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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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HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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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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jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 
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met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
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Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
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kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
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Nieuwe Gooische 
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de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
vrolijk lachend het water uit komt                                                                                                                                   

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

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

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

heihei&& weiwei

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

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

Beste 
dorpsgenoten,

Heeft u dat nou ook? Dat gevoel van: 
alweer een jaar voorbij, waar is de 
tijd gebleven? Een van de redenen 

dat de tijd steeds sneller lijkt te 
gaan, is denk ik het feit dat we onze 

vrije tijd maximaal invullen met 
sociale activiteiten en ontmoetingen. 

En wat dat betreft kunnen we ons 
hart ophalen! De levendigheid en 

gezelligheid in ons dorp neemt 
nog alsmaar toe, met dank aan al 

degenen die zich daar voor inzetten, 
beroepsmatig maar vooral ook 

vrijwillig. 
 

Ondertussen gebeuren er natuurlijk 
ook genoeg andere dingen in de 

wereld van ons dorp om onze 
gemoederen bezig te houden. 

Een belangrijk onderwerp dat de 
afgelopen jaren speelde, was de 

herindeling in de Gooi&Vechtstreek, 
die recent is beëindigd. 

 
Dat betekent duidelijkheid over hoe 

onze nabije toekomst eruit ziet, maar 
zeker niet dat we achterover kunnen 
leunen! De sfeer en de leefbaarheid 
in ons mooie dorp zijn belangrijke 

elementen die het dagelijkse bestaan 
in belangrijke mate bepalen. Hoe 

dat eruit blijft zien, daar hebben we 
zelf grote invloed op, wij maken onze 

gemeenschap immers met elkaar. 
 

Studenten van de Hogeschool 
Amsterdam zijn deze periode in alle 
dorpsdelen bezig die kracht van onze 

gemeenschap in beeld te brengen, 
door u te vragen wat Blaricum voor 
u Blaricum maakt. Zodat we dat ook 
voor de toekomst kunnen borgen op 

een manier die aansluit op uw wensen. 
 

Voor nu terug naar het heden, 
december, maand van lichtjes en 
warmte. Ik wens u, samen met uw 

dierbaren, heel mooie feestdagen toe! 
 

Joan de Zwart-Bloch, burgemeester 

Hei & wei wenst u heel warme en 
dierbare kerstdagen en een schitterend 2019

Breng je boom naar de Meentzoom
Rotaryclub Blaricum-Centaurea organiseert het Blaricums Midwintervuur. 
Dit hartverwarmende evenement voor alle Blaricummers, van jong tot oud, 

vindt plaats op zondagmiddag 6 januari 2019. Een prachtige kans om elkaar 
in een warme sfeer, genietend van muziek en een drankje, een goed nieuw 

jaar te wensen. Zodra de schemer invalt, wordt het vuur ontstoken. 

Dit jaar zal de volledige op-
brengst ten goede komen aan de LIN-
DA.foundation. Voor informatie zie 
www.lindafoundation.nl.

Mooie prijzen, bijzondere optredens 
en afterparty
Vanaf 16.00 uur is iedereen van harte 
welkom op het evenemententerrein aan 
de Meentzoom. Vanaf dat moment zijn 
er optredens van DJ Diederik Oonk en 
zangeres Barbara Stor. Om 16.30 uur 
vindt de trekking van hoofdprijzen van 
de loterij plaats. Rond 17.30 uur wordt 
het vuur ontstoken, waarna de ‘afterpar-
ty’ zal worden ingezet. Toegang tot het 
evenement is gratis. Dankzij de steun 
van vele donateurs is het opnieuw ge-
lukt om een indrukwekkend pakket aan 

loterijprijzen samen te stellen. Loten 
à €10,- worden vanaf begin december 
op diverse locaties in Blaricum te koop 
aangeboden. Door gebruik te maken 
van het horeca-aanbod op het terrein 
zelf draagt u ook bij aan de opbrengst 
voor het goede doel. Aanvullende infor-
matie, o.a. over het prijzenpakket, is te 
vinden op www.midwintervuur.nl.

Vanaf zaterdag 5 januari 12.00 uur 
kunt u uw kerstboom aan de 

Meentzoom inleveren.
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Op de bank bij de Gooische 
Fashion Outlet
door Gerda Jellema
Als meerdere partijen voordeel halen uit een transactie, dan spreek je van een 
win-winsituatie. Dat is zeker van toepassing op de Gooische Fashion Outlet, 
waar klanten de merkkleding die ze niet meer dragen in consignatie geven. De 
kleding vindt vervolgens gretig aftrek en dat het hier om een vorm van duur-
zaam ondernemen gaat, is mooi meegenomen. 

Eigenaresse Bertien Estié vertelt: ‘De 
passie voor mode is ontstaan toen ik als 
vijftienjarige op  de zaterdagen in een 
luxe modezaak ging werken. Na een 
marketingopleiding, inclusief een paar 
maanden aan de Cornell universiteit in 
Amerika, kon ik, inmiddels eenentwin-
tig jaar oud, als bedrijfsleidster bij Clau-
dia Sträter aan de slag. Daar ben ik nog 
steeds wel een beetje trots op. Daarna, 
in de jaren negentig, ben ik overgestapt 
naar de horeca en 
werd ik partner bij 
restaurant de Kloos-
terhoeve. In die pe-
riode heb ik veel 
geleerd over “hospi-
tality” maar kleding 
bleef me interesse-
ren. Samen met een 
stel vrouwen hier 
in het Gooi, ben ik 
kledingparty’s gaan 
organiseren, waarbij 
we kleding die niet 
meer paste en miskoopjes met elkaar 
ruilden. Dat werd een enorm succes, er 
kwamen steeds meer vrouwen bij en op 
een gegeven moment hadden we zoveel 
kleding dat ik in 2003 besloot een win-
keltje te beginnen. Toen dat winkeltje te 
klein werd, ben ik met mijn toenmalige 
partner, Maarten-Jan Brouwer, de Gooi-
sche Fashion Outlet in Blaricum begon-
nen. En inmiddels is er ook een vestiging 
in ’s Hertogenbosch.’

Van XS tot XL
Bij binnenkomst in haar winkel boven 
’t Kruidvat word je blij verrast door de 
enorme ruimte, waar alle kleding heel 
overzichtelijk op kleur is gesorteerd. 
Je vindt er zowel nieuwe als gedragen 
kleding, maar uitsluitend van merken 

uit het hogere segment. Nieuwe kleding 
komt uit restpartijen van winkels uit de 
omgeving, die met een korting van 30-
70% op de oorspronkelijke prijs wordt 
verkocht. Ook voor schoenen, tassen en 
accessoires kun je goed terecht. ‘Maar 
sommige kledingstukken vind ik zo bij-
zonder dat ik ze niet kwijt wil, die zijn 
dus niet te koop maar te huur voor spe-
ciale gelegenheden.’ Bertien geeft, met 
haar jarenlange ervaring graag advies en 

‘ontzorgt’ zo haar klanten. 
Ze kleedt bruiloftsgasten 
desgevraagd van top tot 
teen en als het nodig is, 
komt ze met koffers vol 
aan huis. Ook haar ervaren 
medewerksters, Claud en 
Monique, helpen klanten 
graag om iets passends 
te vinden. ‘Wij kennen 
de smaak en de maat van 
onze vaste klanten en we 
geven ze een seintje als er 
iets voor hen binnen is ge-

komen. Er is voor elk wat wils, van XS 
tot XL, van 10 tot 1000 euro.’

Sociale functie
De ingebrachte kleding blijft altijd ei-
gendom van de klant maar stukken die 
te lang blijven hangen gaan, uiteraard 
met toestemming van de eigenaren, naar 
goede doelen. De Gooische Fashion Out-
let heeft op deze manier ook een sociale 
functie. Dit zie je ook terug in de winkel 
waar niet alleen wordt ingenomen en ver-
kocht, maar waar klanten ook graag even 
blijven hangen in de koffi ehoek om op 
de grote rode bank gezellig bij te kletsen. 
Kortom, de Gooische Fashion Outlet is 
een plezierige en inspirerende plek waar 
meer te halen is dan alleen kwaliteitskle-
ding! www.gooischefashionoutlet.nl.

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Gods wegen

zijn ondoorgrondelijk. Onder 
welke naam hij ook bekend is, 
inclusief ‘toeval’. Het interpre-
teren van zijn wil is al heel lang 
een buitengewoon drukke bezig-
heid. Tot zeker weten aan toe. 
Ofschoon het dan wel riskant 
wordt. Onderstaand voorval 
toont dat weer eens duidelijk 
aan.
Door aanhoudende hevige re-
genval overstroomde ergens een 
groot gebied. Rivieren traden 
buiten hun oevers. Mensen 
zochten hun heil op hogere 
plaatsen. Dat lukte niet ieder-
een. Ook de man niet die een 
brede rivier probeerde over te 
steken. Hij geloofde vast in God. 
Hij bad. Dat was hard nodig 
want hij stond al tot aan zijn 
middel in het stijgende water. 
De veilige oevers leken steeds 
verder weg. Gelukkig kwam er 
een helikopter aan. Die bleef 
boven hem hangen. Van daaruit 
werd hem toegeroepen: ‘Kom 
aan boord, we laten een touw 
met een lus zakken.’ De man 
hief zijn gevouwen handen ten 
hemel en riep terug: ‘Laat maar, 
ik vertrouw op God, die zal mij 
helpen.’ De helikopter verdween. 
Het water steeg verder tot aan 
zijn  borst. De helikopter kwam 
nog eens terug. Met dezelfde 
vraag. De man herhaalde dat 
God voor hem zou zorgen. 
Helikopter verdween weer. Het 
water steeg tot aan zijn kin. 
Weer kwam de helikopter langs. 
Weer herhaalde de man zijn 
vertrouwen in God. Een volhou-
der. De helikopter scheerde wat 
later weer over het water. Geen 
man meer te zien. Verdronken? 
Ja zeker. Pluspunt: met zoveel 
Godsvertrouwen kom je zeker 
in de hemel. Dat gebeurde dan 
ook. De man was daar nog niet 
gearriveerd of hij ging naar God 
op zijn  troon en sprak veront-
waardigd: ‘Heer, ik heb gebeden 
en gebeden, waarom heeft U 
mij niet gered?’ Waarop God 
hem antwoordde: ‘Ik heb je wel 
gehoord. Drie keer heb ik een 
helikopter langs laten komen. 
Waar klaag je toch over?’ Gods 
wegen blijven ondoorgrondelijk, 
ook voor hen die innig geloven. 
Ondoorgrondelijk of niet, pret-
tige feestdagen toegewenst!    
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Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
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Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht)   www.akeruitvaarten.nl

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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I’m Dreaming of a… white Christmas!
Een Blaricums kerstsprookje
door Anne Soutendijk
Het jeugdjournaal staat aan en Wie-
teke van Dort heeft groot nieuws zegt 
ze. Ik ben meteen een-en-al oor. ‘Lieve 
kinderen in Nederland…het is zover. 
We nemen volgend jaar afscheid van 
Sinterklaas. De hoofdpiet appte ons 
dat Sinterklaas zich niet meer thuis 
voelt in de digitale wereld; we zingen 
en we springen niet meer, we gamen en 
we appen!  Sinterklaas voelt zich ver-
vangen door Bol.com en Black Friday. 
De Pieten mogen niet wit en ook niet 
meer zwart zijn, dus voelen ze zich 
grauw, bleekjes, kleurloos. Ze zijn moe 
van het gedoe... van de laatste jaren. 
Dat heb je er nou van!’

‘Dus lieve kinderen’, gaat Wieteke door, 
‘we haken voortaan aan bij het wereldse 
kerstfeest: X-Mas, Santa Claus. We zin-
gen toch al in het Engels, we gaan gezel-
lig shoppen in prachtige kerstwinkels en 
zijn met de hele familie thuis met kerst. 
We gaan zéker niet meer skiën in Cana-
da, zwemmen in Thailand of snorkelen 
in Zuid-Afrika. We gaan naar ‘home 
sweet home’, waar met kerst grand-
pa’s de haard aanmaken, grandma’s de 
X-mas Crackers uitdelen, mom’s in de 
keuken staan en dad’s kurken laten knal-
len! Kortom, we zitten bij de haard en 
de kerstboom die we eerst op een wan-
kele ladder de dag voor kerst optuigen; 
boordevol schitterende ballen en glinste-
rende guirlandes. De mom’s maken weer 
Christmas dinners met roasted goose 
en cranberry’s en een énorme deinende 
blanc manger met marasquin toe. 

We zingen in koor ‘Rudolf the red nosed 
rendeer’, het lievelingsrendier van Santa 
Claus en we geven elkaar zelf gekochte 
en oogverblindend mooi ingepakte ca-
deaus…’

‘Maar kinderen er is meer nieuws’… 
gaat Wieteke door, ‘Blaricum is het eer-
ste dorp in Nederland dat overstag is en 
waar Santa Claus met zijn negen rendie-
ren zijn entree zal maken. Ze oefenen al 
weken. Ik heb ze gezien… bij Jan Bak-
ker langs de Gooiergracht. Alle rendie-
ren worden daar getraind om de slee te 
trekken. Op de scholen leren de juffen en 
meesters de kerstsongs, wat meteen een 
goede oefening Engels is. De winkels 
maken prachtige etalages, hebben jullie 
‘Bij Jelle’s’ winkel al gezien? Moeders 
maken lange bestellijsten voor het kerst-
diner en leveren ze af bij slager Stut, 
bakker Wassenaar, de groentemannen en 
de viswinkel en papa is al dagen in de 
wijnwinkel aan het proeven… hij zoekt 
de beste wijn bij de gebraden gans.’

De week voor kerst is er een groot 
sneeuwkanon Blaricum ingereden en 
spoot het hele centrum onder een dikke 
laag sneeuw. Het kanon is ‘n geste van 
een van de mediatycoon uit ons dorp, die 
het apparaat nog in een hal had staan als 
overblijver uit ‘n grote tv-productie. Het 
hele centrum van Blaricum is donzig wit. 
De muziektent is met kersttakken, ge-
sponserd door de kerstbomenkweker in 
ons dorp, en met rode linten bekleed en 
in het midden staat een imposante stoel 
van Erik Gutter voor Santa Claus. Rond 
de muziektent staan overal vuurkorven 
en tentjes waar glühwein, kerststollen, 
limonades en bergen lekkers worden uit-
gedeeld. 

Han Peekel, roept met een indrukwek-
kende kerstmannen-stem ‘Ho, ho, ho…’ 
en zwaait met zijn grote bel. Zijn nieuwe 
pak, kun je zien, zit net iets te strak om 
zijn vrolijke grijns te bewaren als de slee 
met de negen rendieren met een rotvaart 
het centrum binnenstuift. De sneeuw 
waait in grote wolken in de rode snoeten 
van de kinderen. Wat een feest, wat een 
feest…

‘All I want for Christmas is You-ou’ zin-
gen we en schalt door de loudspeakers 
in het dorp. De kinderen dansen rond 
de slee en rendieren, de mom’s, dad’s en 
granny’s zingen allemaal mee en heffen 
een glas glühwein. ‘Merry Christmas, 
Merry Christmas’ roept iedereen tegen 
de buren, de juffen en meesters van de 
scholen, de winkeliers en ja daar is ook 
de familie Ton en hé ook Budje, tegen be-
kend en onbekend, jong en oud, verliefd 
of eenzaam. En daar horen we opeens 
de prachtige en getrainde stemmen van 
ons koortje Toppers boven de menigte 
uit. Leuk dat ze ook even thuis zijn met 
kerst. Iedereen is vrolijk en blij en ver-
heugt zich op wat komen gaat en wie er 
vanavond nog meer aan zullen bellen…’

Wieteke gaat door: ‘Als Santa Claus met 
schorre stem en net zo’n rode neus als 
Rudolf (ow my gosh Glühwein!) naar 
huis gaat, nemen de vaders de kinde-
ren aan de hand en op de schouders en 
de moeders rennen snel vooruit om de 
ovens aan te zetten, de tafels te dekken 
en de manden met pakjes onder de boom 
te rangschikken. 

Thank God it’s Christmas! schalt 
Queen… het feest is begonnen. Ooms en 
tantes, vrienden en vriendinnen en verre 
familieleden melden zich aan de intercom 
bij het hek en ‘Driving home for Christ-
mas’ horen we Chris Rea met hese stem 
al vanuit de verte! Fijn dat jullie geko-
men zijn!’ Papa maakt snel de haard aan 
en roept:  ‘Kinderen, kijken jullie eens 
naar ál die mooie kaarten (allemaal van 
de Blaricumse boekwinkel) op de haard, 
wie het aantal schat en wint, is vanavond 
het kerstkindje!’ ‘Zeg nou zelf kinde-
ren’, gaat Wieteke door, ‘Is dat nou niet  
veel fijner dan Sinterklaas? Het is het 
feest voor ie-der-één en zo doen we  
ook nog mee aan de ‘klimaatdoelstelllin-
gen’ want we blijven allemaal in Neder-
land!’

Na het zien van het jeugdjournaal bleef 
het lang stil in Nederland. Iedereen zag 
het al aankomen. Sinterklaas is op, moe, 
oud…uit de naoorlogse tijd van pinda’s 
pellen, speculaasjes bakken, surprises 
plakken en niet rijmende rijmpjes. In 
Blaricum zijn ze óm! Volgend jaar staan 
er twee grote kerstbogen in het dorp. Een 
op de Torenlaan en een op de Huizerweg; 
‘Welkom thuis, fijn dat jullie er zijn met 
Kerstmis!’.  De hele week voor kerst 
wordt in het dorp glühwein geschonken 
en mogen de kids Rudolf achter zijn ge-
wei kriebelen en mee in de slee van San-
ta Claus.

Van Sinterklaas hoorden we nooit meer. 
De voor en anti-Pieters zoeken een nieuw 
actie-onderwerp. Iemand een idee?

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
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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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Gelukkig? 

door Jan Greven
Was u gelukkig met het besluit van de Provincie Noord Holland de herindelings-
procedure van de gemeentes in het Gooi stop te zetten? Wilt u uw geluk niet 
laten verstoren? Lees dan niet verder. Want, voor wie een zelfstandig Blaricum 
ter harte gaat, heb ik, zeer tot mijn spijt, weinig goeds te melden. 

Dat komt door het Regeerakkoord van 
het huidige kabinet, waarin onder het 
kopje Vernieuwing openbaar bestuur 
een nieuwe aanpak van gemeentelijke 
herindelingen wordt aangekondigd. Tot 
nu toe moest er echt iets mis zijn om een 
herindelingsprocedure in gang te zetten. 
Zoals een reeks slepende en onoplosba-
re kwesties (zie het lot van de intussen 
opgeheven gemeente Bloemendaal). Of 
een gebrek aan bestuurlijke kracht, zoals 
bij de gemeente Wijdemeren, de recht-
streekse aanleiding voor de herinde-
lingsprocedure die de Provincie Noord- 
Holland nu heeft stopgezet. Stront aan 
de knikker, crisis. En dan, ten einde raad, 
herindeling. 

Zo hoeft het niet meer. Er is geen crisis 
meer nodig. De spelregels zijn tijdens 
het spel veranderd. De Provincie zag dat 
in. Een herindelingsvoorstel, gebaseerd 
op achterhaalde redenen maakt bij Mi-
nister en Kamer geen schijn van kans.  
Het nieuwe herindelingsbeleid is nog 
niet openbaar. Het is nog concept. Toch 
kun je uit het Regeerakkoord en het ‘wij 

stoppen’-persbericht van de Provincie 
al wel afleiden in welke richting het zal 
gaan. 
Het Regeerakkoord toont zich bezorgd 
over de politieke verantwoording voor 
gemeentelijke samenwerking. Het Rijk 
heeft veel taken overgeheveld naar de 
gemeenten. Grote taken, zoals die van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 
Jeugdzorg, Opvang psychiatrische pati-
enten en noem maar op. Voor kleine ge-
meenten was dat te veel hooi.  Ze zoch-
ten samenwerking. Regionaal of met de 
buren. Zo werkt Blaricum samen in de 
BEL, in de Regio, maar ook met Hui-
zen en zelfs met Hilversum. Allemaal 
heel begrijpelijk. Maar hoe is het in-
tussen met de politieke verantwoording 
gesteld? Hoe kan een wethouder van 
Blaricum politieke verantwoordelijkheid 
dragen voor taken die verricht worden 
door een samenwerkingsverband waarin 
hij maar een kleine partner is? 
Het Regeerakkoord windt er geen doek-
jes om: ‘Een proces van herindeling is 
gewenst voor gemeenten die langjarig 
en in hoge mate afhankelijk zijn van 

gemeenschappelijke regelingen voor es-
sentiële taken….. Het is dan aan de pro-
vincie de herindelingsprocedure…….te 
starten.’ Argumenten als zwak bestuur 
zijn dus niet meer nodig. Als de poli-
tieke verantwoording voor de door het 
Rijk overgehevelde, gezamenlijk on-
dernomen taken niet goed is geregeld, 
kun je Pats Boem, Out of the Blue, een 
Herindelingsprocedure aan je broek krij-
gen. Zonder dat je daar als burger nog 
een vinger tussen krijgt. Of de afstand 
tussen politiek en burger daardoor groter 
wordt, lijkt geen punt van overweging. 

Consequentie kan ik het Regeerakkoord 
niet ontzeggen. Eerst Rijkstaken overhe-
velen naar de gemeenten. Dan eisen (en 
niet ten onrechte) dat de verantwoording 
goed geregeld is. De dorsmachines van 
de bureaucratie vallen pas stil als het 
hele veld is afgemaaid. 

Er is nog een lichtpuntje. Door de actie 
van de Provincie is bekend wat gaat ko-
men. Er is nog een beetje tijd. Tijd om de 
politieke verantwoording voor bovenge-
meentelijke taken te regelen. Vooropge-
steld dat dat mogelijk is.  

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

De zorg die u thuis verdient
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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

O
T

O
: 

P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 4

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

FO
TO

: A
LB

E
R

T 
VA

N
 D

E
R

 L
IN

D
E

N

Idee voor de kerstkaart
door Marloek de Greeff
Hoe meer eten er is, hoe meer dieren in een tuin. Ik probeer vogels te ‘lokken’ 
met vogelpindakaas en zaden. In het boek Gooise Vogels zoek ik af en toe op 
welke vogel ik buiten zie. Vinken en roodborstjes kan ik intussen goed uit 
elkaar houden en het verschil tussen een raaf, kraai of kauw heb ik ook wel te 
pakken. Maar ik ben vooral een eekhoornlokker. 

Aan een boom hangt een eekhoornkast-
je. Het ziet eruit als een vierkant vogel-
huisje. Aan de bovenkant kan het open, 

de onderste plank steekt 
uit naar voren en aan de 
voorkant is een raampje. 
Eekhoorns kunnen, als ze 
op de plank zitten, zien of 
er pinda’s, eikels en wal-
noten in het kastje zitten. 
Als ze op hun achter- 
pootjes staan, kunnen ze 
de bovenklep open maken 
met hun voorpoten en een 
nootje pakken. Het hele 
jaar door komen er eek-
hoorns naar het kastje. Er 

is -behalve van andere eekhoorns- wei-
nig concurrentie. Het lukt vogels niet om 
de klep te openen. Alleen als het kastje 

tot de nok toe vol zit, kan een gaai het 
dekseltje omhoog drukken met zijn kop 
en er met zijn snavel een pinda uit vissen. 

Aanvulluh!
Zo’n kastje moet je wel bijhouden, de 
eekhoorns rekenen op je. En het gaat 
hard: in een rap tempo halen ze kast leeg. 
Als er niets meer in zit, klapperen ze met 
de klep op en neer: aanvulluh! Als dat 
gebeurd is, gaan ze meteen weer aan het 
werk. Soms eten ze de noot die ze er uit-
gepakt hebben meteen op, terwijl ze op 
het plankje zitten. Maar meestal rennen 
ze ermee weg. Of ze klimmen er hoog de 
boom mee in, naar hun nest, of ze rennen 
langs de stam naar beneden om het eten 
te verstoppen. Dat doen ze in de grond, 
op meerdere plekken. Omdat eekhoorns 
geen winterslaap doen, leggen ze zo een 
voorraad aan voor de koude maanden. Als 
er in de winter geen eikels of ander voed-
sel voor ze te vinden is, hoeven ze alleen 
maar wat reserve-noten op te graven. Dat 

verstoppen zit in hun systeem, ook als er 
voedselkastjes zijn die het hele jaar door 
vol zitten met noten en zaden, blijven ze 
voorraden aanleggen. Dus ik heb waar-
schijnlijk bergen pinda’s en noten gekocht 
die voor altijd in de tuin begraven liggen 
en nooit gezocht zullen worden. 

Toch blijf ik het kastje vullen
Want of eekhoorns nou alles meteen 
opeten, aan hun jongen voeren of het 
opeten uitstellen tot bijvoorbeeld kerst:  
het is ontzettend goed eekhoorns kij-
ken als ze bij dat kastje bezig zijn. En 
ze zijn zo fotogeniek: Met een dikke  
pluisstaart en fantastische pluimpjes 
op hun oren in de winter. Als ze op het 
plankje voor hun afhaalrestaurant zitten, 
heb je alle tijd om een foto te maken. 
Eekhoornkastjes vind je bij een tuincen-
trum. Koop er snel één, hang het in de 
boom, kerstslinger eromheen, wacht op 
een eekhoorn en maak dé foto voor op 
je kerstkaart!

FO
TO

: W
E

S
LE

Y 
O

V
E

R
M

A
N

Hei&wei_nr514.indd   4 11-12-18   11:41



Laina en Kees Schrikker   

door Sybert Blijdenstein
Alweer een tijdje staat ze daar. Geduldig, op haar bakstenen zuiltje. Verstild 
voor zich uitkijkend. Aan het einde van de Singerweg. Tussen de bomen van het 
groene brinkje. Het borstbeeld van een jonge vrouw. Gehakt in lichte Franse 
kalksteen. Met de hand op haar hart. Het haar strak gekamd. Krullend onder 
de oren. In een geplooid jak. 

Haar naam is Lijna, uit te spreken als 
Laina. Ze was in 1917 gevlucht uit de 
Baltische staten voor het oorlogsgeweld. 
In 1930 vertrok ze naar Frankrijk, waar 
ze ook model stond voor beeldhouwer 
Kees Schrikker (1898-1993). In diens 
autobiografie lezen we hoe de Franse 
beeldhouwer Despiau, bij het zien van 
het borstbeeld, zich er bewogen over 
uitlaat: ‘C‘est fait avec un grand amour,  
un immense amour. Un tel amour est 
rare..’ 

Jeugd en roeping
Kees bracht zijn jeugd door in een ro-
mantisch Amsterdams grachtenhuis met 
een  grote tuin. Zijn vader zat in de han-
del. Een welvarend gezin. Kees was een 
markant, gedreven en energiek figuur 
met grote creatieve drang. Niet geremd 
door zijn aangeboren hartgebrek, waar-

mee hij zelfs 94 jaar werd! Zijn filoso-
fische en mystieke belangstelling deelde 
hij met zijn klasgenoot Carel Willink. 
Ze werden vrienden voor het leven. Via 
een oom begon Kees aan zijn carrière als 
tabaksmakelaar. Maar de schoen knelde. 
Hij gaf gehoor aan zijn roeping. Werd 
volontair bij Hildo Krop, de stadsarchi-
tect. Daarna volgde de Rijksacademie 
(1927- 1930), waar hij Laina ontmoet-
te, één van de modellen van professor J. 
Bronner.     

Frankrijk (1930-1945)
Kees trouwde op 16 juli 1930 met Laura 
Elise Perrenoud. Het begin van een lang 
en gelukkig huwelijk. Diezelfde dag nog 
besloot het stel naar Frankrijk te ver-
huizen. Ze vonden, iets ten zuiden van 
Parijs, in Gif-sur-Yvette, in de liefelijke 
Vallée de Chevreuse, een groot huis met 
atelierruimte. Daar ontstond ‘ons’ borst-
beeld van Laina. Kees maakte later van 
haar ook nog een levensgroot, staand 
naakt. Hij werkte hard. Vol overgave. 
Ook in de ateliers van bekende Fran-
se kunstenaars. Meerdere academies in 
Parijs bezocht hij. In deze lange Franse 
periode maakte hij talloze beelden en 
portretten, groot en klein. Hij hield vele 
exposities, in bekende kunstgaleries. Hij 
maakte naam.  

Terug naar Nederland 
In 1945 vestigden ‘de Schrikkertjes’ zo-
als Kees dat noemde, zich in Laren. Hij 
kon meteen aan de slag met opdrachten 
voor verzetsmonumenten, naast zijn an-
dere beeldhouwwerk. Hij was succesvol 
en veelgevraagd. Kreeg landelijke be-
kendheid. In 1950 richtte hij in Laren de 
Tekenclub Hamdorff op, voor professio-
nele kunstenaars, die nu nog bestaat als 
de ‘Modeltekenclub Hamdorff’. In 1954 
richtte hij, voor breder publiek en ook 
voor kinderen, de ‘Gooische Academie 
voor beeldende kunsten’ (1954–1980) 
op, waar hij werkzaam was als directeur 
en docent. In 1981 werd hij geridderd 

door de koningin. In 1982 kwam zijn 
autobiografie uit: ‘De memoires van de 
beeldhouwer Kees Schrikker.’ Hij over-
leed in 1993. 
Het borstbeeld van Laina werd door zijn 
zoon André geschonken aan de gemeen-
te Blaricum, samen met het portret in  
brons van Jacob Dooyewaard, dat in de 
trouwzaal van ons kleine gemeentehuis 
staat. Als blijvende herinneringen aan 
een lang en vruchtbaar kunstenaars- 
leven.        

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
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tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!
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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

Galerie brocante 
‘Le Thè’
door Anneke Martens-van der Vlugt
Sinds ruim een jaar is Marcelle Beu-
te, geboren in Laren en afkomstig uit 
Amsterdam, woonachtig in Blaricum. 
Zij heeft haar verzameling brocante 
en schilderijen ondergebracht in haar 
fraaie schuur en er een galerie van ge-
maakt. 

De galerie brocante is vernoemd naar 
het schilderij ‘Le Thè’ van Henri Matis-
se. Een uithangbord is nog in de maak 
en wordt geschilderd door de Blaricumse 
José Borsen. Er is van alles te vinden en 
te zien, zoals schilderijen, etsen, litho’s, 
glas- en aardewerk, tin, lampen, kastjes, 
kistjes, catholica, curiosa en meer. De 
bedoeling is, dat de door haar jarenlang 
verzamelde vondsten een nieuw plekje 
krijgen bij liefhebbers. 

Informatie
Deze maand opent Marcelle de deuren 
van haar galerie voor bezoekers. Ieder-
een, van verzamelaars en speurders tot 
nieuwsgierigen, is van harte welkom, op 
de speciale openingsdagen voor kerst, 
vrijdag, zaterdag en zondag 14, 15 en 
16 december en 21, 22 en 23 december 
van 13.00-18.00 uur. Daarna is de galerie 
alleen op zaterdag geopend van 13.00-
18.00 uur of op afspraak. Galerie brocan-
te ‘Le Thè’, Meentweg 28 Blaricum, tel 
06-15060586 of marcellebeute1@mac.
com.

V.l.n.r. Kees, André, Willie en Laura
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5e FIT-NieuwjaarsZIT door 
Health Center FIT en de 
Blaricumse Plonsclub
door Anne Hildebrand
2019! Het lustrumjaar van de FIT-NieuwjaarsZIT. Voor de 5e keer organiseert 
Health Center FIT dit verfrissende en gezellige Blaricumse evenement. Wim 
Hof-trainer Henk van den Bergh en de ervaren Blaricumse Plonsclub staan weer 
klaar om de deelnemers op een verantwoorde manier te begeleiden.  

Waar de meesten zich klaarmaken voor 
een snelle nieuwjaarsduik, wint een win-
terse ZIT aan populariteit. En dat is op-
merkelijk. Want geef toe; een minuut je 
onderdompelen in koud water is niet be-
paald een bezigheid waar je warm voor 
loopt. Of toch wel? Wie zich in het feno-
meen verdiept, komt er al snel achter dat 
kou positieve effecten op onze gezond-
heid heeft. In plaats van een Spartaanse 
exercitie is een winterse ZIT verkwik-
kend en zelfs verslavend.  

De kick van kou
Blootstelling aan kou is een relatief een-
voudige en snelle manier om je lichaam 
een oppepper te geven Bij een watertem-
peratuur van 10 graden is het effect al 
merkbaar en bij 4 graden of kouder is het 
effect optimaal. Inmiddels is bekend dat 
de gezondheidseffecten in de eerste 50 
seconden plaats vinden. Langer in het wa-
ter zitten, is daarom niet nodig. De extre-
me kou zorgt ervoor dat je lichaam in de 
overlevingsmodus schiet. Oppervlakkige 
bloedvaten sluiten zich razendsnel en stu-
ren het bloed direct naar je vitale organen. 
Deze krijgen veel meer bloed te verwer-
ken dan normaal en dat kost energie. Dit 
leidt tot stijging van de lichaamstempera-
tuur, vergelijkbaar met koorts. Bijkom-
stig positief effect is dat op dát moment 
je immuunsysteem aangezet wordt: de 

aanwezige bacteriën, virussen en andere 
ziektekiemen worden verbrand. Na onge-
veer een minuut verwijden de bloedvaten 
weer en verspreidt de warmte zich door je 
hele lichaam. Om onderkoeling te voor-
komen is dit het moment om uit het wa-
ter te gaan. Je innerlijke kachel blijft nog 
even aan en dit geeft een kick. 

Verleg je grenzen en ervaar de kracht 
van kou  
Het zal  duidelijk zijn. Bij de FIT-ZIT 
draait het niet om de ambitie en prestatie 
om zo lang mogelijk in het water te zit-
ten, maar om bewust bezig te zijn met je 
gezondheid. 
Zondag 6 januari: 12.00 uur: warming-up, 
12.10 uur: startschot. Onder leiding van 
Henk en de Blaricumse Plonsclub worden 
de deelnemers door Frans Ruijter aange-
moedigd het koude water in te gaan. Met 
na afloop de beloning: opwarmen rond 
het vuur met heerlijke hapjes en drank-
jes. Inschrijven kan op: www.health 
centerfit.nl of op 6 januari vanaf 11.00 
uur ter plekke bij de Blaricumse Red-
dingsbrigade (Stichtseweg 99). Kosten: € 
5,- p.p.,  inclusief unieke FIT-ijsmuts en 
consumpties. 
De winterse ZIT wordt mede mogelijk 
gemaakt door de (lokale) sponsors, de 
vele Blaricumse vrijwilligers en de Bla-
ricumse Reddingsbrigade. 

Een ‘mekaarlijke’  kerst!
door ds. Marnix van der Sijs, predikant van de Dorpskerk
Ik neem u mee naar Italië. Het is Kerstmis en bij honderden gaan de bewoners 
van een dorpje naar een pelgrimsoord in de bergen. Er moet daar een geheim-
zinnige kerststal zijn. De pelgrims wachten geduldig in de rij om de grot binnen 
te gaan. De ingang wordt steeds lager zodat de mensen uiteindelijk kruipend 
verder gaan. Aan het eind komen ze in een ruimte met een zacht licht. Daar staat 
een lege kribbe, met alleen een spiegel waarin ze zichzelf zien. Daaronder licht 
met grote letters de tekst op: ‘Hier ben ik geboren voor de mensen’. De pelgrims 
kruipen terug, diep onder de indruk. Ze willen niet vertellen waardoor. 
Het is kennelijk een innerlijk proces, maar er is wel iets gebeurd. Ze zijn veran-
derd.

We vieren kerst. Bezinning over de vraag 
wàt we vieren, kan de kwaliteit van het 
feest verhogen. Beseffen we dat het voor-
al gaat om de roep om menselijkheid? 
Volgens de Vlaamse  psychiater Dirk de 
Wachter waren wij nog nooit zo rijk. En 
waren er tegelijk nog nooit zo veel men-
sen in psychische nood. Hij wijt dat aan 
de doorgeschoten  individualisering van 
onze samenleving.

We leven in een verbrokkelend Europa. 
We zien wereldleiders waar velen maar 
weinig vertrouwen in hebben. Individu-
eel voelen we ons machteloos. We kun-
nen er niets aan doen. Maar we kunnen 
wel proberen het zelf anders te doen. Al-
leen door zelf meer mens te worden voor 
anderen, wordt  misschien ook iets bij 
anderen losgemaakt.

Dat is een mogelijk antwoord op de crisis. 
Ons mens-zijn voor anderen, dat is aan 
de orde, daarover gaat  het in het verhaal 
waarmee ik opende. Levenskunst is het 
te ontdekken dat je groeit door er voor te 
kiezen om je klein te maken. Want krui-
pend ontdekten die pelgrims het geheim 
van kerst. Kerst nodigt ook òns uit in de 
spiegel te kijken.Maar niet, zegt Dirk de 
Wachter, naar het ‘gefotoshopte’ beeld. 

Kunnen wij ook onze minder fraaie kan-
ten onder ogen zien? En wat kunnen wij 
wèl veranderen aan ons leven?  

In een spiegel zien we onszelf en daar-
bij licht ook voor ons die tekst op: ‘Hier 
ben ik geboren voor de mensen’. In ‘ons’ 
kan die ‘ik’ geboren worden. Ook dat 
hoort bij het geboortefeest van Christus. 
Die ‘ik’ overschreed alle grenzen van de 
moraal: in de liefde voor vijanden, in de 
vergeving tot zeven maal zeventig keer, 
in de fiere weerloosheid ten opzicht van 
agressors. Het geboortefeest van die 
‘ik’ vieren we! Die ‘ik’ wil in ons gebo-
ren worden! Groeien door eerst klein te 
worden! Van kruipen naar stáán! Door  
het donker van die tunnel naar die ruimte 
met dat zachte licht! En door die ervaring 
wil je meer ‘mekaarlijk’  met elkaar om-
gaan. Dat mooie Vlaamse woord ‘mekaar-
lijk’  heb ik ook van De Wachter geleerd.  
De meest fundamentele zingeving van 
ons bestaan is de gedachte dat je voor  
elkaar iets betekent. Dat is ‘mekaarlijk’  
zijn!

Ik wens u allen een 
‘mekaarlijke’kerst!

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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De Groene Afslag, pleisterplaats 
voor de wereld van morgen
door Nelliëtte van Wijck
Uw verslaggever doet aan afval scheiden en levert de lege batterijen netjes in. 
Wat kan ik verder nog doen? Niet veel, dacht ik… Tot ik in gesprek ging met Lu-
cas Mol, duurzaam ondernemer, en ook bekend van zijn ondergrondse woning in 
Huizen, is een nieuw initiatief gestart; De Groene Afslag. 

De Groene Afslag gaat zich voor de ko-
mende drie jaren vestigen in het voorma-
lige kazernecomplex, dat zich bevindt 
op het vijf-gemeenten-punt (Blaricum, 
Huizen, Bussum, Naarden, Laren, Hil-
versum) bij de start van het beroemde 
fi etspad ‘Gebed zonder End’. Hier tref 
ik Lucas, die mij enthousiast een rond-
leiding geeft. ‘De Groene Afslag is een 
pleisterplaats voor de wereld van mor-
gen. In, voor, door en met ’t Gooi.’ 

Inspireren zonder belerend te zijn
Duurzaamheid en milieubewust leven, 
dat wil Lucas overbrengen. Volgens hem 
kan de huidige wijze van consumeren 
niet eeuwig doorgaan. Dat gaat echt ten 
koste van onze leefomgeving. Ook den-
ken veel mensen dat zij als individu niet 
echt een verandering kunnen aanbren-
gen. Maar Lucas is ervan overtuigd dat 
dat juist wel kan. ‘Er moet en kán iets 
veranderen, dat kan al door  kleine wij-
zigingen in het dagelijkse leven.’ Bewo-
ners en ondernemers kunnen hier terecht 

voor een hapje en drankje en kunnen 
zich laten inspireren om milieubewuster 
te worden en zo weer anderen weten te 
inspireren. ‘Het mag op geen enkele ma-
nier belerend zijn, wel inspirerend.’ Op 
de begane grond komt een groot restau-
rant met terras. ‘Op de menukaart vind je 
milieubewuste gerechten, bijvoorbeeld 
bitterballen met sprinkhaan of vegeta-
risch. Het verschil proef je niet eens. Het 
gaat er niet om dat mensen geen vlees 

meer eten, maar dat je het af en toe niet 
eet, oftewel dat je ook een keuze hebt om 
fl exitarisch te zijn. Op de eerste etage 
kan vergaderd worden, worden lezingen 
gehouden en tentoonstellingen gegeven. 
Ter inspiratie om duurzamer te onderne-
men en te leven. Ook wil ik jong talent, 
dat zich bezig houdt met het behoud van 
het milieu een podium geven.’

Een plek voor duurzame ondernemers
Voor ondernemers is er ook plek; kan-
toorkamers voor zes personen. Een van 
die ondernemers is Annemarije Tillema: 
‘Als duurzaam ondernemer was ik al een 
tijd op zoek naar een geschikte kantoor-
ruimte. Toen ik las over de plannen van 
De Groene Afslag, was ik meteen over-
tuigd. Het is voor mij een prachtig én 
noodzakelijk plan voor en door iedereen 
hier met een duurzaam hart. Een inspire-
rende omgeving. Je spreekt veel andere 
ondernemers en verbindingen zijn daar-
door snel gemaakt, waardoor plannen in 
een versnelling terecht komen.’

Wanneer gaat 
De Groene Afslag 
open?
Lucas verwacht dat 
De Groene Afslag 
vóór het einde van 
het jaar klaar is 
voor opening. Om 
zijn droom waar 
te maken is hij een 
crowdfunding be-
gonnen. ‘De Groe-
ne Afslag wordt 
gefi nancierd door 
100 mensen uit ’t 
Gooi, die graag 
zien dat dit project 
gerealiseerd wordt 

en allemaal € 5.000,- inleggen. Als gift, 
als lening of als vooruitbetaalde huur.’ 
Er wordt momenteel fl ink verbouwd, en 
natuurlijk zijn veel (bouw)materialen 
gerecycled. Ook heeft een museum een 
50 meter lang kunstwerk geschonken en 
in het restaurant komen grote consoles 
afkomstig uit het Rijksmuseum. Wil je 
ook helpen, neem dan contact op met 
lucas@degroeneafslag.nl. 
Zie www.degroeneafslag.nl.

Een echte Gooise vrouw

door Frans Ruijter
In ons dorp zien we vrouwen die zich conformeren in hun gedrag zoals in de zo 
populaire televisieserie ‘Gooische Vrouwen’. Maar zonder twijfel kunnen we zeg-
gen dat dit allemaal nep is, of zoals je tegenwoordig zo vaak hoort, ‘fake’. Maar… 
wat is nu eigenlijk een échte Gooise vrouw? 

Op 16 oktober jl. was de uitvaart in de 
St. Vituskerk van de 90-jarige, op 11 ok-
tober overleden, Antonia Maria Theresia 
Boersen-de Jong, roepnaam Annie. Haar 
oudste dochter Maria hield een respect-
volle levensloop over haar moeder. Hier-
in benadrukte zij dat haar moeder Annie 
een echte Gooise vrouw was. Annie was 
enige dochter uit het gezin van Geurt de 
Jong en Riek Rigter. Zij woonden aan de 
Langeweg 5. De familie De Jong woont 
al vanaf 1500 in Blaricum en op de 
Erfgooierslijst van 1708 komen zij al 
voor als ‘scharende Erfgooiers’ (Gooise 
boeren met het recht het vee te mogen 
weiden op de gemeenschappelijke wei-
de).
Negen kinderen
Annie trouwde op 13 mei 1952 met Har-
ry Boersen uit Hoogland. Zij gingen wo-
nen in de nieuw gebouwde boerderij aan 
de Schapendrift achter de St. Vituskerk. 
Zij kregen een notenboom, als teken 
van vruchtbaarheid. Deze werd naast de 
boerderij geplant (zie bijgaande foto), 
en niet voor niets. Het gezin werd geze-
gend met negen kinderen. Toen Annie in 
verwachting was van haar jongste doch-
ter zei men in het dorp tegen de oudste 
dochter Maria: ‘Komt er weer een baby 
bij jullie, jullie hebben al zo’n groot ge-
zin’. Maria vertelt dat toen haar moeder 
de jongste, Annegien, in haar armen 
kreeg, ze straalde zoals ze bij alle kinde-
ren gedaan had. Annie leefde voor haar 
gezin en was een echte ‘mater familias’; 
een moeder die genoot van haar gezin en 
daar trots op was.

Ontplooien
Annie en Harry vonden dat de kinderen 
zelf maar moesten bedenken wat zij later 
wilden worden. Ze mochten leren wat ze 
wilden leren, maar ze moesten wel hun 
best doen, dat was een vereiste. Zodoen-
de konden alle kinderen zich ontplooien 
binnen hun eigen mogelijkheden. Deze 
te prijzen gedachtegang zie je niet terug 
in de televisieserie ‘Gooise Vrouwen’; 
daar worden de belangen en de loop van 
‘de carrière’ van de ouders ver boven die 
van de kinderen verheven. Zo net voor de 
kerst en een nieuw jaar kijkt men graag 
even om, wat er geweest is het afgelo-
pen jaar, en kijkt men vooruit, naar de 
kansen die er vast wel weer komen… 
Echter, het belangrijkste is dat je dicht 
bij jezelf blijft en je afkomst nooit ver-
loochend. Deze wijze levensles die deze 
echte Gooise vrouw Annie Boersen-de 
Jong haar kinderen meegaf, neem ik, en 
ik hoop velen met mij, met graagte over. 

Ik wens u en de uwen een heel vredige 
kerst en een gezond en inspirerend 2019 
toe.

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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De Groene Afslag; de afslag naar de heide en de afslag naar 
een duurzamer leven

Annie Boersen-de Jong

De notenboom, teken van vruchtbaar-
heid
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Dag Conny, bedankt!

door Sybert Blijdenstein
Op 4 november jl. overleed Conny Rector (80). Van 1997 tot 2004 eindredacteur 
van hei & wei.

Zij werd in 1938 geboren in Bussum. Na 
de lagere school volgde ze de ULO. Toen 
ze 23 was trouwde ze. Daarna heeft ze, 
tot 1986, leiding gegeven aan de adminis-
tratie van een snel groeiend bedrijf in de 
IT-outsourcing. Ze 
verhuisde in de ze-
ventiger jaren met 
het hoofdkantoor 
mee van Rotterdam 
naar Utrecht. Zelf 
ging ze toen wo-
nen in Blaricum. 
Vanaf 1991 was ze 
een zeer succesvol 
freelancer voor een 
landelijk relatiebe-
middelingsbureau. 
In dezelfde perio-
de trad ze ook op 
als buitengewoon 
ambtenaar van de 
burgerlijke stand in Blaricum. In 2004 
volgde haar eindredacteurschap bij hei & 
wei, waar zij tot 2008 nog actief bleef als 
redactielid.

Ook al waren voor Conny haar laatste le-
vensjaren qua gezondheid niet gemakke-
lijk, toch herinneren we haar graag zoals 
ze was in de jaren bij hei & wei: Energiek, 
vlot, vrolijk, bezielend en gestructureerd. 

Met een brede vi-
sie en veel interes-
ses. Ze hield van 
werken met en 
voor mensen. 

Veel heeft zij bij-
gedragen aan de 
verdere ontwik-
keling van hei & 
wei tot het mooie 
dorpsblad van nu. 
Wij allen van hei 
& wei wensen de 
voor haar zo dier-
bare familie veel 
sterkte toe met het 

verwerken van dit grote verlies. Ook wij 
zullen haar nooit vergeten. 

Conny, bedankt!

Peter Santa; met die naam mag je 
niet ontbreken in ons kerstnummer
door Greet Volkers en Marjolijn Schat
En zo zaten wij aan tafel met deze talentvolle en bijzonder enthousiaste man te 
praten; over het eerste succesvolle klassieke Blaricum Music Festival, zijn werk, 
vrouw en dochter en het leven in ons dorp. 

Peter (1967), zoon van een Hongaar-
se vader en een Ierse moeder, is in het 
Gooi terecht gekomen omdat zijn vader 
solocellist bij de NOS was, en de NOS 
bezat in die tijd hele woningblokken in 
Huizen. ‘Het was een ware muziekcam-
pus, zo woonden we bijvoorbeeld naast 
jazzzangeres Greetje Kauffeld.’ Toen hij 
drie was, kreeg Peter een viooltje en de 
rest is geschiedenis; hij studeerde aan het 
conservatorium, trad op als orkestmusi-
cus en solist. Door een rugprobleem ging 
hij over op dirigeren; werd assistent van 
de beroemde Japanse ‘maestro’ Hiroyuki 
Iwaki en werkte daarna als internationaal 
dirigent. Zijn repertoire omvat meer dan 
300 werken en hij dirigeert alles; van 
Bach tot de wereldpremière van Ennio 
Morricone’s ‘Una Via Crucis’. Hij richt-
te het Amsterdam Symphony Orchestra 
en het Amsterdam Chamber Orchestra 
op. Het Concertgebouw is zijn ‘stand-
plaats’ en daarnaast treedt hij met zijn 
orkesten wereldwijd op. Ook houdt hij 
zich bezig met muziek- en evenementen-
management vanuit zijn bedrijf ‘Coda-
capo Music Management’.

Muzikale duizendpoot
Inmiddels woont Peter 16 jaar in Bla-
ricum, samen met zijn vrouw en hun 
10-jarige dochter. Ook hier laat deze mu-
zikale duizendpoot van zich horen. Als 
Bernardusvader heeft hij met het Am-
sterdam Chamber Orchestra concerten 
gegeven op deze school om de jeugd in 
contact te brengen met klassieke muziek. 
En we kennen Peter natuurlijk als orga-
nisator van het Blaricum Music Festival 
van afgelopen juli. ‘Jarenlang liep ik al 

rond met het plan om net als in Gstaad 
en Verbier ook hier een dergelijk festival 
te organiseren. Het plan lag al tien jaar 
geleden op de plank, maar door de crisis 
is het er toen niet van gekomen. Na een 
gesprek in april met onze burgemeester 
was het festival een feit. De beste tijd is 
eind juni/begin juli; de reguliere concert-
series in Europese zalen zijn afgelopen 
en de grote festivals beginnen veelal wat 
later. Topsolisten zijn dus wat meer vrij 
en het is mooi weer.’ Dus met maar twee 
volle maanden voorbereiding was het 
afgelopen juli zover; in de Dorpskerk 
‘stonden’ grote namen zoals Lakatos en 
Ilja Gringolts en andere topmusici. Wat 
betreft de invulling voor het komende 
festival is Peter al heel ver, en het wordt 
wederom een feest! Het zal dit maal een 
paar dagen langer duren, ergens tussen 
27 juni en 7 juli, dus zet dit vast in uw 
agenda. In januari komt het programma 
op de website en kunnen kaarten besteld 
worden!

Heeft u plek in uw ‘kerststal’?
Peter is (altijd) op zoek naar sponsoren 
en donateurs. Hij is ook op zoek naar lo-
geeradressen voor de vele musici die ko-
men. Heeft u een of misschien wel twee 
slaapplaatsen, dan is dat zeer welkom. 
Moet gezegd, het is een ervaring om per-
soonlijk kennis te maken met de musici 
wanneer u geïnteresseerd bent in klassie-
ke muziek. Het leven van deze mensen 
is zo anders en het is een feest om hun 
ervaringen te horen. 
Bij interesse zie www.blaricumfestival.
com of neem contact op met Peter via 
info@codacapo.com.

Blaricum toen...

Voor deze feestmaand een foto van de Gooiergracht in de sneeuw. Deze 
gracht geeft al eeuwenlang de grens aan tussen Noord-Holland en 

Utrecht. Aankomend jaar bestaat de grens exact 300 jaar. 

In het jaar 1719 is de grens, na de nodige twisten, vastgesteld door de 
bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland. Voor Blaricum is het 

de grens met onze goede buur en partner in de BEL; de gemeente Eemnes, 
met een grens van iets meer dan zes kilometer lang. In de drie eeuwen die 

achter ons liggen, is er weinig tot niets om te doen geweest. 
Dat kunnen we niet zeggen over de grenzen met onze anderen buren; 

Laren en Huizen. Een mens is vaak bezig zijn of haar grenzen te 
verleggen. De gemeenteraden van Laren en Blaricum zijn/waren dat ook 

van plan met deze eeuwenoude grens. Zij willen/wilden graag bij de 
provincie Utrecht horen om uit de handen te blijven van de wens van de 

Provincie Noord-Holland, om van de Gooi- en Vechtstreek op termijn één 
grote gemeente ‘Gooiland’ te maken. Eind november kwam plotseling het 
bericht dat de provincie Noord-Holland afziet van verdere samenvoeging 

van de gemeenten in deze regio. Voor de zoveelste keer, maar voor het 
eerst in de 21e eeuw, is de zelfstandigheid van Blaricum voorlopig 
weer veilig gesteld. Laat de eeuwenoude grens, de Gooiergracht, 

dus maar lekker ongemoeid. 
aangeleverd door Frans Ruijter

Aleksey Igudusman, tijdens het Blaricum Music Festival
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Eenvoud

door Adrie van Zon
Wat een overdaad, wat een weelde in 
deze tijden in de supermarkt, winkels 
en op de sociale media. Ons koopgedrag 
gaat steeds meer in de richting van dat 
in Amerika (neem bijvoorbeeld Black 
Friday), met alsmaar stijgende aanko-
pen. Je moet sterk in je schoenen staan 
om alle verleidingen te weerstaan. 

Tijd om te rade te gaan bij het boek 
‘Zooikoorts’ van de Vlaamse welzijns-
wetenschapper Hein Zegers waarin 

hij  wijst op de overvloed aan spullen  
en bezigheden van deze tijd. Geen 
plaats meer in huis en in de koelkast!,  
een overvolle agenda en digitale 
overvloed.           
                                                                                                                              
Eenvoudzoekers
Zegers laat eenvoudzoekers aan het 
woord, die getuigen hoe ze eenvoudiger 
zijn gaan leven met minder bestedingen 
en spullen, hun drukke leven hebben om-
gegooid en meer rust kregen. Als voorde-
len worden in het boek genoemd: meer 
ruimte in huis en in het hoofd. Mensen 
die vroeger een hekel hadden aan spullen 
wegdoen en dat als een verlies ervoeren, 
vinden dat achteraf winst. Zelfs gingen 
er eenvoudzoekers kleiner wonen. Weer 
anderen gingen minder werken om bij-
voorbeeld de vrijgekomen tijd aan vrij-
willigerswerk te besteden. Uit het wereld-
wijde onderzoek van Zegers blijkt ook dat 
mensen gingen afbouwen met hun afspra-
ken en in hun ‘toxische relaties’. ‘Vriend-
schappen die heel erg ongebalanceerd 
waren en in feite niet veel voorstelden’, 
zegt een jonge moeder. 
Meer aandacht voor de natuur, kleu-
ren, vorm, geluid, smaak en bewust 
worden van hun eigen waarden waren 
het resultaat. Blijkens het boek van Ze-
gers, gebaseerd op een wetenschappe-
lijk onderzoek bij meer dan vijfhon-
derd ervaringsdeskundigen die bewust 
kozen voor eenvoud, ervaren de deel-
nemers veel meer zin en geluk in hun  
leven.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                
Een luisterend oor voor de ouderen
Het verminderen van contacten, waarvoor 
in het boek wordt gepleit, is overigens 
niet aan te bevelen voor de meeste oude-
ren vanwege het risico van eenzaamheid. 
Daar komt nog bij dat het probleem van 
sommige ouderen niet zozeer is, dat an-
dere mensen niet meer bij hen op bezoek 
komen, maar dat zij zelf de belangstel-
ling  verliezen in andere mensen. Ze voe-
len zich steeds meer geneigd zich terug 
te trekken en komen hun huis niet meer  
uit.                                      

Laten we tijdens de feestdagen juist voor 
deze oudere medemens een luisterend oor 
zijn.  

De wereld een beetje mooier maken…     

door Finette Bönker
Ruimschoots voordat Sinterklaas zijn (tumultueuze) intrede deed in ons land, verscheen al op vele plekken de feestverlich-
ting, zowel buitens- als binnenshuis. Ook de kerstartikelen werden al vroeg uitgestald in tuincentra en andere winkels. Het 
lijkt wel of dat de afgelopen jaren steeds eerder gebeurt.

Kom ik in oktober voor een zak pot-
grond in een tuincentrum, sta ik oog in 
oog met een kerstman en z’n rendieren. 
Swingend en wel. Loop ik verder dan 
beland ik in een sprookjesachtige sfeer 
van verlichting, glimmende kerstballen, 
miniatuur ker(st)misachtige attracties 
en andere versierselen. Maar nog steeds 
geen potgrond…

Vanwaar die behoefte aan lichtjes, ver-
sieringen, de wereld mooier maken?
Natuurlijk, de winter, de donkere da-
gen komen eraan. Dan wil je warmte en 
licht. De donkere wereld buitensluiten. 
En bovendien wordt het Kerstmis. In 
essentie vieren we dan de geboorte van  
Jezus. Jezus die vrede op aarde, vre-
de tussen de mensen brengt. Als ik de 
wereld om me heen aanschouw, is er 
van vrede niet zoveel sprake. Oorlogen, 
vluchtelingenstromen, discriminatie, et-
cetera. En dan worstelen we wereldwijd 
met het veranderende klimaat en de ge-

volgen ervan, de economie, het politiek 
leiderschap.

De wereld lijkt voor even wat mooier
Wereldwijd worden met kerst de wapens 
(helaas niet overal) tijdelijk neergelegd. In 
de geborgenheid van het gezin, de familie, 
de (kerk)gemeenschap wensen we vrede 
op aarde. En zorgen we extra voor onze 
medemensen die dat nodig hebben. En al 
die mooie verlichtingen en versieringen 
dragen bij aan een vreedzame en veilige 
sfeer. De wereld lijkt voor even wat mooi-
er. Aan kerst komt weer een einde. En dan 
gaan we weer over tot de orde van de dag. 
Wereldwijd. Maar dat moment van bezin-
ning is niet voor niets geweest. Het geeft 
toch weer zin om hoopvol verder te gaan. 
Ieder jaar een beetje meer.

De potgrond is inmiddels aangetroffen 
en aangeschaft. De bollen zijn geplant. 
Op naar het nieuwe jaar! Ik wens u allen 
een mooi en vredig Kerstmis!  F
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Straatnamen verklaard… Matthijssen houtweg
door Frans Ruijter
Deze weg komt al voor in het kadas-
ter van rond 1830. Van een weg kon je 
toen nog niet echt spreken; het was een 
zandpad zonder naam. In het kadas-
ter kwamen in die tijd veel zogenaam-
de ‘veldnamen’ voor. Hiermee werden 
percelen of akkers, vooral in de bui-
tengebieden, aangeduid. Eén van die 
percelen is het ‘Matthijssenhout’.  

Het pad dat er naartoe liep kreeg de 
naam ‘Matthijssenhoutweg’. Het is een 
aanname, maar het is goed mogelijk dat 
het een houtopstand betrof, die in eigen-
dom was van een familie met de naam 
Matthijssen, of een afgeleide daarvan. 
Op dezelfde kaart uit 1905 is te zien dat 
in die tijd de eerste drie woningen aan de 
linkerkant, gezien vanaf de Noolseweg, 
gebouwd zijn. In die tijd werd de naam 
Matthijssenhoutweg al gebruikt. 

A.M. de Jong
De Matthijssenhoutweg loopt van de 
Noolseweg in westelijke richting. De 
eerste weg links, net voorbij nummer 27, 
is voor autoverkeer doodlopend, maar 
met de fiets of lopend kun je verder ko-
men tot op de Professor van Reeslaan. 
De volgende weg links is de A.M. de 
Jonglaan; vernoemd naar de schrijver 
A.M. de Jong*, bekend van onder an-
dere ‘Merijntje Gijzen’ en ‘Bulletje en 
Boonestaak’. Hij werd op 18 oktober 
1943 in zijn huis aan de Professor van 
Reeslaan 16 lafhartig vermoord. Na  
de kruising met Onder den Dael eindigt 
na 552,5 meter de Matthijssenhoutweg, 
op de grens met Laren op de Tafelberg-
weg. 
 
Kolonie
Op de nummers 5 en 7 was vroeger een 
vegetarisch pension van Tjerk Luitjes. 
Ook was daar de eerste jeugdherberg 
van Blaricum, met de mooie naam ‘De 
Dotter, gevestigd. De huizen die er toen 
gebouwd werden, maakten onderdeel 
uit van de Kolonie van de Internatio-

nale Broederschap van professor Jacob 
van Rees, die van 1900 tot 1911 in die 
omgeving veertien hectare grond bezat. 
Verschillende woningen zijn met gevoel 
voor deze historie gerestaureerd en her-
inneren nog aan deze korte, maar be-

langrijke periode aan een stuk geschie-
denis in dit gedeelte van Blaricum. 

*In het kerstnummer nr. 303 schreef ik 
over het ‘Armenhuis’ en de rol van A.M 
de Jong in de gemeentepolitiek
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Kan ik een engel zijn?

door pastor Maciej Sendecki, St. Vituskerk
We treffen onze voorbereidingen voor kerst. Sommige mensen krijgen stress 
van alle drukte; kerststress. Daarom is het goed om af en toe even rust te zoe-
ken, om niet door de drukte overweldigd te worden.   

De tijd voor Kerstmis is een tijd waar-
in ook veel kerstbijeenkomsten plaats-
vinden. Kerst maakt iets wakker bij de 
meeste mensen. Wij spreken naar elkaar 
onze waardering uit en onderstrepen 
onze verbondenheid met elkaar, brengen 
kerstpakketjes en sturen kerstwensen, 
op een traditionele manier per post of 
via een whatsappje of mail. Kerst is de 
meest gezellige tijd van het jaar of zoals  
Andy Williams zingt ‘It’s the most 
wonderful time of the year’. Familie en  
vrienden komen bij elkaar in een ge-
zellige omgeving en schuiven aan voor  
lekker eten. Maar het is natuurlijk wel 
meer dan al onze voorbereidingen, stress,  
kopen, schoonmaken, koken en eten  
dat kerst zo’n bijzonder gebeuren  
maakt. 

Engelen
In het kerstverhaal horen wij over de 
engelen die de vreugdevolle boodschap 
brengen van de geboorte van dit bij-
zondere kind. De engelen zijn positie-
ve wezens, zo klinkt het tenminste in 
onze taal. Ik heb even in mijn boek met 
spreekwoorden gezocht en wat gezegdes 
met engelen gevonden: ‘Je bent een en-

gel’ zeg je tegen iemand die je een gunst 
heeft verleend. ‘Hij of zij was mijn red-
dende engel’ zeggen wij als iemand ons 
in een moeilijke situatie geholpen heeft. 
Als je ontsnapt aan een gevaarlijke situ-
atie dan zeggen we: ‘Je hebt een goede 
engelbewaarder’. Het kan bij het kerstdi-
ner gebeuren dat het eten smaakt ‘alsof 
er een engeltje op je tong ….’. De en-
gelen zijn beroemd en hebben te maken 
met iets blijs en onschuldigs. Hun naam 
komt uit het Grieks en betekent letterlijk 
‘boodschapper’, omdat zij vaak, zoals in 
het kerstverhaal, een blijde boodschap 
naar de mensen brengen. Ook wij zijn 
geroepen om in ons dagelijks leven naar 
vermogen engelen voor elkaar te zijn. 
Hoe kan ik dat dan zijn? Door een woord 
van bemoediging, een woord van hoop, 
troost en liefde. Met deze kleine gebaren 
kunnen ook wij engelen zijn zodat wij 
van een ander mogen horen: ‘Je bent een 
engel!’ 

Beste mensen, ik wens u allen en uw fa-
milie toe, dat wij ook af en toe engelen 
met een blij woord of een goede daad 
voor elkaar kunnen zijn. Fijne kerstda-
gen en een gelukkig nieuw jaar! 
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Kerstmuziek! 
door Anneke Martens-van der Vlugt 
Zodra de Sint zijn hielen heeft gelicht, worden we getrakteerd op een overvloed 
aan kerstmuziek. In kerken, concertzalen, winkels en op radiozenders zijn 
diverse vormen van deze muziek te horen. 

In kerken en concertzalen worden in de 
donkere dagen voor kerst bijzondere  
kerstconcerten uitgevoerd van meestal 
speciaal voor Kerstmis gecomponeerde 
muziekstukken, zoals het ‘Weihnachts-
oratorium’ van J.S. Bach of het ‘Concerto 
Grosso nr.8’ van A. Corelli. Ook worden er 
religieuze kerstliederen gezongen, die over 
de geboorte van Jezus gaan en soms hun 
oorsprong vinden in de Middeleeuwen en 
natuurlijk niet te vergeten de traditionele 
uit Groot-Brittannië afkomstige Christmas 
Carols! Op de nationale- en commerciële 
popzenders en ook in vele winkels worden 
de profane kerstliederen en kerstpopsongs 
over je uitgestort, waarin de sfeer rond 
Kerstmis wordt bezongen, zoals ‘Jingle 

Bells’, ‘White Christmas’, ‘Let it snow’ en 
niet te vergeten de kersthits ‘Last Christ-
mas’ van Wham en “All I want for Christ-
mas is you’ van Mariah Carey. 
 
Kerstsfeer 
Welke muziek brengt u in de kerststem-
ming? Gaat u naar een van de vele kerst-
concerten in kerk of concertzaal, luistert u 
naar Sky Radio, the Christmas Station, of 
draait u thuis uw verzameling kerstcd’s, re-
ligieus, klassiek of pop, grijs? Wat uw keu-
ze ook moge zijn, kerstmuziek ontroert, 
maakt je blij, verbindt en inspireert en laat 
je je zorgen even vergeten, de juiste kerst-
gedachte! Ik wens u allen een mooie muzi-
kale kersttijd en alle goeds voor 2019! 

Het Melkmeisje

door Aty Lindeman-Strengholt
Er zijn het afgelopen jaar veel Blaricummers gestorven. Goede, trouwe dor-
pelingen, mannen en vrouwen waar we trots op zijn en die zeker niet vergeten 
worden. Zo ook is 12 oktober jl. ‘het melkmeisje’ overleden, Marianne Calis-Vos.

In hei & wei 483, september 2016, heb ik 
al eens over deze bijzondere vrouw ge-
schreven. Van kinds af aan hield ze van 
koeien en ze was pas vijf jaar toen ze van 
een oom leerde melken. En ze is altijd 
blijven melken. Met heel veel plezier en 
voldoening. 65 jaar lang. Zij hield van 
koeien en de koeien van haar. Favoriet 
waren ‘blaerkoppen’ en ‘rooien’. 
Ze was het oudste kind uit het gezin Vos 

van de Middenweg en heeft leren aan-
pakken. Altijd voor anderen klaarstaan, 
met plezier en toewijding verrichtte ze 
mantelzorgwerk. Ze mopperde wel eens 
dat er tegenwoordig nog zo weinig bu-
renhulp is, minder belangstelling voor je 
medemens. ‘Geef mij maar een koe’, zei 
ze dan, ‘die zijn pas trouw’. 
Dag Marianne, we zullen je niet verge-
ten.

De gemeente Blaricum schreef in het kader van ‘Blaricum Kunststad 2018’ een foto-
wedstrijd uit. Het thema was: Blaricum heden en verleden. Dit is de winnende foto van 
Wendie Bakker; een creatieve foto van de St. Vituskerk. Ze heeft een oude foto van de 
St. Vituskerk gebruikt als het element uit het verleden en de toren met haar telefoon, 
het ‘heden’, gefotografeerd. De twee foto’s lopen prachtig in elkaar over en het thema 
komt zo goed naar voren.

Fotowedstrijd Blaricum
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door Marjolijn Schat
Het hart is de oorsprong van de Lucky 
in Love collectie van Jelle Hoekstra-van 
den Bos van Bij Jelle. Het hart, de 
pomp die het bloed in ons lichaam in 
beweging houdt. Zo vanzelfsprekend. 
Het hart, ook het symbool van de liefde. 
En liefde is niet vanzelfsprekend. 

Het werk van Jelle verdient om verteld te 
worden. Liefde was voor hem een zonde. 
Liefde was iets negatiefs. Er volgt een 
gevecht van talloze jaren. Omdenken. 
Liefde is goed. Liefde is mooi. Hij heeft 
de liefde moeten leren; liefde herkennen, 
aanvaarden en ontvangen en ook leren 
vechten voor de liefde. Deze persoon-
lijke zoektocht heeft Jelle vertaald in 
unieke liefdevolle ontwerpen en verhaalt 
in vier verschillende lijnen die samen de 
Lucky in Love collectie vormen.

Jelles zoektocht is voorbij en hij kan nu 
zijn passie uiten in iets moois als sym-
bool voor de liefde. Ieder hart, en ook 
ieder object in het hart, staat voor een 
stapje van zijn verwerkingsproces. Ieder 
werk kent slechts één individueel voor-
werp. Door een grote hoeveelheid van 
deze objecten in het hart te verwerken, 
wordt het een kunstwerk. Ieder voorwerp 
wordt met bewuste handeling geplaatst 
en verzorgd, om zo te komen tot een 
ongeëvenaard ontwerp. De titels van de 
ontwerpen zijn gebaseerd op Jelles ei-
gen levenslessen, maar zeker herkenbaar 
voor iedereen. Jelle maakt ook harten 
in opdracht. Geen massa. Een opdracht 
moet hem passen en hij groeit samen met 
de opdrachtgever naar het uiteindelijke 
hart toe. 
www.bijjelle.nl

Lucky in Love collect ie – The story

Lucky in Love -  
liefde is niet vanzelfsprekend  

Protective Love - 
beschermende en onvoorwaardelijke 
liefde

Make Love, not War - 
vechten voor liefde

Luxury in love - 
van jezelf en je passie houden 

door Gerda Jellema
Tijdens het doornemen van een online 
ondersteunende hondenopvoedcursus 
kwam ik het volgende tegen:

Een Oosterse, wijze leermeester ging eens 
met zeven leerlingen een ochtendwande-
ling maken, terwijl de dauw nog over het 
land lag. Na enige tijd brak de zon door 
en de dauwdruppels schitterden! Bij een 
grote dauwdruppel liet de oude meester 
halthouden. Hij schaarde zijn leerlingen 
zodanig rondom de druppel dat de zon 
erop bleef schijnen en vroeg hen welke 
kleur de druppel had.

‘Rood,’ zei de eerste.
‘Oranje,’ zei de tweede.
‘Geel,’ zei de derde.
‘Groen,’ zei de vierde.
‘Blauw,’ zei de vijfde.
‘Paars,’ zei de zesde.
‘Violet,’ zei de zevende...

Ze stonden verbaasd over de verschillen 
en omdat ze allemaal zeker waren van de 
kleur die de druppel had, ontstond er bijna 
ruzie. Toen liet de oude meester hen enige 
keren van plaats wisselen. En heel lang-
zaam drong het tot hen door dat, ondanks 
de verschillen in hun waarneming, ze toch 
allemaal de waarheid hadden gesproken. 
Nadat er zo enige tijd verstreken was, liet 
de oude meester hen weer hun oorspron-
kelijke plek innemen. Maar omdat intus-
sen de zon gedraaid was, kaatsten er weer 
heel andere kleuren terug vanaf de grote 
dauwdruppel. 

En de meester sprak: ‘Hoe u de waarheid 
ziet, hangt af van de plaats en de tijd die 
u in het leven inneemt, zoals u daarnet 
een deel van het licht hebt gezien en dat 
voor de waarheid aanzag. Laat uw mede-
mensen in volle vrijheid hun eigen weg 
bewandelen, hun eigen plaats innemen en 
hun eigen deel van het licht waarnemen. 
U heeft allemaal waarheden nodig, want 
alle tezamen vormen zij het werkelijke 
spectrum als geheel; de volle waarheid. 
Tot u zelf een van de groten bent ge-
worden en de zeven kleuren als één kunt 
waarnemen, zal ieder afhankelijk van 
zijn situatie een ander standpunt innemen 
en de waarheid op een andere manier 
zien. Wees daarom niet alleen tolerant, 
want dat is slechts het dulden van ander-
mans mening, maar wees zelfs blij dat 
er andere meningen zijn. Zolang u zelf 
nog niet het volle licht kunt zien, heeft u 
uw medemens als medeleerling nodig om 
de volle waarheid te leren kennen.’

U begrijpt dat mijn jonge hond en ik hier 
nog een beetje mee worstelen, maar we 
zijn wel blij. Ik wens u allen een goed uit-
einde en een kleurrijk, gezond en ook een 
blij 2019.

Wees blij met 
andere meningen

Dauwdruppel met de aarde - Liviu Peicu

De Blaricumse korenbloem

De Blaricumse lantaarns
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35 prachtige Blaricumse lantaarns hangen verspreid in de bomen van het oude 
dorp, een ontwerp naar het wapen van Blaricum van architect Djelko van Es. 
Het schild met drie korenbloemen is uitgevoerd in 2D en de lantaarns zijn een 
uitwerking van dit schild in 3D. 

Het wapen van de gemeente Blaricum 
werd op 14 april 1897 aan ons dorp toe-
gekend. 
De formele beschrijving van het wapen 
luidt: In zilver, een uitgerukte koren-

bloemplant met drie bloemen van lazuur, 
de stengel en wortel van sinopel. 
De drie blauwe korenbloemen op een zil-
veren veld in het wapen herinneren aan 
het agrarische verleden.

Ben 
maar Den
Daar sta ik dan met mijn naalden 
Groen te zijn, groen te doen
Een boom van een boom
Stoer van stam, stoer van tak
Soms in hei, soms in wei, soms bij jou
En ziet mijn piek uit hemelse hoogten
Jij mij versieren
Met bal en bel word ik geknepen
Ik rust en berust
Ween en wens 
De wereld meer vrede

Tom van Meeuwen
bestuur hei & wei
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Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
bezocht donderdag 29 november 
Openbare Basisschool Blaricum om 
de leerlingen meer te vertellen over 
vuurwerk. 

Elk jaar lopen weer veel mensen ge-
hoorschade of verminkingen op door 
vuurwerk. En vooral ouderen en huis-
dieren hebben last van de harde knallen. 
Door kinderen zo vroeg mogelijk bewust 
te maken van de risico’s en gevolgen 
van vuurwerk, dragen we bij aan meer 
verantwoord vuurwerkgebruik.
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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

B L Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 08.00 – 15.30 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch geeft 
vuurwerkvoorlichting

Op dinsdag 27 november tekende wethouder Anne-
Marie Kennis met Frank van Doorn van Invest Pro-
ects de o ereenko st oor al eer et eertiende 

bedrijfsverzamelgebouw van deze ontwikkelaar op 
BusinessPark27. 

Wethouder Kennis is blij met de overeenkomst. “De 
ontwikkelingen van onder andere Invest Projects 
hebben ervoor gezorgd dat er de afgelopen jaren op 
Business ark2  altijd kon worden ingespeeld op de 
vraag naar bedrijfsruimte. Er is inmiddels een diversi-
teit aan bedrijven gevestigd op het bedrijvenpark.

et veertiende bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit acht units met verschillende afmetingen. igenaar worden van een van 
deze units kan nog; er zijn er nog twee beschikbaar. Ga daarvoor naar www.investprojects.nl 
Meer informatie over Business ark2  vindt u op www.businesspark2 .nl 

WETHOUDER ANNE-MARIE KENNIS TEKENT OPNIEUW 
KOOPOVEREENKOMST MET INVEST PROJECTS VOOR BUSINESSPARK27

Kinderen van Openbare Basisschool Blaricum en KBS Bernardus openden donder-
dagochtend 29 november al stampend in de lichte regen de nieuwe schoolzone bij 
hun school. Op de muziek en met aanwijzingen van de beweegcoach lieten de kin-
deren zien dat gezond bewegen goed voor je is. Wethouder Liesbeth Boersen vindt 
de opening prachtig: De kinderen laten zo goed zien hoe gemakkelijk het is om 
gezond te bewegen  Net als lopend en etsend naar school gaan. Deze schoolzone 
helpt enorm om veilig en gezond naar school te gaan. Daar zij we blij mee.

Veilig met de fiets of te voet
De schoolzone zorgt voor een herken-
bare en duidelijke a akening van de 
schoolomgeving, zodat het autoverkeer 
weet dat er een school in de buurt is. 
De regels van de schoolzone zorgen 
ervoor dat kinderen veilig te voet en op 

de ets naar school kunnen gaan. o is 
op de Verbindingsweg een extra stukje 
voetpad en een zebrapad aangelegd. 
Lopend of etsend naar school gaan 
is niet alleen gezond voor de kinderen 
en hun ouders, het levert ook minder 
parkeerdruk op in de buurt. Ouders die 

hun kinderen brengen met de auto, 
kunnen gebruikmaken van de kiss&ride 
stroken. Samen zorgen we voor een 
veilige schoolomgeving.

Samenwerking
De inrichting van de schoolzone is een 
samenwerking geweest tussen school-
directie, schoolouders en gemeente. 
Omwonenden konden reageren op het 
inrichtingsplan tijdens een inloopavond 
van de gemeente. De realisatie van de 
schoolzone hee  enige tijd in beslag 
genomen.

Opening veilige schoolzone om lopend en fietsend naar school te gaan
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Waterschapslaan 20, 1261 JS, verbouwen van woning en kappen van bomen
• Torenlaan 19, 1261 GA, vergroten van de dakkapel aan de voorzijde en bouwen van 

een dakkapel aan de achterzijde
• Grenslaan 1, 1261 GS, verbouwen van de woning
• Sint Vitusweg 3, 1261 TK, plaatsen van 4 dakkapellen
• Wallandlaan 9, 1261 CX, vervangen van de kapconstructi e
• Krijnenlaan 13, 1261 ZB, plaatsen van een dakkapel op de voor- en achterzijde 

van de woning
• Van Vrieslandlaan 2, pcnb, aanpassen van de berging van woning 4
• Laantje van Bruijn nnb, pcnb, oprichten van een vrijstaande woning
• Prins Hendriklaan 26, 26 01 t/m 26 29, pcnb, bouwen van 28 appartementen met 

zorgfuncti e
• Prins Hendriklaan, nnb, pcnb, vervangen van het huidige eindpunt OV
• De Graafl aan 6, 1261 WR, plaatsen van een dakkapel aan de straatzijde van de 

woning
• Capitt enweg 6, 1261 JM, uitbreiden en restylen van het woonhuis
• Capitt enweg 42, 1261 JN, vellen van 1 boom
• Langs de ‘Stroom’, secti e C, nummer 4585, plaatsen van een kadermuurconstructi e, 

bruggen en rivier
• Laantje van Bruijn 9999 (ntb), bouwen van 21 woningen en aanleggen van een 

nieuwe in- en/of uitrit
• Boslaan 3, 1261 CB, vellen van 1 boom
• Korf 17, 1261 MC, plaatsen van een dakkapel
• Dokter Catzlaan 2B, 1261 CG, aanbrengen van interne wijzigingen aan de woning
• Dokter Catzlaan 2, 1261 CG, vellen van 5 bomen

VOORNEMEN TOT VERLENEN VAN EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Eemnesserweg 37, 1261 HH, restaureren van de woning

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

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER EN FACEBOOK

BEL-Commissie 
Ruimtelijke  
Kwaliteit

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

Aan onderstaande publicati es kunt u 
geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en 
volledige tekst hiervan kunt u bekijken 
op de landelijke website www.over
heid.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

GROENAFVAL 
VANAF 1 JANUARI 2019 
NIET MEER NAAR 
GEMEENTEWERF

Op 1 januari 2019 stopt de gemeente 
Eemnes met de inzameling van grof 
huishoudelijk afval bij het afvalbreng-
stati on op de gemeentewerf. In het 
kader van effi  ciënti e en duurzaamheid 
maken de inwoners van de gemeente 
Eemnes vanaf 1 januari 2019 ge-
bruik van het recyclingstati on in de 
gemeente Baarn.

Voor u betekent dit dat u met ingang 
van 1 januari 2019 uw groenafval niet 
meer naar het afvalbrenstati on in 
Eemnes kunt brengen, maar naar één 
van de vier GAD-scheidingsstati ons in 
Bussum, Hilversum, Huizen of Weesp. 
Kijk voor de adressen en openings-
ti jden op www.gad.nl

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

•  Kooltjespad 5, 1261 DN, oprichten van 
een woning

• Dorpsstraat 14, 1261 ET, aanpassen 
van de bestaande inrit en hekwerk

• Fransepad 48, 1261 JG, uitbreiden van 
de woning

• Stachouwerweg 12, 1261 HW, 
verbouwen van de woning

• Windvang 1, 1261 TR, wijzigen van de 
topgevel (potdekselwerk)

• Huizerweg 13, 1261 AS, wijzigen van 
de gevel, bouwen van een zijaanbouw 
en verbouwen tot theater

• Professor Brouwerlaan 4A, 1262 ntb, 
plaatsen van dakkapel aan voorzijde 
van de woning

• Capitt enweg 34, 1261 JM, plaatsen van 
een poort

• Professor Brouwerlaan 6, 1262 ntb, 
vergroten van een berging

• Bierweg 17, 1261 BJ, vellen van 20 
bomen

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

Besloten door burgemeester en 
wethouders:
• Het innemen van een standplaats voor 

de verkoop van bloemen op vrijdag en 
zaterdag nabij de muziektent aan de 
Dorpsstraat in de periode van 1 januari 
tot en met 31 december 2019.

• Het innemen van een standplaats voor 
de verkoop van zuivelproducten op de 
woensdag nabij de muziektent aan de 
Dorpsstraat in de periode van 1 januari 
tot en met 31 december 2019.

• Het innemen van een standplaats voor 
de verkoop van zuivelproducten op de 
maandag nabij de muziektent aan de 
Dorpsstraat in de periode van 1 januari 
tot en met 31 december 2019.

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
bezocht donderdag 29 november 
Openbare Basisschool Blaricum om 
de leerlingen meer te vertellen over 
vuurwerk. 

Elk jaar lopen weer veel mensen ge-
hoorschade of verminkingen op door 
vuurwerk. En vooral ouderen en huis-
dieren hebben last van de harde knallen. 
Door kinderen zo vroeg mogelijk bewust 
te maken van de risico’s en gevolgen 
van vuurwerk, dragen we bij aan meer 
verantwoord vuurwerkgebruik.
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14-12 
2018

GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

B L Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 08.00 – 15.30 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch geeft 
vuurwerkvoorlichting

Op dinsdag 27 november tekende wethouder Anne-
Marie Kennis met Frank van Doorn van Invest Pro-
ects de o ereenko st oor al eer et eertiende 

bedrijfsverzamelgebouw van deze ontwikkelaar op 
BusinessPark27. 

Wethouder Kennis is blij met de overeenkomst. “De 
ontwikkelingen van onder andere Invest Projects 
hebben ervoor gezorgd dat er de afgelopen jaren op 
Business ark2  altijd kon worden ingespeeld op de 
vraag naar bedrijfsruimte. Er is inmiddels een diversi-
teit aan bedrijven gevestigd op het bedrijvenpark.

et veertiende bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit acht units met verschillende afmetingen. igenaar worden van een van 
deze units kan nog; er zijn er nog twee beschikbaar. Ga daarvoor naar www.investprojects.nl 
Meer informatie over Business ark2  vindt u op www.businesspark2 .nl 

WETHOUDER ANNE-MARIE KENNIS TEKENT OPNIEUW 
KOOPOVEREENKOMST MET INVEST PROJECTS VOOR BUSINESSPARK27

Kinderen van Openbare Basisschool Blaricum en KBS Bernardus openden donder-
dagochtend 29 november al stampend in de lichte regen de nieuwe schoolzone bij 
hun school. Op de muziek en met aanwijzingen van de beweegcoach lieten de kin-
deren zien dat gezond bewegen goed voor je is. Wethouder Liesbeth Boersen vindt 
de opening prachtig: De kinderen laten zo goed zien hoe gemakkelijk het is om 
gezond te bewegen  Net als lopend en etsend naar school gaan. Deze schoolzone 
helpt enorm om veilig en gezond naar school te gaan. Daar zij we blij mee.

Veilig met de fiets of te voet
De schoolzone zorgt voor een herken-
bare en duidelijke a akening van de 
schoolomgeving, zodat het autoverkeer 
weet dat er een school in de buurt is. 
De regels van de schoolzone zorgen 
ervoor dat kinderen veilig te voet en op 

de ets naar school kunnen gaan. o is 
op de Verbindingsweg een extra stukje 
voetpad en een zebrapad aangelegd. 
Lopend of etsend naar school gaan 
is niet alleen gezond voor de kinderen 
en hun ouders, het levert ook minder 
parkeerdruk op in de buurt. Ouders die 

hun kinderen brengen met de auto, 
kunnen gebruikmaken van de kiss&ride 
stroken. Samen zorgen we voor een 
veilige schoolomgeving.

Samenwerking
De inrichting van de schoolzone is een 
samenwerking geweest tussen school-
directie, schoolouders en gemeente. 
Omwonenden konden reageren op het 
inrichtingsplan tijdens een inloopavond 
van de gemeente. De realisatie van de 
schoolzone hee  enige tijd in beslag 
genomen.

Opening veilige schoolzone om lopend en fietsend naar school te gaan
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Waterschapslaan 20, 1261 JS, verbouwen van woning en kappen van bomen
• Torenlaan 19, 1261 GA, vergroten van de dakkapel aan de voorzijde en bouwen van 

een dakkapel aan de achterzijde
• Grenslaan 1, 1261 GS, verbouwen van de woning
• Sint Vitusweg 3, 1261 TK, plaatsen van 4 dakkapellen
• Wallandlaan 9, 1261 CX, vervangen van de kapconstructi e
• Krijnenlaan 13, 1261 ZB, plaatsen van een dakkapel op de voor- en achterzijde 

van de woning
• Van Vrieslandlaan 2, pcnb, aanpassen van de berging van woning 4
• Laantje van Bruijn nnb, pcnb, oprichten van een vrijstaande woning
• Prins Hendriklaan 26, 26 01 t/m 26 29, pcnb, bouwen van 28 appartementen met 

zorgfuncti e
• Prins Hendriklaan, nnb, pcnb, vervangen van het huidige eindpunt OV
• De Graafl aan 6, 1261 WR, plaatsen van een dakkapel aan de straatzijde van de 

woning
• Capitt enweg 6, 1261 JM, uitbreiden en restylen van het woonhuis
• Capitt enweg 42, 1261 JN, vellen van 1 boom
• Langs de ‘Stroom’, secti e C, nummer 4585, plaatsen van een kadermuurconstructi e, 

bruggen en rivier
• Laantje van Bruijn 9999 (ntb), bouwen van 21 woningen en aanleggen van een 

nieuwe in- en/of uitrit
• Boslaan 3, 1261 CB, vellen van 1 boom
• Korf 17, 1261 MC, plaatsen van een dakkapel
• Dokter Catzlaan 2B, 1261 CG, aanbrengen van interne wijzigingen aan de woning
• Dokter Catzlaan 2, 1261 CG, vellen van 5 bomen

VOORNEMEN TOT VERLENEN VAN EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Eemnesserweg 37, 1261 HH, restaureren van de woning

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

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER EN FACEBOOK

BEL-Commissie 
Ruimtelijke  
Kwaliteit

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

Aan onderstaande publicati es kunt u 
geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en 
volledige tekst hiervan kunt u bekijken 
op de landelijke website www.over
heid.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

GROENAFVAL 
VANAF 1 JANUARI 2019 
NIET MEER NAAR 
GEMEENTEWERF

Op 1 januari 2019 stopt de gemeente 
Eemnes met de inzameling van grof 
huishoudelijk afval bij het afvalbreng-
stati on op de gemeentewerf. In het 
kader van effi  ciënti e en duurzaamheid 
maken de inwoners van de gemeente 
Eemnes vanaf 1 januari 2019 ge-
bruik van het recyclingstati on in de 
gemeente Baarn.

Voor u betekent dit dat u met ingang 
van 1 januari 2019 uw groenafval niet 
meer naar het afvalbrenstati on in 
Eemnes kunt brengen, maar naar één 
van de vier GAD-scheidingsstati ons in 
Bussum, Hilversum, Huizen of Weesp. 
Kijk voor de adressen en openings-
ti jden op www.gad.nl

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

•  Kooltjespad 5, 1261 DN, oprichten van 
een woning

• Dorpsstraat 14, 1261 ET, aanpassen 
van de bestaande inrit en hekwerk

• Fransepad 48, 1261 JG, uitbreiden van 
de woning

• Stachouwerweg 12, 1261 HW, 
verbouwen van de woning

• Windvang 1, 1261 TR, wijzigen van de 
topgevel (potdekselwerk)

• Huizerweg 13, 1261 AS, wijzigen van 
de gevel, bouwen van een zijaanbouw 
en verbouwen tot theater

• Professor Brouwerlaan 4A, 1262 ntb, 
plaatsen van dakkapel aan voorzijde 
van de woning

• Capitt enweg 34, 1261 JM, plaatsen van 
een poort

• Professor Brouwerlaan 6, 1262 ntb, 
vergroten van een berging

• Bierweg 17, 1261 BJ, vellen van 20 
bomen

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

Besloten door burgemeester en 
wethouders:
• Het innemen van een standplaats voor 

de verkoop van bloemen op vrijdag en 
zaterdag nabij de muziektent aan de 
Dorpsstraat in de periode van 1 januari 
tot en met 31 december 2019.

• Het innemen van een standplaats voor 
de verkoop van zuivelproducten op de 
woensdag nabij de muziektent aan de 
Dorpsstraat in de periode van 1 januari 
tot en met 31 december 2019.

• Het innemen van een standplaats voor 
de verkoop van zuivelproducten op de 
maandag nabij de muziektent aan de 
Dorpsstraat in de periode van 1 januari 
tot en met 31 december 2019.

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

  

Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Binnenkort start de gemeente met het kappen van 77 bomen in Blaricum. Deze kap is noodzakelijk uit 
et oo punt an eili eid  e kapli st an  bo en is ontstaan op basis an een eerdere inspectie 

door de bomenexpert. De bomen staan door de hele gemeente heen. Welke bomen dit zijn, is eerder 
gepubliceerd in de hei & wei van 16 november. 

Het aantal bomen dat nu gekapt wordt, bedraagt minder dan één procent van het totale aantal bomen 
in Blaricum. De vergunningprocedure voor het kappen loopt nog tot eind december. Daarna kan gestart 
worden met het kappen en snoeien. 

Start van de werkzaamheden
Inmiddels is de aanbesteding voor kap- en snoeiwerkzaamheden afgerond. Het kappen en snoeien van de 
bomen start in de tweede week van januari, dit is mede a ankelijk van het weer. De aannemer, Bleeke-
molen Bomen, maakt een planning wanneer welke boom gekapt of gesnoeid wordt. Deze lijst is binnen-
kort beschikbaar op www.blaricum.nl/bomen Vragen over de kap- en snoeiwerkzaamheden kunt u per mail 
sturen naar de aannemer via blaricum@bomenbeheer.nl

Herplanten van bomen
Dit seizoen worden de bomen gekapt en gesnoeid. In het volgende seizoen vindt herplanting plaats. Tot 
aan september 2 19 wordt gekeken waar welke boom teruggeplant kan worden. Dit is a ankelijk van 
de standplaats van de vorige boom. o kijken we of de vorige boom ziek was en of de locatie daarop van 
invloed was. ok wordt gekeken naar beschikbare ruimte boven- en ondergronds. Bij herplanting worden 
zoveel mogelijk drachtbomen teruggeplaatst. Dit zijn bomen die bloemzoekende insecten aantrekken, zo-
als bijen en vlinders. Dit past prima binnen het bijenconvenant dat de gemeente met de imkervereniging 
wil ondertekenen.

Ilona Haas
arti  art oor laricu
pecialisatie  cultureel er oed
ontact  i aas blaricu nl

Origineel dorp
Ik ben altijd al ge nteresseerd geweest in geschiedenis en cultureel erfgoed. Vandaar 

dat ik archeologie heb gestudeerd en werkzaam ben als zelfstandig erfgoedadviseur 
en senior beleidsadviseur archeologie bij de gemeente Nijmegen. Daarnaast ben ik 
moeder en schrijf ik graag. Ik werk ook als zelfstandig tekstschrijver en redacteur, al 
staat dat de laatste tijd op een laag pitje. Gezien mijn professionele achtergrond is 
het geen verrassing dat ik me als raadslid actief inzet voor het behoud van cultuur en 
historisch erfgoed in Blaricum. Het is een uitdaging om het historische karakter van 
dit originele dorp te behouden tegen het licht van geplande nieuwbouw.

Binding vergroten
Tegen het einde van mijn studietijd ben ik voor het eerst politiek actief geworden 

als fractiemedewerker en vrijwilliger bij campagnewerk. Dat engagement komt voort 
uit de behoe e om mijn zienswijze een plekje te geven in de realiteit. Je kunt wel van 
alles roepen, maar ook de daad bij het woord voegen en moeite doen om de wereld 
een stukje beter te maken. Als jongste raadslid heb ik goed zicht op wat er lee  bij 
mijn generatie. Ik vind het belangrijk om de binding tussen een nieuwbouwwijk als 
De Blaricummermeent en het oude dorp te vergroten. Maak mensen er bewust van 
dat ze Blaricummer zijn, ook als ze van buitenaf komen. Dit bereik je door festivals 
en activiteiten in het dorp onder de aandacht te brengen van nieuwe Blaricummers, 
maar ook door te zorgen voor fysieke schakels, zoals betere etsverbindingen tussen 
de verschillende dorpsdelen.  

Raadsleden stellen zich voor 

René Wiegel 
arti  
pecialisatie  ractie oor i er  nanci le aken  

ruimtelijke ordening
ontact  r ie el blaricu nl

Keuzevrijheid
“Mijn vrouw en ik wonen alweer zo’n twee jaar met veel plezier in Blaricum. Onze 
vier kinderen zijn inmiddels allemaal het huis uit. Beroepsmatig ben ik nog steeds 
actief als managing director bij de Amerikaanse investeringsbank J Morgan Chase 
in Amsterdam. olitiek ben ik, met wat tussenpozen, al jaren actief voor de VVD. Ik 
houd van het liberale leven en voel mij thuis bij de uitgangspunten van de stroming: 
mensen zo vrij als mogelijk laten in hun keuzes en vangnetten plaatsen als het echt 
nodig is.

Iets teruggeven aan de burger 
“Ik geloof in een zuinige overheid die zich richt op de kerntaken. Hiertoe reken ik 
bijvoorbeeld het bij de huidige tijd brengen van de Bijvanck en het garanderen van 
de verkeersveiligheid. Dit betekent oppassen dat je met het verkeersplan niet de 
verkeerde kant opgaat. Je moet niet willen dat er vrachtwagens door de dorpskern 
gaan rijden. Daarnaast vind ik dat een gemeente die goed in de slappe was zit zoals 
Blaricum niet alles moet oppotten. De burger brengt het op. Geef die iets terug door 
de B of andere heffingen te verlagen. Bestuurlijk moet het draaien om de gemeen-
schap en minder om de gemeente. Dit betekent dat de politiek naar manieren moet 
zoeken om de Blaricumse couleur locale en de beslissingsbevoegdheid binnen de 
eigen leefgemeenschap te behouden als een fusie noodzakelijk blijkt te zijn. Als VVD 
willen we de komende raadsperiode een slag maken door nog beter te luisteren naar 
de burgers en het dualisme in de raad terug te brengen.  

n de e editie en de ko ende nu ers an de ei  ei stellen de raadsleden an laricu  ic  oor  ie i n i  en at i n un a bities oor ons dorp

Kappen en snoeien van gemeentelijke bomen

Op maandag 3 december is het feestelijke startsein van de 
bouw van Blaricum op Zoom gegeven. Wethouder Anne-
Marie ennis sloeg een symbolische boorpiket. ij werd 
daarbij geholpen door de familie Kos en andere enthousiaste 
toekomstige bewoners van de twaalf twee-onder-een-
kapwoningen aan de Meentstroom.

Bouw ‘Blaricum Op Zoom 
fase 1’ gestart!

Oud en nieuw: een feest voor iedereen

GEMEENTENIEUWS
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Beweegloket Blaricum, Eemnes en Laren

ee  u ra en o er aan epaste  be ee  en sportacti iteiten in de e een-
ten  i  et be ee loket laricu  e nes en aren ee  be ee coac  Alie oor-
s a u o  u  kind ratis ad ies

Het spreekuur is elke tweede maandag 
van de maand van 11.00 tot 12.00 uur in 
De Hilt, Hasselaarlaan 1C in Eemnes.

Over het beweegloket
Het beweegloket:
•   is voor iedereen die een drempel er-

vaart om te gaan bewegen of sporten;
•   ondersteunt als bewegen of sporten in 

een reguliere groep niet mogelijk is;
•   ondersteunt bij de start van de  

beweeg- of sportbeoefening;
•   ondersteunt bij het vinden van een 

beweeg-/sportmaatje.

Contact
Beweegcoach Alie Boorsma
alie@sportiefengezondbel.nl
06 - 31 30 59 89

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid en het vuurwerk. 
Het is echter ook het moment van het jaar van overlast en ongelukken voor mens en 
dier. Met een beetje aandacht en zorg voor elkaar, maken we er een feest van voor 
iedereen.

Afsteektijden
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden 
op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot 
nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Buiten deze 
tijden is het afsteken van vuurwerk niet 
toegestaan. Overlast kunt u melden via
het algemene nummer van de politie: 

9  - 8844. olitie en gemeentelijke 
boa’s handhaven de naleving hiervan.

Houd rekening met elkaar
Houd bij het afsteken van vuurwerk reke-
ning met uw eigen veiligheid en die van 

anderen. Dieren kunnen angstig worden 
van vuurwerk. Honden bijvoorbeeld heb-
ben een veel scherper gehoor dan
mensen. Niet alleen de knallen maar ook 
de hoge tonen van het vuurwerk kunnen 
honden angstig maken. Steek daarom 
bijvoorbeeld geen vuurwerk af op 
plaatsen waar veel mensen zijn en waar 
honden worden uitgelaten.

Rieten daken
Met name in Blaricum-dorp en in De 
Blaricummermeent staan relatief veel 

woningen met rieten daken. Op last van 
de gemeente geldt dan ook een verbod 
op het afsteken van vuurpijlen binnen 
eenafstand van vij ig meter van een rie-
ten dak. Een klein vonkje kan al genoeg 
zijn om deze huizen in lichterlaaie te 
zetten. Reden om tijdens de jaarwisse-
ling e tra voorzichtig te zijn. eef u zelf 
een huis met een rieten kap, zorg er dan 
voor dat u permanent een tuinslang met 
voldoende lengte hee  aangesloten om 
eventueel neerkomend vuur te kunnen 
blussen.

Ook is het verboden om wensballonnen 
op te laten. Wensballonnen zijn lampion-
nen met daarin brandstof die opstijgen 
door de brandstof aan te steken.

Openingstijden Advies- en 
informatiepunt sociaal domein HBEL

raa  in or eren e u o er de bereikbaar eid an et Ad ies  en in or atiepunt 
sociaal do ein  in de kerstperiode  ier kunt u terec t oor al u  ra en o er 
or  en el i n  erk en inko en en eu d ulp  

Loket Eemnes
• Donderdag 27 december gesloten
• Donderdag 3 januari gesloten

Loket Huizen
• Dinsdag 25 december gesloten
• Dinsdag 1 januari gesloten

Telefonische bereikbaarheid
• Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december gesloten
• Maandag 31 december en dinsdag 1 januari gesloten

Hoe kunt u ons bereiken?
•  Telefonisch via: 035 - 528 12 47. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.  

Op vrijdagen tot 16.00 uur.
• Via e-mail: hbel@sociaalplein.info, u krijgt binnen 48 uur een reactie op uw bericht.
•  Wilt u een gesprek aanvragen met een consulent? Dat kan via het contac ormulier 

op de website www.adviesinformatie.nl  kunt ook telefonisch of aan het loket een 
gesprek aanvragen.

AFVALINZAMELING 
ROND FEESTDAGEN

Vanwege de feestdagen zamelt de 
GAD uw huishoudelijke afval op 
andere dagen in. Dit gaat door in 
de avonduren.

Dinsdag 25 december 
(Eerste kerstdag) wordt 
maandag 24 december
Woensdag 26 december 
(Tweede kerstdag) wordt 
donderdag 27 december
Dinsdag 1 januari 
(Nieuwjaarsdag) wordt 
woensdag 2 januari

Maak het inbrekers niet te makkelijk
ok in Blaricum nemen in de koude en donkere wintermaanden traditiegetrouw de 

inbraken helaas weer toe. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen zelf de 
kans op een woninginbraak eenvoudig verkleinen.

Tips om een inbraak te 
voorkomen:
•  Laat een bewoonde indruk achter, bij-

voorbeeld door gebruik te maken van 
tijdschakelaars om lampen automa-
tisch aan en uit te laten gaan.

•  Leg geen dure spullen in het zicht.
•  Draai de deur op slot als u weggaat en 

laat de sleutels niet aan de binnenkant 
van de deur zitten.

•  Sluit alle ramen als u weggaat. Vergeet 
niet ook uw dak- en wc-raampjes goed 

dicht te doen.
•  Zet de verpakking van dure kerst-

cadeaus niet aan de straat.
•  Inbrekers zijn ook op social media 

actief. laats geen foto’s vanaf uw 
vakantieadres.

•  Zet ladders en vuilcontainers zo veel 
mogelijk weg. Inbrekers gebruiken ze 
om nog makkelijker en sneller uw huis 
binnen te komen.

•  iet u een verdachte situatie? Twijfel 
niet en bel direct 1-1-2
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Binnenkort start de gemeente met het kappen van 77 bomen in Blaricum. Deze kap is noodzakelijk uit 
et oo punt an eili eid  e kapli st an  bo en is ontstaan op basis an een eerdere inspectie 

door de bomenexpert. De bomen staan door de hele gemeente heen. Welke bomen dit zijn, is eerder 
gepubliceerd in de hei & wei van 16 november. 

Het aantal bomen dat nu gekapt wordt, bedraagt minder dan één procent van het totale aantal bomen 
in Blaricum. De vergunningprocedure voor het kappen loopt nog tot eind december. Daarna kan gestart 
worden met het kappen en snoeien. 

Start van de werkzaamheden
Inmiddels is de aanbesteding voor kap- en snoeiwerkzaamheden afgerond. Het kappen en snoeien van de 
bomen start in de tweede week van januari, dit is mede a ankelijk van het weer. De aannemer, Bleeke-
molen Bomen, maakt een planning wanneer welke boom gekapt of gesnoeid wordt. Deze lijst is binnen-
kort beschikbaar op www.blaricum.nl/bomen Vragen over de kap- en snoeiwerkzaamheden kunt u per mail 
sturen naar de aannemer via blaricum@bomenbeheer.nl

Herplanten van bomen
Dit seizoen worden de bomen gekapt en gesnoeid. In het volgende seizoen vindt herplanting plaats. Tot 
aan september 2 19 wordt gekeken waar welke boom teruggeplant kan worden. Dit is a ankelijk van 
de standplaats van de vorige boom. o kijken we of de vorige boom ziek was en of de locatie daarop van 
invloed was. ok wordt gekeken naar beschikbare ruimte boven- en ondergronds. Bij herplanting worden 
zoveel mogelijk drachtbomen teruggeplaatst. Dit zijn bomen die bloemzoekende insecten aantrekken, zo-
als bijen en vlinders. Dit past prima binnen het bijenconvenant dat de gemeente met de imkervereniging 
wil ondertekenen.

Ilona Haas
arti  art oor laricu
pecialisatie  cultureel er oed
ontact  i aas blaricu nl

Origineel dorp
Ik ben altijd al ge nteresseerd geweest in geschiedenis en cultureel erfgoed. Vandaar 

dat ik archeologie heb gestudeerd en werkzaam ben als zelfstandig erfgoedadviseur 
en senior beleidsadviseur archeologie bij de gemeente Nijmegen. Daarnaast ben ik 
moeder en schrijf ik graag. Ik werk ook als zelfstandig tekstschrijver en redacteur, al 
staat dat de laatste tijd op een laag pitje. Gezien mijn professionele achtergrond is 
het geen verrassing dat ik me als raadslid actief inzet voor het behoud van cultuur en 
historisch erfgoed in Blaricum. Het is een uitdaging om het historische karakter van 
dit originele dorp te behouden tegen het licht van geplande nieuwbouw.

Binding vergroten
Tegen het einde van mijn studietijd ben ik voor het eerst politiek actief geworden 

als fractiemedewerker en vrijwilliger bij campagnewerk. Dat engagement komt voort 
uit de behoe e om mijn zienswijze een plekje te geven in de realiteit. Je kunt wel van 
alles roepen, maar ook de daad bij het woord voegen en moeite doen om de wereld 
een stukje beter te maken. Als jongste raadslid heb ik goed zicht op wat er lee  bij 
mijn generatie. Ik vind het belangrijk om de binding tussen een nieuwbouwwijk als 
De Blaricummermeent en het oude dorp te vergroten. Maak mensen er bewust van 
dat ze Blaricummer zijn, ook als ze van buitenaf komen. Dit bereik je door festivals 
en activiteiten in het dorp onder de aandacht te brengen van nieuwe Blaricummers, 
maar ook door te zorgen voor fysieke schakels, zoals betere etsverbindingen tussen 
de verschillende dorpsdelen.  

Raadsleden stellen zich voor 

René Wiegel 
arti  
pecialisatie  ractie oor i er  nanci le aken  

ruimtelijke ordening
ontact  r ie el blaricu nl

Keuzevrijheid
“Mijn vrouw en ik wonen alweer zo’n twee jaar met veel plezier in Blaricum. Onze 
vier kinderen zijn inmiddels allemaal het huis uit. Beroepsmatig ben ik nog steeds 
actief als managing director bij de Amerikaanse investeringsbank J Morgan Chase 
in Amsterdam. olitiek ben ik, met wat tussenpozen, al jaren actief voor de VVD. Ik 
houd van het liberale leven en voel mij thuis bij de uitgangspunten van de stroming: 
mensen zo vrij als mogelijk laten in hun keuzes en vangnetten plaatsen als het echt 
nodig is.

Iets teruggeven aan de burger 
“Ik geloof in een zuinige overheid die zich richt op de kerntaken. Hiertoe reken ik 
bijvoorbeeld het bij de huidige tijd brengen van de Bijvanck en het garanderen van 
de verkeersveiligheid. Dit betekent oppassen dat je met het verkeersplan niet de 
verkeerde kant opgaat. Je moet niet willen dat er vrachtwagens door de dorpskern 
gaan rijden. Daarnaast vind ik dat een gemeente die goed in de slappe was zit zoals 
Blaricum niet alles moet oppotten. De burger brengt het op. Geef die iets terug door 
de B of andere heffingen te verlagen. Bestuurlijk moet het draaien om de gemeen-
schap en minder om de gemeente. Dit betekent dat de politiek naar manieren moet 
zoeken om de Blaricumse couleur locale en de beslissingsbevoegdheid binnen de 
eigen leefgemeenschap te behouden als een fusie noodzakelijk blijkt te zijn. Als VVD 
willen we de komende raadsperiode een slag maken door nog beter te luisteren naar 
de burgers en het dualisme in de raad terug te brengen.  

n de e editie en de ko ende nu ers an de ei  ei stellen de raadsleden an laricu  ic  oor  ie i n i  en at i n un a bities oor ons dorp

Kappen en snoeien van gemeentelijke bomen

Op maandag 3 december is het feestelijke startsein van de 
bouw van Blaricum op Zoom gegeven. Wethouder Anne-
Marie ennis sloeg een symbolische boorpiket. ij werd 
daarbij geholpen door de familie Kos en andere enthousiaste 
toekomstige bewoners van de twaalf twee-onder-een-
kapwoningen aan de Meentstroom.

Bouw ‘Blaricum Op Zoom 
fase 1’ gestart!

Oud en nieuw: een feest voor iedereen
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Beweegloket Blaricum, Eemnes en Laren

ee  u ra en o er aan epaste  be ee  en sportacti iteiten in de e een-
ten  i  et be ee loket laricu  e nes en aren ee  be ee coac  Alie oor-
s a u o  u  kind ratis ad ies

Het spreekuur is elke tweede maandag 
van de maand van 11.00 tot 12.00 uur in 
De Hilt, Hasselaarlaan 1C in Eemnes.

Over het beweegloket
Het beweegloket:
•   is voor iedereen die een drempel er-

vaart om te gaan bewegen of sporten;
•   ondersteunt als bewegen of sporten in 

een reguliere groep niet mogelijk is;
•   ondersteunt bij de start van de  

beweeg- of sportbeoefening;
•   ondersteunt bij het vinden van een 

beweeg-/sportmaatje.

Contact
Beweegcoach Alie Boorsma
alie@sportiefengezondbel.nl
06 - 31 30 59 89

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid en het vuurwerk. 
Het is echter ook het moment van het jaar van overlast en ongelukken voor mens en 
dier. Met een beetje aandacht en zorg voor elkaar, maken we er een feest van voor 
iedereen.

Afsteektijden
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden 
op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot 
nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Buiten deze 
tijden is het afsteken van vuurwerk niet 
toegestaan. Overlast kunt u melden via
het algemene nummer van de politie: 

9  - 8844. olitie en gemeentelijke 
boa’s handhaven de naleving hiervan.

Houd rekening met elkaar
Houd bij het afsteken van vuurwerk reke-
ning met uw eigen veiligheid en die van 

anderen. Dieren kunnen angstig worden 
van vuurwerk. Honden bijvoorbeeld heb-
ben een veel scherper gehoor dan
mensen. Niet alleen de knallen maar ook 
de hoge tonen van het vuurwerk kunnen 
honden angstig maken. Steek daarom 
bijvoorbeeld geen vuurwerk af op 
plaatsen waar veel mensen zijn en waar 
honden worden uitgelaten.

Rieten daken
Met name in Blaricum-dorp en in De 
Blaricummermeent staan relatief veel 

woningen met rieten daken. Op last van 
de gemeente geldt dan ook een verbod 
op het afsteken van vuurpijlen binnen 
eenafstand van vij ig meter van een rie-
ten dak. Een klein vonkje kan al genoeg 
zijn om deze huizen in lichterlaaie te 
zetten. Reden om tijdens de jaarwisse-
ling e tra voorzichtig te zijn. eef u zelf 
een huis met een rieten kap, zorg er dan 
voor dat u permanent een tuinslang met 
voldoende lengte hee  aangesloten om 
eventueel neerkomend vuur te kunnen 
blussen.

Ook is het verboden om wensballonnen 
op te laten. Wensballonnen zijn lampion-
nen met daarin brandstof die opstijgen 
door de brandstof aan te steken.

Openingstijden Advies- en 
informatiepunt sociaal domein HBEL

raa  in or eren e u o er de bereikbaar eid an et Ad ies  en in or atiepunt 
sociaal do ein  in de kerstperiode  ier kunt u terec t oor al u  ra en o er 
or  en el i n  erk en inko en en eu d ulp  

Loket Eemnes
• Donderdag 27 december gesloten
• Donderdag 3 januari gesloten

Loket Huizen
• Dinsdag 25 december gesloten
• Dinsdag 1 januari gesloten

Telefonische bereikbaarheid
• Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december gesloten
• Maandag 31 december en dinsdag 1 januari gesloten

Hoe kunt u ons bereiken?
•  Telefonisch via: 035 - 528 12 47. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.  

Op vrijdagen tot 16.00 uur.
• Via e-mail: hbel@sociaalplein.info, u krijgt binnen 48 uur een reactie op uw bericht.
•  Wilt u een gesprek aanvragen met een consulent? Dat kan via het contac ormulier 

op de website www.adviesinformatie.nl  kunt ook telefonisch of aan het loket een 
gesprek aanvragen.

AFVALINZAMELING 
ROND FEESTDAGEN

Vanwege de feestdagen zamelt de 
GAD uw huishoudelijke afval op 
andere dagen in. Dit gaat door in 
de avonduren.

Dinsdag 25 december 
(Eerste kerstdag) wordt 
maandag 24 december
Woensdag 26 december 
(Tweede kerstdag) wordt 
donderdag 27 december
Dinsdag 1 januari 
(Nieuwjaarsdag) wordt 
woensdag 2 januari

Maak het inbrekers niet te makkelijk
ok in Blaricum nemen in de koude en donkere wintermaanden traditiegetrouw de 

inbraken helaas weer toe. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen zelf de 
kans op een woninginbraak eenvoudig verkleinen.

Tips om een inbraak te 
voorkomen:
•  Laat een bewoonde indruk achter, bij-

voorbeeld door gebruik te maken van 
tijdschakelaars om lampen automa-
tisch aan en uit te laten gaan.

•  Leg geen dure spullen in het zicht.
•  Draai de deur op slot als u weggaat en 

laat de sleutels niet aan de binnenkant 
van de deur zitten.

•  Sluit alle ramen als u weggaat. Vergeet 
niet ook uw dak- en wc-raampjes goed 

dicht te doen.
•  Zet de verpakking van dure kerst-

cadeaus niet aan de straat.
•  Inbrekers zijn ook op social media 

actief. laats geen foto’s vanaf uw 
vakantieadres.

•  Zet ladders en vuilcontainers zo veel 
mogelijk weg. Inbrekers gebruiken ze 
om nog makkelijker en sneller uw huis 
binnen te komen.

•  iet u een verdachte situatie? Twijfel 
niet en bel direct 1-1-2

Hei&wei_nr514.indd   15 11-12-18   11:42



Nieuw in Blaricum 
Sinds enkele maanden is Frits Bijlsma actief als beschermingsbewindvoerder. 
Hij is al 12 jaar woonachtig in de Bijvanck. Naast Blaricum is hij ook actief in 
een aantal omliggende gemeenten. 

Als professioneel bewindvoerder zorgt 
hij voor een stabiele fi nanciële situatie 
als iemand daar zelf, tijdelijk of perma-
nent, niet meer toe in staat is. Dit kan 
te maken hebben met een beperking of 
ziekte, maar ook met problematische 
schulden of een combinatie van beiden. 
De fi nanciële administratie wordt ge-
heel uit handen genomen, geordend en 
geoptimaliseerd. Frits is aangesloten bij 
ZEKER Financiële Zorgverlening. Dit 
is een landelijk werkende organisatie 
met onafhankelijke bewindvoerders. Het 
concept van ZEKER geeft de klant de 
voordelen van een persoonlijke bewind-
voerder met regionale kennis in combi-
natie met alle voordelen van een grote 
solide organisatie. 

Familieberichten
Overleden
20-11-2018  Maria Wijnanda Johanna 

(Mirjam) Frank, 
geboren 27-11-1950

24-11-2018  Arie (Aat) van de Wint, 
geboren 18-12-1928

Geboren
14-06-2018 Shane Jaxon Sewdin 
03-10-2018 Sarah Lizzy Vleeshakker
05-10-2018 Jacoba Lydia Visser
05-10-2018  Jack Mateo van der 

Doelen
06-10-2018 Ilyas Taouali
11-10-2018 Senna van Duren
12-10-2018 Aiden van Seumeren
30-10-2018 Vigo Fabian Brink
31-10-2018 Mae Maud le Duc
01-11-2018  Semyon Fjodor Egil 

Hagen
01-11-2018  Noah Mex van 

Oosterbaan
02-11-2018 Gisèle Lauren Andriessen
03-11-2018 Lev Hans Willem Kuipers
05-11-2018  Boaz Gerhardus 

Richardus Borsen

 Colofon
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 Dorpsagenda
EXPOSITIES
Historische Kring t/m 27 april ‘19 ex-
positie van winkeltjes uit vroegere tijden. 
Openingstijden: don 20.00-22.00 uur en 
zat 14.00-16.00 uur. 
www.historischekringblaricum.nl.

WELZIJN/ CULTUUR
Warrior Skillz vanaf 4 jan 2019 in 
Blaercom; een programma waar een mix 
van diverse zelfverdedigingssystemen 
(o.a. judo, kungfu, brazilliaans jiu jitsu, 
kickboksen) wordt gecombineerd met 
coaching. Met als doel de kinderen zo-
wel fysiek als mentaal sterker te maken 
zodat ze een leven kunnen leiden dat ze 
graag willen. Gratis proefl es reserveren 
via www.warrioracademy.nl.

ACTIVITEITEN FEESTDAGEN
Kerstconcert Blaricums Gemengd 
Koor 16 dec 15.00 uur Johanneskerk La-
ren. Kaarten € 5,- via www.bgk.koor.nl 
of aan de deur. 
Sint Jansbasiliek Laren 19 dec 20.00 
uur duoconcert van Lavinia Meijer (harp) 
en Carel Kraayenhof (bandonéon). De 
baten van dit concert worden geschon-
ken aan het winterproject van MAX 
Maakt Mogelijk; een warm kerstcadeau 
voor de allerarmste ouderen in Centraal- 
en Oost-Europa in de vorm van hout, 
kolen en voedselpakketten. Voor tickets: 
www.ladiesinart.com/tickets.
Kerstconcert Goylants Kamerkoor 21 
dec 20.15 uur in St. Vituskerk met kerst-

muziek uit middeleeuwen en renaissance 
en Engelse carols. Toegang vrij, collecte 
bij de uitgang.    
www.goylantskamerkoor.nl.
Blaercom Jazz Café 16 dec 15.00 uur, 
in kerstsfeer met Colette Wickenhagen 
en Clous van Mechelen. Aanvang 15.00 
uur, toegang € 10,-. Reserveren via 
info@blaercom.nl of tel 035-5314383.
De Malbak nieuwjaarsreceptie op 6 
jan 2019 nieuwjaarsreceptie van 16.00-
18.00 uur. Iedereen uit het oude dorp, 
de Bijvanck en de Blaricummermeent is 
van harte welkom. Tijdens deze bijeen-
komst kan men elkaar een gezond en ge-
zellig nieuwjaar wensen onder het genot 
van een hapje en drankje.
Dorpskerk Blaricum 15 dec 20.00 uur 

kerstvolkszang. Toegang is vrij, collec-
te bij de uitgang. Op 16 dec 16.00 uur 
Kerstfeest-voor-Iedereen; een sfeervol 
en gevarieerd ‘feel good’ kerstfeest met 
zang en muziek, een beeldend kerst-
verhaal, optredens van muzikale jonge-
ren en een kersttraktatie. Toegang vrij. 
Geschikt voor kinderen vanaf ca. 4 
jaar. Zie ook 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.
Kerst in de schaapskooi 16 dec van 
13.30-16.00 uur viert Goois Natuurre-
servaat kerst op de Blaricummerheide 
met muziek, knutselen, koek en zopie 
en winterse gezelligheid. Gratis toegang, 
al wordt een fi nanciële bijdrage voor 
Goois Natuurreservaat zeer op prijs ge-
steld.

Slagerij Stut valt vier keer met het 
predicaat goud in de prijzen!

Op de internationale vakwedstrijden kunnen slagers die zich specialiseren in 
het ambacht van worst maken zich onderscheiden door hun producten door een 
vakjury te laten keuren. 

De slager-worstmakers kunnen extra 
punten behalen door met natuurlijke pro-
ducten te werken. Als dat het geval is en 
het product is perfect, dan behaalt de sla-
ger ‘goud met ster’. 

Patrick, Henk en Douwe van Stut hebben 

afgelopen november samen vier prijzen 
gewonnen waarvan twee ‘goud met ster’ 
voor twee huisgemaakte salamisoorten: 
een met venkel en witte wijn en een 
pikante salami met cayennepeper. Hun 
kalfsrookworst en boulette de viande, 
oma’s gehaktbal, behaalden allebei goud.

voor het mooie kerstgebaar
naar de Blaricummers die dat
het best kunnen gebruiken.

Het Activiteitenfonds Blaricum

bedankt
AH Blaricum en Coop
 

Frits Bijlsma 
Beschermingsbewindvoerder

Tel. 085-7732297 
frits@zekerfz.nl, www.zekerfz.nl

Planning 
hei & wei 2019
Heeft u iets te melden over uw 
vereniging, evenement of iets 
anders in Blaricum? Laat het ons 
weten via redactie@heienwei.nl. 
Planning hei & wei voor de ko-
mende maanden:

Editie   deadline kopij
11 jan  27 dec
8 feb  24 jan
8 maart  21 feb  
5 april  21 maart
3 mei  18 april  
31 mei  16 mei
28 juni  13 juni
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