
Winkeltjes uit 
vroegere tijden 
Een feest der herkenning bij de Histo-
rische Kring Blaricum met de exposi-
tie ‘Winkeltjes uit vroegere tijden’. 

Aan de wanden hangen foto’s van win-
kelpanden, oude facturen en reclame-
materiaal. In de etalagekasten pronken 
allerlei voorwerpen; variërend van blik-
ken tot aan oude meetstokken van de ma-
nufacturenwinkel. Heel blij is de Kring 
ook met de schenking van kapper Gert 
Töpfel. Hij heeft een groot deel van de 
inventaris geschonken, zoals: een oud 
scheerapparaat, diverse scharen en kwas-
ten, fl essen eau de cologne en een grote 
kappersspiegel. 

Informatie
De expositie ‘Winkeltjes uit vroegere tij-
den’ te zien t/m 27 april. Openingstijden: 
don 20.00-22.00 uur en zat 14.00-16.00 
uur.  www.historischekringblaricum.nl

Ton Hartong 
Ton, de onmisbare vrijwilliger van 
de Oranje Vereniging Blaricum en de 
Historische Kring Blaricum is door de 
Laarder Courant De Bel uitgeroepen 
tot Blaricummer van het jaar.

IJsfee Caroline Kooij
door Anne Soutendijk 
‘Het zitgedeelte is gereserveerd voor coupes’… Daar zit ik dan als ‘coupe’ op 
de rode canapé! Stikdruk is het de week voor kerst bij ijssalon De Hoop. Heen 
en weer geren. Caroline voortdurend bellend en en-passant hoor ik alle soorten 
ijs langkomen: ‘Ja een Siberiëne hebben we, een bombe voor u of… ja ook een 
taart kan nog voor kerst... ja hoor dat lukt nog.’

Als je denkt dat onze Blaricumse ijsfee 
het ’s winters rustig heeft en even geen 
ijs meer kan zien, vergis je je. Caroline: 
‘Tja, het is wel heftig, van 1 maart tot 
eind september werken van 10 tot 10 en 
dan een uur schoonmaken en dat 6 dagen 
per week! En dan is er nog zoveel meer 
te doen dan alleen verkopen. Inkopen, 
medewerkers zoeken, wedstrijden voor-
bereiden, zoeken naar mooie producten 
om te maken maar ook zoeken en wer-
ken met nieuwe ingrediënten. Afgelopen 
jaar ben ik een week met de Meester IJs-
bereiders naar Sicilië geweest. Prachtig 
eiland, fantastische producten maar niet 
om met je gezin te zijn… In Italië wordt 
de toon gezet op ijsgebied. Ik haal er 
heel veel inspiratie vandaan. IJs is echt 
een lifestyle.’

Een succesvol concept moet je niet 
veranderen!
Caroline, 4e generatie in De Hoop, en 
haar man Daan hebben twee kleine kin-
deren. Dat het hard aanpoten is om het 
allemaal vlekkeloos naast elkaar goed 
te laten verlopen is duidelijk. Maar het 
lukt. ‘Maar eerlijk gezegd is na kerst het 
wel even “op”. Al jarenlang hebben wij 
op 31 december geen uiteinde gevierd. 
Ja, tukkend op de bank, we halen 12 uur 
op de klok gewoon niet. Januari en fe-
bruari sta ik “uit” en de rest van het jaar 
“aan”. Februari tanken we bij. We heb-
ben besloten om geen nieuwe dingen aan 
te pakken, als we al plannen hadden…
dan gaan ze hop de ijskast in. Het pro-
gramma van februari tot 31 december is 
al heel zwaar, zeker met twee kleine kin-

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

 42e jaargang
nr. 515

11 januari 2019

hei & wei hei & wei
 w

w
w

.h
ei

en
w

ei
.n

l
O

.A
. V

O
O

R
 O

U
D

E 
N

U
M

M
ER

S 
EN

 A
R

C
H

IE
F

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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heihei&& weiwei

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

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

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

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

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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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 
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De aanleiding om tot deze Blaricumse
NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
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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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Gert Töpfel heeft zijn zaak in het oude 
dorp gesloten 
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6 januari jl. hieven de bezoekers van het Blaricums midwintervuur het glas om 
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen met de gloeiende warmte en het 
behagelijke geknisper van de kerstbomenstapel in hun midden...
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Floris wie?
door Finette Bönker
‘Mevrouw, weet u waar de Floris van Dreef is?’
Of: ‘Ik was laatst op de Floris Vee Dreef.’
En nog een: ‘In de buurt van de Floris Van laan…’
En zo hoorde ik nog een paar keer dit soort duidingen over de Floris V Dreef in 
de Blaricummermeent. Bij de eerste dacht ik nog, dat iemand een persoon zocht 
en moest ik even doorvragen totdat ik doorkreeg dat het om de Floris V Dreef 
ging; oftewel Floris de Vijfde Dreef. 

Deze voorbeelden zetten mij aan het 
denken. Weet ‘men’ wel wie Floris V 
is? Kennelijk niet, anders zou je het wel 
goed uitspreken. Floris de Vijfde is mij 
niet onbekend als historisch fi guur. Al 
op de lagere school leerde ik dat hij in 
de 13de eeuw graaf van Holland was, op 
het Muiderslot is geweest en in Muider-
berg is vermoord. Vooral die laatste fei-
ten waren mij bekend omdat ik in mijn 
jeugd enkele jaren in Muiderberg heb 
gewoond. En mijn school stond ook nog 
eens in de Graaf Florislaan… Ook leer-
de ik al vroeg de Romeinse cijfers; de V 
staat voor vijf. Maar goed, kennis kan 
wegzakken. Bij mij ook. En ik weet ook 
niet hoe de lessen (vaderlandse) geschie-
denis er tegenwoordig uitzien. 

Dus even heel kort iets over Floris V
Floris V, geboren in 1254, was de zoon 
van Willem II (de tweede) en verre ver-
want van het Schotse koningshuis. Zijn 
vader overleed toen hij twee jaar oud 
was. Floris werd toen al graaf van Zee-
land en Holland. Een oom was zijn 
voogd, Floris de Voogd. Toen hij veertien 
jaar was, trouwde hij met Beatrix van 
V l a a n d e r e n . 
Zijn carrière 
stond vooral in 
het teken van 
het vergroten 
van de macht. 
Hij veroverde 
stuk voor stuk 
andere land-
delen. En niet 
bepaald geweld-
loos, niet onge-
woon in die tijd. 
Floris wilde 
ook aanspraak 
maken op de 
Schotse troon, 
maar Koning 

Edward I (de eerste) van Engeland voor-
kwam dat. Toch werden ze bondgenoten. 
Met steun van Edward kon Floris ook 
Zeeland inlijven. Later raakten de beide 
mannen toch met elkaar in een (handels)
confl ict en koos Floris voor bondgenoot 
Filips IV (de vierde) van Frankrijk. 

De dood van Floris
Het verhaal gaat dat Edward enkele ede-
len de opdracht heeft gegeven Floris 
gevangen te nemen. Toen het volk dit 
vernam, kwam het in opstand. Floris was 
namelijk populair onder de bevolking, 
met name bij de Gooilanders. In 1280 
kocht Floris het Gooi. Onder hem heb-
ben de Gooilanders (later Erfgooiers) 
rechten verkregen; o.a. met betrekking 
tot het gratis gebruik van gemeenschap-
pelijke gronden. De Blaricummermeent 
was zo’n grond. Terwijl Floris, geboeid 
en wel, vanuit het door hem laten bou-
wen Muiderslot, werd weggeleid door de 
edelen, kwamen ze opstandelingen tegen 
bij Muiderberg. Dat was de reden voor 
de edelen om Floris te doden. Op 27 juni 
1296. Een steen op de Brink in Muider-
berg herinnert nog aan deze gebeurtenis.

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Een goed jaar? 

Op oudejaarsavond explodeert op 
het strand van Scheveningen een 
brandende ‘palletkathedraal’ (148 
m!) tot een enorme vuurzee. Kol-
kende wolken van grote, gloeiende 
vonken, landinwaarts geblazen, 
dalen neer op auto’s en huizen. Gro-
te schade. ‘Iets met vergunningen’ 
mompelen de verantwoordelijken. 
De burgemeester praat vooral met 
zichzelf.  
 Xi Jingping kondigt aan dat hij Tai-
wan desnoods met geweld zal inlijven. 
Trump bestookt intussen migranten 
met traangas,  over de grensafschei-
ding met Mexico heen. 
 De beurzen maken de grootste daling 
sinds tijden door. Onverstoord blijven 
onze economische voorspellingen 
zonnig,  met een groei van 2, 2%. 
Op de Waddenkusten leidt de inhoud 
van talloze aangespoelde containers 
tot de grootste strandschoonmaak 
ooit. 
In Zuid-India zijn Hindoes in rep 
en roer. Na rechterlijke goedkeuring 
gaan de eerste twee vrouwen een 
tempel binnen. In de vruchtbare 
leeftijd: godverleiding! Woedende 
demonstranten worden met water-
kanonnen stevig afgekoeld.   
Parkeren in onze oude binnensteden 
wordt ontmoedigd. Onze treinen 
rijden vaker op tijd, ze waren nog 
nooit zó punctueel. Huurprijzen van 
winkelpanden dalen, door stijgende 
internetaankopen. Geldpersen stop-
pen, wereldwijd. Renteverhoging? 
Mogelijk.         
Het verste object van ons zonnestel-
sel, de steenklomp Ultima Thule, op 
6,6, miljard kilometer afstand, wordt 
succesvol gefotografeerd. 
De commerciële scheepvaart blaast 
meer CO2 de lucht in dan de hele 
luchtvaartsector. Van onze auto’s 
rijdt 10% elektrisch. In Noorwegen 
is dat 33%. Deze nodige elektriciteit 
wordt, heel tegenstrijdig, nog groten-
deels fossiel opgewekt.  
Onze nieuwe afhaalkalender van de 
GAD is een ganzenbord met afgeklo-
ven appeltjes en andere onleesbare 
microsymbooltjes. De duidelijke kleu-
renrijen zijn verdwenen. Waarom?      
En wat deden we hier in de buurt? 
Feestvieren. Vooral buiten, bij de 
overburen, links en rechts. Tegen 
twaalven, bij aftellen naar nul, liep 
links vijf tellen voor op rechts. Wie 
had gelijk? Gekozen voor links. Ik 
stond buiten te wachten. Na klok-
ke twaalf stapte ik naar binnen en 
werd met gejuich ontvangen. Oude 
Transsylvanische gewoonte: de man 
komt als symbool van het nieuwe 
jaar binnen. Dan wordt het zeker 
een goed jaar!
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systeem en dus je weerstand. En hier-
door hebben ziekten minder kans je lijf
over te nemen.’

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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deren om je heen, die hebben nu nog een 
paar jaar nog veel aandacht nodig.’

Januari = Rimini =  ijs, ijs, ijs
‘De “aan-stand” wordt eind januari in-
gedrukt voor de IJsbeurs in Rimini, 
geen strand voor ons maar ijs, ijs, ijs. 
Daar vind je het beste van het beste, de 
nieuwste trends, kortom alles om weer 
bergen inspiratie te krijgen voor een 
nieuw seizoen. Een ding weet ik zeker, 
het vak kun je niet zomaar leren, je moet 
het in je vingers hebben en je moet het 
snappen. Die inspiratie en jarenlange er-
varing zijn echt nodig, want meteen na 
de beurs in Rimini beginnen in maart de 
wedstrijden. Thema dit jaar is ‘Italiaanse 
koffie’. Dus ik kijk op de beurs al rond… 
en ga thuis aan de slag.’ Er worden de 
afgelopen jaren bij De Hoop mooie prij-
zen binnengehaald en ook nu liggen de 
ambities van Caroline hoog. Tussendoor 
worden steeds kleine lepeltjes ijssmaken 
aangereikt. Italiaanse sinaasappelschille-
tjes in niet zo zoet ijs, bosvruchten zoet 

en niet zoet, allemaal pure echte vruch-
ten. Uit de keuken komt allerlei geluid, 
het gebel gaat door, mensen komen de 
winkel in, kortom ‘never a dull moment’ 
bij De Hoop.  

Februari zoeken naar ‘n nieuw 
ijs-team 
Van cruciaal belang is het team jonge 
mensen dat zorgt voor het schepijs in de 
maanden tussen 1 maart en eind septem-
ber. Dan vind je op de website van de 
ijssalon een sollicitatieprocedure. Daar 
staat of valt het succes mee. Zij zijn het 
visitekaartje; vriendelijk tegen iedereen, 
er fris uitzien, snel, flexibel en sterk zijn, 
want je staat best veel op je benen. Het 
team bestaat uit jongeren van minimaal 
zestien jaar die het werk goed kunnen 
combineren met school of opleiding. 
‘Dat is belangrijk voor ons, want het is 
hard werken en vaak ook na 19 uur. Po-
sitief is dat ze ervaring opdoen met ver-
kopen en klantenservice, maar ook goed 
kunnen leren werken in een hecht team. 

www.ijssalondehoop.nl en 035-5383490.

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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IJsfee Caroline Kooij

Vervolg van pagina 1Even voorstellen… Yvonne Verburg

door Gerda Jellema
Ze overlegt, bereidt voor, arrangeert, 
instrueert, ontwapent en dan schiet ze. 
De mooiste, leukste en gelukkigste mo-
menten worden niet alleen vastgelegd, 
maar ze worden gemáákt door een en-
thousiaste fotograaf, even voorstellen: 
Yvonne Verburg.

Yvonne werd geboren in Ilpendam. Na 
de middelbare school deed ze een oplei-
ding tot tandartsassistent en als zodanig 
is ze ook werkzaam geweest. Op 21-jari-
ge leeftijd kwam Yvonne voor de liefde 
naar Blaricum, en aan Blaricum heeft ze 
haar hart verpand. Ze kregen kinderen en 
de ontwikkeling van de kinderen hield 
Yvonne bij in fotografie. Yvonne besefte 
dat dit fotograferen meer was dan alleen 
maar leuk, ze besloot om deze passie te 
verdiepen. In Amsterdam ging Yvonne 
naar de fotovakschool Fotogram waar 
ze zich bekwaamde in de techniek en ze 

deed diverse masters bij bekende foto-
grafen. Van het een kwam het ander en 
voordat ze het wist was ze een gevraagd 
fotograaf en verschijnt haar werk in bla-
den, zoals in het Gooisch Blad. 

Betrokken en ontspannen
‘Een Canon camera kopen maakt nog 
geen fotograaf van je, maar de bezit-
ter van een goede camera,’ is een veel 
gehoorde quote uit de fotowereld. Wat 
maakt je dan wel een fotograaf en 
waarin onderscheidt Yvonne zich als 
fotograaf? Yvonne: ‘Tijdens het foto-
graferen merk ik dat, door te kijken 
hoe de mensen zijn, door me te ver-
plaatsen in hen, de mensen zich snel 
bij mij op hun gemak voelen. Ik voel 
me betrokken bij ze, en zo ontstaat er 
een ontspannen sfeer, dit zie je terug 
in de foto’s.’ En haar humor en toe-
gankelijkheid maken het plaatje com-
pleet. Yvonne wordt ingehuurd door 
bedrijven, particulieren voor bijvoor-
beeld trouwerijen, het Papagenohuis 
en door de gemeente 
voor evenementen. 
Haar vrije werk heeft 
vorig jaar onder meer 
geleid tot de expositie 
15 Markante Laarders 
in het Brinkhuis. Sa-
men met Ineke Vaas-
sen uit Laren heeft 
zij deze bijzondere 
inwoners in hun eigen 
leefomgeving gefoto-
grafeerd. Op grote fotoprinten hingen 
zij aan de muur.

Kwast op muren en doek
In haar vrije tijd vindt Yvonne het 
leuk om te… fotograferen en te 
‘klooien’ met de iPhone. Ze bewerkt 
foto’s, kijkt welke ontwikkelingen er 
zijn en gaat daar mee aan de slag. En 
ze blijft cursussen en masterclasses 
volgen. Yvonne: ‘Daarnaast houd ik 

graag een kwast vast, zowel voor de 
muren als op het doek. Dat werkt ont-
spannend en ook hier kan ik mijn cre-
ativiteit in kwijt. En natuurlijk ben ik 
gek op mijn beesten, mijn oude hond 
en mijn twee katten. Ook maak ik 
graag reizen, andere culturen en exo-
tische omgevingen.’ Als vrijwilligster 
is Yvonne behulpzaam in onder ande-
re het Brinkhuis, en te vinden bij ra-
dio NH Gooi In Business, op vrijdag. 
Daar is Yvonne een van de presenta-
toren en fotografeert zij de settings. 
In Business is een programma voor 
ondernemers in het Gooi. 

Verbinding
Yvonne: ‘Het is een heel leuk ge-
zellig programma met diverse items, 

van wijnverkopers tot 
schoenenmakers en 
alles daartussenin. Het 
interessante is, dat je 
mensen tegenkomt die 
enthousiast over hun 
bezigheden vertellen 
en waar je wat van 
kunt leren, en de luis-
teraars horen wat er in 
hun naaste omgeving 
speelt. Het ontmoe-

ten van gasten in de uitzending en de 
mensen die ik fotografeer, geeft mij 
de mogelijkheid om mensen met el-
kaar in verbinding te brengen, wat in-
spirerend is en ook voldoening geeft.’ 

Yvonne verbindt, verbeeldt en schiet 
met enthousiasme om de momenten 
te laten zien zoals ze zijn, en ze een 
beetje mooier te maken. 
Info: www.fotoyvon.com

Hei&wei_nr515.indd   3 08-01-19   12:05



Blaricum Bruist 

door Stichting Blaricum Bruist
Blaricum is een bruisend dorp met jaarlijks meer dan 65 partijen die een 
veelheid aan openbare evenementen organiseren op meer dan 45 locaties in 
dit dorp. Maar niet al deze evenementen zijn bij alle bewoners en (potentiële) 
bezoekers bekend. Helaas vergrijst een aantal initiatiefnemers en bestuurders 
en worden de activiteiten veelal georganiseerd met vele vrijwilligers die steeds 
moeilijker te vinden zijn dan wel te binden. 

Het burgerinitiatief Blaricum Bruist 
wil hier verandering in brengen. We 
willen samen met inbreng van de ini-
tiatiefnemers van al die activiteiten en 
evenementen én de gemeente een di-
gitaal platform ontwikkelen waarmee 
we inwoners van Blaricum, de gemeen-
te, de media en u als initiatiefnemer 
van evenementen kunnen informeren,  
betrekken en faciliteren. Dit succesvolle 
en niet-commerciële platform moet het 
mogelijk maken Blaricum de komende 
decennia bruisend te houden! 

Interactieve avond op 23 januari 
We willen graag samen met u als initia-
tiefnemer ontdekken hoe we onze ideeën 
tot een succesvol concept kunnen uit-
werken. Dit initiatief heeft de steun 
van onder meer de gemeente Blaricum, 
Blaricumse Buurtjes, Stichting Promo-
tie Blaricum en het Activiteitenfonds 
Blaricum. We nodigen daarom graag 
iedere initiatiefnemer, bestuurder en 
organisatie van openbare evenementen 
in Blaricum uit voor een interactieve 
avond in het Vitus op woensdag 23 ja-
nuari, aanvang 19.30 uur. Burgemeester 
Joan de Zwart-Bloch opent de avond 
met een introductie over het belang dat 
de gemeente hecht aan dit initiatief.  
Vervolgens zet Blaricum Bruist zijn 
ideeën uiteen. Daarna zijn er drie in-
teractieve rondes waarbij feedback en 
ideeën van de initiatiefnemers worden 
verzameld. Tot slot is er gelegenheid tot 
netwerken. 

Achtergrond Blaricum Bruist
In 2016 werd er door de gemeente Bla-
ricum een ‘bewonerstop 100’ georgani-
seerd. Daaruit kwam een aantal thema’s 
naar voren waar bewoners mee aan de 
slag zouden willen. Eén hiervan is het 
verbinden van de gemeenschap binnen 
het dorp en de woongebieden Blaricum 
Bijvanck, Blaricummermeent, Blaricum 
Dorp en Crailo. Een belangrijke pij-
ler hierin is het behouden en promoten 
van activiteiten die Blaricum te bieden 
heeft. Zo was er Blaricumse Buurtjes 
die al eerder een platform maakte voor 
het verbinden van mensen met een hulp-
vraag. Joke Lanphen was vanuit de ge-

meenteraad mede aanjager van het geven 
van opvolging aan het burgerinitiatief 
Blaricum Bruist. Uiteindelijk zijn ini-
tiatiefnemers Robert Eijpe en Frank de 
Winter verder op onderzoek uitgegaan 
en hebben zij inmiddels concrete plan-
nen die het leven van initiatiefnemers 
gemakkelijker moeten maken en tegelij-
kertijd de verbinding in de gemeenschap 
moet vergroten. Recent is met het Acti-
viteitenfonds Blaricum gesproken over 
een al lopend initiatief om alle activitei-
ten beter op de (digitale)kaart te zetten.  

Het doel van Blaricum Bruist is op dit 
moment ervoor te zorgen dat Blaricum 
‘Bruisend’ blijft met al haar unieke ac-
tiviteiten, maar vooral ook dat in de hui-
dige digitale tijd mensen gemakkelijk de 
weg weten te vinden naar deze activitei-
ten. 

Prins Carnaval Blaricum 2019, 
Arthur Wattimena staat al weken 
in de lachstand
door Anne Soutendijk
Het was even wennen voor Arthur toen hij gevraagd werd als Prins Carnaval 
2019 na slechts drie jaar lid te zijn van de carnavalsvereniging in Blaricum. 
Nog voordat hij ‘prins in functie’ is, heeft hij al voortdurend lol over de plan-
nen die de Raad van Elf heeft.

‘Zie je het al voor je? Mij als Chocoprins 
in Blaricum? Ik vind het zelf hartstikke 
leuk. Zit me nu al te verheugen op mijn 
Prinsschap. De afgelopen jaren hebben 
we met de elf leden van de Blaricumse 
Carnavalsvereniging zoveel grappen uit-
gehaald en plezier met elkaar gehad dat 
ik niet alleen vooraf maar ook achteraf 
nog steeds in een deuk lig. We verzinnen 
de gekste dingen.’

Niks is te dol!
Prins Arthur laat hilarische filmpjes 
zien en haalt herinneringen op van ver-
kleedpartijen, opzienbarende acties met 
grenspalen en fake-Robinson-achti-
ge-TV-producties en ook nu komt er vast 
weer iets bijzonders. ‘Niks is te gek, we 
halen echt capriolen uit en maken fan-
tastisch filmpjes!’ En inderdaad, wat ik 
ervan mocht zien, was bijna vakwerk, 
Andre van Duin-kaliber!

De humor heb ik van mijn moeder
‘Wij kwamen vanuit Indonesië terecht in 
Amsterdam en daar voelden mijn ouders 
zich thuis. Ons gezin had acht kinderen 
en mijn moeder kookte, kookte en kook-
te; iedereen was welkom, alle vrienden, 
buren en wie verder wilde aanschuiven. 
Vanuit die periode zijn mijn ouders res-
taurateurs geworden. En met succes! 
Merpatis in Naarden was echt een begrip 
en later in Blaricum in de boerderij Pim 
& Wim (resp. Jacobs en Duys) werd dat 
voortgezet. Dag en nacht waren mijn ou-

ders aan het werk en wij moesten mee-
helpen. Toen mijn vader 21 jaar geleden 
overleed, deed mijn moeder dat allemaal 
in haar eentje. Ze is kortelings overleden, 
ze was echt op van het harde werken. De 
humor en energie heb ik van haar. Ab-
soluut!’

Slappe lach en bloedserieus
‘Ik ben ook altijd bezig met mijn paar-
den, daar ben ik echt gek van. Elke dag 
ga ik naar Klaas Vos en rij op mijn lieve-
lingspaardje. Haha, je zal wel denken… 
een pinda op een paard! Ik zeg het ge-
woon zelf hoor, vind het helemaal geen 
belediging. Je moet het allemaal niet zo 
ernstig nemen en de humor van zo’n op-
merking ook zien.’ Opeens is Arthur een 
stuk serieuzer wanneer hij vertelt over 
zijn werk als begeleider van geestelijk 
gehandicapten. ‘De mensen waar ik mee 
werk hebben zoveel plezier en samen 
gaan we ook echt lekker. Je kunt heel 
veel van ze leren… altijd vrolijk en we 
lachen wat af met elkaar. Ik zou ze niet 
willen missen, het is waardevol en dank-
baar werk. Echt waar!’.  In februari is 
het grote carnavalsfeest in het St. Vitus-
gebouw onder leiding van Prins Arthur!  
Alle Blaricummers zijn welkom!

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

www.sme eri erg .nl
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HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GROENAF VAL EN A /B /C HOUT.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl
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Prins Carnaval Blaricum 2019 
met zijn lievelingspaard

Arthur aan het ringsteken

Blaricum
Bruist

Aanmelden voor de 
bijeenkomst op 

23 januari kan via 
www.blaricumbruist.nl 

(voorkeur) of via email naar 
inschrijven@blaricumbruist.nl 

Uw aanmelding ontvangen wij 
graag voor 17 januari.
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

Kerkstraat 45 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l

ng

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

Met je hart! 

door ‘Met je Hart 
Blaricum-Eemnes-Laren’
Kun jij verbinden, enthousiasmeren, 
stimuleren en organiseren met je hart? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom 
jij het kernteam ‘Met je hart Blari-
cum-Eemnes-Laren’ versterken?

Stichting ‘Met je hart’ is een jonge, suc-
cesvolle, groeiende stichting met een 
groep fantastische vrijwilligers. Samen 
met restaurants, bedrijven en zorginstel-
lingen, willen wij vanaf januari 2019 
zorgen voor waardevolle, terugkerende 
ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. 
Met elkaar verbinden om zo de eenzaam-
heid te verzachten. Voor ons team Laren 
en Blaricum zoeken we enthousiaste 
kernteamleden. Wij geloven dat je moet 
doen wat je leuk vindt en je kunt daarom 
op verschillende terreinen ons team ver-
sterken. Voor het contact met de ouderen, 
aan tafel bij een ontmoeting of juist met 
het regelen en organiseren van de ont-
moetingen. Je kunt ook de contacten met 
de zorg onderhouden, of met de restau-
rants die locatie zijn voor ontmoetingen 
en deelnemen aan de succesvolle ‘EET 
met je hart’ restaurantcampagne. 

Wilt u ons helpen bij het benaderen 
van kwetsbare ouderen?
Een grote groep kwetsbare ouderen is 
minder goed zichtbaar voor ons: zij zit-
ten thuis, zijn vaak alleen en gaan weinig 
van huis. Wij zijn op zoek naar betrok-
ken buurtbewoners om deze ouderen te 
bereiken. Ziet u vaak iemand lopen (bij u 
in de buurt, of via familie of kennissen) 
waarvan u vermoedt dat deze persoon 
gezelschap en warmte kan gebruiken? 
Misschien bij u in de straat, in de wijk 
of in de buurtwinkel? Iemand die weinig 
buiten komt en vaak alleen is? Woont er 
iemand bij u in de straat die altijd binnen 
zit, alleen? 
Wil je meer weten over ‘Met je 
hart’? Stuur gerust een mail naar  
arlene.bosman@metjehart.nl en kijk op 
www.metjehart.nl.

Dorpsgenoot Jochem Uytdehaage is 
ambassadeur van ‘Met je Hart’

Hoe is het nu met…?

door Marloek de Greeff
Van 2012 tot en met 2014 stonden leerlingen uit groep 8 in de spotlights. Ze had-
den allemaal zin in de middelbare school en hun toekomst. Wat zijn ze na de ba-
sisschool gaan doen? Carlijn Spijker zat in 2012 in groep 8 van KBS Bernardus.

Carlijn 2018 Carlijn in hei & wei 393, 2012

Hoe is het met je Carlijn?
Heel goed. Mijn leven is wel veranderd: 
ik woon niet meer in Blaricum, maar 
op mezelf. Ik ben hard aan het leren, ik 
heb deze week en volgende week ten-
tamens. Het gaat lekker gelukkig. Mor-
gen wiskunde, ik denk dat dat wel lukt!

Ben je klaar met de middelbare school?
Ja, ik studeer nu. Na de basisschool ben 
ik naar het Gemeentelijke Gymnasium 
in Hilversum gegaan. 

Hoe vond je de middelbare school?  
Ik heb het echt heel erg naar mijn zin 
gehad. Toen ik in groep 8 zat, heb ik 
voor deze middelbare school gekozen 
omdat mijn gevoel meteen goed was. Ik 
liep er rond en dacht: ‘Hier wil ik graag 
heen!’. Mijn gevoel klopte, de school 
paste helemaal bij me. Het was soms 
wel hard werken, maar het bleef leuk. 
Uitdagend, maar niet té. Ik had eerst een 
heel technisch profiel, maar ik heb toch 
gewisseld naar meer economische vak-
ken, dat is meer mijn ding.  

Heb je de Bernardus gemist?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik was 
gewoon best klaar om naar de middel-
bare school te gaan. Ik vond het ook 
niet erg dat ik vanaf toen verder moest 
fietsen naar school. Ik fietste met een 
vast groepje dat ik steeds beter leerde 
kennen, dat zijn echt goede vriendinnen 
geworden. Maar als het regent is het na-
tuurlijk nooit echt leuk om een stuk te 
moeten fietsen. 

Zie je nog klasgenootjes van toen?
Best weinig. Met één klasgenootje van 
vroeger ga ik nog wel skiën en af en toe 
kom ik nog iemand tegen. Omdat ik in 
Hilversum op school zat, werd dat meer 
het centrale punt. En ik was ook nog als 

enige van mijn klas naar die school ge-
gaan, dat scheelt ook denk ik. 

Doe je nog hetzelfde in je vrije tijd?
In groep 8 waren mijn hobby’s: hockey, 
zeilen en pianospelen. Met pianospelen 
ben ik gestopt, ik heb nu niet genoeg 
tijd om daarvoor te oefenen. Hockey 
vind ik nog wel heel leuk, dat pak ik 
volgend jaar weer op denk ik. Nu ben ik 
net in Rotterdam gaan wonen en ga ik 
in het weekend meestal nog naar huis. 
Dat is lastig met trainen en competitie. 
Om te sporten ga ik nu lekker naar de 
sportschool. En zeilen doe ik zeker nog! 

Wat wil je nu worden?
Dat is iets heel anders geworden. Ik 
dacht in groep 8 dat ik iets wilde doen 
met schrijven of journalistiek, maar 
daar heb ik niet eens meer serieus naar 
gekeken. Wel leuk om te doen, maar 
niet als beroep. Ik studeer nu Internati-
onal Business Administration, de inter-
nationale tak van bedrijfskunde en ben 
heel blij met die keuze. En ik heb enorm 
geboft: het zoeken van een kamer had ik 
een beetje voor me uitgeschoven. In de 
introductieweek had ik nog niets, maar 
toen ontmoette ik toevallig een meisje 
dat nog drie huisgenootjes zocht. We 
wonen nu op een superleuke plek vlak-
bij de universiteit. 

Heb je nog een tip voor groep 8 leer-
lingen?
Ga op je gevoel af, ook als je de enige 
bent die naar een bepaalde middelbare 
school gaat. Bij mij heeft dat goed uit-
gepakt.  

Wat had je zelf graag geweten?
Eigenlijk niets, ik had achteraf niet iets 
anders gedaan. Alles is heel positief ge-
gaan.
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Zal het dan toch nog goed komen?

door Frans Ruijter
Precies twee jaar geleden stond in hei & wei 488 een kritisch verhaal van mijn 
hand over de miscommunicatie tussen de gemeente en de bewoners van de Eerste 
Molenweg; over de bomenkap van de Ginkgo Biloba, de Japanse notenboom, al-
hier. In goed overleg met de buurt geplaatst, hebben de bomen daar ruim vijftien 
jaar gestaan. Op een vroege ochtend zijn ze in 2016, met vergunning maar 
zonder overleg met de buurt, verwijderd. Reden, de reconstructie van de straat. 
Over de noodzaak van het kappen hiervoor waren de meningen achteraf ver-
deeld. 

Het moet gezegd dat nu na een jaar de 
weg opnieuw mooi is bestraat. Hij kan er 
weer jaren tegen. Hulde voor aannemer 
en opdrachtgever. Maar een boomloze 
straat… De actieve bewoners hebben 
contact gezocht met de gemeente om toch 
weer bomen langs deze weg te krijgen. 
Zij vinden het nog steeds betreurenswaar-
dig dat ze nu aan een boomloze weg wo-
nen. Herplanten was iets dat de gemeente 
in eerste instantie totaal niet van plan was 
met als reden dat schade aan kabels en 
leidingen zou kunnen ontstaan. Op zich 
is het vreemd dat een gemeente, die niet 
zelden een herplantplicht koppelt aan een 
aanvraag voor een kapvergunning door 
particulieren, het nu zelf af laat weten. 

Maar… de bewoners hielden vol
Zij maakten gebruik van hun democra-
tisch recht via de zogenaamde rondetafel-
gesprekken. Op deze wijze kwamen zij in 
gesprek met de gemeente. Uitkomst was 
dat er bomen geplant mogen worden op 
door de gemeente aangewezen plaatsen, 
zodat er echt geen schade aan kabels en 
leidingen zou ontstaan. En, niet onbe-
langrijk, alle bewoners moesten het zowel 
over de gekozen plaatsen als de boom-
keuze, de Liriodendron tulipifera ‘Fasti-
giatum’, eens zijn en hiervoor tekenen. 

Deze exercitie is inmiddels volbracht en 
de handtekeningen werden op 4 decem-
ber jl. aan de verantwoordelijk wethouder 
aangeboden.   

Tegenvaller
Waar de bewoners ervanuit gingen, dat ze 
bij overhandiging van de handtekeningen 
zouden horen wanneer er daadwerkelijk 
geplant zou worden, vertelde de wethou-
der dat er op dit moment geen geld be-
schikbaar is voor de gewenste aanplant. 
Dit was voor de bewoners een enorme te-
genvaller. Zo vertelde de wethouder ook, 
dat een ambtenaar nu eerst een voorstel 
moet maken en dit via het presidium in de 
gemeenteraad moet komen, zodat er op 
deze manier geld beschikbaar gesteld kan 
worden. Dat zou op zijn vroegst in de ge-
meenteraadsvergadering van februari a.s. 
zijn beslag kunnen krijgen. Als de wil er 
bij de gemeente is, moet het dan haalbaar 
zijn en kunnen de bomen nog dit plantsei-
zoen, de nu nog kale Eerste Molenweg, 
nog meer opfleuren. 

Want waar bewoners de gevraagde in-
spanningen gedaan hebben, mag de ge-
meente toch niet achterblijven. Mij is 
door mijn ouders geleerd: ‘Waar een wil 
is, is een weg’ en ‘Belofte maakt schuld’. 

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

De boomloze Eerste Molenweg

De spionnen van de Aeroflot

door Sybert Blijdenstein
Dick van der Aart, dorpsgenoot en landelijk bekend expert van de militaire 
luchtvaart en auteur van meerdere boeken hierover, heeft onder bovenstaande 
titel het allereerste boek geschreven over de geheime spionagemissies tijdens de 
Koude Oorlog (1946 – 1989) door Aeroflot, de luchtvaartmaatschappij van de 
Sovjet-Unie. 

Destijds de grootste ter wereld. Omdat 
de laatste jaren de spanningen tussen het 
westen en de Sovjet-Unie weer zijn op-
gelopen worden in de pers steeds vaker 
vergelijkingen met deze voorbije perio-
de gemaakt. Sindsdien is er wel het een 
en ander veranderd. Satellieten hebben 
de spionage uit de ruimte overgenomen. 
Maar mogen de middelen veranderd 
zijn, de onderliggende mentaliteit he-
laas niet. Alleen al daarom is het goed 
kennis van dit boeiende boek te nemen. 
Beschreven worden onder meer gevallen 
waarin westelijke radarstations Russi-
sche verkeersvliegtuigen plotseling zien 
afwijken van de civiele luchtcorridors 
om laagvliegend binnen te dringen in 
verboden vliegzones. Zo ontstonden er 
toen potentieel gevaarlijk situaties, die 
nog eens versterkt werden omdat sommi-
ge van de Russische verkeersvliegtuigen 
en bommenwerpers op afstand lastig van 
elkaar te onderscheiden waren. Dick van 
der Aart heeft veel tot nog toe onbekend 
en uniek materiaal ontdekt en gebruikt. 

Het boek is een aanrader, niet alleen voor 
luchtvaart-enthousiasten en te koop bij 
de Blaricumse Boekhandel. 

FitNieuwjaars-ZIT 2019 op 6 januari jl. was met circa 250 deelnemers weer een groots 
succes

FitNieuwjaars-ZIT 2019
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Asperges in de lente

door Jan Greven
Volgens sir Richard Layard, als econoom verbonden aan de London School 
of Economics, zijn zeven factoren bepalend voor geluk: inkomen, ervaring van 
intimiteit, interessant en uitdagend werk, onderdeel van een hechte gemeen-
schap, fi t en vitaal, baas over eigen leven, leven volgens eigen idealen. 

Met een fl ink aantal van die factoren 
is het volgens Layard in onze westerse 
samenlevingen slecht gesteld. De over-
heid zou zich dat moeten aantrekken en 
geluk-bevorderende maatregelen moe-
ten nemen. Stel dat de overheid dat zou 
doen, is geluk dan verzekerd? Kan een 
overheid haar burgers gelukkiger maken 
door politieke maatregelen? Kan onze 
Gemeenteraad via politieke besluiten het 
geluk van ons Blaricummers bevorde-
ren? Is geluk maakbaar? 

Het nieuwe jaar is al weer twee weken 
onderweg en u hoopt op een gelukkig 
nieuwjaar. Maar kijkt u daarbij naar de 
politiek? Stel, u scoort op alle zeven 
Layard-factoren goed tot zeer goed. Be-
tekent dat dat u dus gelukkig bent?  Ik 
denk het niet. Layard-factoren zijn geen 
garantie voor geluk. Eerlijk gezegd, voel 
ik me daar wel eens schuldig over. Ik 
heb het zo goed. Ben ik wel gelukkig 
genoeg? 

Jaren geleden lunchte ik met mijn moe-
der in haar favoriete restaurant. Mijn 
moeder was toen drieënnegentig. Het 

was voorjaar. De zon 
scheen door de ramen. 
Licht en warm. We aten 
asperges. Glas witte wijn 
erbij. Kun je het beter 
hebben? Ik voelde een 
stroom van geluk door 
me heen gaan en zei: 
‘Moeder, geniet u ook 
zo dat we hier zo samen 
zitten?’  Haar antwoord 
kwam hard aan: ‘Jon-
gen’, zei ze, ‘Ik had me 
er meer van voorgesteld.’ 
Ik wist het, ik had die 
vraag beter niet kunnen 
stellen. Mijn moeder, 
sinds tien jaar weduwe, 
had zo rond haar tweeën-
negentigste, hoewel goed 
gezond, gehoor op orde, 
ogen scherp, behalve 
voor een gebroken heup 
nog geen nacht in het zie-
kenhuis, vastgesteld dat 
het mooi geweest was. 
Ook had ze verwacht dat 
met het opgeven van haar 
levenswil de dood van-

zelf zou langskomen. Maar zo werkt de 
dood niet. De dood komt op eigen tijd en 
geen seconde eerder. Intussen had mijn 
moeder zichzelf in de wachtstand gezet 
en besloten zich niet meer gelukkig te 
voelen. Ook niet op momenten van klein 
geluk, zoals bij asperges in de lente. Zo 
ik het nog niet wist, weet ik het sinds dat 
moment: Layard factoren zeggen heel 
weinig over iemands geluk. Mijn moeder 
scoorde nog redelijk goed op tenminste 
vijf factoren. Maar ze wilde niet meer. 

Geluk moet je willen en is te vinden, al 
zijn er momenten in het leven dat een 
muur je de toegang verspert. Wat geluk 
is, voel je. Maar zodra je het gaat om-
schrijven, is het weg. Geluk heeft een 
ongrijpbare dimensie. Het is meer dan 
welbevinden. Het heeft iets hemels. 
Geen politiek- of gelukdeskundige kan 
het je verschaffen. Je moet er zelf, onaf-
hankelijk van de omstandigheden waarin 
je leeft, voor zorgen. Zij het dat geluk 
zich in voorspoed makkelijker laat vin-
den. Layard heeft daar een punt. Maar 
tegenspoed en dan toch geluk. Dat is pas 
levenskunst. 

Straatnamen verklaard… 
de Smedenweg
door Frans Ruijter
De Smedenweg loopt van de Huizerweg voorbij nummer 39 in zuidwestelijke 
richting, om na 177 meter op de Bierweg uit te komen. De Rotondeweg en het 
Kooltjespad komen op de Smedenweg uit. Tot 1919 heette dit onverharde zand-
pad de Beerweg.

In 1915 dook opeens in de Larense en 
Blaricumse kunstkringen de diepgelo-
vige evangelist Karel Schmidt (geboren 
13 oktober 1880) uit Zandvoort op. Deze 
wonderlijke en tot de verbeelding spre-
kende persoonlijkheid ontpopte zich tot 
een gewaardeerd kunstenaar met grote 
plannen. Hij richtte naast het genoot-
schap ‘De Smeden’, ook een ‘Maat-
schappij voor Kunst en Kunstnijverheid’ 
op. In 1918 werd er een grote tentoon-
stelling van zijn werken in het Stedelijk 
Museum gehouden. 

‘De Smidse’
Na deze zeer succesvolle tentoonstel-
ling liet hij het atelier ‘De Smidse’ (nu 
Smedenweg 1) bouwen. Hij had wel het 
verzoek aan de gemeente gedaan om de 
Beerweg om te dopen tot Smedenweg, 
omdat hij die naam beter vond passen bij 
zijn grote plannen. De gemeente wilde 
daar wel in toestemmen, maar ging eerst 
na of aan de Beerweg een historische be-
tekenis ten grondslag had gelegen. Dat 
bleek niet het geval, dus werd het ver-
zoek van Karel Schmidt gehonoreerd. 
Tevens werden er ontwerpen gemaakt om 
op de open terreinen rond ’De Smidse’, 
die werden al de ‘Smeedsche Velden’ ge-
noemd, een expositieruimte in combina-
tie met een concertgebouw te realiseren. 
Dit is enkel bij plannen gebleven. 

Naamloos graf
Karel Schmidt overleed op veertigjarige 
leeftijd op 17 oktober 1920. Hij werd op 
zijn verzoek begraven in een naamloos 
graf. Hij zei: ‘Ga niet naar mijn graf, ik 
zal daar niet zijn.’ Dit geheel in lijn met 
zijn spirituele gedachten. 
Bron: ‘De wereld in een dorp’ van Lien Heyting

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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Schilderij ‘boerderij Blaricum’ van Co Breman 

Karel Schmidt

Atelier ‘De Smidse’
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Zes masterstudenten van de Radboud Universiteit voeren momenteel samen met de GGD Gooi en Vechtstreek een 
onderzoek uit naar de rol van alcohol in de samenleving. Daarvoor zoeken zij inwoners tussen de 55 en 75 jaar uit de regio 
Gooi en Vechtstreek die mee willen doen aan een groepsgesprek in Hilversum, Huizen of Bussum. 

In januari organiseren de studenten vier 
sessies waarbij er wordt gesproken over 
het drinken van alcohol. Een groep van 
ongeveer vier tot acht personen gaat 
met elkaar in gesprek. Alles wat gezegd 

wordt, blijft anoniem en er zijn geen 
goede of slechte antwoorden. 
Naderhand ontvangen de deelnemers 
een VVV-bon van vijftien euro als be-
dankje. 

eer informatie en aanmelden kan 
via de website van de GGD: 
www.ggdgv.nl (Nieuws > Meepraten 
over de rol van alcohol).
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail  info belcombinatie.nl

ebsite  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

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

Inwoners gezocht voor studentenonderzoek

De stichting Blaricum Bruist wil op 23 januari idee n inventariseren voor het ontwikkelen van een digitaal pla orm voor 
evenementen en activiteiten. Vanaf 19.30 uur zijn alle initiatiefnemers, verenigingsbestuurders en organisatoren van 
harte welkom in Het Vitus. et het digitale pla orm wil de stichting inwoners, initiatiefnemers en andere betrokkenen 
informeren, betrekken en faciliteren om zo Blaricum bruisend te houden. Aanmelden graag voor 16 januari via 
www.blaricumbruist.nl

BIJEENKOMST BLARICUM BRUIST

Zwerfafval staat met stip op nummer n als het gaat om 
grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom stellen 
de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger 
met gereedschap ter beschikking. Hiermee wordt het 
opruimen van zwerfafval in uw buurt of het schoonmaken 
van groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de gemeen-
ten om inwoners, buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun leefomgeving. Het 
opruimen en opknappen van de leefomgeving is tenslo e 
niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van 
inwoners.
In de aanhanger zi en onder andere vegers, scho els, 
vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en zelfs een EHBO-ko er. Ook bevat de aanhanger spul-
len om kleine klusjes in de wijk mee op te knappen. Zoals voor het rechtze en van paaltjes of borden. 
Behalve gereedschap biedt de aanhanger zelfs de mogelijkheid om na a oop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan de aanhanger reserveren. Dit kan telefonisch 
door te bellen met de wer eheerder via het gemeentelijke telefoonnummer 14 035 (elke werkdag 
van 08.00 tot 16.00 uur). Bij het reserveren kunt u ook direct een afspraak maken voor advies over de 
uit te voeren werkzaamheden of over het afvoeren van het verzamelde (snoei)afval. De aanhanger 
haalt u op bij de gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes. Na gebruik moeten alle gereedschappen 
weer volledig en schoon worden ingeleverd. 

Praat met ons mee over 
honden in Blaricum

De openbare ruimte in Blaricum is van iedereen. Van bewoners, 
( uis)dieren en bezoekers. De inric ting van de openbare ruimte 
verandert constant. Om ervoor te zorgen dat we samen pre g 
kunnen wonen, maakt de gemeente beleidsafspraken, wet- en 
regelgeving. Op dit moment neemt de gemeente het samenleven 
met honden onder de loep. In ons dorp is de afgelopen jaren ook 
bijgebouwd. Daarom is het een goed moment om te kijken wat 
er nodig is voor mens en hond. 

U kunt ons hierbij helpen door uw mening te geven. Ervaart u 
overlast van honden, mist u voorzieningen voor uw hond of heeft 
u een goed idee voor ons? Vul de hondenenquête in. Het kost u 
maximaal zeven minuten. 
Wij horen heel graag van u! 
 
Hondenenquête
De hondenenquête vindt u op www.blaricum.nl/hondenenquete 
en op de Facebookpagina van gemeente Blaricum. Vanaf volgende 
week ligt de enquête ook uitgeprint bij de bibliotheek, het ge-
meentehuis, wijkcentra en de dierenwinkel. U kunt tot 15 februari 
de hondenenquête invullen. 

Ergert u zich ook zo aan 
rotzooi in de buurt? 
Leen gratis de zwerf-
afvalaanhanger!
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Wallandlaan 8, 1261 CX, renoveren van woning 
• Witzand 13, 1261 BM, bouwen van nieuwe woning
• Binnendoor 10, 1261 EG, vellen van 7 bomen
•  Sectie C, nummer 4140, pcnb, aanleggen van fietsbrug tussen Huizen en  

De Blaricummermeent
• Dokter Catzlaan 1, 1261 CD, vellen van 1 boom
• Grenslaan 1, 1261 GS, vellen van 2 bomen

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Torenlaan 23A, 1261 GA, bouwen van garage en poolhuis

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

•  Torenlaan 19, 1261 GA, vergroten van dakkapel aan voorzijde en plaatsen van  
dakkapel aan achterzijde van woning

•  Laantje van Toonder 34, 1261 ntb, diverse wijzigingen en aanvullingen op een  
eerder verleende vergunning

•  Zuiderzeedreef 17 en 32, 1261 ntb, diverse wijzigingen en aanvullingen op een 
eerder verleende vergunning

•  Harmsen van der Beeklaan 1, 2, 16 en 19, 1261 ntb, diverse wijzigingen en  
aanvullingen op een eerder verleende vergunning

•  Carmiggeltlaan 2 en 4, 1261 ntb, diverse wijzigingen en aanvullingen op een eerder 
verleende vergunning

•  Koning Willem III-Laan 6, 1261 AD, plaatsen van hekwerk met toegangspoort
•  Binnendelta 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G, 6H en 6J, 1261 ntb, oprichten van bedrijfs- 

verzamelpand en aanleggen van nieuwe in- en of uitrit
•  Schapendrift 58, 1261 HR, onderkelderen van woning

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

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

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

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

Agenda’s rondetafelgesprekken
Dinsdag 15 januari 2019, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

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

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

4.  Verzoek input op concept-marktbewerkingsplan ‘Werken aan werk’  
(Adviserend)                                                       

5. Zienswijze Regionale Huisvestingsverordening (Beeldvormend)                                                          
6. Ontwerp Actieplan geluid 2018-2023 (Beeldvormend)

Dinsdag 22 januari 2019, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

1.  Zienswijze over de regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek 
(Beeldvormend) 

2. Aanpassing verkeerssituatie Middenweg Blaricum (Beeldvormend) 
3.  Parkeervoorzieningen Eemnesserweg – Driftlaan aan te passen  

(reconstructie) (Beeldvormend)                                                                                                  
4. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum (Beeldvormend)                                                       

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord  
voeren over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor 
niet-geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)? Meld dit dan vooraf  
(uiterlijk maandag 12.00 uur) bij de griffier via griffier@blaricum.nl 

De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per persoon. Bij meerdere sprekers 
kan de tijd worden bekort. Het advies is om al in de e-mail te vermelden wat u aan 
de raad wilt meegeven, zodat uw inbreng van tevoren verspreid kan worden onder 
de raadsleden. Gebruik de spreektijd om hierop een toelichting te geven.

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen 
bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft gestaan, over benoemingen, 
keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp 
waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon 
worden ingediend.

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 29 januari 2019, aanvang 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Zienswijze over de regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek
• Zienswijze Regionale Huisvestingsverordening 2019
• Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum
• Ontwerp Actieplan geluid 2018-2023
• Aanpak Middenweg Blaricum
• Parkeervoorzieningen Eemnesserweg – Driftlaan aan te passen (reconstructie)
• Huisvestingsprogramma en overzicht voorzieningen onderwijs
• Zienswijze begrotingswijzingen 1/2-2019 regio Gooi en Vechtstreek
• Lokale regeling IKB 2019
• Tweede wijziging Legesverordening 2019

U kunt de stukken raadplegen via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen). De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het 
gemeentehuis van Blaricum.
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Zes masterstudenten van de Radboud Universiteit voeren momenteel samen met de GGD Gooi en Vechtstreek een 
onderzoek uit naar de rol van alcohol in de samenleving. Daarvoor zoeken zij inwoners tussen de 55 en 75 jaar uit de regio 
Gooi en Vechtstreek die mee willen doen aan een groepsgesprek in Hilversum, Huizen of Bussum. 

In januari organiseren de studenten vier 
sessies waarbij er wordt gesproken over 
het drinken van alcohol. Een groep van 
ongeveer vier tot acht personen gaat 
met elkaar in gesprek. Alles wat gezegd 

wordt, blijft anoniem en er zijn geen 
goede of slechte antwoorden. 
Naderhand ontvangen de deelnemers 
een VVV-bon van vijftien euro als be-
dankje. 

eer informatie en aanmelden kan 
via de website van de GGD: 
www.ggdgv.nl (Nieuws > Meepraten 
over de rol van alcohol).
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NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail  info belcombinatie.nl

ebsite  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

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

Inwoners gezocht voor studentenonderzoek

De stichting Blaricum Bruist wil op 23 januari idee n inventariseren voor het ontwikkelen van een digitaal pla orm voor 
evenementen en activiteiten. Vanaf 19.30 uur zijn alle initiatiefnemers, verenigingsbestuurders en organisatoren van 
harte welkom in Het Vitus. et het digitale pla orm wil de stichting inwoners, initiatiefnemers en andere betrokkenen 
informeren, betrekken en faciliteren om zo Blaricum bruisend te houden. Aanmelden graag voor 16 januari via 
www.blaricumbruist.nl

BIJEENKOMST BLARICUM BRUIST

Zwerfafval staat met stip op nummer n als het gaat om 
grootste ergernissen van Nederlanders. Daarom stellen 
de BEL-gemeenten kosteloos een zwerfafvalaanhanger 
met gereedschap ter beschikking. Hiermee wordt het 
opruimen van zwerfafval in uw buurt of het schoonmaken 
van groenstroken een makkie! 

Ook voor kleine klusjes
De zwerfafvalaanhanger is een initiatief van de gemeen-
ten om inwoners, buurtverenigingen en scholen actief te 
betrekken bij het onderhoud van hun leefomgeving. Het 
opruimen en opknappen van de leefomgeving is tenslo e 
niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van 
inwoners.
In de aanhanger zi en onder andere vegers, scho els, 
vuilknijpers, snoeischaren, afvalzakken, veiligheidsvestjes, 
werkhandschoenen, een kruiwagen, pionnen en zelfs een EHBO-ko er. Ook bevat de aanhanger spul-
len om kleine klusjes in de wijk mee op te knappen. Zoals voor het rechtze en van paaltjes of borden. 
Behalve gereedschap biedt de aanhanger zelfs de mogelijkheid om na a oop de handen te wassen. 

Reserveren van de aanhanger
Iedere wijkraad, buurtvereniging, school of inwoner kan de aanhanger reserveren. Dit kan telefonisch 
door te bellen met de wer eheerder via het gemeentelijke telefoonnummer 14 035 (elke werkdag 
van 08.00 tot 16.00 uur). Bij het reserveren kunt u ook direct een afspraak maken voor advies over de 
uit te voeren werkzaamheden of over het afvoeren van het verzamelde (snoei)afval. De aanhanger 
haalt u op bij de gemeentewerf, Zuidersingel 2 in Eemnes. Na gebruik moeten alle gereedschappen 
weer volledig en schoon worden ingeleverd. 

Praat met ons mee over 
honden in Blaricum

De openbare ruimte in Blaricum is van iedereen. Van bewoners, 
( uis)dieren en bezoekers. De inric ting van de openbare ruimte 
verandert constant. Om ervoor te zorgen dat we samen pre g 
kunnen wonen, maakt de gemeente beleidsafspraken, wet- en 
regelgeving. Op dit moment neemt de gemeente het samenleven 
met honden onder de loep. In ons dorp is de afgelopen jaren ook 
bijgebouwd. Daarom is het een goed moment om te kijken wat 
er nodig is voor mens en hond. 

U kunt ons hierbij helpen door uw mening te geven. Ervaart u 
overlast van honden, mist u voorzieningen voor uw hond of heeft 
u een goed idee voor ons? Vul de hondenenquête in. Het kost u 
maximaal zeven minuten. 
Wij horen heel graag van u! 
 
Hondenenquête
De hondenenquête vindt u op www.blaricum.nl/hondenenquete 
en op de Facebookpagina van gemeente Blaricum. Vanaf volgende 
week ligt de enquête ook uitgeprint bij de bibliotheek, het ge-
meentehuis, wijkcentra en de dierenwinkel. U kunt tot 15 februari 
de hondenenquête invullen. 

Ergert u zich ook zo aan 
rotzooi in de buurt? 
Leen gratis de zwerf-
afvalaanhanger!
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Wallandlaan 8, 1261 CX, renoveren van woning 
• Witzand 13, 1261 BM, bouwen van nieuwe woning
• Binnendoor 10, 1261 EG, vellen van 7 bomen
•  Sectie C, nummer 4140, pcnb, aanleggen van fietsbrug tussen Huizen en  

De Blaricummermeent
• Dokter Catzlaan 1, 1261 CD, vellen van 1 boom
• Grenslaan 1, 1261 GS, vellen van 2 bomen

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Torenlaan 23A, 1261 GA, bouwen van garage en poolhuis

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

•  Torenlaan 19, 1261 GA, vergroten van dakkapel aan voorzijde en plaatsen van  
dakkapel aan achterzijde van woning

•  Laantje van Toonder 34, 1261 ntb, diverse wijzigingen en aanvullingen op een  
eerder verleende vergunning

•  Zuiderzeedreef 17 en 32, 1261 ntb, diverse wijzigingen en aanvullingen op een 
eerder verleende vergunning

•  Harmsen van der Beeklaan 1, 2, 16 en 19, 1261 ntb, diverse wijzigingen en  
aanvullingen op een eerder verleende vergunning

•  Carmiggeltlaan 2 en 4, 1261 ntb, diverse wijzigingen en aanvullingen op een eerder 
verleende vergunning

•  Koning Willem III-Laan 6, 1261 AD, plaatsen van hekwerk met toegangspoort
•  Binnendelta 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G, 6H en 6J, 1261 ntb, oprichten van bedrijfs- 

verzamelpand en aanleggen van nieuwe in- en of uitrit
•  Schapendrift 58, 1261 HR, onderkelderen van woning

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

BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

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

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

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

Agenda’s rondetafelgesprekken
Dinsdag 15 januari 2019, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

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

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

4.  Verzoek input op concept-marktbewerkingsplan ‘Werken aan werk’  
(Adviserend)                                                       

5. Zienswijze Regionale Huisvestingsverordening (Beeldvormend)                                                          
6. Ontwerp Actieplan geluid 2018-2023 (Beeldvormend)

Dinsdag 22 januari 2019, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

1.  Zienswijze over de regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek 
(Beeldvormend) 

2. Aanpassing verkeerssituatie Middenweg Blaricum (Beeldvormend) 
3.  Parkeervoorzieningen Eemnesserweg – Driftlaan aan te passen  

(reconstructie) (Beeldvormend)                                                                                                  
4. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum (Beeldvormend)                                                       

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord  
voeren over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor 
niet-geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)? Meld dit dan vooraf  
(uiterlijk maandag 12.00 uur) bij de griffier via griffier@blaricum.nl 

De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per persoon. Bij meerdere sprekers 
kan de tijd worden bekort. Het advies is om al in de e-mail te vermelden wat u aan 
de raad wilt meegeven, zodat uw inbreng van tevoren verspreid kan worden onder 
de raadsleden. Gebruik de spreektijd om hierop een toelichting te geven.

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen 
bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft gestaan, over benoemingen, 
keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp 
waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon 
worden ingediend.

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 29 januari 2019, aanvang 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Zienswijze over de regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek
• Zienswijze Regionale Huisvestingsverordening 2019
• Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum
• Ontwerp Actieplan geluid 2018-2023
• Aanpak Middenweg Blaricum
• Parkeervoorzieningen Eemnesserweg – Driftlaan aan te passen (reconstructie)
• Huisvestingsprogramma en overzicht voorzieningen onderwijs
• Zienswijze begrotingswijzingen 1/2-2019 regio Gooi en Vechtstreek
• Lokale regeling IKB 2019
• Tweede wijziging Legesverordening 2019

U kunt de stukken raadplegen via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen). De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het 
gemeentehuis van Blaricum.
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Namens het gemeentebestuur van Blaricum wens ik u allen een heel mooi en gezond 2019 toe. Dit jaar zijn we te gast in dorpshuis Blaercom. 
De Blaercom ligt in et art van Blaricum en is inmiddels uitgegroeid tot een multi unctioneel activiteitencentrum voor jong en oud. 

Hoewel 2018 achter ons ligt en we met frisse energie 2019 hebben verwelkomd, wil 
ik toch graag met u terugblikken op 2018: 

We kunnen in ieder geval zeggen dat we bestuurlijk een jaar in beweging achter de 
rug hebben. Zo hadden we in maart gemeenteraadsverkiezingen. En met een nieuwe 
gemeenteraad en een wisseling in het college, kwam er ook een nieuwe gri er, 
Ralph de Vries. 

Een belangrijk onderwerp dat ons de afgelopen jaren heeft beziggehouden, was de 
herindeling in de Gooi  Vechtstreek, die recent is be indigd. Dat betekent duide-
lijkheid over hoe onze nabije toekomst eruitziet, maar zeker niet dat we achterover 
kunnen leunen  Er is werk aan de winkel wat betreft het investeren in de BEL-samen-
werking en de samenwerking in de regio Gooi & Vecht.

De sfeer en de lee aarheid 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. Studen-
ten 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.

2018 gaat ook de boeken in als een jaar dat bol stond van kunst en cultuur. Blij en 
verrast waren wij toen Blaricum eind 2017 werd uitgeroepen tot Kunststad (dorp) 
van 2018. Kunst en cultuur is een verrijking van onze samenleving. Daarom hebben 
we deze eervolle onderscheiding aan de hand van het thema ‘Heden en Verleden’ op 
verschillende manieren vormgegeven:

In september deden leerlingen van de drie Blaricumse basisscholen mee aan het 
kunstproject The Making of Kunst. Onder leiding van (onder andere) Blaricumse 
kunstenaars gingen de leerlingen aan de slag met diverse kunststromingen. Daar 
kwamen verrassende kunstuitingen uit, die ook ge poseerd zijn. Er was een foto-
wedstrijd, en in november was in het gemeentehuis de tentoonstelling ‘Heden en 
Verleden’ te bewonderen.

ethouder Anne- arie ennis en leerlingen van de drie Blaricumse basisscholen 
bekijken het resultaat van het scholenkunstproject he aking of unst.

rijsuitreiking fotowedstrijd. an links naar rechts: Debbie roone-Bakker, endie 
Bakker, wethouder iesbeth Boersen en eline Godfro . ooraan: va eus (winnaar 
kinderfoto).

Burgemeester oan de wart-Bloch bekijkt samen met Diana ostman en Gerbe van 
der oude de expositie Heden en erleden .

Ook onder inwoners was er animo om Blaricum als Kunststad 2018 op de kaart te 
ze en. Peter Santa organiseerde in juli de eerste editie van het Blaricum uziek 
estival. aar liefst vier dagen lang was de Dorpskerk het podium voor internationaal 

bekende solisten. Zij brachten prachtige klassieke muziek ten gehore. Ik mag dan ook 
wel spreken van een groot succes en een nieuwe Blaricumse traditie in het verschiet.

Kunstcaf  Blaricum star e in september in het kader van de titel Kunststad 2018 hun 
nieuwe seizoen in de muziektent, in plaats van in ’t Vitus. Het thema ‘Heden en Ver-
leden  werd zo wel heel le erlijk in praktijk gebracht. De muziektent dateert uit 1926 
en wordt door het Cultureel Erfgoed omschreven als “een zeldzaam en gaaf bewaard 
gebleven voorbeeld van een muziektent uit de eerste helft van de twintigste eeuw . 
Het heden en verleden kwam die avond rijkelijk aan bod.

Beste inwoners van Blaricum,
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Wethouder Gerard Knoop geniet van de optredens bij 
de opening van het unstcaf .

Ook in 2019 staan er nog projecten op het programma, 
zoals een kuns ietsroute en er komt een wedstrijd 
voor kunstenaars voor het ontwerpen van een nieuw 
gemeentelijk relatiegeschenk. 

Ook waren er weer de jaarlijks terugkerende evene-
menten, alhoewel de Dag van het Werkpaard helaas 
niet door kon gaan vanwege de slechte weersom-
standigheden. Al deze evenementen kunnen alleen 
plaatsvinden dankzij de inzet van de vele vrijwilligers 
die ons dorp rijk is. Dat is een groot goed. En niet alleen 
bij deze evenementen kom je vrijwilligers tegen. Ook bij 
de vele sportverenigingen, kerken, scholen en evene-
menten in ons dorp komen we de fantastische inzet van 
veel vrijwilligers tegen. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligers-
avond (die dan ironisch genoeg ook weer door vrijwilli-
gers wordt (mede)georganiseerd) werden deze mensen 
in het zonnetje gezet.

Wethouder Gerard Knoop met de vrijwilligers van het 
jaar 201 : kledingbank Blaricum. oto: vonne erburg.

2018 gaat ook de boeken in als warm en droog. We 
hadden de warmste zomer in drie eeuwen, met een 
overvloed aan zonneschijn en heel weinig regen. Door-
dat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen, 
warmt de aarde op. Om de klimaatveranderingen tegen 
te gaan, wil de overheid de CO2-uitstoot in 2050 met 
95 procent verminderen. Dat betekent dat wij niet stil 
kunnen blijven zi en. De gemeente Blaricum wil dan 
ook in 2030 - dat is al over elf jaar - de uitstoot van CO2 
met dertig procent verminderen. Ook willen we be-
reiken dat tenminste zestien procent van het energie-
verbruik duurzaam wordt opgewekt. Hiervoor neemt 
de gemeente verschillende maatregelen, zoals het 
verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Maar 
de gemeente kan deze ambities niet alleen waarmaken. 
Dat moeten we samen doen. 

Hans Glasbergen geeft bij de Duurzaamheidsbeurs in 
februari een lezing over het energieneutraal maken van 
zijn woning in Blaricum.

Blaricum blijft zich ook verder ontwikkelen. Een nieuw 
verkeer- en vervoerplan helpt Blaricum de komende 
jaren duurzaam, veilig en lee aar te houden. Er is een 
klankbordgroep van bewoners en belangenorganisaties 
opgericht die nadenken over de juiste maatregelen en 
samen staan voor de belangen van kinderen, wande-
laars, fietsers, veiligheid, natuur en bereikbaarheid.

En de Bijvanck en Bouwvenen krijgen de komende tien 
jaar een grote opknapbeurt om straks als kwalitatieve, 
duurzame wijken klaar te zijn voor de toekomst. Ook 
wordt binnenkort gestart met de aanleg van de fiets- en 
voetgangersbrug die de Bijvanck met De Blaricummer-
meent verbindt, zodat de bereikbaarheid wordt ver-
beterd. En dat is nodig omdat De Blaricummermeent 

ook gestaagd doorgroeit en de voltooiing van de wijk in 
zicht komt. 

In De Blaricummermeent kunt u sinds afgelopen zomer 
ook fitnessen in de buitenlucht. In juli was de feeste-
lijke opening van een fitnessroute. De route bestaat 
uit kracht-, conditie- en fitheidsapparaten. Daarnaast 
ging in juni de campagne Sportief en Gezond Blaricum  
van start. We willen iedereen in Blaricum - van jong tot 
oud - stimuleren om te bewegen.  kunt hiervoor ook 
contact opnemen met onze Sportcoaches. Niet alleen 
omdat sporten en bewegen gezond is, maar het is 
vooral ook leuk!

De burgemeester en wethouders van Blaricum bezoe-
ken de nieuwe tnessroute.

Tenslo e was 2018 voor mij een jubileumjaar. Ik mocht 
vieren dat ik tien jaar burgemeester ben van Blaricum. 
Deze tien jaren zijn voorbij gevlogen en ik kijk er met 
plezier op terug. 

Lieve mensen, voor 2019 hoop ik dat er weer veel 
mooie dingen op ons pad komen. U als inwoner bent 
heel belangrijk. Samen bepalen we hoe onze leefomge-
ving eruitziet en zorgen we ervoor dat de lee aarheid 
van ons dorp gekoesterd wordt. Ik hoop dan ook dat 
het een jaar wordt met gesprek, ontmoeting, aandacht 
en respect voor elkaar.

Namens het gemeentebestuur,
oan de wart-Bloch, burgemeester
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nieuwe seizoen in de muziektent, in plaats van in ’t Vitus. Het thema ‘Heden en Ver-
leden  werd zo wel heel le erlijk in praktijk gebracht. De muziektent dateert uit 1926 
en wordt door het Cultureel Erfgoed omschreven als “een zeldzaam en gaaf bewaard 
gebleven voorbeeld van een muziektent uit de eerste helft van de twintigste eeuw . 
Het heden en verleden kwam die avond rijkelijk aan bod.

Beste inwoners van Blaricum,
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Wethouder Gerard Knoop geniet van de optredens bij 
de opening van het unstcaf .

Ook in 2019 staan er nog projecten op het programma, 
zoals een kuns ietsroute en er komt een wedstrijd 
voor kunstenaars voor het ontwerpen van een nieuw 
gemeentelijk relatiegeschenk. 

Ook waren er weer de jaarlijks terugkerende evene-
menten, alhoewel de Dag van het Werkpaard helaas 
niet door kon gaan vanwege de slechte weersom-
standigheden. Al deze evenementen kunnen alleen 
plaatsvinden dankzij de inzet van de vele vrijwilligers 
die ons dorp rijk is. Dat is een groot goed. En niet alleen 
bij deze evenementen kom je vrijwilligers tegen. Ook bij 
de vele sportverenigingen, kerken, scholen en evene-
menten in ons dorp komen we de fantastische inzet van 
veel vrijwilligers tegen. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligers-
avond (die dan ironisch genoeg ook weer door vrijwilli-
gers wordt (mede)georganiseerd) werden deze mensen 
in het zonnetje gezet.

Wethouder Gerard Knoop met de vrijwilligers van het 
jaar 201 : kledingbank Blaricum. oto: vonne erburg.

2018 gaat ook de boeken in als warm en droog. We 
hadden de warmste zomer in drie eeuwen, met een 
overvloed aan zonneschijn en heel weinig regen. Door-
dat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen, 
warmt de aarde op. Om de klimaatveranderingen tegen 
te gaan, wil de overheid de CO2-uitstoot in 2050 met 
95 procent verminderen. Dat betekent dat wij niet stil 
kunnen blijven zi en. De gemeente Blaricum wil dan 
ook in 2030 - dat is al over elf jaar - de uitstoot van CO2 
met dertig procent verminderen. Ook willen we be-
reiken dat tenminste zestien procent van het energie-
verbruik duurzaam wordt opgewekt. Hiervoor neemt 
de gemeente verschillende maatregelen, zoals het 
verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Maar 
de gemeente kan deze ambities niet alleen waarmaken. 
Dat moeten we samen doen. 

Hans Glasbergen geeft bij de Duurzaamheidsbeurs in 
februari een lezing over het energieneutraal maken van 
zijn woning in Blaricum.

Blaricum blijft zich ook verder ontwikkelen. Een nieuw 
verkeer- en vervoerplan helpt Blaricum de komende 
jaren duurzaam, veilig en lee aar te houden. Er is een 
klankbordgroep van bewoners en belangenorganisaties 
opgericht die nadenken over de juiste maatregelen en 
samen staan voor de belangen van kinderen, wande-
laars, fietsers, veiligheid, natuur en bereikbaarheid.

En de Bijvanck en Bouwvenen krijgen de komende tien 
jaar een grote opknapbeurt om straks als kwalitatieve, 
duurzame wijken klaar te zijn voor de toekomst. Ook 
wordt binnenkort gestart met de aanleg van de fiets- en 
voetgangersbrug die de Bijvanck met De Blaricummer-
meent verbindt, zodat de bereikbaarheid wordt ver-
beterd. En dat is nodig omdat De Blaricummermeent 

ook gestaagd doorgroeit en de voltooiing van de wijk in 
zicht komt. 

In De Blaricummermeent kunt u sinds afgelopen zomer 
ook fitnessen in de buitenlucht. In juli was de feeste-
lijke opening van een fitnessroute. De route bestaat 
uit kracht-, conditie- en fitheidsapparaten. Daarnaast 
ging in juni de campagne Sportief en Gezond Blaricum  
van start. We willen iedereen in Blaricum - van jong tot 
oud - stimuleren om te bewegen.  kunt hiervoor ook 
contact opnemen met onze Sportcoaches. Niet alleen 
omdat sporten en bewegen gezond is, maar het is 
vooral ook leuk!

De burgemeester en wethouders van Blaricum bezoe-
ken de nieuwe tnessroute.

Tenslo e was 2018 voor mij een jubileumjaar. Ik mocht 
vieren dat ik tien jaar burgemeester ben van Blaricum. 
Deze tien jaren zijn voorbij gevlogen en ik kijk er met 
plezier op terug. 

Lieve mensen, voor 2019 hoop ik dat er weer veel 
mooie dingen op ons pad komen. U als inwoner bent 
heel belangrijk. Samen bepalen we hoe onze leefomge-
ving eruitziet en zorgen we ervoor dat de lee aarheid 
van ons dorp gekoesterd wordt. Ik hoop dan ook dat 
het een jaar wordt met gesprek, ontmoeting, aandacht 
en respect voor elkaar.

Namens het gemeentebestuur,
oan de wart-Bloch, burgemeester
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Familieberichten
Geboren
10-11-2018 Tom Philippe Dekker
12-11-2018 Charles Georges Borgers
16-11-2018 Jazz Verhagen
18-11-2018 Aelin Zoë Vegt
19-11-2018  Bente Lauren 

Hoogendoorn
21-11-2018 Marlou Hanna van Noort
28-11-2018 Stijn Jochem Croonen

Colofon
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Blaricum toen… Jeugdherberg Zonnehoeve

door Frans Ruijter
In de jaren dertig van de vorige 
eeuw stak het fenomeen ‘jeugd-
herberg’ ook in Blaricum de kop 
op. Het Nederlandse Meisjesgilde, 
een onderdeel van de Nederlandse 
Jeugdherberg Centrale, wist door 
bemiddeling van de Blaricumse 
makelaar en Mondriaanverzame-
laar S.B. Slijper een stuk grond aan 
de Dwarslaan te kopen van Grietje 
Piepers. Later werd dit adres Bloem-
landseweg 10.

In korte tijd werd het door architect 
H.P.R. Blok ontworpen gebouw gere-
aliseerd door aannemer H.F. Kok uit 
Naarden en in juni 1933 onder grote 
belangstelling geopend. Opvallend 
waren de lovende woorden van de ar-
chitect over de prima samenwerking 
met de gemeente en de schoonheids-
commissie en werd de positieve mede-
werking door gemeenteopzichter W.J. 
Kaasgaren geroemd. Het met riet ge-
dekte pand paste mooi in de omgeving. 
De eerste ‘ouders’ van Zonnehoeve 
was het echtpaar Van Straten. De ope-
ningshandeling bestond uit het hijsen 
van de jeugdherbergvlag door de pre-
sident van het Meisjesgilde, mevrouw 
Van de Bosch-de Jong. Aanwezig wa-
ren ook burgemeester J.J. Klaarenbeek, 
gemeentesecretaris W.J. Verploegen en 
verschillende gemeenteraadsleden.  

Verslagenheid
Begin augustus 1959 huurden twee 
Duitse bezoekers van jeugdherberg 
Zonnehoeve, de 16-jarige Manfred Er-
ich en de 17-jarige Klaus Nikhof, een 
kano in Eemnes bij het Raboes aan de 
monding van de Eem. Zij kwamen niet 
op de afgesproken tijd terug en het erg-
ste werd gevreesd. De Bunschoter vis-
sersboot BU55 vond na een paar dagen 
het lichaam van één van de vermisten 
ter hoogte van Nulde bij Ermelo. Het 
andere lichaam werd even later ook in 
die buurt gevonden door een boot van 
de al dagen zoekende waterpolitie. De 
verslagenheid in de jeugdherberg was 
logischerwijs zeer groot. 

Verwoestende brand
Op dinsdagavond 30 maart 1971 rond 
18.00 uur kwam de melding binnen van 

brand in de jeugdherberg. Waarschijn-
lijk ontstaan door een weggegooid siga-
rettenpeukje op het droge rieten dak. De 
brandweer van Blaricum, geassisteerd 
door de korpsen van Huizen en Laren, 
stonden voor een onmogelijke taak dit 
mooie gebouw te behouden in de strijd 
met de ‘rode haan’. Het beheerdersecht-
paar, Bobby en Sjors de Scally, werd 
hierdoor ernstig gedupeerd. Ze waren 
voor het hele seizoen volgeboekt en 
moesten alles annuleren. Van herbouw, 
wat wel de bedoeling was, is het nooit 
meer gekomen. Na een aantal jaren 
braakligging is er een riant landhuis ge-
bouwd, waar de Blaricummer Hans van 
Hemert een aantal jaren heeft gewoond. 
Dat huis is gesloopt om plaats te maken 
voor het huidige. 
Bron: digitaal krantenarchief Laarder 
Courant de BEL

Aanmelden o.v.v. voornaam/achternaam/adres/mobiel nummer

Blaricummermeent
Alle straten: buurtpreventieblaricummermeent@outlook.com
Bijvanck Vogelbuurt: vogelbuurtblaricum@gmail.com
Bijvanck Vissenbuurt: vissenbuurtblaricum@gmail.com
Bijvanck Bijenbuurt (incl. het Schaar): bijenbuurtblaricum@gmail.com

Bijvanck Boerderijbuurt
Menwagen,Koggewagen ,Viersloot huisnrs 47–71: 
wabp.kogge-menwagen@outlook.com
Langwagen, Plaggewagen, Veurhuis, Achterhuis: 
wabp-wagenbuurt@ziggo.nl
‘t Grachtje, Wetering huisnrs alles (behalve 2-12): 
Wethouder Schönepad, Hooibrug: 
buurtappgroepdewetering@gmail.com
‘T Erf, Viersloot huisnrs 1-41d, Wetering huisnrs 2–8, 
Hallehuis, Karrekamer: WABP.erf@gmail.com
Korbeel, De Dam, De Staken, Plaat, Schouw, Emmerek, 
Slieten, Het Hilder: schouwdamplaat@gmail.com
 

Bijvanck/Huizen Bomenbuurt
Stobbe 1-61 oneven, Stobbe 2-68 even, Stam 1-35 oneven, 
Stam 2-8 even,  Loot, Schors, Loverpad, Blad: 
bijvanckstobbe@gmail.com
Stam 71-105 oneven, Stam 32-46 even: 
lenn.van.winden@gmail.com
Bloesem 2-12a even, Kruin 59-45, Stobbe 106-138: 
wabp-bks@kpnmail.nl
Twijg, Stobbe 63-81 oneven, Stobbe 70-104 even, 
Stam 37-69 oneven, Stam 10-30, Groenhof, Bloesem 
oneven en 14-26, Kruin 1-43: wabphuizen5@hotmail.com

Whatsapp buurtpreventie Bijvanck en Blaricummermeent
door Marloek de Greeff
In de Bijvanck en Blaricummermeent kan iedereen die dat wil zich aansluiten bij Whatsapp buurtpreventie. Voor elke 
buurt is een groep met een eigen beheerder. Madelon Olsthoorn en Kimmy Visser zijn allebei groepsbeheerder en 
vertellen wat dit inhoudt. 

‘Mensen die wonen in straten bij ons in 
de buurt, melden zich met een e-mail 
bericht bij ons aan. Wij kunnen ze toe-
voegen aan de app-groep. De Whatsapp 
buurtpreventie-groepen mogen alleen 
voor 112-waardige berichten gebruikt 
worden. Dus voor spoed en heterdaad, 
die dingen waar mensen de politie ook 
voor bellen. Natuurlijk is het belangrijk 
om éérst 112 te bellen, maar het is goed 
om als je je handen vrij hebt, daarna me-
teen de mensen in de buurt op de hoogte 
te stellen. Door een simpel appje zijn zij 
alert en als het nodig is, kunnen ze hel-
pen. 
Wij als beheerders leggen uit hoe het 

werkt en zorgen ervoor dat de whatsapp-
groep “schoon” blijft en alleen daarvoor 
gebruikt wordt. Dit staat ook in de huis-
regels die iedereen krijgt na aanmelding. 
In de meeste wijken is 80% van de men-
sen aangesloten bij de Whatsapp buurt-
preventie groep. Als mensen het nog niet 
kennen of nog niet aangesloten zijn, ho-
pen we dat ze contact opnemen met de 
beheerder van hun buurt. Het werkt heel 
efficiënt en eenvoudig en er zijn geen 
kosten aan verbonden. De beheerders 
hebben samen ook een app-groep, daar 
is ook de wijkagent bij aangesloten. Be-
woners die al in een groep zitten en wel 
beheerder zouden willen worden, kun-

nen dat met een privé-app laten weten 
aan de beheerder.’

Andere buurtberichten
Voor andere belangrijke berichten, bij-
voorbeeld om mensen te waarschuwen 
dat er ’s nachts is ingebroken in jouw 
auto of om te laten weten dat je huisdier 
vermist is, zijn er per wijk weer andere 
app-groepen. Mensen kunnen ervoor 
kiezen of ze zich daar ook bij aansluiten. 
‘De app-groepen maken de wijken veili-
ger en bewoners meer betrokken. Mooi 
toch, dat op deze simpele manier mensen 
scherper worden en er meer oren en ogen 
in de wijk zijn?’

ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 FEBRUARI 
12 - 17 U.  LANGEWEG 2D BLARICUM

www.artoflivingbymar.com www.judithminks.nl
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