
De Malbak
Een greep uit de komende activitei-
ten in wijkcentrum De Malbak. 

Voorjaarskriebels bij 
Volksuniversiteit Het Gooi
Kun je ook niet wachten tot het voor-
jaar begint met al zijn frisse kleu-
ren en bloemetjes? Doe dan op din 
12 feb van 20.00 tot 22.30 mee met de 
bloemenworkshop voorjaarskriebels. 
www.volksuniversiteithetgooi.nl

Repair Café 
Woensdag 13 februari van 10.00-13.00 
uur. Waarom kapotte huishoudelijke 
apparaten en kleding weggooien als re-
paratie vaak nog heel goed mogelijk is. 
Kom er mee naar het Repair Café waar 
de reparateurs klaar staan om samen 
met u te bekijken of reparatie nog mo-
gelijk is. Aan deze activiteit  zijn geen 
kosten verbonden, wel wordt een vrij-
willige bijdrage op prijs gesteld waar-
voor dan weer nieuwe gereedschappen 
en materialen kunnen worden aange-
schaft. www.repaircafesbel.nl.
 
Multi Culti Tasty middag 
Op zaterdag 9 maart wordt wegens 
groot succes weer de Multi Culti Tasty 
middag gehouden.
Tijdens deze middag kunt u tussen 
13.00 en 16.00 uur kennismaken met 
allerlei (traditionele) gerechtjes, ge-
presenteerd door buurtbewoners en 
vrijwilligers uit verschillende landen, 
zoals: Polen, Marokko, Eritrea, In-
donesië, Suriname, Tsjechië, China, 
Zuid-Korea, Algerije, Afghanistan en 
Nederland. Kom kijken, proeven en 
kopen tegen een kleine vergoeding. 
Voor de kinderen is een apart lokaal 
ingericht om te kleuren, te tekenen en 
collages te maken. 

Bingo
Zaterdag 16 maart is het weer zover; 
laat maar rollen die ballen! Zaal is 
open vanaf 19.00 uur, start bingo om 
19.30 uur. Er zijn mooie prijsjes voor 
jong en oud te winnen. Er worden vier 
ronden gespeeld en een extra eindron-
de. De bijdrage is € 7,- 

www.versawelzijn.nl/over-versa/
locaties/wijkcentrum-de-malbak/

Blaricum in delen en toch één
door Frans Ruijter
In 2016 heeft de gemeente Blaricum een dialoog met haar bewoners opgezet, de 
‘B100’. Het doel was om via meningen van de burgers te vernemen hoe we ver-
der kunnen en willen gaan in ons dorp. Daaruit zijn verschillende werkgroepen 
ontstaan, zoals de werkgroep Verbinding. Deze werkgroep beijvert voorname-
lijk het verbinden van de verschillende dorpsdelen, én ook hun inwoners. 

Verbinden door samen dingen op te pak-
ken en vooral dóór te pakken. Zoals: 
veiliger verkeer, betere bewegwijzering 
en goede fi ets- en voetpaden tussen alle 
dorpsdelen. Over welke dorpsdelen heb-
ben we het dan en hoe duiden we ze ei-
genlijk…

Blaricum Dorp
Toen men in het begin van de jaren zeven-
tig met de bebouwing van de Bijvanck 
startte, werd er vanaf die tijd als men het 
dorp bedoelde ‘oude dorp’ gezegd. Bla-
ricum bestaat uit een oude kern, die sinds 
1967 de status van beschermd dorpsge-
zicht heeft verkregen. Om de oude kern 
heen zijn in de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw verschillende, zij 
het kleinschalige, uitbreidingen geweest. 
Na de Tweede Wereldoorlog is er voor-

al richting de Oostermeent gebouwd, op 
grond die de gemeente gekocht had van 
Stad en Lande van Gooiland (de Erfgooi-
ers). In de jaren zeventig van de vorige 
eeuw zijn de woningbouwplannen Rig-
terskamp en de Bouwvenen gerealiseerd. 
Dan kun je toch niet spreken  van het 
‘oude dorp’, het is Blaricum Dorp. Het 
aantal inwoners is ± 5000. 

Blaricum Crailo
Qua aantal inwoners (ca.150) en aantal 
woningen is dit de kleinste woonwijk 
van Blaricum. Crailo dankt haar naam 
aan een oude buitenplaats die rond 1628 
al bestond en bewoond werd door Kilian 
Renselaar. Deze buitenplaats stond op 
een open plaats in een bos, Een dergelij-
ke open plaats wordt een ‘Loo’ genoemd. 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

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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WWW.DRESSYOURPARENTS.COM

Eemnesserweg 39, 1261 HH  Blaricum
mobiel 0031 6 516 117 18
  www.unadonna.world

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

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

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

www.zmaakt.nl

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
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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
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De aanleiding om tot deze Blaricumse
NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
vrolijk lachend het water uit komt                                                                                                                                   

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

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

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

heihei&& weiwei

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

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

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

door Sybert Blijdenstein
Cees Vos (1947), een bekende dorpsgenoot, en tot 2009 eigenaar van de winkel 
in manufacturen, textiel en woninginrichting, heeft een paar maanden geleden 
een authentiek draaiorgel aangeschaft. Met 94 hard zig-zag gevouwen karton-
nen draaiorgelboeken erbij.  

Het orgel heeft drie bewegende poppen 
en vierenvijftig toetsen. Het beschikt 
over verschillende instrumenten zoals 
slagwerk, accordeon en xylofoon en 
draait op een stille elektromotor, passend 
bij deze tijd. Cees en zijn orgel worden 
veel gevraagd. Zo heeft hij al in korte tijd 
in Blaricum, Laren en Bussum op straat 
gestaan. Naast gouwe ouwe, ook met 
nieuwere nummers, zoals die van Jan 
Smit. Mensen worden blij, zingen mee 
en genieten. Daar gaat het Cees om. Tien 
jaar geleden heeft hij een hersenbloeding 
gehad, stopte met werken, verkocht de 
zaak en herstelde gelukkig weer. Zijn 
motto is nu: ‘Voor de korte tijd die we 
nog hebben, proberen we alleen nog 
maar leuke dingen te doen.’    

In de zaak
Cees Vos is een gemoedelijk mens. Rus-
tig en recht voor zijn raap. En een goed 
zakenman. Altijd in voor een praatje. Of 
trakteert je op één van zijn vele anek-
dotes. Hij is geboren en getogen in een 
groot gezin. Als middelste van zeven kin-
deren. Vier meisjes en drie jongens. Zijn 
grootouders begonnen bovengenoemde 
zaak in het prominente winkelpand, op 
de hoek van Huizerweg en Meentweg. 
Cees (20) wilde best in het familiebe-
drijf. Ervaring deed hij op, eerst bij Lutt-
mer in Bussum en daarna in de Bijenkorf 
in Amsterdam. Van volontair tot hoofd 
verkoop van de beddenafdeling. Met 24 

jaar kwam hij in de zaak van zijn ouders. 
Toen zijn vader overleed nam hij de win-
kel over. Veel vloerbedekkingen heeft hij 
gelegd, ontelbare gordijnen gemaakt en 
vele meubels gestoffeerd. Door dit werk 
werd hij lokaal bekend. Zo maakte hij 
de leukste dingen mee. Zoals het moe-
ten weghalen van de ongewenste bobbel 
onder een groot bed in een net gelegde 
vloer in de slaapkamer. Het bleek de ver-
miste pantoffel te zijn van de heer des 
huizes. Cees was gewaardeerd als mens 

en ondernemer. Hij volgde zijn vader op 
in de raad van toezicht van de Rabobank 
Blaricum.

Cees en hobby’s
‘Ik heb wat met dieren’, zegt Cees terwijl 
we samen over zijn geliefde stek wande-
len. Om ons heen stuitert, blij blaffend, 
zijn riesenschnauzer Cherko. Het is een 
ruim terrein met een fl inke hal. Buiten 
het dorp. Allerlei dieren lopen rond in 
zorgvuldig omheinde gedeelten, voor-
zien van open schuil- en slaaphokken, 
met hooi. Eerst gaan we langs de paar-
den. Twee oersterke Vlamingen, ‘Rini en 
Rina van de Grens’ voor de Jan Plezier. 
Twee prachtige Gelderse vossen ‘Belin-
da en Bardine’ voor de koetsen. Twee 
zwarte paarden met witte benen, zoge-
naamde KWPN-tuigpaarden  ‘Nando 
en Eline’ voor de tweespan. Tenslotte de 
twee pony’s ‘Marco en Rossi’. Even ver-
derop dringen vier struisvogels nieuws-
gierig om ons heen; de haan ‘Duke’ en 
de hennen ‘Sara, Liesbeth en Miep’. De 
rij wordt gesloten door zeven trotse, ei-
genzinnige Alpaca’s, net lama’s met een 
zachte wollen vacht. Zij blijven zonder 
naam. Cees: ‘Die vormen een naamloze 
vennootschap.’ In de hal is zijn andere 
hobby te zien: oude vrachtwagens en 
tractoren, en bijzondere koetsen. Met de 
laatste antieke woonwagen die hij in zijn 
tuin aan de Schapendrift opknapte, is hij 
naar zijn  broer in Duitsland geweest. Nu 
heeft hij onlangs een draaiorgel aange-
schaft. Zijn nieuwste liefde. Het is goed 
leven zo. 

Cees is elke dag bereikbaar, graag bellen 
vóór half tien, op 035-5330186. Of mail 
vos.blaricum@zonnet.nl.    

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

De kuil en het kruispunt

Lang geleden was er een 
boer in Blaricum die een 
mooie kuil had gegraven, op 
de dam. Niet te groot maar 
ook niet te klein. Hij stond 
er bij te glunderen. Zijn 
vrouw kwam kijken. Vond 
de kuil ook knap gedaan. 
Ze keek boer aan en vroeg: 
‘Man, mooi of niet, maar 
wat wil je daarmee? Je 
zult er ’s nachts toch maar 
invallen …’ Trots antwoord-
de de boer: ‘Vrouw, daar 
zit handel in. Let maar op. 
Wie wil nou niet zo’n mooie 
kuil hebben? Overal voor te 
gebruiken. Ik verkoop hem.’
Hij vertelde het rond: 
riante kuil te koop voor 20 
fl orijnen. Kwaliteit heeft 
ook zijn prijs. Al gauw 
kwam er iemand aanrijden. 
Met een platte paardenkar. 
Van de andere kant van het 
dorp. Die ging de kuil eerst 
eens goed bekijken, van alle 
kanten. Die beviel hem wel. 
Hij bood 15 fl orijnen. Ver-
kocht! Voorzichtig groeven 
ze gezamenlijk de kuil uit 
en schoven hem op de kar. 
Tevreden vertrok de koper 
naar huis.
Toen hij in het dorp 
bonkend over een groot 
kruispunt reed hoorde hij 
achter zich een smak: de 
kuil was van de kar geval-
len. Voorzichtig mende hij 
zijn paard achteruit. Om de 
kuil weer op te laden. Het 
gevolg kunt u wel raden. 
De kar reed achterwaarts 
de net gekochte kuil in. De 
man begreep er niets van, 
denkend aan het gezegde 
‘Wie een kuil graaft voor 
een ander …’ Hij had de 
kuil niet eens zelf gegraven, 
maar hij viel er tóch in? 
Wat een onrecht.
Hij liet het paard de kar uit 
de kuil trekken en dacht 
na. Weer opgraven en weer 
meenemen? Veel teveel 
werk. Hij keek schichtig om 
zich heen: niemand te zien. 
Hij besloot de kuil maar te 
laten liggen. Jaren later kun 
je het nog zien. Het kruis-
punt is daar iets ingezakt. 
Waar? Raadt u maar. Het is 
iets met carnaval … 

    


         


   

Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Gijsbrecht van Amstelstraat 198 | Hilversum  
T. 035-624 59 38 www.t-parkethuys.nl

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

Bel voor een vrijblijvende afspraak: 06 - 511 83 763
dag en nacht bereikbaar
www.carolinevanweede.nl

Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum e.o.

Een orgelaubade voor Toos Fecken, 
eigenaresse van de sigarenhandel op de 
Langeweg

Cees met Belinda en Bardine
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Dit verklaart de naam Çrailo. Rond 1780 
nestelden er heel veel kraaien en van 
overheidswege werden jagers aangesteld 
om ze te bestrijden. Crailo was tot rond 
1920 aangewezen op Huizen en Bussum, 
maar door het aanleggen van een grind-
weg over de Blaricummerheide, die later 
de naam Boissevainweg kreeg, kon men 
makkelijker naar Blaricum Dorp komen. 

Blaricum Bijvanck
Dit gedeelte van Blaricum hoort gewoon 
bij Blaricum. Het wetsontwerp om Blari-
cum Bijvanck bij Huizen te voegen, is in 
september 1985 afgeschoten in de Eerste 
Kamer. De gemeente Blaricum heeft de 
laatste jaren fors geïnvesteerd in dit ge-
deelte van ons dorp en zal de komende 
jaren weer de nodige financiële inspan-
ningen doen, om Blaricum Bijvanck 
voor de toekomst bestendig te maken. 
Tussen Blaricum Dorp en Blaricum Bij-
vanck ligt het natuurgebied Het Waran-
depark. Binnen dit park liggen ook De 
Groeve Oostermeent en bij de boeren 
nog in gebruik zijnde Blaricummer eng-
hen. In Blaricum Bijvanck wonen iets 
minder dan 4000 mensen. 

Blaricummermeent
Dit jongste gedeelte van Blaricum groeit 
na de recessie gelukkig uit tot een mooie 
en moderne wijk. Deze gasloze wijk is 
op energiegebied haar tijd vooruit. De 
wijk nadert haar voltooiing en zal na 
een paar jaar net zo’n groene uitstraling 
krijgen als de andere Blaricumse dorps-
delen. Het aantal inwoners bedraagt op 
dit moment rond de 2000.

Vogeleiland
In het Eemmeer is, tijdens het aanleggen 
van de dijk voor zuidelijk Flevoland, een 
kunstmatig eiland ontstaan waar de vo-
gels al snel bezit van namen. In de Bla-
ricumse volksmond werd er dan ook ge-
sproken over het Vogeleiland. Toen een 
Bunschoter visser daar een dode hond 
vond, die daar ook begraven werd, kreeg 
dit Blaricumse eiland door Bunschoter 
invloed de naam De dode hond. Lijkt 
mij een historische vergissing. Dit eiland 
heeft geen inwoners. 

De Kampen
Dit weide- en vogelgebied ligt ten oos-
ten van de A27 en is één van de laatste 
zichtbare restanten van de Erfgooiers. 
Hier is onlangs een gebruikersakkoord 
over bereikt en getekend met alle be-
trokkenen, om dit vogelrijke gebied voor 
de toekomst veilig te stellen. Hier gaan 
veehouders en natuurbescherming hand 
in hand om dit te realiseren. De Kampen 
heeft twee inwoners, namelijk Klaas Vos 
en Joke Vos-Rigter, die in de boerderij 
De klap van Tydeman wonen, Ooster-
meent 1. 

Gooi- en Eemmeer
Links van de Stichtse Brug ligt een ge-
deelte van het Gooimeer op Blaricums 
grondgebied. Rechts ligt het Eemmeer, 
met in het midden het eerder omschre-
ven Vogeleiland. De totale oppervlakte 
aan water is ongeveer 4,5 km2 .  

Tot slot nog wat cijfers
Wanneer je de kaart van Blaricum be-
kijkt, valt de langgerektheid van ons 
dorp op. Gemeten van het zuidelijkste 
puntje ter hoogte van Tergooi Ziekenhui-
zen locatie Blaricum tot aan de Stichtse 
Brug is het bijna 8,5 kilometer. Wil je 
een rondje om Blaricum lopen of fietsen, 
het water niet meegerekend, moet je toch 
rekening houden met een tocht van bijna 
25 kilometer. 

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

www.vogelinterieurs.nl

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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Vervolg van pagina 1Raymonde Amorison en haar 
zoemend volkje
door Anne Soutendijk
In 2011 circuleerde er een blaadje 
waarop stond dat de bijen ernstig 
worden bedreigd door de varraomijt 
en door het gebruik van bestrijdings-
middelen. De nieuwsgierigheid van de 
Blaricumse tuinliefhebber Raymonde 
was meteen gewekt.

‘Als tuingek met een tuin vol bloemen 
die zo is aangelegd dat er het hele jaar 
iets in bloei staat, dacht ik, dat ik een 
positieve bijdrage moest leveren aan het 
voortbestaan van de bijen. De bijenstich-
ting Gastvrij voor de Bij uit Amsterdam 
verspreidde destijds  naar aanleiding van 
het Jaar van de Bij folders met veel nutti-
ge informatie in regio’s met veel tuinen, 
om tuinliefhebbers te informeren over 
een bijenkast op ’t eigen erf of in de tuin, 
maar zónder imker te hoeven zijn. Al 
snel had ik een bijenvolk in mijn tuin.’

Een volkje = 7 kg honing per seizoen!                          
‘Ik ben natuurlijk geen imker en daar-
om is dit initiatief zo handig. De imker 
komt regelmatig om de bijen te inspec-
teren en natuurlijk om honingraten op 
te halen. In de winter krijgen de bijen 
suiker bijgevoerd. Uit die ene kast wordt 
er in één jaar wel 7 kilo geoogst. Als de 
Tafelbergheide bloeit, krijg ik heerlijke 
heidehoning. De imker zorgt voor mijn 
bijen en ik betaal daarvoor maandelijks 
een kleine bijdrage. In het vroege voor-
jaar zie ik al bijen bij de winterbloeiende 
kamperfoelie die op kale takken bloeit 

en heerlijk ruikt. Een paar jaar geleden 
kreeg ik een telefoontje van de buren dat 
er een wespennest in hun blauweregen 
hing. Dat bleken mijn bijen te zijn. De 
koningin was gaan zwermen met alle 
andere achter haar aan en neergestreken 
bij mijn buren! De imker heeft ze in de 
schemer gevangen en weer in hun kast 
teruggezet. Interessant om mee te ma-
ken en veel last hebben mijn buren en ik 
er niet van gehad. Ik ben erg gesteld op 
mijn zoemend volkje en ik leer veel van 
en over bijen en ik ben héél blij met de 
aardige en zorgzame imker (de heer Ca-
lis uit Laren). Zo houd je bijen met veel 
lusten en weinig lasten.’ Gastvrij voor 
de Bij: 020-6937845 of 06-30846697 
info@gastvrijvoordebij.nl

Imkersvereniging Blaricum 
en omstreken zoekt ‘bloemrijke’ 
locaties
Bij Ingrid de Jong van de imkersvereniging, bijenschans Steegland (ca. 
40 leden waaronder inmiddels 10 vrouwen), gehuisvest naast de begraaf-
plaats De Woensberg, kun je informatie krijgen over huren of kopen van 
een bijenkast. Maar ook over de bijengeschiktheid van je tuin en het 
‘reizen’ met de bijen naar fruittelers, bloeiende heide- of koolzaadvelden. 
Of om eens een vergadering mee te maken, een kopje koffie te drinken op 
zaterdagochtend en… je kunt Blaricumse honing kopen.

‘In het najaar hopen we natuurlijk dat 
de Westerheide nectar geeft, maar we 
zijn ook op zoek naar drachtgebie-
den. Zo logeerden de bijen vorig jaar 
bij een gastvrije dorpsgenoot op de 
Torenlaan tijdens het bloeien van de 
linden. Plekken met acacia’s zijn ook 
zeer geschikt. Dus houden we ons ook 
aanbevolen bij de lezers van hei & 
wei met bloemrijke bomen of tuinen. 
Reizen met bijen is overigens heel 
eenvoudig; voor zonsopgang sluiten 
we de kast af met daarin het volk en 

rijden met 1-4 bijenvolken op weg 
naar een tuin, gaard of akker. Daar 
blijven ze een aantal weken en vaak 
gaan ze door naar een andere stek. 

We zoeken dus voor het voorjaar 
en de herfst locaties. Blijven ze in 
Steegland dan moeten ze wegens ge-
brek aan voedsel worden bijgevoerd. 
Dat is jammer’. Informatie: ingrid 
dejong85@yahoo.com Zelf imker 
worden?  www.imkersnederland.nl 
www.bijenhoudersnederland.nl
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Afstempelen 
door Jan Greven
Het Rijk schuift taken af. Grote taken. Te groot voor kleine gemeentes als Bla-
ricum. Daarom schuift het Rijk af naar grote verbanden, zoals de Regio. Zorg 
voor werkgelegenheid is zo’n grote taak. Hoe krijgen we zo veel mogelijk mensen 
aan het werk? Dat wil het Rijk weten en de Regio heeft er de schaalgrootte en de 
ambtenaren voor om daar een plan voor te maken.     

Dat plan, het Marktbewerkingsplan 
‘Werken aan Werk’, is nu klaar en de Re-
gio heeft een concept aan alle gemeen-
teraden in de Regio gestuurd. Waarom 
de Regio dat doet? Omdat de Regio geen 
eigen politieke verantwoordelijkheid 
heeft. We kennen immers nog geen Re-
gioverkiezingen. Daardoor ontbreekt het 
de Regio aan ‘democratische legitima-
tie’. Die moet komen van de Gemeen-
teraden. Uiteindelijk zijn zij politiek 
verantwoordelijk voor de plannen die de 
Regio uitbroedt. 

Stelt u zich trouwens van die verant-
woordelijkheid niet te veel voor. De wet-
houder was er tijdens de bespreking in 
de Raad duidelijk over. Zou een raadslid 
iets willen toevoegen aan het concept, 
dan is het niet voldoende daar de Blari-
cumse raad in mee te krijgen. Nee, dan 
moet het raadslid op tournee langs alle 
gemeenteraden van de Regio om hen er 
toe over te halen hetzelfde toe te voegen. 
Pas dan maakt de toevoeging een kans. 
Wie heeft daar trek in?
Geen wonder dan ook dat de regio-amb-
tenaren die het plan hadden opgesteld 
niet uit waren op een inhoudelijk debat  
met de Raad. Liever gebruikten ze de 
bespreking om van de raadsleden, als 
kenners van het Blaricumse, praktische 
adviezen te krijgen voor hun ‘Werken 
aan Werk’ aanpak in Blaricum. Er was 
ook wat extra geld. Overgeheveld van 
een ander potje. Niet veel, maar toch. 
Vierentwintigduizend euro per jaar. Een 

raadslid was daar knorrig over. Moet je 
daar over vergaderen? Ik dacht aan af-
stempelen. Niet aan democratische legi-
timatie. 
Helaas, met een ander onderwerp op de 
agenda was het niet veel anders. Het ging 
over huisvesting. En opnieuw lag er een 
plan van aanpak van de Regio. En op-
nieuw zei de wethouder dat je voor even-
tuele toevoegingen met je voorstel langs 
alle gemeenteraden van de regio moest 
om dat erdoor te krijgen. Dat bluste de 
animo om ergens iets van te vinden. Die 
animo was toch al niet groot, want het 
ziet er vrij hopeloos uit. Er zijn in de re-
gio 35.000 woningzoekenden. Per jaar 
komen er voor starters achthonderd wo-
ningen vrij, maar zevenhonderd van die 
achthonderd woningen zijn per voorrang 
bestemd voor urgente starters, deels van 
buiten de regio. Rest honderd woningen 
voor starters uit de regio. Waar hebben 
we het over? 

Gelukkig was er aan het slot ook nog een 
Blaricums onderwerp. Over geluid. Hoe-
veel verkeerslawaai is in ons dorp bin-
nenshuis nog acceptabel?  Zeventig deci-
bel vinden we. In Blaricum is één woning 
waarin die norm wordt overschreden. Al-
thans qua verkeerslawaai. Maar ik denk 
bij geluidsoverlast helemaal niet aan 
verkeer. Ik denk aan bladblazers, maai-
machines, kettingzagen, graafmachines. 
Wandel op een mooie dag door het dorp, 
je waant je op een industrieterrein. Die 
ene woning is dan wel ontroerend. 

Van Tafelberg tot Tafelberg
door Marloek de Greeff
Veel Blaricummers zijn goed bezig en maken de wereld een beetje mooier. Ze 
zetten zich in voor anderen, de natuur of een goed doel. Ellen Hageman en Peter 
Smit lopen op 20 april een halve marathon in Zuid-Afrika en helpen daar arme 
kinderen mee.

Ellen en Peter trainen voor de halve mara-
thon van de Two Oceans race in Kaapstad. 
Over minder dan honderd dagen lopen ze 
21,1 kilometer aan de andere kant van de 
wereld. De route is prachtig, maar pittig. 
Kaapstad ligt een stuk hoger dan Neder-
land, het parcours is niet vlak én het zal er 
op de betreffende paaszaterdag behoorlijk 
warm zijn om te lopen. Ellen en Peter zijn 
wel sportief, maar geen geoefende lange-
afstandlopers. Toch gaan ze deze uitda-
ging graag aan. ‘Super om te trainen met 
iets moois in het vooruitzicht. Dat we fit 
worden is mooi, maar we lopen niet alleen 
voor onszelf. We brengen de Blaricumse 
Tafelberg figuurlijk naar de Zuid-Afri-
kaanse Tafelberg; we zetten ons in voor 
kinderen in Kaapstad die er minder kans-
rijk voorstaan dan onze kinderen hier.’  

Run4School
Door mee te 
doen, halen 
Ellen en Peter 
geld op voor 
Run4Schools. 
Deze organisa-
tie zorgt voor 
een betere toe-
komst voor 
kinderen die in 
een township 
wonen. Zij 
krijgen tijdens 
en na school-
tijd sport- en 
muzieklessen. 
Zo kunnen ze 
hun talenten 
ontdekken en 
wordt voorko-
men dat ze op 
straat rondhan-
gen en in aan-
raking komen 
met criminali-
teit. ‘Het stimu-
leert echt om 
voor een goed 
doel te lopen. 
Je beseft extra 
hoe goed we 
het hier hebben. Dat je hier veilig kunt 
hardlopen in je eentje vinden wij bijvoor-
beeld heel gewoon’, zegt Ellen, ‘maar in 
een township is dat hartstikke onveilig, 
zeker voor kinderen.’

Help mee!
‘We trainen drie keer in de week en bou-
wen langzaam op naar ongeveer twintig 
kilometer. In en rond Blaricum kun je 
prachtige routes lopen. Door het prach-
tige Goois Natuurreservaat, lekker over 
de hei, via de Tafelberg naar de helling 
van natuurbrug Laarderhoogt en dan 
afzien op het Gebed Zonder End. Het 
gaat best goed en je krijgt opvallend veel 
energie van hardlopen! Op 31 december 
trapten we officieel af toen we met het 
Two Oceans/Run4Schools-team de beurs 
in Amsterdam mochten openen door op 
de gong te slaan. We zitten op schema 
met hardlopen. Wat donaties betreft zijn 
we ook net begonnen. We merken al wel 
dat mensen ons steunen. Niet alleen met 
leuke hardlooptips, maar ook financieel. 

Echt fantas-
tisch!’  

Wil je ook 
bijdragen aan 
Run4Schools? 
Maak dan een 
bedrag over 
op pif.one/
ellen of pif.
one/peter. Op 
de website zie 
je meteen wat 
Run4Schools 
allemaal doet. 
Goed om te 
weten: elke 
donatie komt 
volledig ten 
goede aan de 
projecten van 
Run4Schools. 

Als dank voor 
je bijdrage 
krijg je van 
Ellen en Peter 
een verslag 
van de loop 
en hun bezoek 
aan de scho-
len. 

Bovendien maak je kans op één van 
de tien plaatsen aan tafel bij ‘die tuis 
kom’-benefietlunch bij Ellen (van het 
lekkere koken) en Peter (van het begelei-
dende drankje). 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453

www.hermanvanderheiden.nl

  




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

Peter en Ellen  - van Tafelberg tot Tafelberg
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Laresz

door Nelliëtte van Wijck
In de top 5 van goede voornemens 
2019 staat: meer bewegen/sporten. 
Makkelijk gezegd, maar hoe breng je 
dat in de praktijk wanneer je het al zo 
druk hebt? Een half uurtje, drie keer 
per week, kan dan de oplossing zijn. 
En dat kan bij Laersz. 

Sinds eind 2016 is Laresz gevestigd in 
de Blaricummermeent. ‘Het is een kleine 
sport- en dansschool met een sociaal ka-
rakter en toegankelijk voor iedereen. De 
groepen zijn klein, men leert elkaar snel 
kennen en zo vormt zich een gezellige en 
hechte groep, waardoor je als deelnemer 
graag blijft komen.’ Aan het woord is Lara 
Campbell. Lara werkte als zelfstandig 
zumba-docente tot ze de mogelijkheid 
kreeg om een sportschool over te nemen. 
Deze kans greep ze met beide handen aan 
en startte Sport & Dansschool Laresz.

Een digitale personal trainer
Bij Laresz maken ze overdag gebruik 
van Pixformance: Een groot digi-
taal scherm, zie foto, het lijkt op een  
iPhone van 2 meter hoog. Op dit scherm 
staat een persoon met wie je je workout 
doet. Je ziet tijdens en na de workout 
of je het goed doet. Eigenlijk een soort 
personal trainer maar dan digitaal. Het is 
een snelle en effectieve training. Je doet 
een Pixformance-circuit met maximaal 
vier personen en het duurt een half uur-
tje. Hierdoor is het goed vol te houden 
en door de kleinschaligheid is er genoeg 
ruimte voor persoonlijke aandacht tij-
dens de oefeningen. 

Dance
Vanaf 16.00 uur starten de danslessen. 
Lara geeft zelf de zumba-lessen en heeft 
docenten in dienst die de andere dansles-
sen verzorgen; lessen in klassieke dans, 
moderne dans, hiphop en breakdance. 
Voor ouderen die zumba-lessen willen vol-
gen is er zumbagold en voor mensen die in 
een rolstoel zitten is er zelfs rolstoeldans.

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

Even voorstellen…   Michel Stoeltie
door Gerda Jellema
De dichter Horn zei eens: ‘Jong wezen in zijn jeugd is iets dat ieder kan, jong zijn 
in het ouder worden, dat toont de wijze man.’ Een voorbeeld van iemand die nog 
van alles aanpakt en zijn agenda vol heeft is Michel Stoeltie, hij wordt dit jaar 70.

Michel is van geboorte Amsterdammer 
en via omzwervingen 25 jaar geleden in 
Blaricum terecht gekomen, Michel zocht 
een grotere woning omdat zijn gezin 
groter werd en vond dit in de Bijvanck, 
tot volle tevredenheid. Michel is ge-
trouwd, heeft drie kinderen en inmiddels 
twee kleinkinderen. Bij verschillende 
(inter-)nationale bedrijven heeft Michel 
als hoofd personeelszaken gewerkt, tot 
tien jaar geleden zijn laatste werkgever 
ging reorganiseren waardoor zestig man 
de deur uit moest. 
Michel begeleidde deze veranderingen 
en hij mocht ‘het licht uitdoen’ en is er 
met een goede vertrekregeling uitge-
gaan. Sindsdien heeft Michel van zijn 
hobby’s, zijn werk gemaakt.

Toneelgroep Traject
Michel heeft jarenlang toneellessen gevolgd bij de Toneelstudio van Robert 
Grijsen en toen deze er mee ophield, heeft Michel samen met nog drie ande-
re fanatieke toneelliefhebbers een eigen toneelgroep opgericht. Michel: ‘Wij 
zijn een hechte groep theatermakers, we vertrouwen elkaar en zijn op elkaar 
ingespeeld, durven stiltes te laten vallen, zonder dat je denkt dat iemand zijn 
tekst kwijt is, we werken zonder souffleur. Eigenlijk doen we alles zelf; van het 
uitzoeken van het stuk tot het bouwen van het decor. De weg naar de uiteinde-
lijke voorstelling is belangrijk, vandaar de naam Toneelgroep Traject. Je vraagt 
je wel eens af “waar doe ik het voor”, zo vlak voordat je het podium op moet 
en je de spanning voelt, maar eenmaal op het podium weet je het weer en als 
je nadien gezamenlijk een biertje drinkt na een mooi voorstelling neergezet te 
hebben, dan weet je het: “daar doe je het voor”.’ Michel speelt ook gastrollen bij 
andere toneelgroepen of werkt mee aan afstudeervoorstellingen van studenten.

Traningsacteur
Deze theaterervaringen en zijn ervaringen in het bedrijfsleven hebben hem 
doen besluiten diverse opleidingen te volgen als trainingsacteur. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het trainen van studerenden in de gezondheidszorg: hoe breng 
ik een slecht nieuwsgesprek of hoe ga je als toekomstig arts met grensover-
schrijdend gedrag om. Praktijkgerichte sessies waarbij de toekomstige werken-
den weerbaar gemaakt worden, hoe leer je omgaan met situaties die lastig zijn. 
Geloofwaardigheid is waar het hier om draait. Michel: ‘En je moet je bewust 
zijn van het feit dat je in dienst staat van iemand die een leerdoel heeft, dus 
typetjes en leuk doen is uit den boze.’

NH Gooi
Behalve toneelspelen en trainingsacteren is Michel werkzaam als vrijwilliger 
bij NH Gooi, de omroep voor Gooi en Vechtstreek. Om goed beslagen ten ijs te 
komen, heeft Michel cursussen gevolgd over onder andere radionieuws maken, 
verslaggeving en interviewen in het algemeen. Op zaterdag heeft hij live-ge-
sprekken met mensen uit de politiek, culturele hoek, etc. Daar waar mogelijk 
verzorgt hij op locatie reportages. ‘Ook als vrijwilliger probeer ik altijd zo pro-
fessioneel mogelijk voor de dag te komen. Ik lees me goed in en van mijn 
technische collega’s bij de omroep heb ik geleerd reportages zelf te monteren. 
Radio maken is gewoon hartstikke leuk.’ 

Familiegebeuren
En natuurlijk staat op nummer één het familiegebeuren. Michel heeft twee 
kleinkinderen en ‘het is fantastisch om mee te mogen maken hoe zij opgroeien.’ 
Zijn agenda is ook hierdoor goed gevuld en Michel licht toe: ‘Ik ben zo’n type 
die moet zorgen voor een volle agenda anders ga ik lanterfanten, ik kan ook 
heel goed niks doen. Maar ik zorg dus voor een gevulde agenda. Wat belangrijk 
is dat mensen zich realiseren dat je ook op oudere leeftijd deelgenoot moet blij-
ven van je omgeving en dat je de dingen doet die leuk zijn en voldoening geven, 
dóór blijven gaan zolang dit mogelijk is.’ Ook voor hem geldt: Niet stoppen 
met spelen omdat je ouder wordt, want je wordt pas oud als je stopt met spelen.

Info: www.michelstoeltie.nl

www.Laresz.com
Lara Campbell
Stroomzijde 6

Tel: 06-41329874
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Overzichtstentoonstelling en boek 
Quirijn van Tiel 
door Daarinde Myers, Natalie Meijers en Marloek de Greeff  
Van 24 februari tot en met 7 april organiseert Studio 2000 de unieke overzichts-
tentoonstelling Kleur, expressie en menselijke dramatiek van het werk van kun-
stenaar Quirijn van Tiel (1900-1967). 

De schilderijen en tekeningen van Van 
Tiel werden gewaardeerd door collega’s 
en zijn werk is opgenomen in verschil-
lende museale collecties. Desondanks 
lijkt hij in de vergetelheid te zijn geraakt. 
Kunsthandel Studio 2000 probeert hier 
verandering in te brengen en besteedt 
daarom graag aandacht aan deze veelzij-
dige kunstenaar met een expositie. Er zijn 
werken te zien uit de eigen collectie en 
bruiklenen van een aantal musea en ver-
schillende particuliere verzamelaars.  

Van Tiel in Blaricum
De loopbaan van Quirijn van Tiel was 
bewogen. Hij woonde en werkte op veel 
verschillende plekken en kende vele ups 
en downs. Van Tiel wist zich echter steeds 
opnieuw te herpakken en nieuw, fris werk 
te maken in verschillende stijlen. Hij ge-
bruikte vaak een mengeling van symbo-
liek en realisme. Met een clown gaf hij in 
de jaren dertig bijvoorbeeld uiting aan de 
oorlogsdreiging die hij voelde. Clowns, 
narren en pierrots waren in de beeldende 
kunst geen nieuw fenomeen, maar geen 
enkele kunstenaar zette zich     aan het 
einde van de jaren dertig zo overtuigend 
in om de dwaasheid en de tragiek van de 
tijd te verbeelden. Op dat moment om-
streeks 1939 woonde en werkte Van Tiel 
in ons kunstenaarsdorp. De oorlog en met 
name het bombardement op Rotterdam 
maakten, ondanks dat hij in Blaricum 
woonde, diepe indruk op hem met als ge-

volg dat Van Tiel een zomerexpositie en 
een groepstentoonstelling in Groningen 
annuleerde omdat zijn hoofd er niet naar 
stond om te exposeren. 

Bijwonen opening 
‘Clown op varken en zee’ is slechts één 
voorbeeld van het prachtige oeuvre van 
Quirijn van Tiel. Dit en veel meer werk 
is te zien tijdens de grote overzichtsten-
toonstelling in de charmante galerie aan 
de Dorpsstraat in Blaricum. De feestelij-
ke opening vindt plaats op zondag 24 fe-
bruari 2019 vanaf 15.00 uur. Studio 2000 
nodigt inwoners van Blaricum van harte 
uit hierbij aanwezig te zijn. 

Boekpresentatie
Het afgelopen jaar werd  hard gewerkt aan 
het samenstellen van het boek ‘Quirijn 
van Tiel 1900-1967: leven en werk’. Het 
resultaat is het grootste en meest omvat-
tende overzicht ooit van deze kunstenaar. 
Het bijzondere boek verschijnt tijdens de 
expositie in februari.

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op dinsdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

Straatnamen verklaard…   
Kooltjespad
door Frans Ruijter
Het Kooltjespad is een van de ‘jongste’ wegen in Blaricum Dorp. In de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw wisten enkele projectontwikkelaars gronden te ver-
werven, die grofweg gelegen zijn tussen de Rotondeweg, Smedenweg, Bierweg, 
Bloemlandseweg en Dwarslaan. In 1981 besloot de gemeenteraad een weg aan te 
leggen tussen de Smedenweg en de Dwarslaan om woningbouw mogelijk te ma-
ken en kreeg deze weg de naam Kooltjespad. 

De Tafelberg, waar de grens van Blari-
cum en Huizen precies overheen loopt, 
werd ook wel de Kooltjesberg genoemd. 
De reden was, dat er vroeger op de Tafel-
berg takkenbossen werden verbrand om 
de schepen van de toenmalige Huizer 
vissersvloot bij slecht weer een richt-
punt te geven naar hun thuishaven. Als 
restant blijft er vervolgens houtskool 
over. Deze materie kleurde de Tafelberg 
dan zwart. Daarom werd de Tafelberg 
ook wel ‘Kooltjesberg’ of ‘Zwarte berg’ 
genoemd. De Tafelberg is in Blaricum 
tweemaal vernoemd, namelijk: de Tafel-
bergweg (ligt ook gedeeltelijk in Laren) 
en Kooltjespad. In de gemeente Huizen, 
net over de gemeentegrens in het ver-

lengde van de Houtwal, is de Zwarte 
Bergweg.

Half-verharding
Er zijn vanaf 1981 verschillende villa’s 
en landhuizen verrezen op het Kooltjes-
pad. In 2004 heeft de gemeente Blaricum 
opdracht gegeven deze weg te voorzien 
van klinkerbestrating. Tot die tijd was 
de weg voorzien van een zogenaamde 
‘half-verharding’; gebroken puin. Te-
vens werd er, ongeveer halverwege de 
weg, een versmalling aangebracht; deze 
doorgang is alleen geschikt voor voet-
gangers en fietsers. Zodoende wordt het 
Kooltjepad voor auto’s ontsloten aan de 
Smedenweg en aan de Dwarslaan.

Kunsthandel Studio 2000
Dorpsstraat 9 b/c

di t/m zon13.00-17.00 uur
035-6409432 

blaricum@studio2000.nl
www.studio2000.nl

Google
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Hoog Laren

door Finette Bönker
Momenteel wordt hard gebouwd aan het nieuwe Tergooi ziekenhuis in Hilversum. 
De locatie in Blaricum dreigt opgeheven te worden. Als dat inderdaad gebeurt, 
dan is er nog maar een ziekenhuis in het Gooi. Ooit waren het er vijf. Een ervan 
was St Jan-Hoog Laren en bestond uit twee locaties: St Jan aan de Eemnesserweg 
in Laren en Hoog Laren aan de Rijksstraatweg in Blaricum.

Op beide locaties heb ik heel wat voet-
stappen staan: In de jaren 70 van de vo-
rige eeuw deed ik daar de opleiding tot 
verpleegkundige. Gedurende 3,5 jaar 
werkte ik op de verschillende afdelingen 
van St Jan en Hoog Laren. 

Sanatorium voor Borstlijder 
Hoog Laren
Hoog Laren was oorspronkelijk een sa-
natorium voor patiënten uit Amsterdam 
en heette offi cieel het Amsterdams Sa-
natorium voor Borstlijders Hoog Laren.  
De architect van het sanatorium was de 
bevlogen Dr. P.J.H. Cuypers. Hij kwam 
veel in de bergen in het buitenland en 
raakte geïnspireerd door de chaletbouw. 
Het sanatorium kreeg dan ook de vorm 
van een groot Zwitsers chalet. In 1903 
opende het de deuren en in 1925 werd 
het aan beide zijden uitgebreid. Tuber-
culose nam geleidelijk af en Hoog Laren 
ontwikkelde zich tot een klein zieken-
huis en een verpleeghuis voor demente 
ouderen. Kwamen eerst alleen patiënten 
uit Amsterdam, later ook uit deze omge-
ving. 

Tergooi ziekenhuis
Al tijdens het begin van mijn opleiding in 
1973 werden er bouwplannen ingediend 
om een nieuw ziekenhuis te bouwen op 
de plek van Hoog Laren. Dat zou zieken-
huis Gooi Noord gaan worden waarin de 
ziekenhuizen uit Bussum (Majella), Dia-
conessenhuis (Naarden) en St Jan-Hoog 
Laren samen zouden worden gebracht. 
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad 
om toestemming te krijgen om te gaan 

bouwen. Met name de gemeente Blari-
cum heeft een tijd dwarsgelegen. Uitein-
delijk, in 1990 en nadat ik al lang mijn 
diploma had en elders werkzaam was, is 
ziekenhuis Gooi-Noord er gekomen, la-
ter Tergooi ziekenhuis.

Hoog Laren
Hoog Laren kende toentertijd drie zie-
kenhuisafdelingen in de rechterkant 
van het gebouw. In de linkerkant waren 
afdelingen voor demente ouderen. Op 
het terrein stond ook de school voor de 
opleidingen verpleegkunde en zieken-
verzorging van de ziekenhuizen Ma-
jella, Diaconessenhuis en St Jan-Hoog 
Laren. In Hoog Laren was een afdeling 
chirurgie/orthopedie (met een operatie-
kamer!), een PAAZ (Psychiatrische Af-
deling Algemeen Ziekenhuis) en een in-
terne afdeling. Ik werkte op de afdeling 
chirurgie en tijdens de zomermaanden 
was het vrij makkelijk om bedden naar 
buiten te rijden. Als de situatie het toe-
liet konden patiënten zo heerlijk buiten 
vertoeven. Net als in de tijd dat Hoog 
Laren een sanatorium was, kwamen pa-
tiënten op de interne afdeling toch veel-
al nog uit Amsterdam. Als er geen plek 
was in een Amsterdams ziekenhuis dan 
werden ze doorgestuurd naar Blaricum. 
Je kunt wel nagaan dat er dan niet zoveel 
bezoek kwam. En het waren ook niet de 
meest welgestelde mensen. Ik had met 
ze te doen. Aan die jaren in St Jan-Hoog 
Laren en de plek waar eens Hoog Laren 
was, heb ik dierbare herinneringen; het 
vormde een stevige basis voor mijn ver-
dere carrière in de gezondheidszorg.  

Mooier dan mooi

door Aty Lindeman-Strengholt
‘t Is alles goud wat er blinkt...  Fritz Hörl lacht en zegt: ‘Nee hoor! Er is veel en veel 
meer...’ En dat willen wij dan natuurlijk wel zien en zo was hei & wei op bezoek 
in het prachtig gerestaureerde pand waar Fritz Hörl werkt en prachtige sieraden 
repareert en creëert. 

Fritz Hörl is geboren in Salzburg en 
woont sinds zijn zevende in Bussum en 
volgde vanaf zijn zeventiende de oplei-
ding tot zilversmid in Schoonhoven. Hij 
werd edelsmid en ging aan het werk in 
onder andere Den Haag en Schevenin-
gen en kwam na enige omzwervingen in 
het Gooi terecht. Daar stal Blaricum zijn 
hart, waar hij met grote liefde woont en 
werkt. ‘Stevig zwoegen en genieten van 
het werk in dit prachtige dorp. Maar je 
moet je bewijzen en vooral doorzetten. 
Dat deed en doe ik met liefde en ik heb 
fantastisch leuke klanten. Dat maakt je 
blij.’ De jaren vliegen voorbij, 26 ½ jaar 
is hij nu hier in het dorp en het ‘blinkt’ 
allemaal uitvoerig.        

Feesthuis
Fritz is een wijsgeer. Hij vertelt niet al-
leen over sieraden, waar hij echt alles 
van af weet, maar ook uitvoerig over het 
leven zelf. De klappen die je soms krijgt 
en de vreugde die het leven hem ook ro-
yaal geeft. ‘Op een goed moment ben 
ik gaan verbouwen, wat een grote klus 
was dat! Maar wat een vreugde bracht 
al dat werk, het werd een echt feesthuis. 
En ik ben er erg trots op.’ De prachtige 
sieraden, groot en klein zijn met zorg en 
toewijding opgesteld en voor menig zoe-
kende ziel is het een walhalla, van stra-

lend witte tinten. Bij het weg gaan zegt 
Fritz nog iets heel wijs, waar iedere hei 
& wei-lezer het mee eens zal zijn: ‘De 
mensen moeten vrij zijn en elkaar niet in 
hokjes willen duwen, want dát maakt een 
zekere onvrijheid in het leven.’ En wan-
neer je Fritz Hörls feesthuis verlaat, lijkt 
alles om je heen goud wat er blinkt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Fritz Hörl aan het werk
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Op 31 januari 2019 vond er een extra, 
openbare raadsbijeenkomst plaats voor 
de raden van Blaricum, Eemnes en Laren 
over de nieuwe aanbesteding van het 
openbaar vervoer in de regio Gooi- en 
Vechtstreek. Ook de bewoners uit de 
BEL-gemeenten waren van harte 
welkom. 

Nieuwe aanbesteding
De provincie Noord-Holland werkt aan 
een nieuwe aanbestedingsronde voor 
openbaar busvervoer voor de Gooi- en 
Vechtstreek. De nota van uitgangspunten 
hiervoor is gebaseerd op de aanleg van 
een nieuw OV-systeem, met de HOV-lijn 
als belangrijke drager en OV-knooppun-
ten die onderling verbonden zijn met 
een goed fietspadennetwerk en stallings-
voorzieningen. Bestaande buslijnen 
kunnen veranderen of soms zelfs worden 
geschrapt. Alles is mede afhankelijk van 
de afstand naar een HOV-halte. Jordy 
van Sloten (Regio Gooi- en Vechtstreek) 
nam de zaal stapsgewijs mee in de 
uitgangspunten en het proces van de 
nieuwe aanbesteding. 

Reactie BEL-gemeenten
De gemeenten hebben geen formele 
rol bij de aanbesteding, maar colleges 
mogen wel hun reactie geven op het 
ontwerp Programma van Eisen, dat volgt 
na de nota van uitgangspunten. In de 
regio Gooi- en Vechtstreek werken de 
gemeenten aan één regionale reactie 
op de nota, om zo een sterk signaal af 
te kunnen geven. Hiervoor worden in de 

regio thema-avonden georganiseerd met 
de raden. Gezien de maatschappelijke 
impact van het onderwerp kozen de 
colleges van de BEL-gemeenten om deze 
avond voor de raden openbaar te laten 
zijn. Wethouder Ton Stam (gemeente 
Laren) lichtte mede namens wethouder 
Liesbeth Boersen (Blaricum) en wet-
houder Erwin van Dalen (Eemnes) hun 
gezamenlijke standpunt toe dat er in 
principe geen lijnen mogen verdwijnen 
als het aan de BEL-gemeenten ligt. Dat 
een goede OV-verbinding voor bepaalde 
doelgroepen essentieel is. En dat de in-
zet van buurtbussen als alternatief moet 
worden meegenomen in de concessie. 
Maar ook de wens tot terugkeer van 

buslijn 150 tussen Blaricum en Utrecht 
Uithof. Vanuit raadsleden en bewoners 
waren er onder meer zorgen te horen 
over het mogelijk verdwijnen van de 
buslijnen 108 en 109 en de (sociale) vei-
ligheid van de meer afgelegen HOV-hal-
tes. De reactie moet uiterlijk eind april 
worden vastgesteld door de colleges in 
de regio.

Meer weten? 
Op www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Verkeer en Vervoer > Toekomst open-
baar vervoer (OV)) vindt u de presenta-
tie, de memo van de drie colleges aan de 
drie raden en meer info. 
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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

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

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

Heeft u de hondenenquête al inge-
vuld? Al ruim vierhonderd mensen 
gingen u voor. Praat met ons mee 
over honden in Blaricum!

Ervaart u overlast van honden, mist u 
voorzieningen voor uw hond of heeft u 
een goed idee voor ons? Vul dan vóór 
vrijdag 15 februari de hondenenquête 
in. Deze vindt u op www.blaricum.nl/
hondenenquete Het kost u maximaal 
zeven minuten. Wij horen heel graag 
van u! 

LAATSTE KANS VOOR INVULLEN ENQUÊTE OVER HONDEN

Toekomst van OV-lijnen 

Stop CO-
vergiftiging! 
Plaats een 
CO-melder

Uit een enquête van de Brandwonden 
Stichting blijkt dat 85 procent van de 
mensen denkt géén risico te lopen op 
een koolmonoxidevergiftiging. Dit terwijl 
brandweerkorpsen dagelijks meerdere 
meldingen krijgen van een mogelijke 
vergiftiging. Kun je nagaan hoeveel dat 
er landelijk zijn! Een ver van je bed show 
is het dus zeker niet. Heeft u al een CO-
melder om deze sluipmoordenaar op tijd 
te ontdekken?
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AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Kooltjespad 6, 1261 DP, vellen van 1 boom, ingekomen 18 januari 2019
•  Stobbe 18, 1261 PP, realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van de woning, 

ingekomen 22 januari 2019
•  Kruislaan 7, 1261 GX, verplaatsen, verlagen en veranderen van bestaande  

toegangspoort, ingekomen 22 januari 2019
• Torenlaan 63, 1261 GC, vellen van 25 bomen, ingekomen 23 januari 2019
• Driftlaan 2, 1261 JJ, verplaatsen van de inrit, ingekomen 23 januari 2019
• Witzand 13, 1261 BM, vellen van 37 bomen, ingekomen 25 januari 2019
•  Het Domein 1, 1261 JP, uitbouwen aan de voor- en zijgevel en vervangen van de 

dakbedekking, ingekomen 25 januari 2019
•  Sectie E, nummer 2622 (Melkweg 17, 1261 GT), vellen van 20 bomen, ingekomen  

27 januari 2019
•  Laantje van Bruijn 9999 (ntb), 1262 AT, oprichten van een vrijstaande woning en 

aanleggen van een nieuwe in- en/of uitrit, ingekomen 28 januari 2019
•  Zuiderzeedreef 9999 (ntb), Sectie C, nummer 5282, De Blaricummermeent,  

oprichten van een woning, ingekomen 29 januari 2019
•  Schapendrift 58, 58A, 58B, 58C, 1261 HR, realiseren van inritten, ingekomen  

30 januari 2019

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van 
de BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas 
mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Anton Mauvelaan 1, 1261 GW, bouwen van een nieuwe woning, verzonden  
21 januari 2019

•  Dokter Catzlaan 2B, 1261 CG, aanbrengen van interne wijzigingen aan de woning en 
het bijgebouw, verzonden 21 januari 2019

•  Capittenweg 6, 1261 JM, uitbreiden van de woning, verzonden 22 januari 2019 
•  Eemnesserweg 22, 1261 HG, uitbreiden van het woonhuis, verzonden 17 januari 

2019
•  De Graaflaan 6, 1261 WR, plaatsen van een dakkapel aan de straatzijde van de  

woning, verzonden 25 januari 2019;
•  Korf 17, 1261 MC, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, 

verzonden 25 januari 2019
•  Capittenweg 42, 1261 JN, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 28 januari 

2019 
•  Boslaan 3, 1261 CB, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 24 januari 2019
•  Dokter Catzlaan 2B, 1261 CG, vellen van 5 bomen (herplantplicht), verzonden  

25 januari 2019
•  Laantje van Bruijn 1 t/m 19, 2 t/m 10 en 33 t/m 43, 1262 AT, oprichten van  

21 woningen, verzonden 29 januari 2019
•  Krijnenlaan 13, 1261 ZB, plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van 

de woning, verzonden 30 januari 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 

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 rechtsgel-
dige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke 
website www.overheid.nl Wilt u auto-
matisch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor 
de e-mailservice via www.overheid.nl

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

wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de 
gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. 
Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Eemnesserweg 37, 1261 HH, restaureren van het woonhuis
•  Eemnesserweg 2, 1261 HG, renoveren van een monumentale boerderij
 
De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de eerstvolgende werkdag ná 
publicatie op www.overheid.nl gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. U kunt hiervoor een afspraak maken.
 
Een beroepschrift kan binnen zes weken, vanaf de dag na terinzagelegging, worden 
ingediend door de belanghebbenden die:

a. Een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit
b.  Bezwaar hebben tegen wijzigingen die in het besluit zijn aangebracht ten  

opzichte van het ontwerp van het besluit
c.  Aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 

ingebracht tegen het ontwerp van het besluit

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken. Degene die een beroepschrift indient 
kan – als spoedeisende belangen gelden – een verzoek tot het treffen van voor-
lopige voorziening indienen bij vorengenoemde rechtbank, o.v.v. voorlopige voor-
zieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

VERLEENDE APV VERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besloten door burgemeester:
•  Het organiseren van het evenement Happy Spirit Days van 21 t/m 23 juni 2019 

op de Binnenweg 7 (1261 EK), verzonden 23 januari 2019.

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de 
gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. 
Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Post-
bus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Op 31 januari 2019 vond er een extra, 
openbare raadsbijeenkomst plaats voor 
de raden van Blaricum, Eemnes en Laren 
over de nieuwe aanbesteding van het 
openbaar vervoer in de regio Gooi- en 
Vechtstreek. Ook de bewoners uit de 
BEL-gemeenten waren van harte 
welkom. 

Nieuwe aanbesteding
De provincie Noord-Holland werkt aan 
een nieuwe aanbestedingsronde voor 
openbaar busvervoer voor de Gooi- en 
Vechtstreek. De nota van uitgangspunten 
hiervoor is gebaseerd op de aanleg van 
een nieuw OV-systeem, met de HOV-lijn 
als belangrijke drager en OV-knooppun-
ten die onderling verbonden zijn met 
een goed fietspadennetwerk en stallings-
voorzieningen. Bestaande buslijnen 
kunnen veranderen of soms zelfs worden 
geschrapt. Alles is mede afhankelijk van 
de afstand naar een HOV-halte. Jordy 
van Sloten (Regio Gooi- en Vechtstreek) 
nam de zaal stapsgewijs mee in de 
uitgangspunten en het proces van de 
nieuwe aanbesteding. 

Reactie BEL-gemeenten
De gemeenten hebben geen formele 
rol bij de aanbesteding, maar colleges 
mogen wel hun reactie geven op het 
ontwerp Programma van Eisen, dat volgt 
na de nota van uitgangspunten. In de 
regio Gooi- en Vechtstreek werken de 
gemeenten aan één regionale reactie 
op de nota, om zo een sterk signaal af 
te kunnen geven. Hiervoor worden in de 

regio thema-avonden georganiseerd met 
de raden. Gezien de maatschappelijke 
impact van het onderwerp kozen de 
colleges van de BEL-gemeenten om deze 
avond voor de raden openbaar te laten 
zijn. Wethouder Ton Stam (gemeente 
Laren) lichtte mede namens wethouder 
Liesbeth Boersen (Blaricum) en wet-
houder Erwin van Dalen (Eemnes) hun 
gezamenlijke standpunt toe dat er in 
principe geen lijnen mogen verdwijnen 
als het aan de BEL-gemeenten ligt. Dat 
een goede OV-verbinding voor bepaalde 
doelgroepen essentieel is. En dat de in-
zet van buurtbussen als alternatief moet 
worden meegenomen in de concessie. 
Maar ook de wens tot terugkeer van 

buslijn 150 tussen Blaricum en Utrecht 
Uithof. Vanuit raadsleden en bewoners 
waren er onder meer zorgen te horen 
over het mogelijk verdwijnen van de 
buslijnen 108 en 109 en de (sociale) vei-
ligheid van de meer afgelegen HOV-hal-
tes. De reactie moet uiterlijk eind april 
worden vastgesteld door de colleges in 
de regio.

Meer weten? 
Op www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Verkeer en Vervoer > Toekomst open-
baar vervoer (OV)) vindt u de presenta-
tie, de memo van de drie colleges aan de 
drie raden en meer info. 
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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

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

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

Heeft u de hondenenquête al inge-
vuld? Al ruim vierhonderd mensen 
gingen u voor. Praat met ons mee 
over honden in Blaricum!

Ervaart u overlast van honden, mist u 
voorzieningen voor uw hond of heeft u 
een goed idee voor ons? Vul dan vóór 
vrijdag 15 februari de hondenenquête 
in. Deze vindt u op www.blaricum.nl/
hondenenquete Het kost u maximaal 
zeven minuten. Wij horen heel graag 
van u! 

LAATSTE KANS VOOR INVULLEN ENQUÊTE OVER HONDEN

Toekomst van OV-lijnen 

Stop CO-
vergiftiging! 
Plaats een 
CO-melder

Uit een enquête van de Brandwonden 
Stichting blijkt dat 85 procent van de 
mensen denkt géén risico te lopen op 
een koolmonoxidevergiftiging. Dit terwijl 
brandweerkorpsen dagelijks meerdere 
meldingen krijgen van een mogelijke 
vergiftiging. Kun je nagaan hoeveel dat 
er landelijk zijn! Een ver van je bed show 
is het dus zeker niet. Heeft u al een CO-
melder om deze sluipmoordenaar op tijd 
te ontdekken?
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GEMEENTENIEUWS

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Kooltjespad 6, 1261 DP, vellen van 1 boom, ingekomen 18 januari 2019
•  Stobbe 18, 1261 PP, realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van de woning, 

ingekomen 22 januari 2019
•  Kruislaan 7, 1261 GX, verplaatsen, verlagen en veranderen van bestaande  

toegangspoort, ingekomen 22 januari 2019
• Torenlaan 63, 1261 GC, vellen van 25 bomen, ingekomen 23 januari 2019
• Driftlaan 2, 1261 JJ, verplaatsen van de inrit, ingekomen 23 januari 2019
• Witzand 13, 1261 BM, vellen van 37 bomen, ingekomen 25 januari 2019
•  Het Domein 1, 1261 JP, uitbouwen aan de voor- en zijgevel en vervangen van de 

dakbedekking, ingekomen 25 januari 2019
•  Sectie E, nummer 2622 (Melkweg 17, 1261 GT), vellen van 20 bomen, ingekomen  

27 januari 2019
•  Laantje van Bruijn 9999 (ntb), 1262 AT, oprichten van een vrijstaande woning en 

aanleggen van een nieuwe in- en/of uitrit, ingekomen 28 januari 2019
•  Zuiderzeedreef 9999 (ntb), Sectie C, nummer 5282, De Blaricummermeent,  

oprichten van een woning, ingekomen 29 januari 2019
•  Schapendrift 58, 58A, 58B, 58C, 1261 HR, realiseren van inritten, ingekomen  

30 januari 2019

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van 
de BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas 
mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

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

•  Anton Mauvelaan 1, 1261 GW, bouwen van een nieuwe woning, verzonden  
21 januari 2019

•  Dokter Catzlaan 2B, 1261 CG, aanbrengen van interne wijzigingen aan de woning en 
het bijgebouw, verzonden 21 januari 2019

•  Capittenweg 6, 1261 JM, uitbreiden van de woning, verzonden 22 januari 2019 
•  Eemnesserweg 22, 1261 HG, uitbreiden van het woonhuis, verzonden 17 januari 

2019
•  De Graaflaan 6, 1261 WR, plaatsen van een dakkapel aan de straatzijde van de  

woning, verzonden 25 januari 2019;
•  Korf 17, 1261 MC, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning, 

verzonden 25 januari 2019
•  Capittenweg 42, 1261 JN, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 28 januari 

2019 
•  Boslaan 3, 1261 CB, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 24 januari 2019
•  Dokter Catzlaan 2B, 1261 CG, vellen van 5 bomen (herplantplicht), verzonden  

25 januari 2019
•  Laantje van Bruijn 1 t/m 19, 2 t/m 10 en 33 t/m 43, 1262 AT, oprichten van  

21 woningen, verzonden 29 januari 2019
•  Krijnenlaan 13, 1261 ZB, plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van 

de woning, verzonden 30 januari 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 

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 rechtsgel-
dige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke 
website www.overheid.nl Wilt u auto-
matisch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor 
de e-mailservice via www.overheid.nl

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

wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de 
gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. 
Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Eemnesserweg 37, 1261 HH, restaureren van het woonhuis
•  Eemnesserweg 2, 1261 HG, renoveren van een monumentale boerderij
 
De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de eerstvolgende werkdag ná 
publicatie op www.overheid.nl gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. U kunt hiervoor een afspraak maken.
 
Een beroepschrift kan binnen zes weken, vanaf de dag na terinzagelegging, worden 
ingediend door de belanghebbenden die:

a. Een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit
b.  Bezwaar hebben tegen wijzigingen die in het besluit zijn aangebracht ten  

opzichte van het ontwerp van het besluit
c.  Aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 

ingebracht tegen het ontwerp van het besluit

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken. Degene die een beroepschrift indient 
kan – als spoedeisende belangen gelden – een verzoek tot het treffen van voor-
lopige voorziening indienen bij vorengenoemde rechtbank, o.v.v. voorlopige voor-
zieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

VERLEENDE APV VERGUNNING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besloten door burgemeester:
•  Het organiseren van het evenement Happy Spirit Days van 21 t/m 23 juni 2019 

op de Binnenweg 7 (1261 EK), verzonden 23 januari 2019.

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de 
gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen. 
Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Post-
bus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Agenda rondetafelgesprekken

Dinsdag 12 februari 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 college-
leden die naast hun functie van raads- of collegelid de gemeente vertegenwoor-
digen in andere gremia zoals gemeenschappelijke regelingen.

4. Meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum (Beeldvormend)                                                          
5.  Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

(Beeldvormend)   
                                                                                                                                                                
Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord voeren 
over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor niet-geagen-
deerde 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 waar-
over een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden 
ingediend.

Agenda raadsvergadering

Dinsdag 26 februari 2019, aanvang 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum
• Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
• Groot onderhoud Sluis Blaricummermeent
• Dashboard informatieveiligheid 2018

U kunt de stukken raadplegen via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen). De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het ge-
meentehuis van Blaricum.

VOORDRAGEN KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING IN 2020

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere functie in de sa-
menleving bekleedt? Draag hem of haar dan voor als ontvanger 
van een lintje bij de algemene decoratieverlening in 2020. Let 
op: de aanvraag moet uiterlijk 15 juli 2019 bij de gemeente zijn 
ingediend.

Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een ander moment worden uitgereikt, bijvoor-
beeld ter gelegenheid van een jubileum van een gedecoreerde van een vereniging. 
Dit moet u uiterlijk een half jaar vóór de datum van uitreiking bij de burgemeester 
aanvragen.

Aanvraagformulier en meer informatie
U kunt een plaatsgenoot voordragen via een aanvraagformulier dat u naar de ge-
meente stuurt. Het formulier vindt u op www.blaricum.nl (Bestuur > College van 
B&W > Koninklijke Onderscheidingen) en op www.lintjes.nl Voor informatie over 
hoe u iemand kunt voordragen, kunt u contact opnemen met het bestuurssecreta-
riaat, via tel. 035 - 751 32 25.

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting stuk? Als u het meldt dan 
herstellen wij het. U kunt uw melding doen via www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Melding openbare ruimte). Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, de exacte loca-
tie en indien van toepassing het nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens 
niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het meldpunt is bereikbaar op maandag tot 
en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

  

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

of via telefoonnummer 14 035

  

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

of via telefoonnummer 14 035

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

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER EN FACEBOOK
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Joke Lanphen 

Partij: D66
Specialisatie: financiën, zorg en sociaal domein
Contact: j.lanphen@blaricum.nl

Gedeelde waarden
“Als dochter van een erfgooier ben ik geboren en getogen in Blaricum. Ik ben ruim 
dertig jaar huisarts en gezegend met twee zonen en kleinkinderen. Op politiek vlak 
ben ik al ruim vijfentwintig jaar bij D66, een partij met uitgangspunten die aanslui-
ten bij mijn eigen gedachtegoed. Laat mensen uitgaan van hun eigen kracht om te 
groeien en help ze waar nodig. Een harmonieuze samenleving creëer je door grond-
rechten te koesteren en gedeelde waarden te vinden die iedereen in grote lijnen 
aanspreken. Daar hoort ook bij dat je elkaar aanspreekt op dingen die niet kunnen. 
Dat gebeurt nu te weinig, omdat mensen vertrouwen op politie en BOA’s.”

Blaricum blijft Blaricum
“Ik zit sinds 2014 in de raad. Toen ben ik ook gestopt met mijn eigen huisartspraktijk 
in het dorp, waardoor ik tijd kreeg om het raadswerk te doen. Blaricum moet vooral 
een vriendelijk dorp blijven. Dit betekent dat je niet beknibbelt op groen en zorgt 
voor goede fietsverbindingen. Maar je kunt de ontwikkeling niet tegenhouden. Als 
geboren Blaricummer besef ik dit terdege. Ik heb het dorp in de loop der jaren zien 
veranderen. Blaricum kan de mooie dingen in stand houden, maar wel meegaan met 
de tijdsgeest. Voorzieningen zoals internet moeten goed zijn. Ondanks veranderingen 
blijft Blaricum altijd Blaricum, want het unieke DNA van het dorp zal nooit vergaan. 
Verder heeft de moderne gemeente ook een zorgtaak die je heel serieus dient te ne-
men. Daarnaast streven wij naar de vorming van een nieuw type lokale democratie, 
waarbinnen invloed en inspraak van de inwoners vanzelfsprekendheden zijn.”  

Raadsleden stellen zich voor 

Satyamo Uijldert
Partij: Hart voor Blaricum
Specialisatie: sociaal domein, woonvisie, cultuur
Contact: r.uijldert@blaricum.nl

Schrijven en spiritualiteit
“Na op verschillende plekken te hebben gewoond, ben ik in 2001 weer neergestreken 
in mijn geboorteplaats Blaricum. Ik heb psychologie gestudeerd en heb een grote 
belangstelling voor spirituele zaken. Ook het schrijven kan ik niet laten. Die passie zit 
in de familie en vertaal ik in blogs en artikelen over spirituele en maatschappelijke 
onderwerpen. Daarnaast heb ik het blad De Kaarsvlam van mijn tante Mellie Uyldert 
voortgezet. Ik ben in 2002 in de Blaricumse politiek terechtgekomen, vooral vanwege 
discussies over een nieuwe school. Het geluid dat Hart voor Blaricum liet horen sprak 
me gelijk aan. In 2006 ben ik voor het eerst gekozen in de gemeenteraad.”

Wortel van de democratie
“De keuze voor Hart van Blaricum is een logische, want lokale partijen zijn de wortel 
van de democratie. In het begin van mijn politieke loopbaan stonden vooral groene 
onderwerpen en het tegenhouden van de verplichte tegenprestatie voor een uitke-
ring hoog op mijn agenda. Nu was het tegengaan van een fusie het hoofdthema. De 
gemeente groter maken gaat ten koste van de democratie. Volksvertegenwoordigers 
komen verder van de burger af te staan. Het argument van meer bestuurskracht is 
vaak een wassen neus. Ik ben geen liefhebber van het Noord-Hollandse provincie-
bestuur en ben van mening dat Het Gooi beter past bij Utrecht. Lokaal is er wel een 
goede samenwerking. Het leuke aan de politiek is dat je elkaar tijdens een debat 
hevig kan bekritiseren, maar daarna weer gewoon prettig met elkaar omgaat.” 

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

Discriminatie en ongelijke behandeling? Meld het!

Bent u gediscrimineerd of bent u getuige geweest van discriminatie? Wilt u er iets 
aan doen, maar weet u niet wat? De medewerkers van Meldpunt Discriminatie van 
Versa Welzijn kunnen u ondersteunen en advies geven. Zij registreren uw melding en 
als u het wilt, nemen ze uw melding in behandeling.

Waar gaat discriminatie over?
Discriminatie is het ongelijk behandelen 
van mensen op basis van kenmerken die 
er helemaal niet toe doen: afgewezen 
worden voor een baan omdat iemand te 
oud is, toegang geweigerd tot een café 
vanwege de huidskleur, uitgescholden 
worden omdat iemand homoseksueel 

is, et cetera. Als iemand zonder rijbewijs 
solliciteert naar een baan als vracht-
wagenchauffeur, dan is het terecht dat 
iemand daarvoor wordt afgewezen. Het 
is anders als iemand wordt afgewezen 
vanwege de leeftijd, een handicap of de 
huidskleur.

Melden is belangrijk
Het is zinvol en belangrijk om uw erva-
ring te melden. Dit maakt het mogelijk 
om inzicht te krijgen in waar, hoe vaak 
en in welke vorm discriminatie voorkomt 
(op provinciaal, landelijk en Europees 
niveau). Op basis hiervan kunnen dan 
weer verdere stappen gezet worden in 
de strijd tegen discriminatie. Zo zetten 
we samen een streep door discriminatie!

Het meldpunt
Meldpunt Discriminatie van Versa Wel-

zijn is een onafhankelijke voorziening en 
is er voor de gemeenten in de Gooi- en 
Vechtstreek. Het meldpunt is telefonisch, 
per brief of via e-mail bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Telefoon: 035 - 683 01 54 
of 0900 - 235 43 54. Bezoekadres (op 
afspraak): Larenseweg 30 (1221 CN) in 
Hilversum. Postadres: Postbus 1463, 
1200 BL Hilversum. En e-mail: 
discriminatie@versawelzijn.nl Anoniem 
melden is mogelijk.
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Agenda rondetafelgesprekken

Dinsdag 12 februari 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 college-
leden die naast hun functie van raads- of collegelid de gemeente vertegenwoor-
digen in andere gremia zoals gemeenschappelijke regelingen.

4. Meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum (Beeldvormend)                                                          
5.  Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

(Beeldvormend)   
                                                                                                                                                                
Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord voeren 
over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor niet-geagen-
deerde 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 waar-
over een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden 
ingediend.

Agenda raadsvergadering

Dinsdag 26 februari 2019, aanvang 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Blaricum
• Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
• Groot onderhoud Sluis Blaricummermeent
• Dashboard informatieveiligheid 2018

U kunt de stukken raadplegen via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen). De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het ge-
meentehuis van Blaricum.

VOORDRAGEN KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING IN 2020

Kent u een plaatsgenoot die een bijzondere functie in de sa-
menleving bekleedt? Draag hem of haar dan voor als ontvanger 
van een lintje bij de algemene decoratieverlening in 2020. Let 
op: de aanvraag moet uiterlijk 15 juli 2019 bij de gemeente zijn 
ingediend.

Tussentijdse gelegenheid
Een onderscheiding mag ook op een ander moment worden uitgereikt, bijvoor-
beeld ter gelegenheid van een jubileum van een gedecoreerde van een vereniging. 
Dit moet u uiterlijk een half jaar vóór de datum van uitreiking bij de burgemeester 
aanvragen.

Aanvraagformulier en meer informatie
U kunt een plaatsgenoot voordragen via een aanvraagformulier dat u naar de ge-
meente stuurt. Het formulier vindt u op www.blaricum.nl (Bestuur > College van 
B&W > Koninklijke Onderscheidingen) en op www.lintjes.nl Voor informatie over 
hoe u iemand kunt voordragen, kunt u contact opnemen met het bestuurssecreta-
riaat, via tel. 035 - 751 32 25.

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t

Losse stoeptegel, overhangend groen of straatverlichting stuk? Als u het meldt dan 
herstellen wij het. U kunt uw melding doen via www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Melding openbare ruimte). Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, de exacte loca-
tie en indien van toepassing het nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze gegevens 
niet, meld het dan telefonisch via 14 035. Het meldpunt is bereikbaar op maandag tot 
en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

  

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

of via telefoonnummer 14 035

  

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

of via telefoonnummer 14 035

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

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER EN FACEBOOK

GEMEENTENIEUWS
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Joke Lanphen 

Partij: D66
Specialisatie: financiën, zorg en sociaal domein
Contact: j.lanphen@blaricum.nl

Gedeelde waarden
“Als dochter van een erfgooier ben ik geboren en getogen in Blaricum. Ik ben ruim 
dertig jaar huisarts en gezegend met twee zonen en kleinkinderen. Op politiek vlak 
ben ik al ruim vijfentwintig jaar bij D66, een partij met uitgangspunten die aanslui-
ten bij mijn eigen gedachtegoed. Laat mensen uitgaan van hun eigen kracht om te 
groeien en help ze waar nodig. Een harmonieuze samenleving creëer je door grond-
rechten te koesteren en gedeelde waarden te vinden die iedereen in grote lijnen 
aanspreken. Daar hoort ook bij dat je elkaar aanspreekt op dingen die niet kunnen. 
Dat gebeurt nu te weinig, omdat mensen vertrouwen op politie en BOA’s.”

Blaricum blijft Blaricum
“Ik zit sinds 2014 in de raad. Toen ben ik ook gestopt met mijn eigen huisartspraktijk 
in het dorp, waardoor ik tijd kreeg om het raadswerk te doen. Blaricum moet vooral 
een vriendelijk dorp blijven. Dit betekent dat je niet beknibbelt op groen en zorgt 
voor goede fietsverbindingen. Maar je kunt de ontwikkeling niet tegenhouden. Als 
geboren Blaricummer besef ik dit terdege. Ik heb het dorp in de loop der jaren zien 
veranderen. Blaricum kan de mooie dingen in stand houden, maar wel meegaan met 
de tijdsgeest. Voorzieningen zoals internet moeten goed zijn. Ondanks veranderingen 
blijft Blaricum altijd Blaricum, want het unieke DNA van het dorp zal nooit vergaan. 
Verder heeft de moderne gemeente ook een zorgtaak die je heel serieus dient te ne-
men. Daarnaast streven wij naar de vorming van een nieuw type lokale democratie, 
waarbinnen invloed en inspraak van de inwoners vanzelfsprekendheden zijn.”  

Raadsleden stellen zich voor 

Satyamo Uijldert
Partij: Hart voor Blaricum
Specialisatie: sociaal domein, woonvisie, cultuur
Contact: r.uijldert@blaricum.nl

Schrijven en spiritualiteit
“Na op verschillende plekken te hebben gewoond, ben ik in 2001 weer neergestreken 
in mijn geboorteplaats Blaricum. Ik heb psychologie gestudeerd en heb een grote 
belangstelling voor spirituele zaken. Ook het schrijven kan ik niet laten. Die passie zit 
in de familie en vertaal ik in blogs en artikelen over spirituele en maatschappelijke 
onderwerpen. Daarnaast heb ik het blad De Kaarsvlam van mijn tante Mellie Uyldert 
voortgezet. Ik ben in 2002 in de Blaricumse politiek terechtgekomen, vooral vanwege 
discussies over een nieuwe school. Het geluid dat Hart voor Blaricum liet horen sprak 
me gelijk aan. In 2006 ben ik voor het eerst gekozen in de gemeenteraad.”

Wortel van de democratie
“De keuze voor Hart van Blaricum is een logische, want lokale partijen zijn de wortel 
van de democratie. In het begin van mijn politieke loopbaan stonden vooral groene 
onderwerpen en het tegenhouden van de verplichte tegenprestatie voor een uitke-
ring hoog op mijn agenda. Nu was het tegengaan van een fusie het hoofdthema. De 
gemeente groter maken gaat ten koste van de democratie. Volksvertegenwoordigers 
komen verder van de burger af te staan. Het argument van meer bestuurskracht is 
vaak een wassen neus. Ik ben geen liefhebber van het Noord-Hollandse provincie-
bestuur en ben van mening dat Het Gooi beter past bij Utrecht. Lokaal is er wel een 
goede samenwerking. Het leuke aan de politiek is dat je elkaar tijdens een debat 
hevig kan bekritiseren, maar daarna weer gewoon prettig met elkaar omgaat.” 

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

Discriminatie en ongelijke behandeling? Meld het!

Bent u gediscrimineerd of bent u getuige geweest van discriminatie? Wilt u er iets 
aan doen, maar weet u niet wat? De medewerkers van Meldpunt Discriminatie van 
Versa Welzijn kunnen u ondersteunen en advies geven. Zij registreren uw melding en 
als u het wilt, nemen ze uw melding in behandeling.

Waar gaat discriminatie over?
Discriminatie is het ongelijk behandelen 
van mensen op basis van kenmerken die 
er helemaal niet toe doen: afgewezen 
worden voor een baan omdat iemand te 
oud is, toegang geweigerd tot een café 
vanwege de huidskleur, uitgescholden 
worden omdat iemand homoseksueel 

is, et cetera. Als iemand zonder rijbewijs 
solliciteert naar een baan als vracht-
wagenchauffeur, dan is het terecht dat 
iemand daarvoor wordt afgewezen. Het 
is anders als iemand wordt afgewezen 
vanwege de leeftijd, een handicap of de 
huidskleur.

Melden is belangrijk
Het is zinvol en belangrijk om uw erva-
ring te melden. Dit maakt het mogelijk 
om inzicht te krijgen in waar, hoe vaak 
en in welke vorm discriminatie voorkomt 
(op provinciaal, landelijk en Europees 
niveau). Op basis hiervan kunnen dan 
weer verdere stappen gezet worden in 
de strijd tegen discriminatie. Zo zetten 
we samen een streep door discriminatie!

Het meldpunt
Meldpunt Discriminatie van Versa Wel-

zijn is een onafhankelijke voorziening en 
is er voor de gemeenten in de Gooi- en 
Vechtstreek. Het meldpunt is telefonisch, 
per brief of via e-mail bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Telefoon: 035 - 683 01 54 
of 0900 - 235 43 54. Bezoekadres (op 
afspraak): Larenseweg 30 (1221 CN) in 
Hilversum. Postadres: Postbus 1463, 
1200 BL Hilversum. En e-mail: 
discriminatie@versawelzijn.nl Anoniem 
melden is mogelijk.
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Familieberichten

Overleden
05-01-2019  Maria (Rie) Beek, 

geboren 03-02-1923
06-01-2019  Wilhelmus Gerardus 

Johannes (Wim) Loman, 
geboren 27-01-1940

18-01-2019  Elisabeth Maria (Bep) 
Brits-de Jong, geboren 
27-01-1933

Geboren
12-12-2018 Sam Marten Kleingeld
14-12-2018  Kamila Olena Johanna 

Ter Weijden
17-12-2018 Elin Fay Bouhuys
23-12-2018  Fleur Juliette Christina 

Janine Kaarsgaarn
06-01-2019 Noah Daan Plagge
12-01-2019 Jim George Ellen Roex

Gehuwd/partnerschap
17-12-2018  Cornelis Joannes 

Spoorman en Kelly 
Egbers

 Colofon
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Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl 

o.v.v. ‘hei & wei bezorging’. U kunt op 
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www.heienwei.nl

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Oog op Blaricum bestaat tien jaar

door Frans Ruijter
Op 15 februari 2009 begon onze plaatsgenoot Peter van Rietschoten met zijn 
site Oog op Blaricum. Het doel was en is nog steeds, de mooie en niet zo mooie 
kanten van Blaricum fotografi sch vast te leggen en daarover zo nodig een 
discussie op gang te brengen. De bedoeling is ook de Blaricummers te laten 
beseffen dat we zuinig moeten zijn op wat we hebben en dat we daar naar de 
toekomst toe zo verstandig mogelijk mee om moeten gaan. 

In de afgelopen tien jaar is er een schat 
aan informatie bij elkaar gefotografeerd. 
Het gaat om ruim 18.000 foto’s, gemaakt 
in de verschillende delen van de gemeen-
te. Er valt op te zien dat de tijd soms stil 
is blijven staan, maar ook dat er heel veel 
is veranderd sinds februari 2009.  
Om dat aan eenieder te tonen, organi-
seert Oog op Blaricum een presentatie 
uit dit fotobestand op vrijdag 15 februari 
in het Vitusgebouw. 

Zonodig zullen Peter en Frans de circa 
300 foto’s van commentaar voorzien. 
Wilt u zien hoe Blaricum wel én niet is 
veranderd de laatste tien jaar, dan is die 
avond vrij houden een heel goede keuze. 
Graag tot dan. 

Aanvang 20.00 uur.
Zaal open om 19.30 uur. 

Toegang gratis. 

 Dorpsagenda
EXPOSITIES
Historische Kring t/m 27 april  expo-
sitie van winkeltjes uit vroegere tijden. 
Openingstijden: don 20.00-22.00 uur en 
zat 14.00-16.00 uur. 
www.historischekringblaricum.nl.
Singer Laren t/m 17 maart Window 
of Opportunity. Een serie presentaties 
waarin een jonge getalenteerde beeldend 
kunstenaar een kunstwerk maakt voor 
het monumentale raam in de gevel van 
het theater en dat van buitenaf te zien is. 
t/m 17 april Out of Offi ce - Kunstschatten 
uit bedrijven. Ruim 150 zelden getoonde 
kunsthistorische hoogtepunten uit diver-
se Nederlandse bedrijfscollecties. 
www.singerlaren.nl.

WELZIJN/ CULTUUR
Begrafenis en Crematie Onderneming 
Van Vuure iedere eerste dinsdag van 
de maand van 16.00-17.00 uur inloop-
spreekuur voor alle informatie over het 
laatste afscheid. Eemnesserweg 11 La-
ren. 

Wereldgebedsdag Welkom, God nodigt 
je uit! Dit is het thema van de jaarlijk-
se viering van de Wereldgebedsdag die 
gehouden wordt op vrij 1 maart 19.00-
20.00 uur in de Schoter Wakkerendijk 66 
Eemnes. Wereldwijd wordt op 1 maart in 
183 landen voor Slovenië gebeden. Een 
groep vrouwen van verschillende kerken 
in Slovenië hebben de dienst samenge-
steld, tijdens de dienst wordt er een col-
lecte gehouden voor verschillende pro-
jecten in Slovenië. 
Papageno Huis Koffi econcerten in fe-
bruari iedere zondag van 11.30-12.30, 
entree € 8,-. 10 feb Patrícia Silva (kla-
rinet), Alice Allegri Rodríguez (fl uit), 
Ludovico Asnaghi (hobo), Maria Yañez 
Ocaña (fagot) en Fede Cuevas Ruiz 
(hoorn), 17 feb Maximiliano Segura 
Sanchez Trio, 24 feb Nadav Katan 
(piano). Tickets www.papageno.nl/
papageno-huis/activiteiten/
papageno-koffi econcerten.
SeniorWeb 12 februari: Kennismaken 
met iPad en iPhone, 3 dagdelen 14.00-

16.00 uur, € 40,-. 7 maart: Kennismaken 
met de Tablet (Samsung, Acer, Sony, 
Asus etc.) 3 dagdelen 14.00-16.00 uur, 
€ 40,-.11 maart: Windows uitgebreid 
verkennen, 5 dagdelen 09.30-11.30 
uur € 60,-. 13 maart: Google Foto’s, 4 
dagdelen 09.30-11.30 uur,  € 50,-. 18 
maart: Digitale Nalatenschap, 2 dagde-
len 14.00-16.00 uur, € 25,- 27 maart: 
Videobewerking, 1 dag 09.00-16.00 uur, 
€ 70,-  incl. lunch. meer informatie op 
www.seniorweblarennh.nl of bel 06-
46175271. Alle activiteiten vinden plaats 
in Johanneshove, Laren.
Cursus Onbewuste verrassingen met 
Zelfhypnose zelfhypnose werkt krachtig 
om jezelf te beïnvloeden of om doelen 
sneller te bereiken, zoals: beter slapen, 
afvallen, minder drinken of roken. Daar-
naast is zelfhypnose goed te gebruiken 
voor pijnbestrijding en een snelle me-
thode om meer rust en energie te krij-
gen. Data: 25 feb, 4, 11 en 18 maart van 
19.30-22.00 uur. Kosten € 90,-. Bernard 
Ligtenberg bernard@zielsveel.nl, tel. 

5316849 of https://www.zielsveel.nl/
contact.html 
Dorpsdiner Laren Rotary Laren-Bla-
ricum 2 juni in Laren. Rotary La-
ren-Blaricum nodigt organisaties uit 
om een voorstel in te dienen voor een 
lokaal project. Deze doelen zullen wor-
den ondersteund uit de opbrengst van het 
Dorpsdiner. Projecten kunnen worden 
aangevraagd in de categorieën cultuur, 
maatschappelijk, sport, natuur en zorg en 
welzijn/gezondheid. De voorkeur ligt bij 
projecten in Laren-Blaricum en Eemnes, 
die een bijdrage leveren aan de verbete-
ring van de maatschappelijke kwaliteit of 
betrokkenheid. Stuur uw voorstel voor 
15 maart naar dorpsdiner@outlook.com. 
Voor meer informatie 
www.rotary.nl/larenblaricum
Noodoproep Amnesty International 
van 10 maart t/m 16 maart wordt er ge-
collecteerd voor Amnesty International. 
Geef u a.u.b. op om in deze week langs 
de deuren te gaan. Al vast heel veel dank! 
Anne Kwantes 06-50961427. 
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Blaricums Gemengd Koor  www.bgk-koor.nl 

Blaricums Gemengd Koor

Van Wenen naar Venetië, Mozart - Vivaldi

Entreeprijs €15,-

Reserveren door overmaking naar NL75 INGB 0004 0686 93 t.n.v. Mw AME Teengs-Sutorius, 
met mededeling jubileumconcert.

Lex Barten dirigent, Karina Kantarova pianiste
Karin Brunt mezzosopraan, Dörte van Kooten sopraan

Bert Schalkx tenor, Tineke Bakker dwarsfluit

Zondag 10 maart 15.00 uur Johanneskerk te Laren

35 
jaar

Kunstcafé
Op 13 februari in het Vitusgebouw 
met een programma van zang (Lucette 
Snellenburg), beelden (Ton van der Lin-
den - kunstenaar) en een uitleg over de 
begintijd van de zendercommunicatie 
(door Cor Schaapherder en Peter Damen. 
Start 20.00 uur, er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd in de kosten van de 
avond.

Blaercom Jazz 
Café 
Het Blaercom Jazz Café op 17 februari 
met het unieke stemgeluid van Monique 
Rappa. Deze jazz-zangeres vertolkt op 
geheel eigen wijze jazz-standards uit de 
jaren ‘30 tot en met ‘60, en meer. Start 
15.00 uur, entree € 10,-, kaarten via 
info@blaercom.nl of via tel. 5314383.
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