
Oog voor voedsel, 
hart voor mensen
door Annette Horsman,
diaken Dorpskerk
In Nederland leven meer dan een mil-
joen mensen onder de armoedegrens. 
De voedselbanken helpen hen die het 
‘t hardste nodig hebben tijdelijk met 
voedselpakketten. 

Vanuit hun maatschappelijke betrok-
kenheid organiseert de diaconie van 
de Dorpskerk ieder jaar inzamelingen 
voor de voedselbanken. Zo ook op 24 
en 25 maart. U bent van harte welkom 
op 24 maart van 09.00-10.00 uur in de 
Dorpskerk. Voorafgaand aan de dienst 
kunt u de goederen afgeven in de kerk. 
Mocht u verhinderd zijn: op 25 maart is 
er nog een mogelijkheid: de kerk is voor 
dit doel geopend van 14.00-15.00 uur. 
Wat kunt u brengen? Er is veel behoef-

te aan: fi lterkoffi e, groente in blik, thee, 
vleesconserven, broodbeleg (houdbaar), 
pastasauzen, waspoeder en zonnebloem-
olie.

Hartelijk dank alvast namens de Dorps-
kerk en de voedselbanken!

Kruiskuilers
Zaterdag 30 maart is er een jubileum-
avond van Carnavalsvereniging de 
Kruiskuilers. 

De zaal in het Vitusgebouw is open om 
20.00 uur en het programma start om 
21.00 uur met een voorstelling gegeven 
door de Kruiskuilers zelf en rond 22.30 
uur volgt er een verrassend live optreden 
van een vijf-persoonsband van de catego-
rie A-artiesten. Het belooft een bijzonder 
vermakelijke avond te worden waarvoor 
kaarten à € 15,- besteld kunnen worden 
bij: Nico de Jong 06-54954136, Klaas 
Vos 035-5313471 of  Stef van den Bergh 
06-53271637 en aan de zaal. 

Een bijzondere bewoonster van 
Jagtlust
door Finette Bönker
In de laatste wijk in aanbouw in de Blaricummermeent zijn ook al her en der 
palen met straatnaambordjes geplaatst. Op een daarvan staat Harmsen van 
Beeklaan. Harmsen van Beek was een zeer bijzondere Blaricumse tekenares, 
dichteres en schrijfster. 

Voluit geheten Frederike Martine (roep-
naam Fritzi) ten Harmsen van der Beek. 
Van 1954 tot 1971 bewoonde zij de villa 
Jagtlust aan de Eemnesserweg in Bla-
ricum, tegen Laren aan. Daar woonde 
ze met haar zoon Gilles en ook broer 
Hein(tje) had er een kamer. En altijd 
verbleven er beurtelings diverse kunste-
naars, meest schrijvers.

Fritzi
Fritzi is geboren in 1927 in Blaricum, 
in de villa op het Achterom 13, waar 
de kunstschilder Evert Pieters heeft ge-
woond. Ook Marten Toonder was enige 
tijd bewoner van deze villa.
Haar ouders waren Eelco ten Harmsen 
van der Beek en Freddie Langeler. Eel-
co was een bekend tekenaar, verdiende 
goed zijn brood met het maken van af-

fi ches en tekeningen voor kranten. Ook 
de reclamestrips van Flipje van Tiel zijn 
van zijn hand. Freddie was ook een bege-
nadigd tekenares; zij illustreerde vooral 
kinderboeken. Het tekentalent van Frit-
zi, en trouwens ook dat van broer Hein, 
kwam dus niet helemaal uit de lucht val-
len. Eelco en Freddie overleden al begin 
jaren ’50. Fritzi was net weer terug uit 
Frankrijk waar ze als au-pair had ge-
werkt en een paar jaar getrouwd is ge-
weest. Uit dat huwelijk had ze een zoon, 
Gilles. Met Hein en Gilles woonde ze 
eerst nog korte tijd in het ouderlijk huis 
aan de Torenlaan in Laren, waar het ge-
zin eerder naar toe was verhuisd. In kor-
te tijd werd de erfenis van hun ouders er 
doorheen gejaagd. Zowel Fritzi als Hein 
hadden het niet in zich om structuur in 
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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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www.barneveldzaken.nl
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Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner
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T. 020-4707521
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Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

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

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

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
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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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NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
vrolijk lachend het water uit komt                                                                                                                                   

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

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Let me tell you about the birds 
and the bees… 

door Anne Soutendijk
Het werd op een zaterdagochtend een onverwacht gezellige kennismaking in 
de boshut van de bijenschans Steegland. IJskoud was ‘t, mijn handen waren 
van dat kleine stukje nauwelijks in staat om ze vriendelijk te schudden met de 
aanwezige imkers.

De rook was al op afstand uit de schoor-
steen van het romantische verenigings-
gebouw naast begraafplaats De Woens-
berg te zien en ik dacht: ’Dat komt 
goed’! En het kwam méér dan goed; ik 
kreeg de beste plek voor de loeiende 
gietijzeren haardkachel, koffi e, gebak en 
enthousiaste verhalen. Het belangrijkste 
motto van die speciale zaterdag was ‘de 
mijt moeten we kwijt!’. En dat karwei, 
werd me uitgelegd, kan alleen geklaard 
worden tussen -5 en +5 graden. En dat 
was het!

Een ongenode migrant uit Oost Azië
De varraomijt, een spinachtige parasiet 
uit oorspronkelijk Oost-Azië, is een 
oranjekleurige mijt, die zich na zijn 
ongewenste entree in de westerse bijen-
wereld ook genesteld heeft in de korven 
van de bijenschans in 
Blaricum. Dáár staat 
ook de rij met korven 
waar de indringers veel 
schade opleveren. De 
mijt dringt op slinkse 
wijze de korven binnen 
en nestelt zich met zijn 
zuignappootjes aan de 
bij en zuigt zich vol 
met zoet bijenbloed. 
Uiteindelijk ‘melkt’ hij 
het hele bijenvolk uit en plant hij zich 
voort via de verpoppende honinglarve. 
Zo roeit de mijt vele bijenvolken uit. 
Behandeling met het voor bij én mens 
ongevaarlijke organische oxaalzuur (dat 
ook voorkomt in rabarber, spinazie, uien 
e.a. groenten) helpt voor een groot deel. 
De bij blijft echter vaak achter met in-
wendige beschadigingen en veel stress 
als gevolg van het vijandige bezoek. 

Mijt en mees zijn gek op ‘n 
eiwitrijk hapje
Die ochtend is er hard gewerkt om de bij-
envolken te redden. Mij werd uitgelegd 
dat imkeren veel voldoening geeft en de 

honingoogst in goede jaren de moeite 
meer dan waard is om lief en leed met je 
bijenvolken te delen. En dat je een grote 
bijdrage levert aan het voortbestaan van 
bijensoorten, maar ook aan het behoud 
van soorten groenten, fruit, bloemen en 
andere gewassen die belangrijk zijn voor 
ons menu. De belangrijkste vijanden 
van de bij zijn naast de mens een aantal 
vogels als specht, koolmees maar ook 
insecten als de bijenwolf, bijenluis, ke-
vers e.a. die allemaal gek zijn op een 
eiwitrijk hapje. Kortom het toverwoord 
in de natuur is ‘evenwicht in het sys-
teem’. 

De BEL is behoorlijk bij-vriendelijk
bezig
Na het spuiten van de kasten wordt in de 
boshut nagepraat onder andere over de 

ambities die de gemeente 
toont als het gaat om het 
behoud van de bijenvol-
ken voor het ecosysteem 
in onze omgeving. En 
er werd tevreden vastge-
steld dat Blaricum bij de 
bij-vriendelijkste dorpen 
van Nederland behoort. 
De raad ging onlangs 
unaniem akkoord met 
een bij-vriendelijk con-

venant dat op 20 mei 2019 in BEL-ver-
band samen met de imkers getekend zal 
worden. Wethouder Liesbeth Boersen 
legt uit: ‘We hebben een aantal aan-
dachtspunten voor de bij bepaald, die 
onze constante aandacht hebben zoals: 
bloemenmengsels langs wegen en ak-
kers, het planten van bloesem- en dracht-
bomen en ook bollen. En we hebben al 
herplantingsplicht van bomen. Maar het 
vrolijkst worden de hanging-baskets, vol 
met planten die favoriet zijn bij bijen. En 
heel populair en niet aan te slepen zijn 
de insectenhotels. We hebben deze aan 
alle recente nieuwkomers in Blaricum 
geschonken. Een groot succes.’

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

De heerlijke koeken

We waren op zoek naar het mi-
litaire verleden van mijn Duitse 
opa. Waar we maar weinig van 
wisten. Bij toeval vonden wij 
enkele ansichtkaarten, gericht 
aan oma. Geschreven tijdens het 
uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog. Waarop foto’s van opa, 
fi er te paard, met zijn huzaren-
regiment. Al gauw liepen we vast 
op het handschrift, één van die 
lastige oud-Duitse varianten. 
We belden een hoogbejaarde 
oudoom, met een lange buiten-
landse staat van dienst. Hij was 
geboren en getogen in Berlijn. 
Had ook een Duitse moeder. Het 
handschrift durfde hij wel aan. 
Wij waren welkom.
De weg naar Vlaanderen was 
ver en lang. Uiteindelijk be-
landden we in een gehucht met 
wat huizen en één groot, statig 
herenhuis. Ruim anderhalve 
eeuw oud. We kwamen terecht 
in een levend verleden. Statig 
interieur. Antieke stoeltjes en een 
chaise longue. Oude perzen op 
de vloer. Hoge ramen. Veel oude 
portretten aan de muren. Tot aan 
het plafond. Voorouders keken 
minzaam op ons neer. 
Een eenzame zonnestraal viel op 
oudooms gezicht. Mager, in een 
dikke, oude groene werkbroek, 
met jack. Ruige kleding voor 
ruig werk: zorgen voor paarden 
en bomen. 
Hij zei weinig. Een lief mens, wat 
stijfjes. Gastvrij had hij voor 
ons thee gezet. In een antiek 
Chinees theepotje. Met bijbeho-
rende theekopjes. Zó klein, dat 
de suikerklontjes er maar net in 
pasten.
Voorover gebogen begon oudoom 
aan een briefkaart aan oma. 
Zacht mompelend in zichzelf. We 
wachtten af. Intussen kijkend 
naar een schaaltje op tafel, met 
gevulde koeken. We durfden 
er niet om te vragen. Voelde 
ongepast. Oom mocht niet 
gestoord worden. Hij was de koe-
ken compleet vergeten. Na twee 
uur puzzelen schoot hij opeens 
overeind. Gaf het op. Het lukte 
niet. Ons bezoek was over. Hij 
moest zijn paarden voeren. Strak 
staarde hij naar buiten. Gebaar 
begrepen. Wij vertrokken, na 
een laatste blik op de heerlijke 
koeken, de donkere nacht in. Te-
rug naar óns heden en verleden.

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl
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Wij informeren u graag over de 
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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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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
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hun leven aan te brengen of aan een car-
rière te werken. Noodgedwongen moest 
de villa verkocht worden. 

Jagtlust
Fritzi had haar oog laten vallen op villa 
Jagtlust, toen dringend toe aan een flin-
ke opknapbeurt.Van de opbrengst van de 
villa in Laren kon Fritzi enige tijd voor-
uit en de huur van Jagtlust betalen. Ook 
al maakte Fritzi in opdracht tekeningen 
of illustraties, de inkomsten konden uit-
eindelijk niet de huur en andere uitga-
ven dekken. Dus zat ze snel weer aan de 
grond. Van de eigenaar mocht ze er voor-
lopig als ‘huisbaas’ blijven wonen. On-
dertussen had ze Remco Campert leren 
kennen en is zelfs een paar jaar met hem 
getrouwd geweest. Met hem kwamen 
ook zijn (schrijvers)vrienden op Jagt-
lust. Het was een voortdurend komen en 
gaan van allerlei genode en ongenode 
gasten. O.a. Gerard Reve kwam daar een 
tijdje geregeld over de vloer. Het leven 
op Jagtlust leek een groot feest! Tussen 
het feestgewoel door probeerde Fritzi 
nog wel aan tekenopdrachten te werken. 
Ook was, mede door Remco, ontdekt dat 
Fritzi geen onverdienstelijke dichteres 
was. In een geheel eigen, origineel taal-
gebruik schreef ze gedichten, maar ook 
proza. Dromerig, vol fantasie en soms 
onnavolgbaar. Zoals ze zelf ook was. Via 
haar vrienden werden gedichten van Frit-
zi gepubliceerd, o.a. in tijdschriften. 
Gedichten en proza van Fritzi zijn in 
2012 als verzameld werk verschenen met 
als titel In goed en kwaad.

Annejet van der Zijl
Over de periode dat Fritzi in villa Jagt-
lust woonde heeft Annejet van der Zijl 
het boek Jagtlust geschreven. Hierin 
staat hoe het eraan toeging in die jaren 
en wie daar allemaal kwamen. De eige-
naar van Jagtlust verkocht ondertussen 
de villa aan de gemeente Amsterdam. De 
voetbalclub Ajax had zelfs even belang-
stelling om het pand te kopen om als trai-
ningsonderkomen te laten dienen. Uit-
eindelijk werd de villa doorverkocht en 
moest Fritzi eruit. Via vrienden heeft ze 
een huisje in Groningen gekregen. Daar 
heeft ze gewoond tot aan haar dood in 
2009. De laatste jaren in groot verdriet, 
omdat haar zoon Gilles in 2006 overleed 
aan de gevolgen van aids. In 2018 is de 
biografie over Fritzi onder de titel He-
melse mevrouw Frederike verschenen, 
geschreven door Maaike Meijer. 

Zo vervallen als Jagtlust er toen bij 
stond, zo strak opgeknapt is het nu. Als 
ik erlangs kom, probeer ik me altijd even 
voor te stellen hoe het er in de jaren ’50 
en ’60 uitzag, wie daar rondliepen en hoe 
het eraan toe ging.

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
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Fritzi ten Harmsen van der Beek 
op Jagtlust

PaulO
PaulO heeft diverse marketingfuncties 
gehad, maar haalt de laatste jaren zijn 
voldoening uit het hoveniersvak. Het 
werken in tuinen en de kleurencombi-
naties die hij hierbij gebruikt, trigger-
den hem om de kwast te pakken. Zijn 
eerste kunstwerken waren vergeleken 
met de huidige portretten arbeidsin-
tensief en niet echt bevredigend. Pau-
lO: ‘Ik merkte dat ik vrijer wilde gaan, 
grovere penseelstreken gebruiken, 
grootser moest werken, met een fel-
ler kleurpallet.’ En zo ontstonden zijn 
grote expressieve en gepassioneerde 
werken. PaulO: ‘In mijn studio kan ik 
mijn inspiratie kwijt. Ik werk gefocust 
en zit in mijn eigen cocon. In een por-
tret probeer ik dat wat kenmerkend is 
voor de geportretteerde, vast te leggen. 
Dit kan een verhaal, emotie, houding of 
blik zijn. De reacties van mensen vind 
ik mooi, om te zien wat mijn werk met 
mensen doet, ik neem ze graag mee in 
mijn verhaal en ik merk dat mijn werk 
mensen raakt.’ De werken van PaulO 
zijn net zo extravert als PaulO zelf, met 
verve vertelt hij over zijn werk, zijn sa-
menwerking met Valentijn en de plan-
nen die ze hebben. 

Valentijn Zwanikken
Valentijn Zwanikken is Laarder en zijn 
atelier, dat dus ook door PaulO gebruikt 
wordt, heeft hij zelf gebouwd op de 
plek waar tot voor kort de houtzagerij 
van zijn vader was. De repeterende en 
contrasterende lijnen en vormen in de 
natuur, in de architectuur en in zijn vak 
als meubelmaker, alsmede de heden-
daagse vraagstukken zijn Valentijns in-
spiratiebronnen. Zijn materiaalkennis is 
enorm. Valentijn gebruikt dié materia-
len die passen bij zijn beeld dat hij voor 

ogen heeft, passend bij het gevoel dat 
hij met zijn werk wil uitdrukken. Hij 
gebruikt de verschillende technieken 
die nodig zijn om tot zijn verbeelding 
te komen. Ook fotografeert hij sommi-
ge van zijn objecten en creëert zo op die 
manier een ander kunststuk. Valentijn: 
‘Blijf zien, verwonder, denk na en blijf 
vooral vragen stellen: “Is datgene wat 
je ziet wel echt wat je ziet. Is het niet 
een aanname van wat je al kent?”  Zijn 
kunst zet aan om buiten de gebaande 
paden te kijken en als je denkt het door 
te hebben blijkt het misschien toch iets 
anders te zijn. Boeiend werk en met 
veel liefde gemaakt.

Creativiteit bloeit door verbinding
PaulO en Valentijn hebben een ge-
meenschappelijke interesse in kunst. 
Het creatief bezig zijn en projecten 
bedenken, deed hen drie jaar gele-
den besluiten om er samen tegenaan 
te gaan. Door hard te werken, zich te 
presenteren en te netwerken hebben 
PaulO en Valentijn zich een plek we-
ten te verschaffen in de kunstwereld. 
Samen hebben zij onder meer het 
unieke 4 meter brede artwork ‘Vida en 
Libertad’ gemaakt. Ook collega-kun-
stenaars willen zij dus een podium ge-
ven want PaulO en Valentijn zijn ervan 
overtuigd dat creativiteit bloeit door 
kunstenaars te verbinden. Zijzelf zijn 
daar een goed voorbeeld van. 

Informatie hierover is te vinden op 
hun sites: www.paulotto.nl en www.
valentijnlaren.nl. Studio PaulO is te 
bezoeken op zaterdag 12-17 uur en op 
afspraak en tijdens Atelierroutes. Stu-
dio DeKraanbaan is op koopzondagen, 
op afspraak en tijdens Atelierroutes te 
bezoeken. 

Even voorstellen… 
PaulO en Valentijn Zwanikken

door Gerda Jellema
‘Te bezichtigen in Laren: Van Gogh in het Singer en PaulO in ’t Bonte Paard en 
Mauve te Laren met Valentijn Zwanikken’. Humor kan het duo kunstenaars niet 
ontzegd worden en met veel enthousiasme stellen zij zich even voor: Paul Otto 
alias PaulO en Valentijn Zwanikken.

PaulO is een echte HBEL-ler: in Hui-
zen organiseert hij samen met Valentijn 
exposities voor andere kunstenaars. In 
Blaricum heeft PaulO sinds vorig jaar 
een eigen atelier in een oude Blaricumse 
boerderij: Studio PaulO  aan de Eem-
nesserweg 4, de creatieve ruimte voor 
hoofdzakelijk het schilderen. Eemnes 
is zijn woonplaats en in Laren werkt hij 

ook in het atelier van Valentijn. Valentijn 
is naast kunstenaar ook meubelmaker. 
Hij heeft zijn atelier in Laren: Studio De 
Kraanbaan aan de Zijtak 6. En daar wordt 
niet alleen schilderkunst beoefend, maar 
is juist een plek voor andere kunsttech-
nieken zoals beeldhouwen en fotografie. 
Blaricum is voor hem de inspiratiebron 
voor de schilderkunst.

PaulO (l) en Valentijn en hun ‘Vida en Libertad’
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Straatnamen verklaard…  Dwarslaan

door Frans Ruijter
Deze lommerrijke laan vindt men zowel aan de linker- als aan de rechterkant 
van de Huizerweg, vlak voor de grens met de gemeente Huizen. Hij loopt ‘dwars’ 
op de Huizerweg, hier dankt deze laan zijn naam aan. Beginnend aan de kant bij 
de Houtwal loopt hij in westelijke richting, steekt de Huizerweg over en verder-
op kruist hij de Oude Huizerweg. Daar voorbij ligt aan de linkerkant eerst het 
Kooltjespad en iets verderop de Bloemlandseweg. Voorbij de Bloemlandseweg 
veranderd de Dwarslaan in een smal half verhard pad, wat uitkomt op de Lage 
Laarderweg. Dit zandpad is tevens de grens met de gemeente Huizen. De Dwars-
laan is in totaal 656 meter lang.

Tegenover de Bloemlandseweg is zo’n 
15 jaar geleden een huis gebouwd, dat 
uit twee delen bestaat. Ze hebben dit 
huis dan ook heel toepasselijk ‘Dubbel 
en Dwars’ genoemd. Wat opvalt aan de 
Dwarslaan is de vreemde nummering. 
Dit komt doordat er in het verleden ver-
schillende huisjes tussen hebben gestaan, 
die alleen voor tijdelijke bewoning be-
doeld waren. Deze zijn in de loop der ja-
ren verdwenen, waardoor de nummering 
niet meer logisch is. Tussen de Houtwal 
en de Huizerweg vind je de nummers 12, 
14, 16, 18 en 49, 51, 53 en 55. Tussen de 
Huizerweg en de Lage Laarderweg zijn 
de volgende nummers 
te vinden: 1, 2, 4, 6, 8, 
10 en 29, 33, 39, 45a, 
en 47. Zeer opvallend 
is dat nr. 1 aan de even 
zijde is genummerd.

Zandgat
In de jaren vijftig van 
de vorige eeuw is de 
gemeente vuilnis gaan 
storten voorbij de 
Bloemlandseweg, aan 
de rechterzijde. Men 
deed dit in het zand-
gat van Manus van der 
Heiden. Dit gat was op 
sommige plaatsen ruim 
twintig meter diep. In 
1972 is deze vuilstort 

gesloten voor het storten van grofvuil. 
Met het storten van huisvuil was men al 
enkele jaren eerder gestopt. Sinds die tijd 
wordt het afval naar het overlaadstation 
in Hilversum gebracht.  

Boomplantdag
De berkenbomen in de bermen tussen de 
Huizerweg en Oude Huizerweg zijn in 
maart 1964 geplant ter gelegenheid van 
de Nationale Boomfeestdag. Als zesde-
klasser van de Bernardusschool heb ik 
daar zelf, nu vijfenvijftig jaar geleden, 
aan mee mogen werken om deze laan een 
mooi groen imago te geven.

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

rin laan 8-10
1261   laric m
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www.sme eri erg .nl
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GROENAF VAL EN A /B /C HOUT.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

Groep 8 in de schijnwerpers

door Marloek de Greeff
In 2019 vertellen leerlingen uit de laatste groep van de basisschool van de scholen 
in Blaricum hoe ze denken en hopen dat hun leven er uit gaat zien na groep 8. 
Gianluca Floris zit op OBS de Bijvanck.

Wie ben je?
Ik ben Gianluca. Mijn naam is Italiaans 
omdat de familie van mijn vader Itali-
aans is. Ik woon samen met mijn ouders 
en zusje.  

Wat vind je leuk aan deze school?
Ik woon vlakbij school, dus ik kan er 
lekker lopend heen! En ik vind dat ze 
een goed leersysteem hebben. Er zijn 
veel hulpjuffen die je kunnen helpen 
met rekenen, spelling, taal en Engels. 
Als het nodig is, leggen ze dingen apart 
aan me uit. En ik ben ‘chef schuur’. Dat 
betekent dat ik de deur van de schuur 
waar de fietsjes in staan opendoe en 
ervoor zorg dat alles weer opgeruimd 
wordt. Op school kennen ze me en we-
ten ze dat ik dat soort dingen goed kan.

Is groep 8 bijzonder?
Niet echt vind ik. Het enige is dat je 
weet dat je nu in het laatste jaar zit. Aan 
de ene kant heb ik zin in een nieuwe 
school, maar aan de andere kant niet. 
Ik zit al vanaf groep 1 op deze school 
en ik mag alle juffen en meesters heel 
erg, dus het is jammer om daar weg te 
moeten. Maar een nieuwe school is ook 
leuk natuurlijk. 

Wat ga je na groep 8 doen?
Vandaag heb ik toevallig allemaal infor-
matie over mijn nieuwe school gekre-
gen. Ik ga naar de Gooise Praktijkschool 
in Hilversum. Ik ben er al geweest en 

weet hoe ik daar kom met de bus vanaf 
Blaricum. Volgens mij is een schooldag 
leuk daar met praktijkvakken als ko-
ken, bakken of kleding  ontwerpen. Je 
kunt er ook dingen leren als werken met 
dieren of tuinieren. En er is een soort 
supermarkt op school, waar je kunt oe-
fenen om goed met klanten om te gaan. 
Wat ook cool is: als ik op mijn nieuwe 
school begin, gaan we meteen op kamp. 
En er zijn leuke feesten, met kerst een 
gala en ook iets met Valentijnsdag.

Heb je hobby’s?
Ik vind het leuk om te gamen, te teke-
nen en te koken. Met mijn moeder werk 
ik aan een kookboekje. Toen mijn oma 
overleed, wisten we eigenlijk niet hoe 
ze de dingen maakte die we zo lekker 
vonden.  Dus als we nu iets maken, 
schrijven we het op en bewaren we het 
recept. Het wordt eigenlijk een fami-
lie-receptenboek.

Weet je al wat je later wilt worden?
Vroeger wilde ik astronaut worden. Of 
meester, omdat je dan bijna elke dag 
een traktatie krijgt, ha, ha. Nu wil ik 
heel graag patissier worden. Het liefst 
met een eigen bedrijf, maar ik ga eerst 
goed leren bakken natuurlijk en bij een 
bedrijf werken. Volgens mij kun je op 
mijn nieuwe school helpen met crois-
santjes en andere dingen bakken voor 
in de kantine. Dus daar kan ik al veel 
leren!

Google
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Ecoducten; een dure grap of goed voor het behoud van 
de natuur?
door Anne Soutendijk
Gerrit Kremer, regiobeheerder van 
GNR, Goois Natuur Reservaat (3000 
ha), gaat er eens breeduit voor zitten. 

‘We hebben net een reorganisatie gehad 
waardoor het Goois natuurgebied nu in 
drie grote gebieden is ingedeeld. Deze ge-
bieden worden in de toekomst aan elkaar 
gekoppeld door ecoducten en doorgan-
gen, en er moeten nog enkele gebieden 
gekoppeld worden door faunagoten. Doel 
is de wilde dieren die in onze gebieden 
voorkomen van noord naar zuid en van 
west naar oost doorgang te geven van het 
ene naar het andere gebied. Dat is in lijn 
met de eco-doorgangen vanuit Duitsland 
en België. Zoals Europa grensvrij is voor 
Europeanen, zo is dat nu ook voor de wil-
de dieren. De bedoeling van dat “vrije 
verkeer” is om ze te behouden en te be-
schermen. Het gaat dan over zoogdieren 
zoals vossen, dassen, egels maar ook pad-
den, hagedissen en andere reptielen. En 
groot wild als zwijnen, herten en reeën 
zijn hier op trektocht’. 

De wolf eet fastfood en reist snel door
En hoe zit dat dan met de wolf? Komt die 
straks ook naar de Tafelberg? ‘De wolf is 
een roedeldier en de jongen zoeken een 
eigen territorium, dat zijn de trekkers. 
De doorgang moet onbelemmerd zijn, 
omdat de bestaande gebieden te klein 
zijn, weinig voeding bieden en ze zich 
er niet kunnen vestigen om voor nage-
slacht te zorgen. De wolf loopt zo maar 
100 km in een nacht. De wolf komt (nog) 
niet in het Gooi voor, maar als hij zich 
hier zou vestigen, verandert zijn leef- en 
eetgedrag. Nu doodt hij schapen en eet 
er weinig van. Hij trekt door. Als wij op 

reis zijn eten we snel langs de weg in een 
fastfoodrestaurant. Zo leeft de wolf nu. 
Het Gooi is hem véél te druk. Maar in 
Drenthe en op de Veluwe is hij al gespot. 
Daar zou hij zich wel kunnen vestigen.’ 

Donkere doeken langs de wegen
‘Reeën zie ik hier nu zelfs langs het 
fietspad staan, ze wennen aan mensen. 
We doen er veel aan om ze te houden, 
door bijvoorbeeld donkere doeken op 
ooghoogte langs de hekken van de 
snelwegen (A27 en Boissevainweg) te 
plaatsen. Als “verduistering”, wild heeft 
duisternis nodig, licht parallelliseert en 
verstoort de dieren. En nog worden er 
jaarlijks veel reeën en andere zoogdie-
ren doodgereden. Dus ja, de ecoducten 
hebben een positief effect op de migratie 
van wild. Er zijn nu 1725 veilige door-
gangen in Nederland gerealiseerd.’

Honden zijn onruststokers! 
Houd ze onder appel!
Ook al realiseren we doorgangen vanaf 
Duitsland tot door heel Nederland, de 
mens blijft naast de loslopende hond de 
grootste bedreiging voor wild. ‘Nu ko-
men we op het terrein van de boswachter. 
Hoe vaak heb ik bekeuringen gegeven 

voor loslopende honden. Overal staan 
borden. De bekeuring is ruim € 100,-. 
Toch lopen er nog te veel honden on- 
aangelijnd en ook de hondenuitlaat-ser-
vices houden zich vaak niet aan de regels. 
En als een hond eenmaal bloed heeft ge-
proefd, blijft het jachtinstinct! Je moet ze 
opvoeden. Eigenlijk geldt hetzelfde voor 
ruiters en mountainbikers. Ze horen op 
de aangegeven paden. Zij die zich niet 
aan de regels houden, verpesten het voor 
de mensen die dat wel doen.’ 

En de padden en hagedissen
Voor padden en hagedissen zijn in het 
hele natuurgebied paddenpoelen, tunnels 
en geleidingsschermen gemaakt (o.a. on-
der de Boissevainweg en bij het ecoduct 
bij Hoog Laren). ‘We hebben eerst met 
emmers onder zandbruggetjes gewerkt. 
Dan vielen ze in het seizoen (februari/
maart is de paddentrek)’s nachts in de 
emmers en vrijwilligers kwamen die de 
ochtend erna legen aan de andere kant.’ 

Op https://gnr.nl zijn brochures te vinden 
met informatie over vergunningen voor 
paardrijden, regels voor honden, routes 
en regels voor mountainbikers, dagrecre-
anten, fietsers etc. 

Blaricum Toen…  Huizerweg 8
door Frans Ruijter
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwamen veel Belgen 
als vluchteling naar ons land. Eén van hen was L.J. Roegiest, na 
wat omzwervingen kwam hij in Blaricum terecht en begon op de 
hoek Meentweg-Huizerweg een autogarage. 

In mei 1926 vestigde hij zijn bedrijf in het 
nieuw gebouwde pand aan de Huizerweg 
8. In 1962 paste hij zijn garagebedrijf ge-
heel aan de eisen van toentertijd aan en 
kreeg ter gelegenheid hiervan het dealer-
schap van Citroën automobielen en de in 
die tijd populaire Panhard motoren. Met 
zijn vrouw ging hij wonen op Huizerweg 
52. Hun zoon Willy heeft in de jaren vijf-
tig verschillende keren meegedaan met de 
Rally van Monte Carlo. Roegiest overleed 
op 77-jarige leeftijd in 1968.

Dorpssuper
In 1965 nam Opeldealer Van Voorden de 
garage over. Hij zette een kleine twintig-
tal jaren het bedrijf in afgeslankte vorm 

voort in Laren aan de 
Remiseweg en hield in 
Hilversum aan de Ze-
verijnstraat haar hoofd-
vestiging. In 1985 werd 
Albert Heijn eigenaar 
van het pand en in 1989 
verkreeg Rien Ton de 
leiding over deze franchi-
sevestiging. In 1999 had 
hij de winkel tien jaar 
onder zijn hoede en dat 
werd groots gevierd. De 
leeggekomen bakkerij en 
winkel van buurman Paul Frank werd aan 
de Albert Heijn-winkel toegevoegd. Rien 
heeft een stapje terug gedaan; zijn dochter 

Marieke en haar man Gerard Dorrepaal 
geven nu leiding aan het geweldige team 
van onze dorpssuper. 

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
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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
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Van inspiratie tot schrijfcreatie

door Marloek de Greeff
Heeft Blaricum nu géén bibliotheek of juist twéé? De bibliotheek Huizen-
Laren-Blaricum is ook van Blaricum en  heeft vestigingen in Huizen en Laren. 
Inwoners van Blaricum hebben de luxe om te kiezen uit twee dus; ze kunnen 
gebruik maken van het aanbod van beide bibliotheken. 

In de vestigingen aan Plein 2000 in Hui-
zen en in het Brinkhuis in Laren verzorgt 
Marjan Leunissen Schrijfcafés en cur-
sussen creatief schrijven. Twee keer in 
de maand schuiven mensen aan de lees-
tafel aan en laten zich verrassen met een 
schrijfprogramma van twee uur. Marjan 
haalt de inspiratie voor de lessen uit al-
ledaagse dingen. Ze neemt bijvoorbeeld 
grote foto’s mee. Iedereen kiest een foto 
en maakt opdrachten aan de hand van 
wat erop staat. Marjan zorgt ervoor dat 
je door een andere bril naar de foto kijkt 
en dat alle aanwezigen aan het eind van 
de avond een mooi schrijfproduct heb-
ben. De verrassende oefeningen zorgen 
ervoor dat mensen op gang komen en 
met plezier gaan schrijven. Wie wil, mag 
het schrijfsel delen met de anderen om 
feedback te krijgen. Zo leert iedereen 
spelenderwijs steeds creatiever en beter 
een eigen verhaal te schrijven. 

Het creatieproces
Marjan heeft de Academie voor schrijfdo-
centen in Amersfoort gedaan. Daar heeft 
ze allerlei methodieken geleerd om vrij 
te leren denken. ‘Echt iedereen kan door 
de associatie oefeningen die ik aanreik 
losser leren schrijven en tot mooie tek-
sten komen’, zegt Marjan. Elke keer zijn 
het thema en de werkvormen die Marjan 
kiest anders. ‘Ik gebruik beelden, muziek, 
teksten en geuren om het schrijfproces bij 
mensen in gang te zetten. Ik heb een keer 
geurpotjes gemaakt voor een autobiogra-
fisch thema. Met geuren als boenwas, ap-
pel met kaneel en groene zeep. Vanuit een 

herinnering die naar voren kwam door de 
geur uit een potje, creëerden mensen een 
verhaal. Met de teksten die door de ver-
schillende oefeningen op papier kwamen, 
maakte iedereen uiteindelijk een rondeel. 
Dat is een oude dichtvorm. Geur zet een 
luikje open; er worden dan echt prachtige 
gedichten gemaakt.’ 

Schrijfgroepen
Deelnemers aan het Schrijfcafé om-
schrijven de avond als ‘lekker los ge-
komen’, ‘een avond met passie’ en ‘ik 
heb met heel veel plezier iets moois 
gemaakt’. De schrijfgroepen zijn heel 
verschillend. Er komen mannen en vrou-
wen, mensen die vaker komen, maar ook 
iemand die gewoon een keertje komt. De 
één schrijft vaker, een ander kan hulp 
gebruiken om het verhaal meer vanuit 
een flow op papier te krijgen. Marjan 
neemt mensen mee op hun eigen niveau: 
‘Iedereen komt aan zijn trekken!’ Naast 
de ‘losse’ Schrijfcafés geeft Marjan ook 
verschillende cursussen creatief schrij-
ven van zes lessen. In de les beginnen 
de groepen aan een opdracht en werken 
die thuis verder uit. In de volgende les 
krijgen ze feedback van Marjan en de 
groep. Er kunnen maximaal acht mensen 
meedoen aan een Schrijfcafé of cursus. 
‘Met acht deelnemers is er voor ieder-
een voldoende aandacht en kunnen we 
tussendoor naar elkaars oefenteksten 
luisteren. De Schrijfcafés zijn populair, 
daarom vraag Marjan Schrijfcafébezoe-
kers zich aan te melden op haar website 
www.schrijfcreaties.nl

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.
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De Bijvanck veertig jaar
door Sybert Blijdenstein
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaam-
heden in de Bijvanck. De eerste woningen werden in 1974 opgeleverd. Dat is
een goede veertig jaar geleden. Reden voor hei & wei om aan de boeiende
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.   

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

Marjan Leunissen inspireert tot schrijfcreaties

Jaap Raven en Gijsbertje Raven-Puijk  

door Frans Ruijter
Op deze foto van de Verbindingsweg, die bijna een eeuw geleden is gemaakt, 
ziet u links de Middenweg en rechts de Zwaluwenweg. De boerderij links op de 
foto was van het echtpaar Jaap Raven (1874-1947) en Gijsbertje Raven-Puijk 
(1875-1962), zij werd in de volksmond ‘Gijp’ genoemd. Jaap was een broer van 
mijn oma en reed met een Russisch paard, wat hem de bijnaam ‘Jaap de Rus’ 
opleverde. 

Op 16 maart 1918 overleed mijn opa, 
Cornelis Ruijter, op 54-jarige leeftijd aan 
de gevolgen van de Spaanse griep. Hij 
was zelfstandig rietdekker, waardoor de 
inkomsten wegvielen. Mijn oma, Griet-
je Ruijter-Raven, had een beperking aan 
één van haar armen en mijn vader Gijs 
Ruijter was enig kind, toen pas vier jaar 
oud, en zo werden zij aan de ‘steun’ over-
geleverd, die in die tijd niet veel voor-
stelde. Ze konden gelukkig bij Jaap en 
Gijp, die zelf geen kinderen hadden, on-
derdak krijgen. Na Jaap zijn overlijden is 
Gijp er blijven wonen en verhuurde zij 
woonruimte aan net getrouwde stellen. 
Zo hebben onder andere 
de postbode Jacob Vos 
en zijn vrouw Emmy 
Vos-Post en Ben Albers 
en Annie Albers-Borsen 
daar ruimte gehuurd. 

Tante Gijpie
In 1957 kocht de gemeen-
te de boerderij, met het 
doel de Openbare Lagere 
School uit te breiden met 
twee lokalen. De kosten 
waren geraamd op 75.000 
gulden. In 1958 stond de school er ook 
daadwerkelijk. Gijp verhuisde naar Soest 
in een tehuis. Samen met mijn vader ben 
ik er nog weleens op bezoek geweest. 
Op de fiets, ik achterop, als kind vond 
je Soest wel erg ver weg klinken. Wat ik 
mij als kind er nog van kan herinneren, 
was dat tante Gijppie daar absoluut niet 
gelukkig was. Zij miste Blaricum. Zij is 

in Soest overleden en in Blaricum, op het 
RK-kerkhof, begraven.  

De Kapschuur
In 1987 werd dit gedeelte van de school 
omgebouwd tot brandweerkazerne. De 
brandweer huisvestte zich daar tot me-
dio 2009, hierna nam de school het weer 
in gebruik als tijdelijke locatie, waar-
na Maja Boot het als atelier gebruikte. 
Het staat nu alweer geruime tijd leeg 
en het terrein dient op het moment als 
tijdelijke opslag voor verschillende 
wegwerkzaamheden in het dorp. Hier-
na zal het worden gesloopt, om ruim-

te te maken voor zeven sociale huur- 
woningen ten behoeve van senioren. B&W  
hebben besloten om, op advies van de 
straatnamencommissie, de weg die naar 
deze toekomstige woningen komt te lo-
pen, de naam De Kapschuur te geven. 
Zo houden we het agrarische histori-
sche verleden in de straatnaamgeving  
levend. 

FO
TO

 A
N

N
E

M
IJ

N
 L

E
U

N
IS

S
E

N

Hei&wei_nr517.indd   6 05-03-19   12:18



Atletiekvereniging Zuidwal

door Nelliëtte van Wijck
Aan de rand van de Blaricummermeent ligt een prachtige atletiekbaan beho-
rend bij Atletiekvereniging Zuidwal. Aan het woord is Carola de Bruin, sinds 
jaren actief lid en vrijwilliger van deze atletiekvereniging.

‘Van jong tot oud, je vindt alle leeftijds-
categorieën bij deze atletiekvereniging. 
De jeugdatletiek is ingedeeld in drie 
leeftijdsgroepen; de kabouters (5 en 6 
jaar) leren  spelenderwijs de verschillen-
de atletiekonderdelen kennen. Dit geldt 
ook voor de pupillen (7 t/m 11 jaar). 
Als je junior wordt (vanaf 12 jaar), ga 
je kiezen welk onderdeel jou het meest 
aanspreekt. Er worden net als bij andere 
sporten verschillende wedstrijden geor-
ganiseerd waar de jeugdleden aan mee 
kunnen doen.’

Evenementen ook voor niet-leden
‘Er zijn twee jaarlijkse evenementen die 
ook bestemd zijn voor niet-leden, name-
lijk: de Trappenbergloop in maart en de 
Lidl Wolfskamerloop in oktober. De af-
standen van beide evenementen zijn gelijk, 
de parcoursen zijn echter verschillend. 
‘Wat veel mensen zich misschien niet re-
aliseren, is dat deze evenementen georga-
niseerd worden door 120 vrijwilligers van 
de atletiekvereniging. Zij zetten zich ieder 
jaar weer belangeloos in. Denk aan het uit-
zetten van de verschillende parcours, het 
opbouwen van de start/fi nish met elektro-
nische tijdwaarneming, de inschrijvingen 
en medailles verzorgen, het regelen van 
het verkeer, lunchpakketten, etc. Daarnaast 
worden de evenementen mogelijk gemaakt 
door veel plaatselijke ondernemers die de 
evenementen sponsoren.’

Verschillende loopsoorten
Nordic walkers en Wandelaars
Het belangrijkste uitgangspunt van dit 
sportonderdeel is het plezier hebben tij-
dens het sporten in een ongedwongen 

sfeer. Het lekker actief zijn in de bui-
tenlucht met een leuke club mensen. De 
loopsport vindt vaak plaats op de hei, in 
het bos of langs het randmeerstrand. De 
wandeling wordt vaak afgesloten met 
een lekker kopje koffi e.
Hardlopen ‘Start to Run’
Twee keer per jaar, in februari en in sep-
tember, is er een hardloopcursus. Na de 
cursus wordt door een Coopertest be-
paald met welke groep het nieuwe lid 
kan meedoen. Je kan dan doorstromen 
naar een van de hardloopgroepen.
Sporten met een lichamelijke beperking
Iedereen met lichamelijke beperking kan 
sporten bij Atletiekvereniging Zuidwal. 
Er zijn gediplomeerde trainers met licen-
tie en vijf hulptrainers, speciaal opgeleid 
voor deze doelgroep. Er kan op verschil-
lende niveaus getraind worden.

Nabije toekomst
‘Op dit moment is een groep trainers be-
zig met het ontwikkelen van clinics om 
bijvoorbeeld 10 km-lopers te helpen hun 
tijd te verbeteren of beter voor te berei-
den voor een groot hardloopevenement 
met langere afstanden. Deze clinics zijn 
ook voor niet-leden.’ Momenteel wordt 
de atletiekbaan gerenoveerd en wordt 
er een een multifunctionele sportzaal 
gerealiseerd. Deze sportzaal zal straks 
bestemd zijn voor mensen met een licha-
melijke beperking die bij slecht weer niet 
op de baan kunnen trainen. Verder zal de 
zaal gebruikt worden voor sport en spel 
en binnentraining. 7 september zijn alle 
werkzaamheden afgerond en is er een 
feestelijke opening. Iedereen is welkom!
www.avzuidwal.nl

Geen spiegels, maar obstakels

door Jan Greven
Ik fi ets nog wel eens over de Huizerweg naar het dorp. Bergafwaarts, lekker 
hard. Wel opletten. Uit iedere uitrit kan een auto komen. Sommige uitritten heb-
ben een verkeersspiegel. Ik vind dat prettig vanwege het overzicht. 

Op de hoek Smedenweg/Huizerweg is 
zo’n spiegel niet. Qua snelheid zit je daar 
op je top. ‘God zegen de greep’, denk ik 
altijd. Je bent pas zeker dat er niets aan 
komt, als het te laat zou zijn, als er wel 
wat zou aankomen. Sinds het Ronde Ta-
fel Gesprek van de Gemeenteraad van 
12 februari jl. weet ik waarom daar geen 
spiegel is. Het is beleid. 
Er was die avond één inspreker. Ze ver-
telde dat ze aan de Koggewagen in de 
Bijvanck woont. De Koggewagen is een 
lange, doodlopende straat, die toegang 
geeft tot zo’n honderd woningen. Als je 
vanuit de Viersloot de straat in rijdt, heb 
je meteen twee haakse bochten. Ze zijn 
onoverzichtelijk en soms gebeurt het dat 

automobilisten haar tuin gebruiken als 
uitwijkroute. Om daar iets aan te doen, 
wilde ze een door haar zelf gekochte 
verkeersspiegel bevestigen aan een lan-
taarnpaal. Die paal is van de gemeente. 
Die gaf geen toestemming. Verkeers-
spiegels zijn geen beleid, legde de wet-
houder uit. Bij mist en condensvorming 
kun je ze niet gebruiken. En ook als het 
donker is, heb je er niets aan. Er zijn 
klaarblijkelijk spiegels die geen licht 
weerkaatsen.  In de Koggewagen komen 
alleen buurtbewoners en hun bezoekers. 
De bewoners hebben de verkeerssitu-
atie dus in eigen hand. Als zij onder-
ling afspreken dat de auto in hun straat 
voortaan een gast is en niet langer een 
opperbaas, is de zaak geregeld. Helaas 
zo werkt het niet. Met sommige buurtbe-
woners, vertelde de inspreker, valt geen 
afspraak te maken. 

Door mijn ervaringen met de Eemnes-
serweg weet ik dat ze gelijk heeft. Sinds 
de weg een paar jaar terug is opgeknapt, 
is hij te smal om elkaar te passeren zon-
der vaart te verminderen. Gevolg: iede-
re tegenligger bepaalt de automobilist 
er bij dat hij niet alleen op de wereld 
is. Voor sommige weggebruikers is dat 
een moeilijk te verteren gedachte. Het 
heeft de Eemnesserweg vanwege alle 
kapot gereden zijspiegels de bijnaam 
Spiegelstraat opgeleverd.  In het begin 
maakte ik mij via de berm uit de voeten 
als er weer eens zo’n doordrukkende 
narcist in een grote SUV op me afstorm-
de. Sinds me dat door de scherpe hard-
stenen bermrand vier maal een nieuwe 

voorband gekost heeft, doe ik dat niet 
meer. 
Tegenwoordig zet ik in zo’n geval mijn 
auto stil en verander mezelf van ver-
keersdeelnemer in obstakel. En het helpt. 
Het idee domweg tegen een stilstaande 
auto te rijden omdat je alleen met jezelf 
rekening houdt, blijkt, tot nu toe moet ik 
er bij zeggen, een brug te ver. 

De inspreker van de Koggewagen gaat 
uit van een denkfout. Met een verkeers-
spiegel wil zij de overzichtelijkheid be-
vorderen. Ze moet juist het omgekeer-
de doen en meer onoverzichtelijkheid 
creëren. Bij voorkeur met obstakels. 
Niet het kind, de hond, of een andere 
weggebruiker moet risico lopen, maar 
de eigen auto. Want van al die vier 
houden sommigen van die laatste het 
meest. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail  info belcombinatie.nl

ebsite  www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail  sociaalwijkteam blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

V.l.n.r.: Wethouders Anne-Marie Kennis en Ton Stam, samen met 
Marijn Ton, Mirte Heeringa en Froukje Bogaard 

De gemeente gaat aan de slag om tot een dekkend AED-netwerk in Blaricum 
te komen. Met een dekkend netwerk willen we de overlevingskansen van 
mensen met een hartstilstand vergroten. De gemeente werkt hierin samen met 

tan, de uitvoerende partij voor het landelijke oproeps steem artslag u. p 
maandag 11 maart vindt een informatieavond plaats van 19.30 tot 21.00 uur in 
de Brandweerpost Blaricum.

INFORMATIEAVOND OVER AED-NETWERK 
OP 11 MAART

Mirte eeringa en Marijn on uit Blaricum en Froukje 
Bogaard uit Laren zijn dinsdag 26 februari gehuldigd 
vanwege hun schaatsprestatie afgelopen januari. De 
drie schaatsten honderd kilometer op de Weissensee in 

ostenrijk. iermee haalden ze geld op voor kate4AIR 
en Weissensee4Kids ( range Babies en Ronald McDonald 

uis).

De dames hockeyen in hetzelfde hockeyteam. Dinsdag na 
de training was een mooie gelegenheid voor wethouders 
Anne-Marie Kennis (Blaricum) en Ton Stam (Laren) om 
het drietal te verrassen met een Viking schaatspakket en 
entreebewijzen voor de hocke wedstrijd Nederland  Aus-
tralië dames op zondag 23 juni.

Wethouders huldigen drie jonge schaatstoppers

Start campagne verward gedrag 

Mensen kunnen om diverse redenen (tijdelijk) de grip op hun leven verliezen. Bijvoorbeeld door dementie, 
verslaving, schulden, verlies van woning of baan. Dit kan zich uiten in verward gedrag. 
In Gooi en echtstreek is een campagne gestart om meer aandacht voor dit onderwerp te vragen.

In 2018 zijn in Gooi en Vechtstreek 
1135 meldingen gedaan bij de politie 
over mensen met verward gedrag. Het 
werkelijke aantal ligt zeer waarschijnlijk 
hoger. Door om te zien naar iemand die 
verward gedrag vertoont, kan de juiste 
opvang, zorg en ondersteuning worden 
geboden.

Maakt u zich zorgen om iemand? Neem 
dan contact op met het Advies- en Infor-
matiepunt, tel. 035 - 528 12 4  of e-mail 
hbel sociaalplein.info Zij adviseren en 
zetten eventueel hulp in. Bel direct 112 in 
het geval van een gevaarlijke of levens-
bedreigende situatie. 

p www.kijkjijomo ijkjijweg.nl vindt u 
meer informatie en tips.

De AED is een apparaat die, indien nodig, met een 
stroomstoot de hartcirculatie weer probeert te 
herstellen. Tijdens de informatieavond wordt uitleg 
gegeven over AED’s in Blaricum, over burgerhulpver-
leners en wat nodig is om tot een dekkend netwerk 
van AED’s en burgerhulpverleners te komen. 
Geïnteresseerd en meer weten over deze vorm van 
burgerhulp? Kom vooral!

Een hartstilstand kan overal gebeuren  op het werk, 
in huis, tijdens het sporten of op straat. De kans op 
overleven is het grootst als er binnen zes minuten 
acute hulp wordt verleend. Een ambulance kan niet 
altijd binnen deze minuten arriveren. Door mensen 
in de omgeving in te zetten voor de eerste acute 
hulpverlening, wordt de kans om een hartstilstand te 
overleven vergroot. 

HartslagNu is een netwerk van geregistreerde burger-
hulpverleners en voldoende beschikbare AED’s. Bur-
gerhulpverleners zijn altijd nodig. Iedereen kan zich 
opgeven. Dat kan via de website www.hartslagnu.nl
Vanwege de voorbereiding van de informatieavond 
wordt aanmelden op prijs gesteld. Dat kan via  
laura.vanvoorst belcombinatie.nl

arkeren is mogelijk bij de Bergweg of de Singel. De 
parkeerplaatsen bij de brandweerpost moeten vrijge-
houden worden in verband met een mogelijke uitruk 
van de brandweer.

Agenda rondetafelgesprekken
Dinsdag 12 maart 2019, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

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

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

4.  Bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G’  
(Beeldvormend)                                                       

5. Raadsinformatiebrief Blaricum aan Zee (Beeldvormend)   

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

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

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

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 26 maart 2019, aanvang 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G’
• Hanging baskets
• Reserve vervanging bomen Blaricum
• Afschaffen Jeugdcontributie bibliotheek
• Reactie op concept Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022
• Aanstelling projectcontroller Blaricummermeent

U kunt de stukken raadplegen via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen). De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het 
gemeentehuis van Blaricum.
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AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Binnendelta 8, 1261 WZ, bouwen van 
een nieuw bedrijfsgebouw, ingekomen 
15 februari 2019

•  Cleyne Raboesdreef 3, 1262 AC, 
bouwen van een nieuwbouwwoning, 
ingekomen 15 februari 2019

•  Zwaluwenweg 11, 1261 GH,  
verbouwen van de woning, ingekomen 
18 februari 2019

•  Eemnesserweg 22, 1261 HG, vellen van 
6 bomen, ingekomen 18 februari 2019

•  Grutto 11, 1261 SC, vellen van 1 boom, 
ingekomen 19 februari 2019

•  Hendrik Smitlaantje 2, 1261 VA,  
wijzigen van de bestemming sport naar 
maatschappelijke doeleinden,  
ingekomen 21 februari 2019

•  Het Domein 1, 1261 JP, vervangen van 
de dakpannen, plaatsen van een extra 
dakkapel en vergroten van de uitbouw, 
ingekomen 21 februari 2019

•  Dokter Catzlaan 2, 1261 CG, uitbreiden 
en verbouwen van de woning,  
ingekomen 22 februari 2019

•  Agter Kampen 2, 1261 RB, plaatsen van 
een toegangshek, ingekomen  
24 februari 2019

•  Dokter Catzlaan 99999, pcnb,            
oprichten van een woning, ingekomen 
26 februari 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 beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de 
aanvraag is beslist.

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

•  Schapendrift 58 en 58 A t/m C, 1261 
HR, realiseren van inritten, verzonden 
12 februari 2019

•  Verbeeklaan 4, 1261 CZ, oprichten van 
een woning, verzonden 19 februari 
2019

•  Binnendoor 10, 1261 EG, vellen van  
2 bomen (herplantplicht), verzonden 
19 februari 2019

•  Dokter Catzlaan 1, 1261 CD, vellen van 
1 boom, verzonden 19 februari 2019

•  Kruislaan 7, 1261 GX, veranderen van 
de bestaande toegangspoort, verzon-
den 19 februari 2019

•  Zuiderzeedreef 33, 1262 AE, oprichten 
van een woning, verzonden 26 februari 
2019

•  Laantje van Bruijn 45, 1262 AT,  
oprichten van een woning, verzonden 
28 februari 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) van het betreffende besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informa-
tie over de bezwaarprocedure kunt u 
vinden op de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. 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 voorzie-
ningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN 
‘EEMNESSERWEG 2 
BLARICUM’ TER INZAGE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Blaricum maken bekend dat 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro) het ontwerp-
wijzigingsplan ‘Eemnesserweg 2 
Blaricum’ ter inzage ligt.

Op het perceel aan de Eemnesserweg 
2 in Blaricum was tot voor enkele jaren 
geleden nog een kleinschalig agrarisch 
bedrijf aanwezig. De agrarische be-
drijvigheid is beëindigd en de huidige 
eigenaar vraagt nu om de bestemming 
te wijzigen, zodat de monumentale boer-
derij de status van reguliere zelfstandige 
woning kan krijgen. De boerderij is een 
rijksmonument en ligt in het plangebied 
‘Kom Beschermd Dorpsgezicht’. In dit be-
stemmingsplan is een wijzigingsbevoegd-
heid voor het college van B&W opgeno-

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken 
op de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding 
ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice 
via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL
men om de bestemming ‘Agrarisch’ te 
wijzigen in de bestemmingen ‘Tuin’ en 
‘Wonen-2’. 

Procedure
Het ontwerpwijzigingsplan ligt tot en 
met 3 april 2019 ter inzage bij de balie 
Vergunningen in het kantoor van de 
BEL Combinatie aan de Zuidersingel 
5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak 
terecht, tel. 14 035. Ook kunt u het plan 
inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0376.Eemnesserweg-On01). 

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder een zienswijze 
indienen bij de gemeente Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder 
vermelding van ‘zienswijze wijzigings-
plan Eemnesserweg 2 in Blaricum’. Ook 
kunt u een mondelinge reactie geven. 
Hiervoor maakt u binnen de termijn van 
terinzagelegging een afspraak met de 
heer R.R. Lugard van de BEL Combina-
tie, tel. 14 035. Het is niet mogelijk om 
telefonisch of via e-mail uw zienswijze 
kenbaar te maken.
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E-mail  sociaalwijkteam blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

V.l.n.r.: Wethouders Anne-Marie Kennis en Ton Stam, samen met 
Marijn Ton, Mirte Heeringa en Froukje Bogaard 

De gemeente gaat aan de slag om tot een dekkend AED-netwerk in Blaricum 
te komen. Met een dekkend netwerk willen we de overlevingskansen van 
mensen met een hartstilstand vergroten. De gemeente werkt hierin samen met 

tan, de uitvoerende partij voor het landelijke oproeps steem artslag u. p 
maandag 11 maart vindt een informatieavond plaats van 19.30 tot 21.00 uur in 
de Brandweerpost Blaricum.

INFORMATIEAVOND OVER AED-NETWERK 
OP 11 MAART

Mirte eeringa en Marijn on uit Blaricum en Froukje 
Bogaard uit Laren zijn dinsdag 26 februari gehuldigd 
vanwege hun schaatsprestatie afgelopen januari. De 
drie schaatsten honderd kilometer op de Weissensee in 

ostenrijk. iermee haalden ze geld op voor kate4AIR 
en Weissensee4Kids ( range Babies en Ronald McDonald 

uis).

De dames hockeyen in hetzelfde hockeyteam. Dinsdag na 
de training was een mooie gelegenheid voor wethouders 
Anne-Marie Kennis (Blaricum) en Ton Stam (Laren) om 
het drietal te verrassen met een Viking schaatspakket en 
entreebewijzen voor de hocke wedstrijd Nederland  Aus-
tralië dames op zondag 23 juni.

Wethouders huldigen drie jonge schaatstoppers

Start campagne verward gedrag 

Mensen kunnen om diverse redenen (tijdelijk) de grip op hun leven verliezen. Bijvoorbeeld door dementie, 
verslaving, schulden, verlies van woning of baan. Dit kan zich uiten in verward gedrag. 
In Gooi en echtstreek is een campagne gestart om meer aandacht voor dit onderwerp te vragen.

In 2018 zijn in Gooi en Vechtstreek 
1135 meldingen gedaan bij de politie 
over mensen met verward gedrag. Het 
werkelijke aantal ligt zeer waarschijnlijk 
hoger. Door om te zien naar iemand die 
verward gedrag vertoont, kan de juiste 
opvang, zorg en ondersteuning worden 
geboden.

Maakt u zich zorgen om iemand? Neem 
dan contact op met het Advies- en Infor-
matiepunt, tel. 035 - 528 12 4  of e-mail 
hbel sociaalplein.info Zij adviseren en 
zetten eventueel hulp in. Bel direct 112 in 
het geval van een gevaarlijke of levens-
bedreigende situatie. 

p www.kijkjijomo ijkjijweg.nl vindt u 
meer informatie en tips.

De AED is een apparaat die, indien nodig, met een 
stroomstoot de hartcirculatie weer probeert te 
herstellen. Tijdens de informatieavond wordt uitleg 
gegeven over AED’s in Blaricum, over burgerhulpver-
leners en wat nodig is om tot een dekkend netwerk 
van AED’s en burgerhulpverleners te komen. 
Geïnteresseerd en meer weten over deze vorm van 
burgerhulp? Kom vooral!

Een hartstilstand kan overal gebeuren  op het werk, 
in huis, tijdens het sporten of op straat. De kans op 
overleven is het grootst als er binnen zes minuten 
acute hulp wordt verleend. Een ambulance kan niet 
altijd binnen deze minuten arriveren. Door mensen 
in de omgeving in te zetten voor de eerste acute 
hulpverlening, wordt de kans om een hartstilstand te 
overleven vergroot. 

HartslagNu is een netwerk van geregistreerde burger-
hulpverleners en voldoende beschikbare AED’s. Bur-
gerhulpverleners zijn altijd nodig. Iedereen kan zich 
opgeven. Dat kan via de website www.hartslagnu.nl
Vanwege de voorbereiding van de informatieavond 
wordt aanmelden op prijs gesteld. Dat kan via  
laura.vanvoorst belcombinatie.nl

arkeren is mogelijk bij de Bergweg of de Singel. De 
parkeerplaatsen bij de brandweerpost moeten vrijge-
houden worden in verband met een mogelijke uitruk 
van de brandweer.

Agenda rondetafelgesprekken
Dinsdag 12 maart 2019, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

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

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

4.  Bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G’  
(Beeldvormend)                                                       

5. Raadsinformatiebrief Blaricum aan Zee (Beeldvormend)   

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

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

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

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 26 maart 2019, aanvang 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp, 1e herziening F en G’
• Hanging baskets
• Reserve vervanging bomen Blaricum
• Afschaffen Jeugdcontributie bibliotheek
• Reactie op concept Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022
• Aanstelling projectcontroller Blaricummermeent

U kunt de stukken raadplegen via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad > 
Raadsvergaderingen). De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het 
gemeentehuis van Blaricum.
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AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Binnendelta 8, 1261 WZ, bouwen van 
een nieuw bedrijfsgebouw, ingekomen 
15 februari 2019

•  Cleyne Raboesdreef 3, 1262 AC, 
bouwen van een nieuwbouwwoning, 
ingekomen 15 februari 2019

•  Zwaluwenweg 11, 1261 GH,  
verbouwen van de woning, ingekomen 
18 februari 2019

•  Eemnesserweg 22, 1261 HG, vellen van 
6 bomen, ingekomen 18 februari 2019

•  Grutto 11, 1261 SC, vellen van 1 boom, 
ingekomen 19 februari 2019

•  Hendrik Smitlaantje 2, 1261 VA,  
wijzigen van de bestemming sport naar 
maatschappelijke doeleinden,  
ingekomen 21 februari 2019

•  Het Domein 1, 1261 JP, vervangen van 
de dakpannen, plaatsen van een extra 
dakkapel en vergroten van de uitbouw, 
ingekomen 21 februari 2019

•  Dokter Catzlaan 2, 1261 CG, uitbreiden 
en verbouwen van de woning,  
ingekomen 22 februari 2019

•  Agter Kampen 2, 1261 RB, plaatsen van 
een toegangshek, ingekomen  
24 februari 2019

•  Dokter Catzlaan 99999, pcnb,            
oprichten van een woning, ingekomen 
26 februari 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 beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de 
aanvraag is beslist.

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

•  Schapendrift 58 en 58 A t/m C, 1261 
HR, realiseren van inritten, verzonden 
12 februari 2019

•  Verbeeklaan 4, 1261 CZ, oprichten van 
een woning, verzonden 19 februari 
2019

•  Binnendoor 10, 1261 EG, vellen van  
2 bomen (herplantplicht), verzonden 
19 februari 2019

•  Dokter Catzlaan 1, 1261 CD, vellen van 
1 boom, verzonden 19 februari 2019

•  Kruislaan 7, 1261 GX, veranderen van 
de bestaande toegangspoort, verzon-
den 19 februari 2019

•  Zuiderzeedreef 33, 1262 AE, oprichten 
van een woning, verzonden 26 februari 
2019

•  Laantje van Bruijn 45, 1262 AT,  
oprichten van een woning, verzonden 
28 februari 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen 
zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) van het betreffende besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. Informa-
tie over de bezwaarprocedure kunt u 
vinden op de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. 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 voorzie-
ningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN 
‘EEMNESSERWEG 2 
BLARICUM’ TER INZAGE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Blaricum maken bekend dat 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro) het ontwerp-
wijzigingsplan ‘Eemnesserweg 2 
Blaricum’ ter inzage ligt.

Op het perceel aan de Eemnesserweg 
2 in Blaricum was tot voor enkele jaren 
geleden nog een kleinschalig agrarisch 
bedrijf aanwezig. De agrarische be-
drijvigheid is beëindigd en de huidige 
eigenaar vraagt nu om de bestemming 
te wijzigen, zodat de monumentale boer-
derij de status van reguliere zelfstandige 
woning kan krijgen. De boerderij is een 
rijksmonument en ligt in het plangebied 
‘Kom Beschermd Dorpsgezicht’. In dit be-
stemmingsplan is een wijzigingsbevoegd-
heid voor het college van B&W opgeno-

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken 
op de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding 
ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice 
via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL
men om de bestemming ‘Agrarisch’ te 
wijzigen in de bestemmingen ‘Tuin’ en 
‘Wonen-2’. 

Procedure
Het ontwerpwijzigingsplan ligt tot en 
met 3 april 2019 ter inzage bij de balie 
Vergunningen in het kantoor van de 
BEL Combinatie aan de Zuidersingel 
5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak 
terecht, tel. 14 035. Ook kunt u het plan 
inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0376.Eemnesserweg-On01). 

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder een zienswijze 
indienen bij de gemeente Blaricum, 
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder 
vermelding van ‘zienswijze wijzigings-
plan Eemnesserweg 2 in Blaricum’. Ook 
kunt u een mondelinge reactie geven. 
Hiervoor maakt u binnen de termijn van 
terinzagelegging een afspraak met de 
heer R.R. Lugard van de BEL Combina-
tie, tel. 14 035. Het is niet mogelijk om 
telefonisch of via e-mail uw zienswijze 
kenbaar te maken.

Hei&wei_nr517.indd   9 05-03-19   12:18



GEMEENTENIEUWS

03 | 8 maart 2019 | week 10 | Gemeentenieuws

Christine 
Dobber-Spruijt

artij  D
pecialisatie  sociaal domein, 

milieu en duurzaamheid, 
openbaar vervoer, 

implementatie mgevingswet, openbaar groen, 
openluchtrecreatie en volksgezondheid

ontact  c.dobber blaricum.nl

Diversiteit en verdieping
Ik kom oorspronkelijk uit Coevorden en heb gestu-

deerd in Breda. Na mijn studie aan de Hogere Hotel-
school in Den Haag heb ik een tijdlang in de hotelwe-
reld gewerkt. In de jaren tachtig ben ik getrouwd en 
in Blaricum gaan wonen. Mijn politieke interesse is 
ontstaan toen we te horen kregen dat de gemeente, 
zonder belanghebbenden te informeren, verregaande 
plannen had om dicht tegen onze achtertuin een 
vrije busbaan aan te leggen. Door mijn verbijstering 
hierover ging het balletje rollen en belandde ik in de 
politiek. Ik vind de diversiteit in onderwerpen erg inte-
ressant en uitdagend. Mijn achtergrond als makelaar 
komt goed van pas bij de toekomstige invoering van de 
nieuwe Omgevingswet.”

Open debat 
Als oppositiepartij willen wij het open debat terug-

brengen in de raad. Het moet weer mogelijk worden 
elkaar te overtuigen op basis van valide argumenten. 
Daarnaast moeten inwoners meer betrokken worden 
bij belangrijke besluiten. Stel als gemeenteraad aan 
de hand van gesprekken met inwoners kaders vast, leg 
die aan wethouders en ambtenaren voor en ontwikkel 
plannen die op draagvlak kunnen rekenen. ok blijf ik 
mij ervoor inzetten dat iedere inwoner van ons dorp 
moet kunnen rekenen op de zorg die hij of zij nodig 
heeft. Met een cliëntenraad geef je mensen hier een 
stem in. Als regioambassadeur probeer ik tevens een 
brug te slaan tussen raad en regio, zeker nu de regio 
op bestuurlijk vlak steeds belangrijker wordt.  

Raadsleden stellen zich voor 

Han 
Landman

artij  art voor Blaricum 
( vB)

pecialisatie  verkeer en 
vervoer, toerisme, 

economie en werkgelegenheid
ontact  h.landman blaricum.nl

Ogen en oren
Voordat ik in Blaricum kwam wonen, heb ik jarenlang 

een schoenenzaak in Huizen gehad. Tegenwoordig ben 
ik zzp’er en ambassadeur van het door mij opgerichte 
webpla orm TopShoe.nl, waarbij negentig schoenen-
winkels zijn aangesloten. Samen met mijn vrouw Judith 
heb ik twee dochters en vier kleinkinderen. In mijn 
vrije tijd houd ik me graag bezig met modeltreinen. Ik 
was al politiek actief in Huizen en ben dat sinds 2018 
ook in Blaricum. Als raadslid ben je de ogen en oren 
van je medebewoners. Dit betekent dat je vooral op 
een zakelijk-emotionele manier dingen regelt, een hou-
ding die ook past bij de partij Hart voor Blaricum. Door 
pragmatisch te werk te gaan en zaken soms los te kop-
pelen van ideologieën, kom je in de praktijk het verst.

Ruimte voor elkaar
“Als raadslid ben ik vooral voor verbinding. HvB is voor 
behoud van zelfstandigheid. Nu de provincie Noord-
Holland niet meer streeft naar fusie van bovenaf, 
kunnen we de samenwerking binnen de BEL en HBEL 
verder uitwerken. Naast het Sociaal Domein is dit ook 
voor Toerisme en Kustontwikkeling een logische zaak. 
Het project ‘Blaricum aan Zee’ staat hoog op mijn 
agenda. Dit initiatief is goed voor werkgelegenheid, 
natuur en saamhorigheid in Blaricum. We streven ook 
actief naar ets- en wandelroutes en verbeterde ver-
keersveiligheid, waarbij we de dorpsdelen beter met 
elkaar willen verbinden. 

De gemeentepolitiek draait voor mij om balans. Je 
moet er vooral voor zorgen dat iedereen prima zijn 
eigen leven kan leiden en dat er ruimte voor elkaar is. 
Dat kan door met elkaar in gesprek te blijven.  

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

Ineke Breet-
Roestenburg

artij  De Blaricumse artij
(DB )

pecialisatie  sociaal 
domein, kunst, veiligheid, 

regionale samenwerking
ontact  i.breet blaricum.nl

Dialoog met andersdenkenden
Ik ben a omstig uit Gelderland. De lagere en mid-

delbare school heb ik gevolgd in Hilversum. Na mijn 
huwelijk ben ik verhuisd naar Huizen, om een jaar later 
in Blaricum neer te strijken. De belangstelling voor 
politiek is er altijd geweest. p de middelbare school 
nam ik al deel aan discussiegroepjes waarin we elkaars 
standpunten aanscherpten. De dialoog aangaan met 
andersdenkenden spreekt mij aan. Een zelf politiek 
actieve leraar sociale geogra e wakkerde die belang-
stelling verder aan. Hier in Blaricum is mijn betrokken-
heid bij de plaatselijke politiek gegroeid door contact 
en overleg met politieke vertegenwoordigers over het 
centrumplan.” 

Couleur locale behouden
Als politicus moet je het algemeen belang in de gaten 

houden. Is iets goed voor iedereen of alleen voor een 
klein clubje  Het algemeen belang dien je door naar 
burgers te luisteren, bijvoorbeeld door het vormen 
van klankbordgroepen. Het bevorderen van de sociale 
cohesie door de dorpsdelen dichter bij elkaar te 
brengen is een van onze hoofddoelen. Natuurlijk heeft 
ieder deel zijn eigen d namiek. Die moet je de ruimte 
geven, maar er moet daarnaast wel n Blaricum zijn. 
Regionale samenwerking, waar ik me als regio-ambas-
sadeur ook mee bezighoud, is goed, maar koester wel 
de couleur locale die geworteld is in de culturele en 
historische identiteit van het dorp. Daarnaast willen 
wij het sociale domein verbeteren. Mensen die het 
moeilijk hebben moeten hulp krijgen. Naast mijn werk 
als raadslid ben ik actief voor Veilig Verkeer Nederland. 
Bewustwording creëren op het vlak van verkeersveilig-
heid is essentieel, zeker omdat dit thema prominent 
terugkomt in de dorpspraktijk. 
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Waarom stemmen voor het waterschap?
Stemmen is belangrijk omdat het over uw omgeving en 
over uw geld gaat. Door te stemmen heeft  u invloed op 
hoe we uw geld besteden. Want als waterschap moe-
ten we veel keuzes maken. Met de waterschapsbelas-
ti ng die u betaalt, zorgen we voor sterke dijken, zodat u 
veilig bent voor overstromingen. We zorgen ook dat u 
kunt genieten van precies genoeg schoon water. Daarbij 
moeten we keuzes maken.

Belangrijke 
keuzes
Iedereen wil 
natuurlijk graag 
sterke dijken en 
schoon water. 
Maar het water-
schap doet nog 
veel meer. En bij 
alles wat we doen, 
valt er veel te 
kiezen.

 Klimaatverandering  
Het regent steeds vaker en harder. Hoe zorgen we dat 
de stad en het land al dat water aankunnen? En mag de 
aanpak van klimaatverandering ook betekenen dat je 
meer belasti ng gaat betalen

 eilige dijken  
Maken we dijken alleen sterker en doen we dat zo 
goedkoop mogelijk  f maken we ook ruimte voor 
 etsers, wandelaars en de natuur
 atuur en recreati e  

Maken we ruimte voor planten en dieren, bijvoorbeeld 
met natuurvriendelijke oevers  En mag je daar dan ook 
zwemmen en vissen?

 Energie en grondsto  en  
it vuil water kunnen we energie en nu   ge grondstof-

fen halen. Die kunnen we daarna opnieuw gebruiken en 
dat is goed voor het milieu. Moet het waterschap hier 
geld aan uitgeven?
• Cultureel erfgoed: 
In ons gebied staan veel oude monumenten, zoals 
molens en gemalen. Moeten we geld uitgeven om deze 
stukjes geschiedenis te behouden

Wat vindt u? Door te stemmen beslist u wie in ons alge-
meen bestuur komt. En wie straks over deze en andere 
onderwerpen besluiten neemt.

Op wie kan ik stemmen?
 stemt op kandidaten van politi eke parti jen. Net zoals 

bij de verkiezingen voor de Tweede amer of de ge-
meente. Op www.agv.nl/waterschapsverkiezingen kunt u 
alle parti jen en kandidaten bekijken. ok kunt u op deze 
website meer te weten komen over de uitdagingen voor 
de toekomst voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Stemhulp Water-
schapsverkiezingen
Weet u niet op wie u moet 
stemmen? Vul dan de stem-
hulp in van MijnStem  
Zo ziet u welke parti j het 
best bij u past. Ga naar 
agv.mijnstem.nl voor de 
stemhulp.

Statenverkiezingen 20 maart: 
waar kiest u voor?
Zes van de ti en Noord-Hollanders 
zeggen op 20 maart 2019 te gaan 
stemmen bij de rovinciale Statenver-
kiezingen. Stemt u ook? Door te stem-
men oefent u invloed uit op de wijze 
waarop de provincie de komende vier 
jaar wordt bestuurd. En dat heeft  ook 
impact op onze gemeente.

Eens of oneens?
Vindt u bijvoorbeeld dat weilanden 
gebruikt mogen worden voor zonnepa-
nelen en woningen? Moet de provin-
cie zich wel of niet verzett en tegen 
de groei van Schiphol? Hoe staat u 
tegenover grati s vervoer voor ouderen 
op kosten van de provincie? En wat 
vindt u van strengere normen voor de 
luchtkwaliteit in de buurt van grote 
industriële bedrijven  
  
Stemwijzer
Weet u (nog) niet wat u gaat stemmen? Op 
www.noord-holland.nl/statenverkiezingen staat de 
provinciale stemwijzer. Hier kunt u uw standpunten ver-
gelijken met die van de provinciale politi eke parti jen. 

ok staat daar informati e over de politi eke parti jen, de 
kandidatenlijsten et cetera.

Verkiezingen 2019
De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden 
plaats op woensdag 20 maart 2019. Alle Noord-Hollan-
ders met de Nederlandse nati onaliteit van ach   en jaar 
en ouder mogen dan naar de stembus. Zij stemmen 
daarmee ook indirect voor de Eerste Kamer, want de 
Statenleden kiezen op maandag 2  mei 2019 de nieuwe 
leden van de Eerste Kamer.

oto: rovincie oord-Holland Bas Beentjes

Waterschapsverkiezingen 2019
p woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de waterschapsverkiezingen.  kiest dan de leden van het 

algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en echt. Zo hebt u invloed op de besluiten over water in uw omgeving

TIJD OM TE SNOEIEN 

p sommige da-
gen lijkt het al wel 
voorjaar, maar het is 
o   cieel nog steeds 
winter. En in de winter zijn bomen en hagen in 
rust. Dat wil zeggen dat er geen voeding meer 
naar het blad wordt verplaatst en de meeste bo-
men hebben hun blad verloren. Daarom kunnen 
bomen en hagen in deze periode goed worden 
teruggesnoeid.

De gemeente vraagt uw aandacht voor het snoeien 
van overhangend groen. Blaricum-dorp staat be-
kend om haar grote hagen, smalle kronkelige stra-
ten en groen in overvloed. Maar takken en hagen 
die te ver over de openbare weg hangen, kunnen 
voor overlast en gevaarlijke situati es zorgen.  

Niemand wil dat er onoverzichtelijke situati es 
ontstaan voor schoolgaande kinderen en  etsers. 
Dat voetgangers met een kinderwagen of rollator 
hinder ondervinden van overhangend groen. Dat 
veiligheidsdiensten, zoals brandweer, ambulance of 
politi e, door slechte bereikbaarheid niet ti jdig hulp 
kunnen verlenen. Of dat strooiwagens op sommige 
plaatsen moeite hebben om zonder problemen 
de gladheid te bestrijden. Dus haal de snoeischaar 
langs het overhangend groen, zodat we samen ons 
dorp lee  aar en veilig houden. Alvast hartelijk 
dank voor uw medewerking! 
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Diversiteit en verdieping
Ik kom oorspronkelijk uit Coevorden en heb gestu-

deerd in Breda. Na mijn studie aan de Hogere Hotel-
school in Den Haag heb ik een tijdlang in de hotelwe-
reld gewerkt. In de jaren tachtig ben ik getrouwd en 
in Blaricum gaan wonen. Mijn politieke interesse is 
ontstaan toen we te horen kregen dat de gemeente, 
zonder belanghebbenden te informeren, verregaande 
plannen had om dicht tegen onze achtertuin een 
vrije busbaan aan te leggen. Door mijn verbijstering 
hierover ging het balletje rollen en belandde ik in de 
politiek. Ik vind de diversiteit in onderwerpen erg inte-
ressant en uitdagend. Mijn achtergrond als makelaar 
komt goed van pas bij de toekomstige invoering van de 
nieuwe Omgevingswet.”

Open debat 
Als oppositiepartij willen wij het open debat terug-

brengen in de raad. Het moet weer mogelijk worden 
elkaar te overtuigen op basis van valide argumenten. 
Daarnaast moeten inwoners meer betrokken worden 
bij belangrijke besluiten. Stel als gemeenteraad aan 
de hand van gesprekken met inwoners kaders vast, leg 
die aan wethouders en ambtenaren voor en ontwikkel 
plannen die op draagvlak kunnen rekenen. ok blijf ik 
mij ervoor inzetten dat iedere inwoner van ons dorp 
moet kunnen rekenen op de zorg die hij of zij nodig 
heeft. Met een cliëntenraad geef je mensen hier een 
stem in. Als regioambassadeur probeer ik tevens een 
brug te slaan tussen raad en regio, zeker nu de regio 
op bestuurlijk vlak steeds belangrijker wordt.  

Raadsleden stellen zich voor 

Han 
Landman

artij  art voor Blaricum 
( vB)

pecialisatie  verkeer en 
vervoer, toerisme, 

economie en werkgelegenheid
ontact  h.landman blaricum.nl

Ogen en oren
Voordat ik in Blaricum kwam wonen, heb ik jarenlang 

een schoenenzaak in Huizen gehad. Tegenwoordig ben 
ik zzp’er en ambassadeur van het door mij opgerichte 
webpla orm TopShoe.nl, waarbij negentig schoenen-
winkels zijn aangesloten. Samen met mijn vrouw Judith 
heb ik twee dochters en vier kleinkinderen. In mijn 
vrije tijd houd ik me graag bezig met modeltreinen. Ik 
was al politiek actief in Huizen en ben dat sinds 2018 
ook in Blaricum. Als raadslid ben je de ogen en oren 
van je medebewoners. Dit betekent dat je vooral op 
een zakelijk-emotionele manier dingen regelt, een hou-
ding die ook past bij de partij Hart voor Blaricum. Door 
pragmatisch te werk te gaan en zaken soms los te kop-
pelen van ideologieën, kom je in de praktijk het verst.

Ruimte voor elkaar
“Als raadslid ben ik vooral voor verbinding. HvB is voor 
behoud van zelfstandigheid. Nu de provincie Noord-
Holland niet meer streeft naar fusie van bovenaf, 
kunnen we de samenwerking binnen de BEL en HBEL 
verder uitwerken. Naast het Sociaal Domein is dit ook 
voor Toerisme en Kustontwikkeling een logische zaak. 
Het project ‘Blaricum aan Zee’ staat hoog op mijn 
agenda. Dit initiatief is goed voor werkgelegenheid, 
natuur en saamhorigheid in Blaricum. We streven ook 
actief naar ets- en wandelroutes en verbeterde ver-
keersveiligheid, waarbij we de dorpsdelen beter met 
elkaar willen verbinden. 

De gemeentepolitiek draait voor mij om balans. Je 
moet er vooral voor zorgen dat iedereen prima zijn 
eigen leven kan leiden en dat er ruimte voor elkaar is. 
Dat kan door met elkaar in gesprek te blijven.  

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

Ineke Breet-
Roestenburg

artij  De Blaricumse artij
(DB )

pecialisatie  sociaal 
domein, kunst, veiligheid, 

regionale samenwerking
ontact  i.breet blaricum.nl

Dialoog met andersdenkenden
Ik ben a omstig uit Gelderland. De lagere en mid-

delbare school heb ik gevolgd in Hilversum. Na mijn 
huwelijk ben ik verhuisd naar Huizen, om een jaar later 
in Blaricum neer te strijken. De belangstelling voor 
politiek is er altijd geweest. p de middelbare school 
nam ik al deel aan discussiegroepjes waarin we elkaars 
standpunten aanscherpten. De dialoog aangaan met 
andersdenkenden spreekt mij aan. Een zelf politiek 
actieve leraar sociale geogra e wakkerde die belang-
stelling verder aan. Hier in Blaricum is mijn betrokken-
heid bij de plaatselijke politiek gegroeid door contact 
en overleg met politieke vertegenwoordigers over het 
centrumplan.” 

Couleur locale behouden
Als politicus moet je het algemeen belang in de gaten 

houden. Is iets goed voor iedereen of alleen voor een 
klein clubje  Het algemeen belang dien je door naar 
burgers te luisteren, bijvoorbeeld door het vormen 
van klankbordgroepen. Het bevorderen van de sociale 
cohesie door de dorpsdelen dichter bij elkaar te 
brengen is een van onze hoofddoelen. Natuurlijk heeft 
ieder deel zijn eigen d namiek. Die moet je de ruimte 
geven, maar er moet daarnaast wel n Blaricum zijn. 
Regionale samenwerking, waar ik me als regio-ambas-
sadeur ook mee bezighoud, is goed, maar koester wel 
de couleur locale die geworteld is in de culturele en 
historische identiteit van het dorp. Daarnaast willen 
wij het sociale domein verbeteren. Mensen die het 
moeilijk hebben moeten hulp krijgen. Naast mijn werk 
als raadslid ben ik actief voor Veilig Verkeer Nederland. 
Bewustwording creëren op het vlak van verkeersveilig-
heid is essentieel, zeker omdat dit thema prominent 
terugkomt in de dorpspraktijk. 
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Waarom stemmen voor het waterschap?
Stemmen is belangrijk omdat het over uw omgeving en 
over uw geld gaat. Door te stemmen heeft  u invloed op 
hoe we uw geld besteden. Want als waterschap moe-
ten we veel keuzes maken. Met de waterschapsbelas-
ti ng die u betaalt, zorgen we voor sterke dijken, zodat u 
veilig bent voor overstromingen. We zorgen ook dat u 
kunt genieten van precies genoeg schoon water. Daarbij 
moeten we keuzes maken.

Belangrijke 
keuzes
Iedereen wil 
natuurlijk graag 
sterke dijken en 
schoon water. 
Maar het water-
schap doet nog 
veel meer. En bij 
alles wat we doen, 
valt er veel te 
kiezen.

 Klimaatverandering  
Het regent steeds vaker en harder. Hoe zorgen we dat 
de stad en het land al dat water aankunnen? En mag de 
aanpak van klimaatverandering ook betekenen dat je 
meer belasti ng gaat betalen

 eilige dijken  
Maken we dijken alleen sterker en doen we dat zo 
goedkoop mogelijk  f maken we ook ruimte voor 
 etsers, wandelaars en de natuur
 atuur en recreati e  

Maken we ruimte voor planten en dieren, bijvoorbeeld 
met natuurvriendelijke oevers  En mag je daar dan ook 
zwemmen en vissen?

 Energie en grondsto  en  
it vuil water kunnen we energie en nu   ge grondstof-

fen halen. Die kunnen we daarna opnieuw gebruiken en 
dat is goed voor het milieu. Moet het waterschap hier 
geld aan uitgeven?
• Cultureel erfgoed: 
In ons gebied staan veel oude monumenten, zoals 
molens en gemalen. Moeten we geld uitgeven om deze 
stukjes geschiedenis te behouden

Wat vindt u? Door te stemmen beslist u wie in ons alge-
meen bestuur komt. En wie straks over deze en andere 
onderwerpen besluiten neemt.

Op wie kan ik stemmen?
 stemt op kandidaten van politi eke parti jen. Net zoals 

bij de verkiezingen voor de Tweede amer of de ge-
meente. Op www.agv.nl/waterschapsverkiezingen kunt u 
alle parti jen en kandidaten bekijken. ok kunt u op deze 
website meer te weten komen over de uitdagingen voor 
de toekomst voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Stemhulp Water-
schapsverkiezingen
Weet u niet op wie u moet 
stemmen? Vul dan de stem-
hulp in van MijnStem  
Zo ziet u welke parti j het 
best bij u past. Ga naar 
agv.mijnstem.nl voor de 
stemhulp.

Statenverkiezingen 20 maart: 
waar kiest u voor?
Zes van de ti en Noord-Hollanders 
zeggen op 20 maart 2019 te gaan 
stemmen bij de rovinciale Statenver-
kiezingen. Stemt u ook? Door te stem-
men oefent u invloed uit op de wijze 
waarop de provincie de komende vier 
jaar wordt bestuurd. En dat heeft  ook 
impact op onze gemeente.

Eens of oneens?
Vindt u bijvoorbeeld dat weilanden 
gebruikt mogen worden voor zonnepa-
nelen en woningen? Moet de provin-
cie zich wel of niet verzett en tegen 
de groei van Schiphol? Hoe staat u 
tegenover grati s vervoer voor ouderen 
op kosten van de provincie? En wat 
vindt u van strengere normen voor de 
luchtkwaliteit in de buurt van grote 
industriële bedrijven  
  
Stemwijzer
Weet u (nog) niet wat u gaat stemmen? Op 
www.noord-holland.nl/statenverkiezingen staat de 
provinciale stemwijzer. Hier kunt u uw standpunten ver-
gelijken met die van de provinciale politi eke parti jen. 

ok staat daar informati e over de politi eke parti jen, de 
kandidatenlijsten et cetera.

Verkiezingen 2019
De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden 
plaats op woensdag 20 maart 2019. Alle Noord-Hollan-
ders met de Nederlandse nati onaliteit van ach   en jaar 
en ouder mogen dan naar de stembus. Zij stemmen 
daarmee ook indirect voor de Eerste Kamer, want de 
Statenleden kiezen op maandag 2  mei 2019 de nieuwe 
leden van de Eerste Kamer.

oto: rovincie oord-Holland Bas Beentjes

Waterschapsverkiezingen 2019
p woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de waterschapsverkiezingen.  kiest dan de leden van het 

algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en echt. Zo hebt u invloed op de besluiten over water in uw omgeving

TIJD OM TE SNOEIEN 

p sommige da-
gen lijkt het al wel 
voorjaar, maar het is 
o   cieel nog steeds 
winter. En in de winter zijn bomen en hagen in 
rust. Dat wil zeggen dat er geen voeding meer 
naar het blad wordt verplaatst en de meeste bo-
men hebben hun blad verloren. Daarom kunnen 
bomen en hagen in deze periode goed worden 
teruggesnoeid.

De gemeente vraagt uw aandacht voor het snoeien 
van overhangend groen. Blaricum-dorp staat be-
kend om haar grote hagen, smalle kronkelige stra-
ten en groen in overvloed. Maar takken en hagen 
die te ver over de openbare weg hangen, kunnen 
voor overlast en gevaarlijke situati es zorgen.  

Niemand wil dat er onoverzichtelijke situati es 
ontstaan voor schoolgaande kinderen en  etsers. 
Dat voetgangers met een kinderwagen of rollator 
hinder ondervinden van overhangend groen. Dat 
veiligheidsdiensten, zoals brandweer, ambulance of 
politi e, door slechte bereikbaarheid niet ti jdig hulp 
kunnen verlenen. Of dat strooiwagens op sommige 
plaatsen moeite hebben om zonder problemen 
de gladheid te bestrijden. Dus haal de snoeischaar 
langs het overhangend groen, zodat we samen ons 
dorp lee  aar en veilig houden. Alvast hartelijk 
dank voor uw medewerking! 
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Woon Beter - makelaar nieuwe stijl 
door Nelliëtte van Wijck
Sinds kort gevestigd in de Blaricummermeent; makelaarskantoor 
Woon Beter, opgericht door Wendy Bolhaar.

Wendy werkt al twintig jaar in de vast-
goedwereld. Gaandeweg haar carrière 
kwam ze er achter dat ze haar passie 
vond in het ‘makelen’ en het persoonlijk 
betrokken zijn bij de begeleiding van het 
aan- en verkooptraject van woningen. 
Sinds 2012 werkt ze als zelfstandig ma-
kelaar met eigen kantoor.

Ultiem serviceniveau
‘Zowel het kopen als verkopen van een 
huis heeft veel impact op mensen. Ik be-
geleid mijn klanten in dit traject persoon-
lijk en bied daarbij een ultiem serviceni-
veau. Ik verzorg niet alleen de aan- en 
verkoop van een woning, maar lever ook 
aanvullende diensten, zoals stylingad-
vies bij het verkoop-klaarmaken van een 
woning. En ook bij de aankoop van een 
woning, ik werk samen met verschillen-
de disciplines op woongebied. Of het nu 
gaat om de hele woning of om een ge-
deelte ervan, bijvoorbeeld een lichtplan, 
alles is mogelijk. 
Door maximaal 25 woningen in de ver-
koop te hebben, kan ik ons kwaliteitsni-
veau, de totale begeleiding van de klant, 
waarborgen. Afspraken in het weekend 
en ’s avonds zijn mogelijk. En ook ons 
duidelijke en scherpe courtagetarief is 
een tarief op maat.’

Marketing
De meeste kopers, 95%, oriënteren zich 
via de onlinemarkt op sites zoals Funda 
en via social media. ‘Mensen zijn visueel 
ingesteld, online kan dus het verschil wor-
den gemaakt. Ik vind het zeer belangrijk 
dat de marketing hierop aansluit, waarbij 
het huis goed tot zijn recht komt.’ Een 
goede tekst is daarbij belangrijk, maar 
zeker ook de foto’s. Zo stuurt Wendy bij-
voorbeeld niet zomaar een fotograaf langs 
om foto’s te maken van een huis in ver-
koop, maar gaat ze altijd zelf mee en sa-
men zorgen ze ervoor dat het huis perfect 
wordt weergegeven in de foto’s. 
‘Voor de maand maart een unieke BEL en 
 WIN actie. Bel als eerste naar Woon Be-
ter als je je woning nu wilt verkopen. De 
eerste die belt, wint een gratie verkoop. 

Wij rekenen dan geen courtage, alleen de 
marketingkosten (zoals de foto’s, platte-
gronden en de plaatsing op Funda).’

Familieberichten
Overleden
13-02-2019   Anna Maria (Ans) 

Bakker-Vos,  
geboren 06-12-1946 

19-02-2019  Jan Joost Tersteeg, 
geboren 03-08-1948

Geboren
02-12-2018 Rhomée Donker
16-01-2019 Milan Sedighi
20-01-2019  Felien Johanna 

Margaretha Versteeg
21-01-2019 Amélie Louise Schipper
26-01-2019  Casper Milan  

van den Enk
02-02-2019 Julia Maria Bekhof
09-02-2019 Liyam El Idrissi
12-02-2019 Jesse Bram Eggenkamp

Colofon
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Tafelberg 
‘opgefrist’ het 
voorjaar in
door Anne Soutendijk
Je kent het gevoel wel, als je na een nat-
te winter bij de eerste zonnestralen de 
ramen opent… dan denk je; we gaan 
er eens lekker tegenaan! Lodewijk 
Keulen van restaurant De Tafelberg 
heeft dat gevoel omgezet in daden. De 
boel ging dicht, alles radicaal eruit en 
15 februari ging de zaak geheel opge-
frist weer open.

‘We hebben samen met Riviera Mai-
son ‘t interieur flink aangepakt, lichter 
gemaakt, bar de andere kant op, nieuw 
meubilair. En we hebben ook meteen de 

menukaart een boost gegeven’. Zo is er 
een enorme ijzeren op hout gestookte 
pizza-oven geplaatst die er echt ‘staat’. 
Een prachtig stoer ding. ‘Hier gaan we 
heel lekkere pizza’s maken met speciale 
aandacht voor  de vullingen, die worden 
letterlijk “top”. We hebben met onze le-
verancier De Lindenhof het beste vlees 
voor hamburgers (met minder zout) uit-
gezocht en we maken de burgers hier nu 
zelf klaar. We hebben heel veel gasten uit 
de directe omgeving, die vaak even snel 
met de kinderen komen eten. Dat doen ze 
op alle momenten van de dag, zoals ook 
andere gasten die een wandeling of fiets-
tocht maken. Ik heb goed naar de gasten 
geluisterd, en zo hebben we ook een slag 
op het gebied van kwaliteit van onze ba-
sisproducten gemaakt’, legt Lodewijk 
uit. Naast de binnenkant kreeg ook het 
terras een flinke beurt met onder andere 
nieuwe parasols. We zijn er zowel binnen 
als buiten klaar voor.’

Dorpsagenda
WELZIJN/ CULTUUR
2e hands kinderkleding- en speel-
goedbeurs De Malbak zat 23 maart van 
10.00-12.00 uur en de toegang is gratis. 
kledingbeursmalbak@gmail.com.
Avondvierdaagse BEL de voorinschrij-
ving is op ma 8 april 19.00-20.30 uur in 
de kantine van SV Laren. Het inschrijf-
geld bij de voorinschrijving bedraagt  
€ 5,50. Voor een digitaal inschrijffor-
mulier ysollman@xs4all.nl. (Avondvier-
daagse is van din 21 t/m vrij 24 mei) 
Papagenohuis koffieconcerten ie-
dere zondag van 11.30-12.30, entree  
€ 8,-. Tickets www.papageno.nl/papa-
geno-huis/activiteiten/papageno-koffie-
concerten. Overige activiteiten: t/m 26 
maart expositie schilderijen en tekenin-
gen van jonge kunstenaars van het Papa-
geno Huis o.l.v. Maja Boot, 20 maart 
Papageno zoekt…vrijwilligers!, infor-

matieve bijeenkomst van 10.00-11.00 
uur voor mensen die op zoek zijn naar 
vrijwilligerswerk. 
Reünie 90 jaar Scouting Raboes i.v.m. 
haar 90-jarig bestaan zijn ze op zoek 
naar oud-leden van de Scouting Raboes 
groep, de Wilikuna groep en de Raboes 
Versteeg groep. Mocht u lid zijn geweest 
van één van deze groepen, dan kunt u 
zich nu aanmelden voor de reünie die 
op zat 13 april plaats vind. https://scou-
tingraboes.nl/jubileum-90-jaar/.
Jaarvergadering Oranje Vereniging 
Blaricum woe 20 maart In het Vitusge-
bouw. Leden en belangstellenden zijn 
van harte uitgenodigd. De zaal is open 
om 19.30 uur en de vergadering start om 
20.00 uur. Voor aanvang liggen de jaar-
stukken ter inzage. Tijdens deze avond is 
er gelegenheid uw ideeën in te brengen 
met betrekking tot onze activiteiten met 

Koningsdag, de kermisweek en Sinter-
klaas. Nog geen lid? Ga dan snel naar de 
website www.oranjeverenigingblaricum.
nl en krijg dan meteen een impressie van 
wat wij zoal organiseren. 
Kaartverkoop Matthäus Passion op 
Palmzondag 14 april 2019 in de Sint 
Jansbasiliek in Laren. De kaartverkoop is 
inmiddels gestart, €  59,50 (eerste rang) 
en €  49,50 (tweede rang), inclusief pro-
grammaboekje en pauzedrankje, via de 
Nationale Theater Kassa 0900-9203.
Repair Café De Malbak woe 13 maart 
10.00-13.00 uur. Na 12.00 uur worden 
geen reparaties meer aangenomen. 
Historische Kring Blaricum zat 6 april 
is er onder de kundige leiding van Frans 
Ruijter weer een dorpswandeling. Na 
ontvangst met een kopje koffie in ons 
onderkomen aan de Brinklaan 4/a start 
de wandeling om 14.30 uur. Frans zal 

u dan leiden langs diverse boerderijen, 
bijzondere huizen en straatjes, doorspekt 
met verhalen en anekdotes. U kunt zich 
opgeven via secretaris@hkblaricum.nl 
of  06-53168006. Di 9 april houdt klein-
zoon Ewout van der Dussen naar aanlei-
ding van het artikel in de DEELgenoot 
over de schilder Jan Zoetelief Tromp een 
lezing over zijn grootvader. Aanvang is 
om 14.30 uur. Voor leden is de toegang 
gratis. Voor niet leden is de entreeprijs  
€ 3.-.
Lezing over de Erfgooiers interessante 
wetenswaardigheden over de geschiede-
nis van de Erfgooiers in Huizen, Laren 
en Blaricum zal kenner Frans Ruijter, 
zelf stammend uit een niet scharend  
Erfgooiersgeslacht, vertellen tijdens   
een lezing op don 4 april van 20.00-
22.00 uur in Blaercom, aanmelden www.
volksuniversiteit.nl.

Wendy Bolhaar
Woon Beter Makelaars

Binnendelta 1U1
06-31788722

www.wbmakelaars.nl
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