5 dec gesloten), donderdag en vrijdag 
15.00-18.00, zaterdag 11.00-18.00 uur, 
zondag 13.00-18.00 uur. 
Rondleidingen door Kimi en de kun-
stenaars en voor de lezingen van Mieke 
Pontier aanmelden via 06-27080353 of 
info@galeriebiancalandgraaf.nl. 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

rin laan 8-10
1261   laric m
el. 035  531 66 33

www.sme eri erg .nl
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Werk van de Larense keramiek en glaskunstenaar Mieke Pontier, Mieke 
zal op 24 nov en 1 dec om 16.00 uur aan de hand van digitale beelden een 
lezing houden over haar leven als glas- en keramiek kunstenaarBianca Landgraaf

Opheffers en handhavers
door Jan Greven
De toon blijft (bijna) steeds hoffelijk. Emoties worden zo veel mogelijk buiten 
de deur gehouden. Maar handhavers (tien zetels/meerderheid) en opheffers 
(vijf zetels/minderheid) gaan zich steeds meer tegen elkaar afzetten. Iedere 
raadsvergadering een beetje meer. Dat gaat zo.

Handhavers: we horen van iedereen om 
ons heen dat Blaricum zijn zelfstandig-
heid moet handhaven. 
Opheffers: de meeste mensen die wij 
spreken kan die zelfstandigheid nauwe-
lijks schelen, vaak zijn ze voor een fusie. 
Handhavers: samenwerking in de BEL 
combinatie zit elf jaar na de oprichting 
op het goede spoor. Het begin was moei-
lijk. Maar dat kwam door de crisis. 
Opheffers: de BEL functioneert nog 
steeds niet zoals dat zou moeten; kijk 
eens naar het onverminderd hoge ziekte-
verzuim. 
Handhavers: zes BEL-ambtenaren zijn 
niet werk gerelateerd ernstig ziek. Zo 
kom je aan dat hoge percentage. Maar er 

wordt echt wat aan gedaan. 
Handhavers: we willen verkassen naar de 
provincie Utrecht en hebben, samen met 
Laren, de minister van Binnenlandse Za-
ken per brief om toestemming gevraagd. 
Opheffers: die brief is ontijdig. Er staat 
bovendien niet in dat een minderheid 
van één derde van de Raad er heel an-
ders over denkt. In een democratie zou 
je dat uit respect voor de minderheid wel 
moeten doen. 
Handhavers: helemaal niet nodig. Een 
met meerderheid genomen besluit is een 
beluit van de hele Raad. 
Opheffers: waarom heeft het College van 
Burgemeester en Wethouders die brief 
zo maar ondertekend? Heeft het College 

geen eigen verantwoordelijkheid?
Handhavers: nee, het College voert ge-
woon het besluit van de Raad uit.  
Opheffers: jullie zitten in een ivoren to-
ren. Jullie luisteren niet naar de burgers. 
Geef de burgers een goed overzicht van 
alle voors en tegens van hetzij fusie het-
zij zelfstandig blijven en raadpleeg de 
burgers op korte termijn. Bij voorkeur 
nog dit jaar. 
Handhavers: Raadpleging van de bur-
gers komt er zeker, maar later in het 
nieuwe jaar. Jullie termijn is veel te kort.
Opheffers: noem nou eens vijf thema’s, 
die door niet te fuseren een meerwaarde 
zouden behouden. 
Handhavers: jullie willen alleen maar 
efficiency, ook al gaat dat ten koste van 
de betrokkenheid van de burgers. 
Opheffers: er zijn nu drie burgemeesters, 
negen wethouders, drie secretarissen en 
42 raadsleden op 30.000 inwoners. Is dat 
niet wat te veel van het goede? Boven-

dien zeggen de drie colleges van B&W 
van de BEL-gemeentes wel dat ze goed 
met elkaar samen werken, maar is dat 
echt zo?
Handhavers: er wordt uitstekend samen-
gewerkt. 
Opheffers: zelfs de APV’s (Algemene 
Politie Verordeningen) zijn niet op elkaar 
afgestemd. In Blaricum mag je geen bal-
lon oplaten wegens plastic vervuiling, in 
Laren wel. 
Handhavers: onze eigen Raad heeft dat 
ballonbesluit genomen. Laren niet. Daar 
zie je aan hoe goed het is dat Blaricum 
een zelfstandige gemeente blijft. 

Zo gaat het heen en weer. Een avond 
lang. Echte discussie is het al lang niet 
meer. Zou je zo’n debat niet moeten stu-
ren nu er misschien nog wat te sturen 
valt? Ik denk aan de toekomst. Soms zie 
ik, hoe het herindelingsbesluit ook uit 
valt, jaren van chagrijn en verbittering.

Een deel van de verkoop tijdens deze 
verkooptentoonstelling zal ten goede 

komen aan het Papageno Huis. 
Zie voor meer informatie op 

blog.galeriebiancalandgraaf.nl 
en op www.papageno.nl
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Samen één en kom bij mekander
Eén van de plekken waar Bia de af-
gelopen tien jaar heeft gewerkt is in 
Suriname in het dorp Pikin Slee. Het 
is een van de grootste traditionele 
Saramakaanse Marrondorpen, aan 
de bovenloop van de Surinamerivier, 
midden in het regenwoud. Hier leeft 
men nog van wat de natuur te bieden 
heeft. Elektriciteit is er maar een paar 
uur en vervoer van mens, have en goed 
gaat via de rivier. ‘Vrouwen hebben 
zich verenigd in Fiti a wan (= samen 
één) en bestaat onder andere uit een 
naaigroep en een 
kunstnijverheids-
klas voor kinderen. 
De producten die 
gemaakt worden, 
zijn voor eigen 
gebruik maar ook 
voor de verkoop. 
Een groep man-
nen, die de echte 
Rastafari leefwijze 
aanhangen, beslo-
ten om natuurlijke 
bronnen van het 
gebied duurzaam 
te benutten, voor 
onder meer het ver-
vaardigen van meu-
bels om ook op die 
manier inkomsten 
te verwerven. Zij richtten de stichting 
Totomboti (naam van een spechtsoort) 
op en bouwden de werkplaats voor de 
vrouwen. Mede dankzij hen is er het 
museum Saamakamarronmuseum, 
wat ook weer inkomsten genereert.’ 
Bia en nog twee anderen hebben de 
stichting Ko-makandi (= kom bij me-
kander) in het leven geroepen om de 
initiatieven van de vrouwen te onder-
steunen. Bia gaat zo’n twee maanden 
per jaar naar Suriname om ook in da-
den haar steentje bij te dragen.

Geeft Acht!
Momenteel heeft Bia met Els Rijer-
se en Barbara Houwers de expositie 
‘Geeft Acht! Schone kunst van mi-
litaire kleding’. Textielafval is een 
groeiend probleem, ook bij het leger. 
In opdracht van het Waterliniemuseum 
is een tentoonstelling gerealiseerd met 

oplossingen voor deze ‘afvalunifor-
men’. ‘Het gebruik en de verwerking 
van uniformen is aan strikte regels 
gebonden, want een uniform mag niet 
zomaar terugkeren in de maatschappij. 
Gebleken is in het verleden dat uni-
formen in verkeerde handen terecht 
kwamen zoals bij de IS. In de kleding 
zitten codes die we ook niet mochten 
gebruiken, want deze leiden terug naar 
de drager. Je gaat nadenken over het 
verhaal achter die uniformen, eigen-
lijk wel heftig. Wij hebben van de uni-
formen papier gemaakt, een leerzaam 

en bijzonder proces, 
en daarvan een in-
stallatie, het is heel 
mooi geworden. Op 
9 november is de 
opening geweest en 
de expo is nog te 
bezichtigen tot en 
met 7 april 2019.’

Sprookjes en 
Kunstcommissie
Een van haar hui-
dige soloprojecten 
is het zich verdie-
pen in sprookjes 
en waar veel men-
sen denken dat een 
sprookje eindigt 
met: ‘Eind goed, al 

goed’, weet Bia te melden dat het einde 
vaak minder rooskleurig is en dat veel 
sprookjes een strenge met harde hand 
geleide opvoedkundige waarde heb-
ben. In collageachtige tekenwerkstuk-
ken geeft Bia vorm aan deze sprook-
jes. Bia is aangesloten bij de Stichting 
kunst en cultuur Blaricum waar zij om 
de zoveel jaar meedoet aan de Atelier-
route. Sinds maart dit jaar is Bia ook 
lid van de Kunstcommissie Blaricum. 
Zij kon gelijk meedraaien met de  
verschillende activiteiten rond Blari-
cum Kunststad 2018. Bia: ‘Het werk 
in de kunst gaat altijd door en kunst is 
meer dan een schilderij of een beeld.’ 
Haar missie is om dit ook te laten  
zien.

www.komakandi.nl, www.totomboti.nl
Fiti a wan via www.facebook.com
www.waterliniemuseum.nl

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

Altijd in de 
keuken achter de 
potten en pannen
Rieka Wattimena 1937-2018 

Rieka ging in 1954 vanuit Indonesië 
naar Amsterdam en werd keukenhulp 
bij restaurant Bali in de Leidsestraat, 
een begrip destijds. Ze leerde hier de 
fijne kneepjes van het Indonesisch ko-
ken. 

In 1980 startte ze samen met haar man 
en hun zeven kinderen in de prachtige 
boerderij aan het Achterom restaurant 
Merpatis; Izaak gastheer, de zoons in de 
bediening en Rieka met haar (schoon)
dochters in de keuken. Ze groeide uit tot 
de moeder van de Indonesische keuken 
en Merpatis werd een groot succes. Vele 
bekenden (van Frank Rijkaard tot prinses 
Juliana) en vele onbekenden hebben de 
weg naar haar restaurant weten te vinden. 
En allen zullen zich haar vast herinneren 
als de lieve en bescheiden vrouw, die je 
altijd in de keuken achter de potten en 
pannen kon vinden. 

Rieka Wattimena 1937-2018

Even voorstellen… Bia Maas

door Gerda Jellema
‘We kennen het nog uit onze kindertijd; broekzakken vol, met steentjes, takjes, 
schelpen. Wie kent het niet; het grote plezier en het kunnen wegdromen bij 
de dingen die je hebt gevonden. De kunst is om het onder je handen te laten 
versmelten tot een beeld.’ Bia Maas, kunstenares, vertelt.

Bia vervolgt: ‘De oorsprong van het cre-
eren, maken, is zo dichtbij. Vaak ligt het 
op straat. Meestal worden het bij mij te-
keningen maar ook foto’s, collages en 
schilderijen. Het is een associatieve reis 
en bijeensprokkelen van beelden.’ Bia ge-
boren in Laren en via Eemnes, nu 22 jaar 
woonachtig in Blaricum. Oorspronkelijk 
opgeleid tot docent tekenen. Zij heeft de 

kunstacademie afgerond en deels in Span-
je heeft zij een master in de kunst gedaan. 
Bia heeft altijd veel gereisd, maar ziet 
Blaricum en omgeving als haar rustpunt 
van waaruit ze kan vertrekken. Het reizen 
heeft haar veel gebracht, qua ideeën, en 
qua het staan in het leven. Bia geeft haar 
kennis graag door en ziet dat delen, zowel 
kennis als materie ook een noodzaak is.
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Hoe is het nu met…?

door Marloek de Greeff
Van 2012 tot en met 2014 stonden er leerlingen uit groep 8 in de spotlights. Ze 
hadden allemaal zin in de middelbare school en hun toekomst. Wat zijn ze na de 
basisschool gaan doen? Roos Bloemen zat in 2012 in groep 8 van de OBB.

Gooimeer Brouwerij, 
de speciaalbrouwerij van ’t Gooi
door Nelliëtte van Wijck
Aan de Binnendelta is sinds 1 oktober jl. Gooimeer Brouwerij gevestigd en
inmiddels feestelijk geopend. Wil van den Broek en Rudy van der Schagt zijn 
de trotse eigenaren. 

Ze hebben elkaar acht jaar geleden ont-
moet bij het Huizer Bierbrouwers Gilde, 
een club van amateurbierbrouwers die 
maandelijks bij elkaar komen. Wil gaf 
er een bierbrouwcursus en Rudy was een 
van de enthousiaste cursisten. Eind 2016 
kwam ’t Gooise Biergilde langs met de 
vraag of er interesse was om hun bier-
brouwerij voort te zetten. Wil en Rudy 
zijn serieus in gesprek gegaan en beslo-
ten de stap te wagen. Ze gingen op zoek 
naar een bedrijfsruimte in de buurt van 
het Gooimeer en die vonden ze in de 
Blaricummermeent.

Het brouwproces
Op één dag kan er maximaal 200 liter 
bier gebrouwen worden. Vervolgens 
wordt er dan drie weken niet gebrouwen, 
omdat het bier door een gistingsproces  
moet gaan voordat het geschikt is voor 
consumptie; eerst de hoofdgisting, ge-
volgd door het ‘uitzakken’ in een vol-
gende tank en uiteindelijk het rijpen. 
Na een maand is het bier dan klaar voor 
consumptie en kan het gebotteld worden. 
In de brouwerij wordt een groot assorti-
ment biersoorten gebrouwen. ‘Van heel 
licht witbier tot heel donker zwaar bier 
en alles hier tussen. Eigenlijk is er voor 
elke bierliefhebber wel een biertje.’ Alle 
kleine ‘batches’, de proefbrouwtjes, 
worden hier gebrouwen. ‘We laten de 
proefbrouwtjes proeven op ’t Gilde en 
door klanten. Als het bier goedgekeurd 
is en we willen het op grote schaal gaan 

brouwen, dan besteden we het uit aan een 
grote brouwerij elders in het land omdat 
wij dat qua capaciteit niet aankunnen.’

Special label en cursus bierbrouwen
Het is mogelijk om een klantgericht bier-
tje te laten brouwen, een special label. 
Bijvoorbeeld toen de imkervereniging in 
Bussum 100 jaar bestond, heeft de Gooi-
meer Brouwerij 700 liter bier met honing 
gebrouwen. ‘Maar 50 liter kan ook hoor.’ 
Wil geeft al jaren cursussen bierbrouwen 
en dat zet hij hier ook voort. Aan deze 
tweedaagse cursus kan met maximaal 
zes personen deelgenomen worden. De 
cursus bestaat uit een brouwdag waar-
op, naast uitleg van alle ins en outs, het 
bier daadwerkelijk gebrouwen wordt. 
Na ongeveer vier weken vindt de botte-
lingdag plaats waarop de cursisten het 
zelf gebrouwen bier in de flesjes doen. 
Wil en Rudy willen in de toekomst ook 
bierproeverijen gaan houden, er kunnen 
biertaps gehuurd worden en ze hebben 
een webwinkel. Het assortiment van de 
Gooimeer Brouwerij is ook verkrijgbaar 
in verschillende supermarkten en deli-
catessenwinkels in het Gooi.

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
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Wil van Gooimeer Brouwerij 

 Roos 2018

Gooimeer Brouwerij
Binnendelta 4-L

www.gooimeerbrouwerij.nl
035-2042005Roos in hei & wei 387, 2012

Hoe is het met je Roos?
Het gaat goed! 

Ben je klaar met de middelbare school?
Ik doe nu de Hotelschool in Utrecht. Ik 
woon nog in Blaricum en ga heen en 
weer naar school met mijn scooter en 
de trein. De hotelschool vind ik echt 
heel leuk. 

Hoe vond je de middelbare school?
In groep 8 had ik gekozen voor MYP 
op Laar en Berg. Daar ben ik wel mee 
begonnen, maar ik ben later naar Luzac 
en HIP gegaan. 

Heb je de OBB gemist?
Ha, ha, ja! Ik miste het gemak. De 
school was dichtbij en je had geen ver-
plichtingen. Je liep de klas uit en had 
helemaal niets meer aan je hoofd. Na 
groep 8 is dat wel anders, dan draait al-
les toch vooral om school en huiswerk. 
En de middelbare school was veel ver-
der weg.

Zie je nog klasgenootjes van toen?
Niet veel meer. Een paar nog omdat 
onze moeders contact met elkaar heb-
ben. In mijn middelbareschooltijd heb 
ik nieuwe vrienden gemaakt en daar 
ga ik nog wel veel mee om. Samen uit-
gaan, bij elkaar logeren, leuke dingen 
doen. 

Doe je nog hetzelfde in je vrije tijd?
Na groep 8 ben ik vrij snel gestopt met 
paardrijden omdat het te veel tijd kost-
te. Hockey heb ik nog wel lang gedaan, 
ik ben daar nu pas mee gestopt nu ik 
in Utrecht op school zit. En ik had een 
bijbaantje in de horeca. Zo ben ik ook 
op het idee gekomen om de hotelschool 
te doen!

Wat wil je nu worden?
In groep 8 was dat nog dierenarts of 
juf. Voor dierenarts vond ik het vak-
kenpakket te lastig en toen ik naar de 
voorlichting op de pabo ging, voelde ik 
meteen dat juf niets voor mij is. Ik weet 
nog niet precies wat ik wil worden, 
maar met de hotelschool kun je heel 
veel kanten op, dus dat komt wel goed. 
Ik ga verschillende stages doen. Begin 
volgend jaar begin ik daar al mee, met 
een stage op Curaçao. 

Heb je nog een tip voor groep 
8-leerlingen?
Maak een goede keuze voor de middel-
bare school! Kies niet voor een school 
omdat je vrienden daar heen gaan, 
maar voor een school die bij je past, 
waar je je goed voelt. 
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De droom van Joep de Jong

door Anne Soutendijk
‘Ik ben een tegendraadse boer.’ Afgestudeerd in Wageningen (Dierwetenschap-
pen) heeft Joep (25) zo zijn eigen ideeën over wat een boer hoort te zijn. Hij is 
zorgelijk over de ‘boerenstand’. Een boer hoort geen speculant in agrarische 
grond te zijn, geen massaproducent van dieren die op basis van ver ontwikkelde 
genetica maximaal presteren, maar nooit naar buiten komen. Alles draait om 
hoog rendement met als gevolg minimale duurzaamheid. ‘Zo’n boer wil ík niet 
worden.’

Joep is de opvolger bij ’t Werckpaert. 
Zijn ouders runnen de zorgboerderij, 
hij is druk bezig de verkoop van eigen 
producten van de grond te krijgen. ‘Van 
mijn studiejaar ben ik een van de weini-
gen die boer wil worden. En dan ga ik het 
juist niet zo doen zoals ik geleerd heb! 
Ik ben een “controversiële” boer! Mijn 
passie is kleinschaligheid; wat runde-
ren, schapen, kippen, eieren, groenten, 
bloemen en graan. Een boer moet weer 
aanzien krijgen, passie hebben, buiten 
willen zijn en respect voor de natuur en 
de dieren uitdragen. Dat kan goed in die 
kleinschaligheid. Die kans heb ik hier. 
We hebben wat grond rondom Blari-
cum, het Singerweitje naast de boerderij 
en ruimte voor een winkel. Ik wil mijn 
producten rechtstreeks aan de gebruiker 
verkopen. Dát maakt het boer zijn leuk, 
je hoort de mening van de klant en ik kan 
vertellen over wat ik verbouw. En de eer-
ste winst is, dat op de lange duur mijn 
grond verbetert in plaats van verschraalt 
door jarenlang werken met pesticiden, 

uitgereden meststoffen, preventieve anti-
biotica en veredelingsproducten.’

Blaarkoppen en lentelammetjes
Joeps droom is om komend voorjaar een 
winkel te openen in verse producten, die 
ze zelf produceren, zonder kunstgrepen. 
Vers van het land, geen tussenschakels en 
het seizoen volgend. ‘Bij de supermarkt 
koop je het hele jaar eieren, hier niet. Een 
kip in de rui legt namelijk weinig, maar 
loopt wel het hele jaar vrij in het gras, eet 
biologisch voer en legt heerlijke eitjes en 
is uiteindelijk een veel lekkerder kip! We 
verbouwen graan als voer voor kippen 
en paarden en voeren zo minder brok-
ken. We houden schapen voor begrazing, 
het vlees is geen doel, maar we gaan 
proberen of de Blaricummers van verse 
lamskoteletjes en -bout houden. We heb-
ben 22 gezonde Groninger Blaarkoppen 

in de wei staan en slachten er nu 4-6 per 
jaar. Als de winkel er is, kunnen we naast 
rundvlees ook lamsvlees en kippen gaan 
verkopen. En salades, rucola en andere 
groenten en voor de liefhebbers specia-
le tomaten als San Marzano, Cillegino 
(cherry) tomaatjes en van die hele grote 
tomaten.’

Start-up boer 
Onzeker vraagt Joep: ‘De vraag is of er 
genoeg mensen zijn, die verse seizoen-
producten willen kopen en bereid zijn 
een eerlijke prijs hiervoor te betalen?’ 
Misschien zie ik het verkeerd, maar er 
zijn hier gek genoeg haast geen boeren 
waar je producten van eigen teelt kunt 
kopen, dus zal een boerderijwinkel hier 
goed passen. ‘De winkel is nog een 
denkproces; waar is belangstelling voor, 
kan dat geproduceerd worden, kan ik er 
van leven, vullen we aan met duurzame 
producten van andere collega’s, hoeveel 
dagen open, wie gaat de winkel runnen.’ 

Joep zucht er maar eens van… een start-
up boer heeft veel aan zijn hoofd!

De Boerderijwinkel is in wording. Hei & 
wei blijft Joep volgen.
www.werckpaert.nl en 
info@werkpart.nl.

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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Het Blaricums Gemengd Koor
door Marjolijn Schat
Bij het Blaricums Gemengd Koor (BGK), dat inmiddels 34 jaar bestaat, staan 
zingen én gezelligheid hoog in het vaandel; er wordt eenmaal per week op de 
woensdagavond in dorpshuis Blaercom gerepeteerd, en na een paar uurtjes 
zingen wordt er altijd gezellig nagepraat onder het genot van een glaasje.

De repertoirkeuze krijgt veel aandacht; een muziekcommissie, bestaande uit koorle-
den en dirigent Lex Barten, zoekt naar een altijd goede mix van verschillende stuk-
ken waar voldoende uitdaging voor de koorleden in zit. Het koor wordt ondersteund 
door pianiste Karina Kantarova. Jaarlijks geeft het BGK diverse concerten. Traditie 
is inmiddels het jaarlijkse kerstconcert in een van de kerken in ons dorp of nabije 
omgeving. Dit jaar vindt het concert plaats op zondag 16 december om 15.00 uur in 
de Johanneskerk in Laren.
 
Op zoek naar bassen en tenoren
Het koor is op zoek naar nieuwe 
zangstemmen, met name bassen 
en tenoren. Komt u eens langs op 
onze repetities? Zie http://www.
bgk-koor.nl voor verdere informa-
tie en contactgegevens.

De kerstboomverkoop bij het 
‘Meelmuisje’ in een nieuw jasje
door Frans Ruijter
Op de hoek Meentweg - Burgemeester Heerschopweg worden elk jaar vanaf 
de laatste week van november kerstbomen verkocht door de fi rma Vos. Zoon 
Lambert is daar, zowel in de voorbereiding als met de daadwerkelijke verkoop, 
ontzettend druk mee. Een paar handen die hem helpen, zijn welkom. En dit 
jaar gaat Lambert hulp krijgen bij de verkoop van de kerstbomen en huis-, 
tuin- en kerstdecoraties.

José Borsen-Hilhorst gaat hem daarbij 
helpen. José is een meer dan verdien-
stelijk schilderes, met een grote liefde 
voor het boerenleven en haar omgeving. 
Mooie schilderijen, van vee dat op stal 
staat en of in de polder loopt, sieren me-
nig huiskamer. Ook zullen velen José 
kennen als verkoopster bij bakkerij Tet-
teroo in het winkelcentrum van de Bij-
vanck. Dat heeft ze ruim 35 jaar met 
plezier gedaan. Zij zocht een nieuwe uit-
daging en in goed overleg met Lambert 
Vos en zijn moeder Gerrie is dat op deze 
manier gevonden. Natuurlijk stel je doe-
len als je aan iets nieuws begint en voor 
José is dat minimaal vijftig kerstbomen 
meer verkopen dan in 2017. Uiteraard 
mogen dit er, wat José en Lambert be-
treft, ook gerust veel meer worden. Ook 
kunt u deze periode bij de Meelmuis 
terecht voor de aankoop van door José 
vervaardigde creaties. Wij van hei & hei 
wensen José en Lambert goede zaken 
toe en hopen dat het in 2019 en de jaren 
daarna een vervolg krijgt.  

Hei&wei_nr513.indd   7 13-11-18   12:20



De tentoonstelling ‘Heden en Verleden’ is vrijdag 9 november in het gemeentehuis 
van laricum geopend. et was een mooie start van de ati onale unstweek die van 
10 tot en met 18 november plaatsvindt. 

Blaricum is ‘Kunststad van het jaar 2018’. 
Voor de tentoonstelling zijn dan ook 
werken geselecteerd uit de gemeente-
lijke collecti e, waarvan sommige al een 
ti jd niet meer publiekelijk te zien zijn 
geweest. Burgemeester Joan de Zwart-
Bloch opende deze bijzondere e positi e, 
die is georganiseerd door de kunstcom-

missie. Diana Kostman, kunsthistorica 
en lid van de kunstcommissie, vertelde 
vervolgens over het kinderkunstproject 
dat in september plaatsvond.

De hele maand november te 
bezichtigen
Bent u benieuwd naar de pareltjes uit 
de kunstcollecti e van de gemeente 
Blaricum? De tentoonstelling is de hele 
maand november op dinsdag- en don-
derdagochtend in het gemeentehuis te 

bezoeken. Op afspraak kunt u ook buiten 
deze ochtenden langskomen. Neemt 
u hiervoor contact op met de heer 
Gerbe van der Woude, telefoonnummer 
06 - 51 36 44 66.
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon  14 035

E-mail  info@blaricum.nl

Website  www.blaricum.nl

BEL Combinati e
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon  14 035

E-mail  info@belcombinati e.nl

Website  www.belcombinati e.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u ti jdens de openingsti jden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon  14 035

Di. t/m vr. van 08.00 – 15.30 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon  14 035

Sociale wijkteams
Telefoon  035 - 750 41 38

E-mail  sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website  digitaalsociaalpleinhbel.nl

Benieuwd naar kunstcollectie van de gemeente Blaricum?

De provincie Noord-Holland, ge-
meente laricum  Agrarische ti chti ng 
Blaricum, Staatsbosbeheer en vijf par-
ti culieren ruilen  verkopen en kopen 
onderling hun eigendom. 

Daarmee ontstaat een aaneengesloten 
natuurgebied van negenti g hectare, 
waarmee ook het open landschap in 
de polder wordt hersteld en behou-
den. Woensdag 7 november onder-
tekenden de parti jen de overeenkomst 
in het gemeentehuis van Blaricum.

Leefgebied voor weidevogels
Voor het cre ren van een opti maal 
leefgebied past de provincie de 

inrichti ng van het gebied wat aan. Zo 
worden de oevers vlakker gemaakt en 
greppels hersteld. Het werk hiervoor 
wordt gestart na het broedseizoen 
in 2019. In het natuurgebied blijft  agra-
risch gebruik mogelijk, voor zover dit 
past bij het leefgebied voor weidevo-
gels, zoals grutt o’s en kieviten.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur)  
Toen ik in december 2016 begon als 

gedeputeerde was dit mijn allereerste 
gebiedsakkoord dat ik ondertekende. 
En nu we twee jaar verder zijn, ben ik 
dan ook heel trots dat het ons gelukt 
is om dit te realiseren. De natuur en 
met name de weidevogel zal hiervan 
pro  teren en daar doen we het voor.

KAVELRUIL VOOR WEIDEVOGELS IN POLDER DE KAMPEN

Blaricum is vijfde geworden als schoonste winkelgebied van Nederland in de cate-
gorie kleine gemeenten. De organisati e NederlandSchoon organiseert de jaarlijkse 
verkiezing, die steeds populairder wordt bij gemeenten. Blaricum behaalde een 7,7 
als schoonscore. 

Hoe schoon is Blaricum? 
De schoonscore die wordt behaald is 
het rapportcijfer dat bezoekers hebben 
gegeven op vragen als hoe schoon de 
bezoeker het winkelgebied ervaart. Denk 
aan mate van (zwerf)afval, vervuiling 
door gra   ti  of sti ckers, de aanwezigheid 
van (schone) afvalbakken, de staat van 
het meubilair, de groenaankleding en 
het groenonderhoud. Ook het gevoel 
van veiligheid dat bezoekers in het 

gebied overdag en ’s avonds ervaren, 
telt mee in de score. Bezoekers gaven de 
gemeente Blaricum een score van 7,7 
als schoonscore. Deze score is boven het 
gemiddelde in Nederland (7) en 0.2 punt 
minder dan buurgemeente Laren, die op 
de tweede plek eindigde met een 7.9. 
Een mooie prestati e , vindt ook wet-

houder Liesbeth Boersen. Zeker omdat 
Blaricum voor de eerste keer meedoet. 
Bezoekers en Blaricummers vinden het 

hier schoon en veilig. Daar mogen we 
echt trots op zijn. Met dank aan de
grote inzet van de medewerkers van 
de buitendienst en aan de inzet van 
bewoners en ondernemers zelf

Meer weten over de 
beoordeling van Blaricum? 
NederlandSchoon werkt al 25 jaar met 
bedrijven, inwoners en maatschappelij-
ke instanti es om zwerfafval aan te pak-
ken en ervoor te zorgen dat een schone 
omgeving de norm wordt en blijft . 
Kijk op www.nederlandschoon.nl

Blaricum behaalt 5e plaats in schoonste winkelgebiedverkiezing Nederland

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
bekijkt samen met Diana Kostman en 
Gerbe van der Woude de expositi e.  

SAMEN HOUDEN 
WE HET HIER 
SCHOON

NederlandSchoon_SWV_Poster_A0_WT.indd   1 02/05/2018   10:12
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AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Kooltjespad 5, 1261 DN, het oprichten 
van een woning

• Van der Veenlaan 11, 1261 WW,  
het plaatsen van een hekwerk en 
toegangspoort 

• Statenkamer 18, 1261 XK, het maken 
van een uitweg 

• Eemnesserweg 22 e, 1261 HG,  
het vellen van 22 bomen

• Eemnesserweg 23 a en b, 1261 HE,  
het vergroten van een kelder

• Blei 1, 1261 PG, het vellen van een 
boom 

• Deltazijde 3-01, 1261 ZM, het bouwen 
van een nieuwe woning

• Nijhofflaan 37 t/m 43 en 11 t/m 29, 
1262 AP, bouwen van 14 woningen 
Deelplan D2a

• Professor Brouwerlaan 6, 1262 AD, het 
vergroten van een berging 

• Waterschapslaan 13, 1261 JR, het aan-
leggen van een vijver

• Harmsen van der Beeklaan 1, 2, 16 en 
19, 1262 AS, het wijzigen van een aan-
tal onderdelen op een reeds verleende 
vergunning

• Zuiderzeedreef 17 en 32, 1262 AE, het 
wijzigen van een aantal onderdelen op 
een reeds verleende vergunning

• Laantje van Toonder 34, 1262 AM, het 
wijzigen van een aantal onderdelen op 
een reeds verleende vergunning

• Carmiggeltlaan 2 en 4, 1262 AN, het 
wijzigen van een aantal onderdelen op 
een reeds verleende vergunning

• Koning Willem III-laan 6, 1261 AD, het 
plaatsen van een hek

• Sectie C nummer 1881, het vellen van 
7 bomen

• Professor Brouwerlaan 4a, 1262 AD, 
het plaatsen van een dakkapel

• Torenlaan 43, 1261 GC, het renoveren 
van de kap en plaatsen van een dak-
raam

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kooltjespad 5, 1261 DN, het oprichten 
van een woning

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Bloemlandseweg 4, 1261 BA,  
het oprichten van een villa

• Capittenweg 44, 1261 JN, het oprich-
ten van een vrijstaande woning

• Binnendelta 12, 12 01 t/m 12. 102, 
1261 ntb, het bouwen van  
kleinschalige bedrijfsunits

• Bierweg 17, 1261 BJ, het oprichten van 
een nieuwbouwwoning en het  
aanleggen van een uitrit

• Statenkamer 24, 1261 XK, het  
uitbreiden van de achter- en zijgevel

• Dokter Catzlaan 5, 1261 CD, het plaat-
sen van een hekwerk

• Meentzoom 4, 1261 XA, het legaliseren 
van een tijdelijke clubgebouw

• Blei 13, 1261 PG, uitbreiden van de 
woning

• Eemnesserweg 23a en 23b, 1261 HE, 
het vergroten van een kelder

• Torenlaan 22, 1261 GD, het vellen van 
4 bomen

• Bergweg 46, 1261 XV, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Bierweg 9, 1261 BJ, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Capittenweg 34, 1261 JN, het vellen 
van 2 bomen (Gem. Kaplijst 2018)

• Capittenweg 71a, 1261 JL, het vellen 
van 2 bomen (Gem. Kaplijst 2018)

• De Maten (parkje), 1261 TA, het vellen 
van 2 bomen (Gem. Kaplijst 2018)

• De Noord 21,1261 DR,  het vellen van 1 
boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Het Domein 43, 1261 JP, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Dwarslaan 2, 1261 BB, het vellen van 1 
boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Eemnesserweg 22b,1261 HG, het vel-
len van 2 bomen (Gem. Kaplijst 2018)

• Eemnesserweg voor 27,1261 HE, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Elbertsveen achter 5 aan zijde Evenaar, 
1261 VP, het vellen van 2 bomen (Gem. 
Kaplijst 2018)

• Elbertsveen achter 7 aan zijde Eve-
naar,1261 VP, het vellen van 2 bomen 
(Gem. Kaplijst 2018)

• Grenslaan (bosplantsoen), 1261 GS, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Grenslaan 3, 1261 GS, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Grenslaan 5, 1261 GS, het vellen van  

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Grenslaan 67, 1261 GS, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Havik 14, 1261 SZ, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Havik 18, 1261 SZ, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Hazeleger 1, 1261 TW, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Holleweg 13, 1261 BW, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Hoofdweg 20, 1261 RH, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Houtwal 27, 1261 BC, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Houtwal 31, 1261 BC,  het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Kauw 9, 1261 SK, het vellen van 1 
boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Kogge 6, 1261 VK, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Kogge 8, 1261 VK, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Kogge 14, 1261 VK, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Kogge 22, 1261 VK, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Koning Willem III Laan 8, 1261 AD,  het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Langwagen 54, 1261 KL, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Langwagen achter 27, 1261 KJ, het vel-
len van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Langwagen achter 29, 1261 KJ, het vel-
len van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Levensboom 27, 1261 MX, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Loverspad 20, 1261 PM, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Meentzoom 27, 1261 XA, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Meerkoet 18, 1261 RR, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Meerkoet 23, 1261 RP, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Meeuw achter nummer 18,1261 RT, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Meeuw 26, 1261 RT, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Melkweg 17,1261 GT, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Noolseweg 16, 1261 ED, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Noolseweg 21 zijde Verbeeklaan, 1261 
EA, het vellen van 1 boom  
(Gem. Kaplijst 2018)

• Oranje Nassaulaan tegenover 8, 1261 
AB, het vellen van 1 boom  
(Gem. Kaplijst 2018)

• Oranje Nassaulaan 15, 1261 AB, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Oude Renbaan 5, 1261 VS, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Prinses Julianalaan 9c, 1261 AH, het vel-
len van 2 bomen (Gem. Kaplijst 2018)

• Prinses Julianalaan 19, 1261 AH, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Raat 2, 1261 MA, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Raat naast 2, 1261 MA, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Reigerpad (parkje) 1261 KV, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Roerdomp tegenover 3, 1261 RX, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Rotondeweg naast 27, 1261 BE, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stam voor 13, 1261 PZ, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stam voor 15, 1261 PZ, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stam voor 19, 1275 CD, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stam voor 21, 1275 CD, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stobbe 24, 1261 PP, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stobbe achter 28, 1261 PP, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stobbe 37, 1261 PM, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• ’t Schaar voor 1, 1261 MP, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Verbeeklaan 3, 1261 CZ, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Verbindingsweg 8, 1261 EX, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Wallandlaan 1, 1261 CX, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Wallandlaan 3, 1261 CX, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Wallandlaan 37a, 1261 CX,  het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Wethouder de Klerkhof 8, 1261 TC, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Wethouder de Klerkhof 10, 1261 TC, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Windvang tegenover 17, 1261 TR, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Zwaluwenweg 6, 1261 GJ, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Zwaluwenweg 12, 1261 GJ,het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Zwaluwenweg 21, 1261 GH, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

GLADHEID BESTRIJDING
De gemeente Blaricum is er klaar 
voor om de komende maanden 
gladheid te voorkomen en te 
bestrijden. Alle informatie over onze 
gladheidbestrijding vindt u op 
www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Gladheidsbestrijding). 
Via @Gem_Blaricum op Twitter en 
@gemeente.blaricum op facebook 
blijft u op de hoogte van de strooi-
acties.
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De tentoonstelling ‘Heden en Verleden’ is vrijdag 9 november in het gemeentehuis 
van laricum geopend. et was een mooie start van de ati onale unstweek die van 
10 tot en met 18 november plaatsvindt. 

Blaricum is ‘Kunststad van het jaar 2018’. 
Voor de tentoonstelling zijn dan ook 
werken geselecteerd uit de gemeente-
lijke collecti e, waarvan sommige al een 
ti jd niet meer publiekelijk te zien zijn 
geweest. Burgemeester Joan de Zwart-
Bloch opende deze bijzondere e positi e, 
die is georganiseerd door de kunstcom-

missie. Diana Kostman, kunsthistorica 
en lid van de kunstcommissie, vertelde 
vervolgens over het kinderkunstproject 
dat in september plaatsvond.

De hele maand november te 
bezichtigen
Bent u benieuwd naar de pareltjes uit 
de kunstcollecti e van de gemeente 
Blaricum? De tentoonstelling is de hele 
maand november op dinsdag- en don-
derdagochtend in het gemeentehuis te 

bezoeken. Op afspraak kunt u ook buiten 
deze ochtenden langskomen. Neemt 
u hiervoor contact op met de heer 
Gerbe van der Woude, telefoonnummer 
06 - 51 36 44 66.
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon  14 035

E-mail  info@blaricum.nl

Website  www.blaricum.nl

BEL Combinati e
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon  14 035

E-mail  info@belcombinati e.nl

Website  www.belcombinati e.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u ti jdens de openingsti jden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon  14 035

Di. t/m vr. van 08.00 – 15.30 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon  14 035

Sociale wijkteams
Telefoon  035 - 750 41 38

E-mail  sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website  digitaalsociaalpleinhbel.nl

Benieuwd naar kunstcollectie van de gemeente Blaricum?

De provincie Noord-Holland, ge-
meente laricum  Agrarische ti chti ng 
Blaricum, Staatsbosbeheer en vijf par-
ti culieren ruilen  verkopen en kopen 
onderling hun eigendom. 

Daarmee ontstaat een aaneengesloten 
natuurgebied van negenti g hectare, 
waarmee ook het open landschap in 
de polder wordt hersteld en behou-
den. Woensdag 7 november onder-
tekenden de parti jen de overeenkomst 
in het gemeentehuis van Blaricum.

Leefgebied voor weidevogels
Voor het cre ren van een opti maal 
leefgebied past de provincie de 

inrichti ng van het gebied wat aan. Zo 
worden de oevers vlakker gemaakt en 
greppels hersteld. Het werk hiervoor 
wordt gestart na het broedseizoen 
in 2019. In het natuurgebied blijft  agra-
risch gebruik mogelijk, voor zover dit 
past bij het leefgebied voor weidevo-
gels, zoals grutt o’s en kieviten.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur)  
Toen ik in december 2016 begon als 

gedeputeerde was dit mijn allereerste 
gebiedsakkoord dat ik ondertekende. 
En nu we twee jaar verder zijn, ben ik 
dan ook heel trots dat het ons gelukt 
is om dit te realiseren. De natuur en 
met name de weidevogel zal hiervan 
pro  teren en daar doen we het voor.

KAVELRUIL VOOR WEIDEVOGELS IN POLDER DE KAMPEN

Blaricum is vijfde geworden als schoonste winkelgebied van Nederland in de cate-
gorie kleine gemeenten. De organisati e NederlandSchoon organiseert de jaarlijkse 
verkiezing, die steeds populairder wordt bij gemeenten. Blaricum behaalde een 7,7 
als schoonscore. 

Hoe schoon is Blaricum? 
De schoonscore die wordt behaald is 
het rapportcijfer dat bezoekers hebben 
gegeven op vragen als hoe schoon de 
bezoeker het winkelgebied ervaart. Denk 
aan mate van (zwerf)afval, vervuiling 
door gra   ti  of sti ckers, de aanwezigheid 
van (schone) afvalbakken, de staat van 
het meubilair, de groenaankleding en 
het groenonderhoud. Ook het gevoel 
van veiligheid dat bezoekers in het 

gebied overdag en ’s avonds ervaren, 
telt mee in de score. Bezoekers gaven de 
gemeente Blaricum een score van 7,7 
als schoonscore. Deze score is boven het 
gemiddelde in Nederland (7) en 0.2 punt 
minder dan buurgemeente Laren, die op 
de tweede plek eindigde met een 7.9. 
Een mooie prestati e , vindt ook wet-

houder Liesbeth Boersen. Zeker omdat 
Blaricum voor de eerste keer meedoet. 
Bezoekers en Blaricummers vinden het 

hier schoon en veilig. Daar mogen we 
echt trots op zijn. Met dank aan de
grote inzet van de medewerkers van 
de buitendienst en aan de inzet van 
bewoners en ondernemers zelf

Meer weten over de 
beoordeling van Blaricum? 
NederlandSchoon werkt al 25 jaar met 
bedrijven, inwoners en maatschappelij-
ke instanti es om zwerfafval aan te pak-
ken en ervoor te zorgen dat een schone 
omgeving de norm wordt en blijft . 
Kijk op www.nederlandschoon.nl

Blaricum behaalt 5e plaats in schoonste winkelgebiedverkiezing Nederland

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
bekijkt samen met Diana Kostman en 
Gerbe van der Woude de expositi e.  

SAMEN HOUDEN 
WE HET HIER 
SCHOON

NederlandSchoon_SWV_Poster_A0_WT.indd   1 02/05/2018   10:12
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AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Kooltjespad 5, 1261 DN, het oprichten 
van een woning

• Van der Veenlaan 11, 1261 WW,  
het plaatsen van een hekwerk en 
toegangspoort 

• Statenkamer 18, 1261 XK, het maken 
van een uitweg 

• Eemnesserweg 22 e, 1261 HG,  
het vellen van 22 bomen

• Eemnesserweg 23 a en b, 1261 HE,  
het vergroten van een kelder

• Blei 1, 1261 PG, het vellen van een 
boom 

• Deltazijde 3-01, 1261 ZM, het bouwen 
van een nieuwe woning

• Nijhofflaan 37 t/m 43 en 11 t/m 29, 
1262 AP, bouwen van 14 woningen 
Deelplan D2a

• Professor Brouwerlaan 6, 1262 AD, het 
vergroten van een berging 

• Waterschapslaan 13, 1261 JR, het aan-
leggen van een vijver

• Harmsen van der Beeklaan 1, 2, 16 en 
19, 1262 AS, het wijzigen van een aan-
tal onderdelen op een reeds verleende 
vergunning

• Zuiderzeedreef 17 en 32, 1262 AE, het 
wijzigen van een aantal onderdelen op 
een reeds verleende vergunning

• Laantje van Toonder 34, 1262 AM, het 
wijzigen van een aantal onderdelen op 
een reeds verleende vergunning

• Carmiggeltlaan 2 en 4, 1262 AN, het 
wijzigen van een aantal onderdelen op 
een reeds verleende vergunning

• Koning Willem III-laan 6, 1261 AD, het 
plaatsen van een hek

• Sectie C nummer 1881, het vellen van 
7 bomen

• Professor Brouwerlaan 4a, 1262 AD, 
het plaatsen van een dakkapel

• Torenlaan 43, 1261 GC, het renoveren 
van de kap en plaatsen van een dak-
raam

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kooltjespad 5, 1261 DN, het oprichten 
van een woning

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Bloemlandseweg 4, 1261 BA,  
het oprichten van een villa

• Capittenweg 44, 1261 JN, het oprich-
ten van een vrijstaande woning

• Binnendelta 12, 12 01 t/m 12. 102, 
1261 ntb, het bouwen van  
kleinschalige bedrijfsunits

• Bierweg 17, 1261 BJ, het oprichten van 
een nieuwbouwwoning en het  
aanleggen van een uitrit

• Statenkamer 24, 1261 XK, het  
uitbreiden van de achter- en zijgevel

• Dokter Catzlaan 5, 1261 CD, het plaat-
sen van een hekwerk

• Meentzoom 4, 1261 XA, het legaliseren 
van een tijdelijke clubgebouw

• Blei 13, 1261 PG, uitbreiden van de 
woning

• Eemnesserweg 23a en 23b, 1261 HE, 
het vergroten van een kelder

• Torenlaan 22, 1261 GD, het vellen van 
4 bomen

• Bergweg 46, 1261 XV, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Bierweg 9, 1261 BJ, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Capittenweg 34, 1261 JN, het vellen 
van 2 bomen (Gem. Kaplijst 2018)

• Capittenweg 71a, 1261 JL, het vellen 
van 2 bomen (Gem. Kaplijst 2018)

• De Maten (parkje), 1261 TA, het vellen 
van 2 bomen (Gem. Kaplijst 2018)

• De Noord 21,1261 DR,  het vellen van 1 
boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Het Domein 43, 1261 JP, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Dwarslaan 2, 1261 BB, het vellen van 1 
boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Eemnesserweg 22b,1261 HG, het vel-
len van 2 bomen (Gem. Kaplijst 2018)

• Eemnesserweg voor 27,1261 HE, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Elbertsveen achter 5 aan zijde Evenaar, 
1261 VP, het vellen van 2 bomen (Gem. 
Kaplijst 2018)

• Elbertsveen achter 7 aan zijde Eve-
naar,1261 VP, het vellen van 2 bomen 
(Gem. Kaplijst 2018)

• Grenslaan (bosplantsoen), 1261 GS, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Grenslaan 3, 1261 GS, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Grenslaan 5, 1261 GS, het vellen van  

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Grenslaan 67, 1261 GS, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Havik 14, 1261 SZ, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Havik 18, 1261 SZ, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Hazeleger 1, 1261 TW, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Holleweg 13, 1261 BW, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Hoofdweg 20, 1261 RH, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Houtwal 27, 1261 BC, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Houtwal 31, 1261 BC,  het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Kauw 9, 1261 SK, het vellen van 1 
boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Kogge 6, 1261 VK, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Kogge 8, 1261 VK, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Kogge 14, 1261 VK, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Kogge 22, 1261 VK, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Koning Willem III Laan 8, 1261 AD,  het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Langwagen 54, 1261 KL, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Langwagen achter 27, 1261 KJ, het vel-
len van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Langwagen achter 29, 1261 KJ, het vel-
len van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Levensboom 27, 1261 MX, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Loverspad 20, 1261 PM, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Meentzoom 27, 1261 XA, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Meerkoet 18, 1261 RR, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Meerkoet 23, 1261 RP, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Meeuw achter nummer 18,1261 RT, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Meeuw 26, 1261 RT, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Melkweg 17,1261 GT, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Noolseweg 16, 1261 ED, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Noolseweg 21 zijde Verbeeklaan, 1261 
EA, het vellen van 1 boom  
(Gem. Kaplijst 2018)

• Oranje Nassaulaan tegenover 8, 1261 
AB, het vellen van 1 boom  
(Gem. Kaplijst 2018)

• Oranje Nassaulaan 15, 1261 AB, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Oude Renbaan 5, 1261 VS, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Prinses Julianalaan 9c, 1261 AH, het vel-
len van 2 bomen (Gem. Kaplijst 2018)

• Prinses Julianalaan 19, 1261 AH, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Raat 2, 1261 MA, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Raat naast 2, 1261 MA, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Reigerpad (parkje) 1261 KV, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Roerdomp tegenover 3, 1261 RX, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Rotondeweg naast 27, 1261 BE, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stam voor 13, 1261 PZ, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stam voor 15, 1261 PZ, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stam voor 19, 1275 CD, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stam voor 21, 1275 CD, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stobbe 24, 1261 PP, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stobbe achter 28, 1261 PP, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Stobbe 37, 1261 PM, het vellen van  
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• ’t Schaar voor 1, 1261 MP, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Verbeeklaan 3, 1261 CZ, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Verbindingsweg 8, 1261 EX, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Wallandlaan 1, 1261 CX, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Wallandlaan 3, 1261 CX, het vellen van 
1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Wallandlaan 37a, 1261 CX,  het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Wethouder de Klerkhof 8, 1261 TC, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Wethouder de Klerkhof 10, 1261 TC, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Windvang tegenover 17, 1261 TR, het 
vellen van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Zwaluwenweg 6, 1261 GJ, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Zwaluwenweg 12, 1261 GJ,het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

• Zwaluwenweg 21, 1261 GH, het vellen 
van 1 boom (Gem. Kaplijst 2018)

GLADHEID BESTRIJDING
De gemeente Blaricum is er klaar 
voor om de komende maanden 
gladheid te voorkomen en te 
bestrijden. Alle informatie over onze 
gladheidbestrijding vindt u op 
www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Gladheidsbestrijding). 
Via @Gem_Blaricum op Twitter en 
@gemeente.blaricum op facebook 
blijft u op de hoogte van de strooi-
acties.
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Vorige maand vond in et Vitus de tweede editie van de duurzaamheidsbeurs plaats. astspre-
ker ucas ol  groene ondernemer in t ooi  gaf een interessante lezing over het belang van 
duurzaam leven n hoe je je hele dagelijkse leven kan verduurzamen. Dat kan al met hele kleine 
dingen  zoals minder vlees eten.

Het Duurzaam Bouwloket gaf een presentatie 
over isoleren en heeft in samenwerking met Van 
de Bunt Isolatietechniek een mooie isolatie-actie. 
Wilt u hier gebruik van maken  De actie loopt nog 
tot 1 december. Ga naar www.duurzaambouw-
loket.nl/aanbod-blaricum voor meer informatie. 
Ook waren er allerlei leveranciers aanwezig waar 
informatie kon worden ingewonnen over het 
verduurzamen van je woning. 

Duurzaamheidslening
De gemeente Blaricum vindt het belangrijk 
dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig 
worden. Wist u dat de gemeente u kan helpen 

uw huis energiezuinig te maken  Eigenaren 
van bestaande woningen in Blaricum kunnen 
bij de gemeente een duurzaamheidslening 
afsluiten. Met deze lening kunt u tegen gunstige 
voorwaarden energiebesparende maatregelen 
tre en in uw huis. Denk aan het isoleren van 
vloeren of het aanbrengen van zonnepanelen. 
Duurzame investeringen aan uw huis zorgen 
voor een lagere energierekening. Ook stijgt vaak 
de waarde van uw woning. Wilt u meer weten 
over de duurzaamheidslening  Op de website 
www.blaricum.nl vindt u informatie over de 
duurzaamheidslening, de voorwaarden en 
hoe u deze lening kunt aanvragen. 

Duurzaamheidsbeurs

Agenda’s raadsvergadering
Dinsdag 4 december 2018,  aanvang 20.00 uur

-kantoor  uidersingel  in emnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
•  Zienswijze Brandrisicopro el en dekkingsplan 3.0 VRGV
•   Adviesraad Sociaal Domein
•  Erfgoed in de Blaricummermeent
•  Beantwoording motie 12 businesscase Bijvanck
•  Plan van aanpak Hondenbeleid
•  Verwerking begrotingswijzigingen 2018 en resultaatuitkering 2017 

van de Regio G V
•  Belastingverordeningen 2019 Blaricum
•  Legesverordeningen 2019 Blaricum
•  LOGA-brieven juni 2017 - juni 2018
•  Deelname e periment centraal tellen van de stemmen  

tijdens de verkiezingen 2019
•  unctiebeschrijving en waardering Gri er en  

Gri emedewerker
 

 un  de s u en raadp e en via .b ari u .n  
es uur  Ge een eraad  aadsver aderin en . 

De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het gemeente-
uis van ari u .

Agenda rondetafelgesprekken
Dinsdag 20 november 2018, aanvang 20.00 uur

emeentehuis  erklaan  in laricum

1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)                                                          
2. Rondvraag/mededelingen (Informerend)                                                                                            
3.  Informeren (Informerend/Adviserend)  

Interactie (informeren, input geven en vragen, en adviseren) met raads- en collegeleden die 
naast hun functie van raads- of collegelid de gemeente vertegenwoordigen in andere gremia 
zoals gemeenschappelijke regelingen.

. ienswijze randrisicopro el en dekkingsplan .  V V (Beeldvormend)                                                          

. Adviesraad ociaal Domein (Beeldvormend) 

. rfgoed in de laricummermeent (Beeldvormend)                                                          

. eantwoording motie  businesscase ijvanck (Beeldvormend)                                                                                                             

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord voeren over een niet-
geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen’ staat 

ea endeerd  e d di  dan voora  ui er i  aanda  .  uur  bi  de ri er via ri er b ari u .n
 

e spree ti d bedraa  axi aa  vi  inu en per persoon. i  eerdere spre ers an de ti d 
orden be or . e  advies is o  a  in de e ai  e ver e den a  u aan de raad i  ee even  

oda  u  inbren  van evoren verspreid an orden onder de raads eden. Gebrui  de spree ti d o  
ierop een oe i tin  e even.

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen bezwaar of be-
roep op de re er open s aa  o  ee  es aan  over benoe in en  eu en  voordra en o  aanbe-
ve in en van personen  o  over een onder erp aarover een a  ex arti e   van de e ene 

e  bes uursre  an o  on orden in ediend.

Nieuwe APV
Op 9 november 2018 is de nieuwe 
Algemene laatselijke Verordening in 
werking getreden. De wijzigingen zijn

1.  De burgemeester kan voor een afzon-
derlijk horecabedrijf of daartoe beho-
rend terras in de e ploitatievergunning 
andere sluitingstijden vaststellen dan 
de gebruikelijke tijden. (artikel 2.29)

2.  Incidentele festiviteiten, waarbij de 
verlichting langer mag worden aange-
houden t.b.v. sportactiviteiten, moe-
ten voortaan twee weken (in plaats 
van tien werkdagen) voor aanvang van 
de festiviteit worden gemeld bij het 
college. (art.4.3)

3.  De enige ballonnen die nog in de 
buitenlucht mogen worden opgelaten 

(meerdere ballonnen tegelijk),  zijn 
biologisch a reekbare ballonnen. Dit 
zijn ballonnen van natuurlijk late rub-
ber met eventueel een lint van katoen 
of vergelijkbaar biologisch a reek-
baar materiaal. (art. 4.9A)

4.  Wensballonnen mogen ook niet meer 
worden opgelaten, om brand te voor-
komen en kwetsbare natuurgebieden 

te beschermen. Wensballonnen zijn 
lampionnen met daarin brandstof, die 
opstijgen door de brandstof aan te 
steken. (art.5.34A)

De volledige tekst van de nieuwe APV 
kunt u vinden op  https //www.blaricum.
nl/Ondernemers/Vergunningen/APV

Verkeersmaatregelen 
Sinterklaasintocht 

Op 24 november bezoekt Sinterklaas de gemeente Blaricum. Om 
een veilig bezoek te kunnen garanderen, tre en we tijdelijk enkele 
verkeersmaatregelen. Deze wegen worden afgesloten

Blaricum Bijvanck:
Van 10.30 uur tot en met 13.30 
uur de weg van de Malbak  
vanaf OBS Bijvanck en KBS De 
Pionier rechtdoor Levensboom, 
linksaf Hoofdweg (uitdeelplek 
vlaggetjes bij de speeltuin) 
kinderen sluiten hier aan in de 
stoet, orellepad, richting de 
Baars, linksaf de Snoek, deze 
weg gaat over in de Wetering 
rechtsaf de Uilebord, linksaf 
de Levensboom op, richting 
Malbakplein.

Blaricum Dorp:
Dorpsstraat tussen de Huizer-
weg en de Middenweg van 
13.30 uur tot 16.00 uur. Daarbij 
geldt een parkeerverbod van 
08.00 uur tot 16.00 uur voor 
de eerste rij parkeerplaatsen in 
de Dorpsstraat, gezien vanaf de 
Huizerweg.
De stoet vertrekt om 14.30 
uur vanuit het gebouw SDS’ 99 
aan de Schapendrift 1, over de 
Stachouwerweg, ransepad, 
Kruiskuil, Brinklaan en eindigt bij 
de muziektent aan de Dorps-
straat. 

Jaarlijkse bladcampagne van start
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Piet Oldenziel
artij  DA
pecialisatie  nanci n  politieke processen
ontact  p.oldenziel blaricum.nl

Bedrijfsleven als leerschool
Ik ben van huis uit registeraccountant. In 1979 ben ik vennoot/partner bij Price-

waterhouseCoopers (PwC) geworden. Mijn tijd in het bedrijfsleven heeft me naar 
verschillende plekken gebracht, zoals Amsterdam, Zwolle, Noord-Holland en de Antil-
len. Inmiddels woon ik alweer een poos in Blaricum, waar ik na mijn pensionering 
tijd heb om me op de politiek te storten. De belangstelling voor het politieke bedrijf 
is er altijd geweest, maar net zoals bij zovelen slokte het werk vrijwel al mijn tijd op. 
De huidige maatschappij geeft mensen die nog volop in het leven staan amper de 
gelegenheid om iets voor de samenleving te doen. Het bedrijfsleven is wel een goede 
leerschool geweest voor de politiek. Je krijgt van veel maatschappelijke terreinen iets 
mee en kunt met ervaring naar bepaalde processen kijken of vaste patronen herken-
nen.

Zelf beslissen
Het is belangrijk dat Blaricum ook in de toekomst de eigen identiteit en zelfstandig-

heid behoudt. Opgaan in een groter geheel betekent invloed uit handen geven. Zoek 
wel de samenwerking met aangrenzende gemeenten in de uitvoering, maar koppel 
dit los van de e ectieve besluitvorming over wat je precies wilt uitvoeren. Blaricum 
moet zelfstandig genoeg blijven om te beslissen over zaken die de inwoners van het 
dorp direct aangaan. Dat is belangrijk voor sociale voorzieningen, zoals de oude-
renzorg of het buurtwerk, maar geldt tevens voor de woningbouw. De burger moet 
beslissen over de vraag of je alles volbouwt of niet en hoe de beschikbare reserves 
worden aangewend. Hoe dichter je bij de mensen staat, hoe beter de beslissingen 
die je als gemeente neemt.  

Raadsleden stellen zich voor 

Carin Francken 
artij  D
pecialisatie  fractievoorzi erschap  zorg en bestuur
ontact  c.francken blaricum.nl

Bevoorrecht
Ik woon inmiddels bijna vijfentwintig jaar in Blaricum. Het is een voorrecht om in 

zo’n mooi dorp te wonen. Toen we hier naartoe kwamen, voelde dat als thuiskomen. 
Ik heb mijn hele leven al interesse in wat er om mij heen gebeurt. Hoe zitten mensen 
en samenlevingen in elkaar binnen de bredere conte t van de wereld  En hoe kun je 
zaken verbeteren  Ik ben in de politiek beland door feedback van collega’s. Ze begre-
pen niet waarom ik niet in de politiek zat, aangezien ik veel feeling heb voor politieke 
verhoudingen in organisaties. Bij D66 voelde ik me gelijk thuis. Het gedachtegoed 
spreekt me aan, terwijl het direct klikte met de lokale leden. Na fractie-assistent en 
-medewerker te zijn geweest, ben ik nu raadslid en fractievoorzitter. Het is hard wer-
ken, maar je kunt veel betekenen voor de gemeenschap.

Lokale democratie versterken
Een van onze speerpunten is het versterken van de lokale democratie. Dat doe 

je door de verbinding tussen burger en bestuur te verbeteren en door met name 
jongere mensen bij de politiek te betrekken. Daarnaast ijver ik er sterk voor om 
duurzaamheid hoger op de agenda te krijgen. We ondersteunen bijvoorbeeld een re-
gionale groep die mensen helpt om zelf hun woningen energiezuiniger en duurzamer 
te maken. Als je verduurzaming alleen laat a angen van de overheid gaat het te lang 
duren. Daarnaast ben ik een aanjager van regionale samenwerking, zowel binnen de 
partij als breder. Dat is nodig om de raden voldoende invloed te geven op wat nodig is 
voor het regionaal besturen van de Gooi Vechtstreek.

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

De bladeren vallen en liggen alweer in grote hoeveelheden op straat. Om er voor te zorgen dat door het bladafval de wegen 
en etspaden niet glad worden, houden wij jaarlijks een bladcampagne. Tussen 12 november en 21 december vegen wij  de 
hoofdwegen en etsroutes schoon om al het bladafval te verwijderen. In de bermen laten wij een deel van het blad liggen, want 
gevallen bladeren zijn een goede natuurlijke bemesting. 

Hoe gaan we te werk? 
Met bladblazers blazen we de trottoirs 
schoon. Een veegmachine rijdt mee en 
ruimt vervolgens het bladafval op. Bij 
de planning van onze veegroute kijken 
we ook naar de bomensoort. Sommige 
boomsoorten laten hun blad later vallen. 

Veegroute
•  12 november tot 16 november  Bij-

vanck, behalve Viersloot/ de Noord. 
•  19 november tot 23 november  

Stichtseweg, Randweg Oost, Naarder-
weg en Torenlaan. 

•  26 november tot 30 november  gebied 
tussen Bergweg en Goyergracht 
Noord. 

•  3 december tot 7 december  gebied 
rondom Eemnesserweg, Zwaluwenweg 
en zuid deel Schapendrift. 

•  10 december tot 14 december  omge-
ving tussen Huizerweg, Torenlaan en 
Crailo. 

•  17 december tot 21 december  Vier-
sloot/de Noord.

Bladafval uit uw tuin
Ook u wilt natuurlijk af van uw bladafval 

uit uw tuin. Composteren op uw eigen 
composthoop is een prima oplossing 
voor uw overtollige blad. Of laat het in 
de borders liggen  de bladeren bescher-
men uw (vaste) planten tegen winterse 
kou en bieden dieren schuilgelegenheid. 
Blad op uw gazon kunt u beter verwijde-
ren  het blad kan uw gras verstikken. U 
kunt uw blad- en snoeiafval in uw G T-
container kwijt. Deze worden wekelijks 
geleegd. Grote hoeveelheden kunt u 
meegeven aan uw hovenier of wegbren-
gen naar een scheidingsstation van de 
GAD  in Bussum, Huizen en Hilversum 

(zie ook www.gad.nl onder mijn afval’. 
Ook kunt u uw blad- en snoeiafval kwijt 
bij de gemeentewerf in Eemnes, Zui-
dersingel 2. Deze is geopend op dinsdag 
t/m vrijdag van 08.00  15.30 uur en op 
zaterdag van 09.00 - 12.00 uur. 

Schoonmaken van 
afvoerputten 
Een afvoerput kan verstopt raken door 
bladeren. Ziet u bladafval zich ophopen 
bij een put, help ons een handje door 
het blad hier weg te scheppen. Is een 
afvoerput verstopt, dan kunt u dit 
melden via de website www.blaricum.nl 
(bij Regel het online, Melding’) of 
telefonisch bij het Klant Contact 
Centrum via nummer  14 035.
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Vorige maand vond in et Vitus de tweede editie van de duurzaamheidsbeurs plaats. astspre-
ker ucas ol  groene ondernemer in t ooi  gaf een interessante lezing over het belang van 
duurzaam leven n hoe je je hele dagelijkse leven kan verduurzamen. Dat kan al met hele kleine 
dingen  zoals minder vlees eten.

Het Duurzaam Bouwloket gaf een presentatie 
over isoleren en heeft in samenwerking met Van 
de Bunt Isolatietechniek een mooie isolatie-actie. 
Wilt u hier gebruik van maken  De actie loopt nog 
tot 1 december. Ga naar www.duurzaambouw-
loket.nl/aanbod-blaricum voor meer informatie. 
Ook waren er allerlei leveranciers aanwezig waar 
informatie kon worden ingewonnen over het 
verduurzamen van je woning. 

Duurzaamheidslening
De gemeente Blaricum vindt het belangrijk 
dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig 
worden. Wist u dat de gemeente u kan helpen 

uw huis energiezuinig te maken  Eigenaren 
van bestaande woningen in Blaricum kunnen 
bij de gemeente een duurzaamheidslening 
afsluiten. Met deze lening kunt u tegen gunstige 
voorwaarden energiebesparende maatregelen 
tre en in uw huis. Denk aan het isoleren van 
vloeren of het aanbrengen van zonnepanelen. 
Duurzame investeringen aan uw huis zorgen 
voor een lagere energierekening. Ook stijgt vaak 
de waarde van uw woning. Wilt u meer weten 
over de duurzaamheidslening  Op de website 
www.blaricum.nl vindt u informatie over de 
duurzaamheidslening, de voorwaarden en 
hoe u deze lening kunt aanvragen. 

Duurzaamheidsbeurs

Agenda’s raadsvergadering
Dinsdag 4 december 2018,  aanvang 20.00 uur

-kantoor  uidersingel  in emnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
•  Zienswijze Brandrisicopro el en dekkingsplan 3.0 VRGV
•   Adviesraad Sociaal Domein
•  Erfgoed in de Blaricummermeent
•  Beantwoording motie 12 businesscase Bijvanck
•  Plan van aanpak Hondenbeleid
•  Verwerking begrotingswijzigingen 2018 en resultaatuitkering 2017 

van de Regio G V
•  Belastingverordeningen 2019 Blaricum
•  Legesverordeningen 2019 Blaricum
•  LOGA-brieven juni 2017 - juni 2018
•  Deelname e periment centraal tellen van de stemmen  

tijdens de verkiezingen 2019
•  unctiebeschrijving en waardering Gri er en  

Gri emedewerker
 

 un  de s u en raadp e en via .b ari u .n  
es uur  Ge een eraad  aadsver aderin en . 

De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het gemeente-
uis van ari u .

Agenda rondetafelgesprekken
Dinsdag 20 november 2018, aanvang 20.00 uur

emeentehuis  erklaan  in laricum

1. Ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)                                                          
2. Rondvraag/mededelingen (Informerend)                                                                                            
3.  Informeren (Informerend/Adviserend)  

Interactie (informeren, input geven en vragen, en adviseren) met raads- en collegeleden die 
naast hun functie van raads- of collegelid de gemeente vertegenwoordigen in andere gremia 
zoals gemeenschappelijke regelingen.

. ienswijze randrisicopro el en dekkingsplan .  V V (Beeldvormend)                                                          

. Adviesraad ociaal Domein (Beeldvormend) 

. rfgoed in de laricummermeent (Beeldvormend)                                                          

. eantwoording motie  businesscase ijvanck (Beeldvormend)                                                                                                             

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord voeren over een niet-
geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen’ staat 

ea endeerd  e d di  dan voora  ui er i  aanda  .  uur  bi  de ri er via ri er b ari u .n
 

e spree ti d bedraa  axi aa  vi  inu en per persoon. i  eerdere spre ers an de ti d 
orden be or . e  advies is o  a  in de e ai  e ver e den a  u aan de raad i  ee even  

oda  u  inbren  van evoren verspreid an orden onder de raads eden. Gebrui  de spree ti d o  
ierop een oe i tin  e even.

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen bezwaar of be-
roep op de re er open s aa  o  ee  es aan  over benoe in en  eu en  voordra en o  aanbe-
ve in en van personen  o  over een onder erp aarover een a  ex arti e   van de e ene 

e  bes uursre  an o  on orden in ediend.

Nieuwe APV
Op 9 november 2018 is de nieuwe 
Algemene laatselijke Verordening in 
werking getreden. De wijzigingen zijn

1.  De burgemeester kan voor een afzon-
derlijk horecabedrijf of daartoe beho-
rend terras in de e ploitatievergunning 
andere sluitingstijden vaststellen dan 
de gebruikelijke tijden. (artikel 2.29)

2.  Incidentele festiviteiten, waarbij de 
verlichting langer mag worden aange-
houden t.b.v. sportactiviteiten, moe-
ten voortaan twee weken (in plaats 
van tien werkdagen) voor aanvang van 
de festiviteit worden gemeld bij het 
college. (art.4.3)

3.  De enige ballonnen die nog in de 
buitenlucht mogen worden opgelaten 

(meerdere ballonnen tegelijk),  zijn 
biologisch a reekbare ballonnen. Dit 
zijn ballonnen van natuurlijk late rub-
ber met eventueel een lint van katoen 
of vergelijkbaar biologisch a reek-
baar materiaal. (art. 4.9A)

4.  Wensballonnen mogen ook niet meer 
worden opgelaten, om brand te voor-
komen en kwetsbare natuurgebieden 

te beschermen. Wensballonnen zijn 
lampionnen met daarin brandstof, die 
opstijgen door de brandstof aan te 
steken. (art.5.34A)

De volledige tekst van de nieuwe APV 
kunt u vinden op  https //www.blaricum.
nl/Ondernemers/Vergunningen/APV

Verkeersmaatregelen 
Sinterklaasintocht 

Op 24 november bezoekt Sinterklaas de gemeente Blaricum. Om 
een veilig bezoek te kunnen garanderen, tre en we tijdelijk enkele 
verkeersmaatregelen. Deze wegen worden afgesloten

Blaricum Bijvanck:
Van 10.30 uur tot en met 13.30 
uur de weg van de Malbak  
vanaf OBS Bijvanck en KBS De 
Pionier rechtdoor Levensboom, 
linksaf Hoofdweg (uitdeelplek 
vlaggetjes bij de speeltuin) 
kinderen sluiten hier aan in de 
stoet, orellepad, richting de 
Baars, linksaf de Snoek, deze 
weg gaat over in de Wetering 
rechtsaf de Uilebord, linksaf 
de Levensboom op, richting 
Malbakplein.

Blaricum Dorp:
Dorpsstraat tussen de Huizer-
weg en de Middenweg van 
13.30 uur tot 16.00 uur. Daarbij 
geldt een parkeerverbod van 
08.00 uur tot 16.00 uur voor 
de eerste rij parkeerplaatsen in 
de Dorpsstraat, gezien vanaf de 
Huizerweg.
De stoet vertrekt om 14.30 
uur vanuit het gebouw SDS’ 99 
aan de Schapendrift 1, over de 
Stachouwerweg, ransepad, 
Kruiskuil, Brinklaan en eindigt bij 
de muziektent aan de Dorps-
straat. 

Jaarlijkse bladcampagne van start
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Piet Oldenziel
artij  DA
pecialisatie  nanci n  politieke processen
ontact  p.oldenziel blaricum.nl

Bedrijfsleven als leerschool
Ik ben van huis uit registeraccountant. In 1979 ben ik vennoot/partner bij Price-

waterhouseCoopers (PwC) geworden. Mijn tijd in het bedrijfsleven heeft me naar 
verschillende plekken gebracht, zoals Amsterdam, Zwolle, Noord-Holland en de Antil-
len. Inmiddels woon ik alweer een poos in Blaricum, waar ik na mijn pensionering 
tijd heb om me op de politiek te storten. De belangstelling voor het politieke bedrijf 
is er altijd geweest, maar net zoals bij zovelen slokte het werk vrijwel al mijn tijd op. 
De huidige maatschappij geeft mensen die nog volop in het leven staan amper de 
gelegenheid om iets voor de samenleving te doen. Het bedrijfsleven is wel een goede 
leerschool geweest voor de politiek. Je krijgt van veel maatschappelijke terreinen iets 
mee en kunt met ervaring naar bepaalde processen kijken of vaste patronen herken-
nen.

Zelf beslissen
Het is belangrijk dat Blaricum ook in de toekomst de eigen identiteit en zelfstandig-

heid behoudt. Opgaan in een groter geheel betekent invloed uit handen geven. Zoek 
wel de samenwerking met aangrenzende gemeenten in de uitvoering, maar koppel 
dit los van de e ectieve besluitvorming over wat je precies wilt uitvoeren. Blaricum 
moet zelfstandig genoeg blijven om te beslissen over zaken die de inwoners van het 
dorp direct aangaan. Dat is belangrijk voor sociale voorzieningen, zoals de oude-
renzorg of het buurtwerk, maar geldt tevens voor de woningbouw. De burger moet 
beslissen over de vraag of je alles volbouwt of niet en hoe de beschikbare reserves 
worden aangewend. Hoe dichter je bij de mensen staat, hoe beter de beslissingen 
die je als gemeente neemt.  

Raadsleden stellen zich voor 

Carin Francken 
artij  D
pecialisatie  fractievoorzi erschap  zorg en bestuur
ontact  c.francken blaricum.nl

Bevoorrecht
Ik woon inmiddels bijna vijfentwintig jaar in Blaricum. Het is een voorrecht om in 

zo’n mooi dorp te wonen. Toen we hier naartoe kwamen, voelde dat als thuiskomen. 
Ik heb mijn hele leven al interesse in wat er om mij heen gebeurt. Hoe zitten mensen 
en samenlevingen in elkaar binnen de bredere conte t van de wereld  En hoe kun je 
zaken verbeteren  Ik ben in de politiek beland door feedback van collega’s. Ze begre-
pen niet waarom ik niet in de politiek zat, aangezien ik veel feeling heb voor politieke 
verhoudingen in organisaties. Bij D66 voelde ik me gelijk thuis. Het gedachtegoed 
spreekt me aan, terwijl het direct klikte met de lokale leden. Na fractie-assistent en 
-medewerker te zijn geweest, ben ik nu raadslid en fractievoorzitter. Het is hard wer-
ken, maar je kunt veel betekenen voor de gemeenschap.

Lokale democratie versterken
Een van onze speerpunten is het versterken van de lokale democratie. Dat doe 

je door de verbinding tussen burger en bestuur te verbeteren en door met name 
jongere mensen bij de politiek te betrekken. Daarnaast ijver ik er sterk voor om 
duurzaamheid hoger op de agenda te krijgen. We ondersteunen bijvoorbeeld een re-
gionale groep die mensen helpt om zelf hun woningen energiezuiniger en duurzamer 
te maken. Als je verduurzaming alleen laat a angen van de overheid gaat het te lang 
duren. Daarnaast ben ik een aanjager van regionale samenwerking, zowel binnen de 
partij als breder. Dat is nodig om de raden voldoende invloed te geven op wat nodig is 
voor het regionaal besturen van de Gooi Vechtstreek.

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

De bladeren vallen en liggen alweer in grote hoeveelheden op straat. Om er voor te zorgen dat door het bladafval de wegen 
en etspaden niet glad worden, houden wij jaarlijks een bladcampagne. Tussen 12 november en 21 december vegen wij  de 
hoofdwegen en etsroutes schoon om al het bladafval te verwijderen. In de bermen laten wij een deel van het blad liggen, want 
gevallen bladeren zijn een goede natuurlijke bemesting. 

Hoe gaan we te werk? 
Met bladblazers blazen we de trottoirs 
schoon. Een veegmachine rijdt mee en 
ruimt vervolgens het bladafval op. Bij 
de planning van onze veegroute kijken 
we ook naar de bomensoort. Sommige 
boomsoorten laten hun blad later vallen. 

Veegroute
•  12 november tot 16 november  Bij-

vanck, behalve Viersloot/ de Noord. 
•  19 november tot 23 november  

Stichtseweg, Randweg Oost, Naarder-
weg en Torenlaan. 

•  26 november tot 30 november  gebied 
tussen Bergweg en Goyergracht 
Noord. 

•  3 december tot 7 december  gebied 
rondom Eemnesserweg, Zwaluwenweg 
en zuid deel Schapendrift. 

•  10 december tot 14 december  omge-
ving tussen Huizerweg, Torenlaan en 
Crailo. 

•  17 december tot 21 december  Vier-
sloot/de Noord.

Bladafval uit uw tuin
Ook u wilt natuurlijk af van uw bladafval 

uit uw tuin. Composteren op uw eigen 
composthoop is een prima oplossing 
voor uw overtollige blad. Of laat het in 
de borders liggen  de bladeren bescher-
men uw (vaste) planten tegen winterse 
kou en bieden dieren schuilgelegenheid. 
Blad op uw gazon kunt u beter verwijde-
ren  het blad kan uw gras verstikken. U 
kunt uw blad- en snoeiafval in uw G T-
container kwijt. Deze worden wekelijks 
geleegd. Grote hoeveelheden kunt u 
meegeven aan uw hovenier of wegbren-
gen naar een scheidingsstation van de 
GAD  in Bussum, Huizen en Hilversum 

(zie ook www.gad.nl onder mijn afval’. 
Ook kunt u uw blad- en snoeiafval kwijt 
bij de gemeentewerf in Eemnes, Zui-
dersingel 2. Deze is geopend op dinsdag 
t/m vrijdag van 08.00  15.30 uur en op 
zaterdag van 09.00 - 12.00 uur. 

Schoonmaken van 
afvoerputten 
Een afvoerput kan verstopt raken door 
bladeren. Ziet u bladafval zich ophopen 
bij een put, help ons een handje door 
het blad hier weg te scheppen. Is een 
afvoerput verstopt, dan kunt u dit 
melden via de website www.blaricum.nl 
(bij Regel het online, Melding’) of 
telefonisch bij het Klant Contact 
Centrum via nummer  14 035.
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Bloemen en Meer
door Frans Ruijter
17 jaar geleden is de Blaricumse Mirjam Puijk vanuit haar ouderlijk huis op 
de Binnenweg begonnen met Bloemen en Meer. Sinds kort is zij verhuisd naar 
de Rongen 10, waar zij nu haar werkplaats heeft. Anders dan bij een gewone 
bloemenzaak heeft Mirjam geen winkel (dat nog wel eens gedacht wordt).

Een bloemenzaak, maar dan anders… 
dat is Bloemen en Meer; net als in een 
gewone bloemenwinkel kun je er van 
alles bestellen wat met bloemen te ma-
ken heeft; van een simpel bosje tot een 
bruidsboeket en van afscheidsbloem-
werken tot de volledige aankleding van 
feesten. Zonder echte winkel; alles gaat 
in overleg met Mirjam en op bestelling. 
Minstens drie keer per week gaat zij naar 
de veiling om verse bloemen te halen.

Speciale service 
Mirjam werkt met het zogenaamde bloe-
menabonnement. Elke week of elke twee 
weken, het is maar net wat u met Mir-
jam afspreekt, komt zij een vers boeket 
afl everen op de zaak of bij u thuis, even-
tueel in een bruikleenvaas. Voor uw af-
scheidsbloemwerk komt Mirjam graag 
bij u thuis overleggen. Ze adviseert u dan 
over de mogelijkheden voor sfeervolle 
rouwarrangementen die een tastbare bij-
drage kunnen leveren aan een waardig 
afscheid. Het verlies van een dierbare is 
het meest verdrietige moment, daarom 
neemt Mirjam hier graag de tijd voor. 
Ook voor kerstdecoratie kunt u haar bel-

len. Samen met haar team brengt zij ook 
dit jaar weer diverse bedrijven in Blari-
cum en omstreken in mooie kerstsferen. 
Ook komen zij bij de mensen thuis de 
kerstboom optuigen. 
Mirjam is bereikbaar op 035-5261250, 
spreek gerust een berichtje in. 
www.bloemenenmeer.nl 
Hei & wei wenst haar nog een bloeiende 
toekomst toe.

Familieberichten
Overleden
10-10-2018  Gerardus Hendrikus 

Borsen, 
geboren 06-07-1924

11-10-2018  Antonia Maria Theresia 
Boersen-de Jong, 
geboren 19-06-1928

12-10-2018  Maria Marianne Calis-
Vos, geboren 16-12-1946

27-10-2018  Catharinus Joseph (Rien) 
Post, geboren 03-04-1929
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 Dorpsagenda
EXPOSITIES
Historische Kring 25 nov t/m 27 april 
‘19 expositie van winkeltjes uit vroegere 
tijden. Openingstijden: don 20.00-22.00 
uur en zat 14.00-16.00 uur. 
www.historischekringblaricum.nl
Singer Laren - Anna Singer Artotheek 
in de Van den Brinkgalerij wordt een 
groot aantal hedendaagse kunstwerken 
tentoongesteld. Werken van kunste-
naars die de Artotheekcommissie het 
afgelopen jaar bijzonder is opgevallen. 
Deze werken zijn voor alle bezoekers 
te bezichtigen. Lenen en kopen alleen 
voor Vrienden en andere supporters van 
Singer Laren. Opening op 19 nov met 
een lezing van kunsthistoricus Harriet 
Stoop- de Meester over enkele kunste-
naars. www.singerlaren.nl.

WELZIJN/ CULTUUR
Dorpskerk 18 nov 16.00 uur. Met twee 
jonge talenten: Manja Kruidhoff-Okker-
se, viool en Arjan Veen, orgel en piano. 
Toegang € 15,-.
Carols in ’t Gooi 15 dec in St. Vituskerk 
concert van het groot gelegenheidskoor 
Carols in ‘t Gooi (120 pers). Begeleiding 

door de Koninklijke Brassband Utrecht. 
Diverse solisten en het alternatieve Gooi-
se kerstverhaal wordt verteld door Ad 
Visser. Kaarten kosten €10,-. Reserveren 
via www.carolsintgooi.nl of voorafgaand 
aan het concert. Géén mogelijkheid tot 
pinnen. De kerk is open vanaf 19.30 uur. 
Aanvang 20.15 uur.
Theater aan de Brink Altijd zal ik van 
je houden - Herinneringen aan de liedjes 
van Toon Hermans. Een luchtig, eigen-
tijds, vrolijk theaterprogramma met mu-
ziek, poëzie, verhalen en liedjes rondom 
Toon Hermans. Op don 13 dec en zat 
15 dec 20.15-22.00 uur en zon 16 dec 
14.00-16.00 uur. Entree: € 25,-. 
www.hartvanlaren.nl
Sfeervolle kerst! Maak een prachtig 
kerststuk tijdens de kerstworkshop op di 
11 dec 20.00-22.30 uur in de Malbak. 
Zie: Volksuniversiteit Het Gooi.
Lezing Blaricum toen en nu. Frans Ruijter 
neemt u tijdens deze lezing op don 29 nov 
van 20.00-22.00 uur in Blaercom, mee van 
het Blaricum van toen, naar het Blaricum 
van nu. Zie: Volksuniversiteit Het Gooi.
Filmmiddag Historische Kring Blari-
cum 20 nov 14.30 uur. Er worden ver-

schillende memorabele fi lmpjes vertoond 
uit de Blaricumse historie. Leden van de 
Kring hebben gratis toegang, niet leden 
€ 3.-. www.historischekringblaricum.nl
De Franse geschiedenis in 25 chansons 
29 nov, 20.00-22.00 uur in bibliotheek 
Laren. Als Troubadour des Carrefours 
neemt Frédéric Dorfmann u zingend 
en vertellend mee langs de Franse 
geschiedenis. Entree €13,- . 
www.bibliotheekhlb.nl
Koffi econcert Theater aan de Brink 
8 dec 11.00-11.30 uur. Toegang gratis. 
Met muziek van Jehan Alain, J.S. Bach 
en Pierre Sancan. Babette van Helsdin-
gen fl uit en Geertje Nooitgedacht piano. 
Kerstconcert Goylants Kamerkoor 
21 dec 20.15 uur St. Vituskerk. O.l.v. Bas 
Halsema. M.m.v. onder andere Richard 
Vos, orgel. Kerstliederen uit middeleeu-
wen en renaissance, en een kerstfantasie 
van Gustav Holst. Toegang vrij, collecte 
bij de uitgang.    
FIT-Nieuwjaarszit 2019 op 6 januari or-
ganiseert Health Center FIT alweer voor 
het 5e jaar de FIT-NieuwjaarsZIT!  Wim 
Hof-trainer Henk van den Bergh zal ook 
dit jaar weer samen met de Blaricumse 

Plonsclub de frisse ZIT begeleiden.  Lo-
catie: Stichtse Strandje Blaricum, tijd: 
12.00-13.00 uur, inschrijven: ter plekke 
of via www.healthcenterfi t.nl
Lezing Kunst zonder Kerk tijdens deze 
lezing op 17 dec 20.00 uur in Blaercom 
bekijkt kunst- en architectuurhistoricus 
Yvonne Hilgenkamp met u hoe en waar-
om bekende Christelijke voorstellingen 
in de moderne en hedendaagse kunst 
weer aan populariteit winnen. 
www.volksuniversiteithetgooi.nl
SeniorWeb 21 nov google foto’s, vier 
dagdelen van 09.30-11.30 uur, € 50,-. 
10 dec digitale nalatenschap, twee dag-
delen van 14.00-16.00 uur, € 25,-. Infor-
matie: 06-46175271, zie artikel.
Prinsenbal van de Kruiskuilers op 
24 nov 20.30 uur in het Vitusgebouw zul-
len de Kruiskuilers weer een grensver-
leggende avond aan u presenteren. Kaar-
ten €15,-, te bestellen bij: Nico de Jong 
06-54954136,  Klaas Vos 035-5313471, 
Stef van den Bergh 06-53271637 of op 
de avond zelf. Na afl oop van het optre-
den kan er gedanst en gesprongen wor-
den. De opbrengst komt ten goede aan 
de Vastenactie. 

20 jaar digitale vitaliteit in Blaricum en Laren
SeniorWeb Laren-Blaricum geeft workshops en persoonlijke lessen in computer- tablet- en smartphonegebruik 
aan senioren (50+). Het leercentrum bestaat dit jaar 20 jaar! 

Volgens Lia Winkelman, voorzitter van 
SeniorWeb, gaat er voor de doelgroep, 
de 50-plussers, een wereld open als zij 
via SeniorWeb kennis maken met de di-
gitale wereld en ontdekken zij hoeveel 
plezier je ervan kan hebben als je er ge-
bruik van maakt. 
Of het nu gaat om basisvaardigheden of 

toepassingen op allerlei apparaten, zoals 
internetbankieren, Facebook, Twitter, 
foto/videobewerking of genealogie, Se-
niorWeb biedt voor elk wat wils. Seni-
oren hebben ook de mogelijkheid om 
privéles te krijgen, hetzij op het leercen-
trum in Johanneshove in Laren, hetzij bij 
de mensen thuis als zij beperkt mobiel 

zijn. Het opdoen van digitale vaardighe-
den kan ook bijdragen aan het tegengaan 
van een gevoel van eenzaamheid. In ver-
band met het 20-jarig bestaan wordt het 
lidmaatschap gratis aangeboden tot eind 
2019 bij aanmelding voor een workshop. 

www.seniorweblaren.nl

END

THEATER 
SINGER LAREN
23 en 24 november
Aanvang: 20.15 uur
Regie: Ursul de Geer

Bestel kaarten op: 
www.depapegaai.com

de     MISDA 
           vanVAUTRIN
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