
Blaricumse 
bevrijdingsdagen 

In navolging van het grote succes vorig 
jaar pakt de Stichting Vrienden van 
het Gooi Bevrijd dit jaar groot uit.

‘Het lijkt zo gewoon maar vrijheid is 
enorm kostbaar’, aldus Camiel Hofstee 
en Erik Joosen van Stichting Vrienden 
van het Gooi Bevrijd. ‘Dit jaar herden-
ken wij het feit dat 74 jaar geleden de 
nazi’s op 5 mei hun overgave tekenden. 
Daarmee kreeg Nederland, na vijf lange 
jaren van bezetting en onderdrukking, 
haar lang verwachte vrijheid terug. Op 7 
mei trokken de eerste Canadese troepen 
‘t Gooi binnen. Wat de Canadezen, Ame-
rikanen en Britten destijds voor ons ge-
daan hebben, is onvoorstelbaar en daar-
om is het zo belangrijk dat we dit blijven 
vieren.’

Programma

3 mei Feestavond met Big Band van 
20.00-24.00 uur op het Oranjeweitje, 
vrij entree
4 mei  Stille tocht, start 19.15 uur 
vanaf de Vituskerk. De tocht gaat 
door het dorp naar het Burgemeester 
Klarenbeekpark. Bij het monument 
rond 19.45 uur herdenking, om 20.00 
uur twee minuten stilte en aansluitend 
wordt het Wilhelmus gezongen
5 mei Ontvangst van het konvooi 
‘Het Gooi bevrijd’ vanaf 16.30 uur op 
het Oranjeweitje, met 75 authentieke 
voertuigen uit de Tweede Wereldoor-
log. Er zijn hapjes en drankjes, ver-
zorgd door het Vitus, te bestellen. Er 
zullen een Amerikaanse en vier Britse 
veteranen, allen ver in de 90, aanwe-
zig zijn. Het konvooi zal rond 20.00 
uur de motoren weer starten rich-
ting hun kampement op camping De 
Woensberg. Vrij entree.
6 mei  BEL-veteranendag voor ge-
nodigden op het Oranjeweitje.

U wordt allen vriendelijk verzocht om 
onze nationale driekleur te laten wap-
peren; op zaterdag 4 mei halfstok en 
zondag 5 mei volledig in top! 
www.blaricumsebevrijdingsdagen.nl

Gooische schaaphoeders tellen 
hun schaapjes…
door Anne Soutendijk
In de striemende regen en storm sta ik ’s morgens vroeg bij schaapskooi 
’t Laer. Je hoort ’t schorre geblaat van de ooien. Ze roepen hun jongen. 
De lammeren mekkeren luid terug. Het is bijna een orkest, beetje vals, maar 
toch. Elk lam vindt feilloos zijn eigen moeder in de deinende massa wol. Het 
zijn er nogal wat, zo’n 200! 

‘Rammen en ooien lopen niet in een kud-
de. Dan zou het hek van de dam zijn! De 
rammen lopen in een kudde bij ’t Harde. 
Voor een periode van vijf weken gaan 
er zeven rammen uit de rammenkudde 
op bezoek bij de Larense schaapskud-
de, hierna worden er drie andere ram-
men geselecteerd die dan vijf weken in 
de schaapskooi in Blaricum de schapen 
gaan dekken. Als we deze vorm van ge-
boortebeperking niet zouden toepassen, 
lammeren ca. 225  schapen in dezelfde 
periode.’ Schaaphoeders Toon Coensen, 
Rozenn lu Buhan en Johan Griffi oen 
moeten er niet aan denken. Overigens is 
het ook om inteelt te voorkomen.

De honden doen het loopwerk 
Toon: ‘Het beste schaap om de heiden 
kort te houden is het Drentse schaap. Dit 
schaap leeft om te eten. Acht uur per dag. 
Dat is veel, maar dat komt omdat heide 
en gras weinig voedingswaarde hebben. 
Hun wol is niks waard, slechte kwaliteit, 
er kunnen alleen poetsdoeken en vilt van 

gemaakt worden. Hun vlees is ook niet 
je-dat. Het Drentse schaap is sober, heel 
natuurlijk; een goed zelfredzaam ras, het 
oudste ras in Europa. We maken jaarlijks 
een  traditioneel “begrazingsplan” voor 
het onderhoud van de heiden en passen 
dat indien nodig tussentijds aan . Van  
april tot en met half december zijn we 
acht uur per dag op pad. De honden doen 
het loopwerk en ik blaas op ‘t fl uitje. 
Zonder de collies zijn we niks. Daarom 
trainen we ze zelf en houden we ze thuis 
in ons gezin. Zo’n hond loopt wel 50 km 
per dag en ik misschien 5...’

Lammeren
Er zijn op dit moment 162 lammetjes 
bij de Larense kudde, in de schaapskooi 
Blaricum 42 en daar komen er nog meer. 
Tien weken heeft het moederschaap 
drukte en na drie maanden worden de 
ooien afgespeend. De rammetjes worden 
verkocht aan commerciële begrazings-
bedrijven (o.a. voor afgrazen van wallen 

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

 42e jaargang
nr. 518

5 april 2019

hei & wei hei & wei
 w

w
w

.h
ei

en
w

ei
.n

l
O

.A
. V

O
O

R
 O

U
D

E 
N

U
M

M
ER

S 
EN

 A
R

C
H

IE
F

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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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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Tel: 035-5248989
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Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
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graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521
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T. 035-5336996
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Torenlaan 8
Tel. 538 33 54
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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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Tel (035) 524 89 89
www.moulijn.nl

WWW.DRESSYOURPARENTS.COM

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

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

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

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

www.zmaakt.nl

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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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
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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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langs wegen). Tot de schapen en lamme-
ren de heide op gaan, is het hier druk. 
Twee stagiaires houden de kooi schoon, 
vullen de voederrekken en geven fl esjes 
aan lammetjes die nog een extra zetje no-
dig hebben. Ze houden een oogje op de 
zieke schapen. Ze volgen de MBO-oplei-
ding Dierverzorging. ‘Vroeger werd je 
in de praktijk schaaphoeder, nu is er een 

opleiding voor. En een goeie ook!’ Johan 
Griffi oen is druk op de Tafelbergheide 
met 75 schapen en is ook belast met de 
zorg voor de grote grazers: ‘We hebben 
35 Schotse Hooglanders en 36 Charolais. 
Bekend om hun goede vlees. Na 3,5 jaar 
wordt het mannelijk dier geslacht maar 
tot die tijd hebben ze hier een mooi le-
ven.’ De hoeders zijn fl ink op hun hoede!

Blaricum heeft zijn eigen pils!

door Linda Eggenkamp
Wat een historische avond, die zaterdagavond 2 maart in het Vitus. De zaal is 
bomvol, met veelal geboren en/of getogen Blaricummers. Uitgenodigd door 
Saskia en Rudie Zwanikken voor de lancering van hun Blaricums pils. 

Het pils vloeit rijkelijk, maar de glazen 
zijn vrij van logo’s, bierviltjes liggen met 
de neutrale kant boven op de bar. Welk 
pils drinken we? Uiteraard hebben we 
een donkerbruin vermoeden. We proe-
ven een licht zoet, licht-troebel pilsje, 
licht van kleur met een steeds beter wor-
dende schuimkraag, dat absoluut smaakt 
naar meer. 

Malbakker Pils uit Blaricum
Rudie vertelt over de ruim vier jaar du-
rende tocht van Blaricums gerst naar 
pils. Een verhaal van ‘de aanhouder 
wint’. Dan gaan de gordijnen op het 
toneel open en verschijnt het prachtige 
logo: Malbakker Pils uit Blaricum. Ap-
plaus. Trots omdat Blaricum nu haar ei-
gen pils heeft. Maar vooral trots op de 
prestatie en het doorzettingsvermogen 
van Rudie en Saskia, twee heel bijzonde-
re Blaricummers. 

De geschiedenis van het Malbakker Pils 
In 1989 emigreert Rudie met zijn ou-
ders en zussen vanaf de boerderij waar 
nu Klaas en Joke Vos wonen, naar De-
nemarken, waar vader Loet een boeren-
bedrijf overneemt. Rudie kan niet zonder 
Blaricum, komt terug, trouwt met Saskia 
de Boer en ruim acht jaar geleden werd 
dochter Ina geboren, het eerste baby’tje 

aan De Bongerd. Hun Stal Nooitgedacht 
groeit; zoog- en vleeskoeien, fokscha-
pen, pensionpaarden (zelfs die van de 
Goedheiligman), beheer van grasland, 
met weidevogels en natuurbeheer, en 
akkerbouw met bijvriendelijke bloemen-
randen. Zo’n vijf jaar geleden fi loso-
feerde Rudie met zijn adviseur Mart van 
Andel over wat er dat jaar gezaaid moest 
worden; gerst, om bier te brouwen. In de 
Blaricumse eng groeit het gewas welig. 
Maar er moet nog wel bier van gemaakt 
worden. Na een lange zoektocht komt 
hij uit bij een brouwerij in Enkhuizen. 
Klein detail: de brouwerij moest nog wel 
opgezet worden… Twee jaar later is dat 
voor elkaar. Nu het Blaricumse gerst nog 
mouten. Vind maar eens een mouterij 
die relatief kleine hoeveelheden wil ver-
werken… Na een ingewikkelde puzzel, 
vindt Saskia in Winterswijk vloermoute-
rij Masterveld. Daar wordt 1500 kg gerst 
gemout. Dit gaat weer op transport naar 
Brouwerij De Werf in Enkhuizen, waar 
op 18 januari 2019 de eerste fusten wor-
den gevuld. Pils heeft een etiket nodig, 
een uitdaging voor Saskia. 
Ze legt de basis voor een indrukwek-
kend embleem; de blauwe korenbloem, 
gefl ankeerd door gerstaren. Met op de 
achtergrond de kleuren van Stal Nooit-
gedacht. 

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Klopt dat wel?

Kent u dat? De ene keer klopt 
alles in je leven. De andere keer 
loopt alles vast. Soms overkomt 
het je. Soms is het je eigen 
schuld.     
Begin van de zomertijd. Ik had 
het vooruitzetten van de klok 
eigenwijs geagendeerd op de 24e 
maart, rond de datum van vorig 
jaar. Om middernacht zette ik 
fanatiek alle klokken, inclu-
sief de nog altijd ingewikkelde 
thermostaat, een uur vooruit. De 
volgende ochtend wees onze in-
wonende hulp mij er voorzichtig 
op dat we nog in de wintertijd 
zaten. Foutje, bedankt. Meteen 
alle klokken weer teruggezet. 
Zelden heb ik me zo’n sukkel 
gevoeld.  
Gisteren had ik een kloppende 
kiespijn. Op naar de tandarts. 
Die constateerde heel gevat: ‘Als 
het klopt, dan klopt het niet.’ Ze-
nuwkanaalbehandeling nodig. Ik 
lachte als een boer die kiespijn 
had...   
We reden op onze GPS door een 
nieuwe woonwijk. Uit het dash-
board klonk opeens: ‘If possible 
make a U-turn’. We waren nog 
niet omgekeerd of we kregen 
weer dezelfde opdracht. ‘Krijg 
het heen en  weer’, dacht ik. Re-
den toen maar gewoon door.       
Fiets ik van huis naar het dorp 
met de wind in de rug. Ben wat 
vergeten, draai me om en ga 
weer terug. Potdorie, heb ik wéér 
de wind in de rug. Da’s heerlijke 
hemelse hulp!          
Terug in de tijd. In 1942 hadden 
de Duitsers in Noord-Afrika de 
Engelsen teruggedrongen tot in 
Egypte. Die stonden met de rug 
tegen de muur. Wat te doen? In 
de nacht voor de grote slag lieten 
zij dezelfde tanks steeds maar 
weer langs de frontlijn rond-
rijden. Schijnbare overmacht. 
Wat de Duitsers vreesden, klopte 
niet. De Engelsen  profi teerden 
daarvan en wonnen.   
Zoiets gebeurde in feite ook met 
de afgelopen verkiezingen. De 
kleine kiene nieuwkomer plaats-
te vanwege gebrek aan man-
kracht dezelfde kandidaten op 
meerdere lijsten van verschillen-
de provincies. Zo leek die groter 
dan die was. Met trompetgeschal 
werd hij de grootste. Klopte dat? 
Ja en nee.    
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AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

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

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

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

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

Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum e.o.
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Binnenkort verschijnen de eerste fl esjes, uiteraard herkenbaar aan het 
prachtige logo. Proost!
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Papageno 
Zomerconcert 
Het Papageno Zomerconcert vindt 
plaats op 21 juni op het eilandje bij 
restaurant Rust Wat. Elk jaar weet de 
organisatie bijzondere gastartiesten 
te contracteren die willen meewerken 
voor het goede doel: jongeren met au-
tisme helpen om zich staande te hou-
den in de wereld om hen heen.

Voor de pauze speelt het Gooisch Symfo-
nie orkest een klassiek programma onder 
leiding van Joost Geevers, dit orkest be-
staat uit een mix van professionele mu-
sici en zeer gevorderde amateurmusici. 
Na de pauze krijgt de klassieke musical 
alle aandacht. Jurre Haanstra neemt dan 
het dirigeerstokje over en zal een optre-
den begeleiden van René van Kooten en 
Brigitte Heitzer, zij zingen een selectie 
uit diverse klassieke musical repertoires. 

Kaartverkoop via www.zomerconcert.nl

Straatnamen verklaard… 
Bloemlandseweg
door Frans Ruijter
Voorbij Bierweg 30 begint de Bloemlandseweg en gaat in noordelijke richting 
om na 370 meter uit te komen op de Dwarslaan. Vroeger waren dit allemaal 
bouwlanden op nogal voedselarme zandgrond. De vele veldbloemen bloeiden 
rijkelijk tussen het koren en gaven deze bouwlanden in de zomer een fleurige 
aanblik, zoals het blauw van de korenbloem, die afgebeeld is in ons mooie en 
trotse gemeentewapen. Dit bouwland bracht voor de boeren dermate weinig op, 
dat men het graag verkocht als bouwterrein voor villa’s en landhuizen. 

Deze lommerrijke weg valt op door de 
vele verschillende bouwstijlen. Op num-
mer 3 staat een schepping van de beken-
de architect Gerrit Rietveld, gebouwd in 
1935 in opdracht van de kinderboeken-
schrijver A.D. Hildebrand. Hij schreef on-
der andere de boeken van Bolke de Beer. 
De bekende familie Viruly heeft hier ook 
nog verschillende jaren gewoond. Na de 
Tweede Wereldoorlog kwam de familie 
Sinaasappel er wonen. Hun zoon Reinier 
was korte tijd gemeenteraadslid in Blari-
cum en jarenlang is hij directeur van Sin-
ger Laren geweest. In het begin van deze 
eeuw is Bloemlandseweg 3 eigendom 
geworden van Vereniging Hendrick de 
Keyser, die het heeft laten restaureren met 
financiële hulp van de Postcodeloterij. De 
vereniging heeft als doel het behoud van 
architectonisch of historisch waardevolle 
huizen in Nederland. De vereniging is 
vernoemd naar de Amsterdamse bouw-
meester Hendrick de Keyser (1565-1621) 

en is op 3 januari 1918 opgericht. De 
vereniging koopt monumenten, laat deze 
restaureren en verhuurt ze vervolgens. 
In totaal bezit zij zo’n 390 panden in 94 
plaatsen in ons land. 

‘Bloemland’
Van een hele andere architectuur, meer 

klassiek, is nummer 6. Dit met riet ge-
dekte huis is jarenlang bewoond geweest 
door de familie van Rossum. Zij hadden 
een drukkerij en een uitgeverij die ze de 
naam Bloemland hadden gegeven. 

Op nummer 10 stond de jeugdherberg 
Zonnehoeve, zie hei & wei nr. 515. 

De Meentstroom
door Finette Bönker
Door de Blaricummermeent ‘stroomt’ de Meentstroom. Althans …. nu tot even 
voorbij restaurant Bruis. Vanaf vorig jaar wordt hard gewerkt aan het verder 
uitgraven van de Meentstroom tot aan de Blaricumse Sluis. Als dinosaurussen 
bewegen de graafmachines zich door de geplande loop van de Meentstroom. Dik-
ke lagen eeuwenoude grond wordt weggegraven om plaats te maken voor water 
waarover straks bootjes en kano’s kunnen varen van en naar het Gooimeer.

Het is nu bijna niet voor te stellen, maar 
ongeveer 8000 jaar geleden was er al 
sprake van bewoning op de plek van de 
Blaricummermeent, zo wees archeolo-
gisch onderzoek uit. Het zag er toenter-
tijd toendra-achtig uit. Nadat de tempe-
raturen stegen en de ijskappen smolten, 
stegen ook de zeespiegel en de grondwa-
terstand en dit leidde tot het ontstaan van 
de Zuiderzee. De Blaricummermeent 
stroomde regelmatig onder. Hierdoor 
ontstond weer veen, wat de Blaricum-
mermeent zo rond het begin van de 
jaartelling onbewoonbaar maakte. Het 
gebied verdween zelfs een tijdje onder 
water totdat het bedijkt werd in de late 
Middeleeuwen.

Tweede Eem
Het vermoeden bestaat dat er in de Mid-
deleeuwen sprake was van een riviertje 
dat dwars door de Blaricummermeent 
stroomde, een zijtak van de Eem; de 
Tweede Eem. Vanaf de Utrechtse Heu-
velrug ging de Eem over in een del-
ta en vertakte zich in twee bevaarbare 
rivierlopen. De oostelijke rivier is de 
huidige Eem met ’t Raboes, de jachtha-
ven vernoemd naar de monding van de 
Eem. Maar er blijkt nog een monding 
geweest te zijn, meer westelijk, dus waar 
de Tweede Eem mogelijk gelopen heeft; 
de Cleyne Raboes (de andere heette de 
Groote Raboes). Ra staat voor ‘stok’ en 
boes voor ‘mand’. In de monding van 
de rivieren werden stokken met manden 
geplaatst als baken, zodat de schippers 
vanaf de Zuiderzee konden zien waar ze 

de rivier op moesten. In de 15de eeuw, 
ten tijde van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten, raakte de Tweede Eem geblok-
keerd en had geen functie meer voor de 
vaart.

Nu keert het water terug
Vanuit de Bijvanck wordt het water door-
getrokken naar het Gooimeer. De Meent-
stroom meandert binnenkort door de 
gehele Blaricummermeent en via de Bla-
ricumse Sluis komt het in het Gooimeer. 
De Sluis is al ongeveer zeven jaar gereed. 
De bedoeling was dat de Sluis eerder in 
gebruik zou zijn en als voorbode diende 
op wat er nog allemaal zou komen aan 
woningen en water. Door de crisis lag 
de bouw echter een tijd stil, waardoor 
de Sluis lange tijd als een eenzaam ob-
ject aanwezig was in de verte, stoïcijns 
vragend om aandacht door het voort-
durend knipperen van de rode lichten.  

Maar binnenkort, en na een opknapbeurt, 
opent de Blaricumse Sluis dan officieel 
haar sluisdeuren! De Meentstroom is 
dan geheel gevuld en kan stromen. Vanaf 
het ‘stroom’gebied (het hogere gedeelte) 
in de Blaricummermeent kan men met 
een kano de hele Meentstroom af. Bij 
de brug bij restaurant Bruis is een kano 
oversteek. Vanuit de ‘delta’ (het lagere 
gedeelte) kan men ook met andere vaar-
tuigen de Sluis bereiken.

Bron: ‘De Blaricummermeent’, wonen 
en werken aan het water. ‘Geschiedenis 
herhaald’. 2005

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

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
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www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Kunstnesten voor huiszwaluwen 
onder de Stichtse Brug
door Dick Jonkers
Zwaluwen zijn fervente insectenjagers 
en daardoor nuttig. In ons land komen 
vier soorten voor; de gierzwaluw, boe-
renzwaluw, oeverzwaluw en de huis-
zwaluw. Deze zijn allen als broedvogel 
aanwezig in Blaricum. De huiszwaluw 
is een soort, die op de Nederlandse 
Rode Lijst met broedvogels die in de 
gevarenzone verkeren, staat. Hun po-
pulatie is namelijk flink afgenomen. 
Hulp is dus welkom…

Vanuit hun overwinteringsgebieden in 
Afrika zijn de zwaluwen nu onderweg. 
De huiszwaluw  is één van de lente-
boden. Vanaf eind maart/begin april 
keren deze voorjaarsherauten terug in  
hun leefgebieden. Zij gaan dan op zoek 
naar plekken waar ze zich kunnen ves-
tigen. 

Nesten bouwen
De naam huiszwaluw geeft al aan voor 
welke objecten hij een voorkeur heeft 
om een nest te bouwen. Doorgaans zijn 
dat buitenmuren van steen en beton en 
ze bouwen dan bij voorkeur een nest on-
der de nok van een dak, dakrand, goot 
of andere afdekking. Er moet dan in de 
omgeving modder aanwezig zijn voor de 
bouw van het komvormige nest. Veran-
deringen in de huizenbouw en die van 

andere bouwobjecten hebben zoveel in-
vloed, dat zij geen kans meer zien om 
daar een nest te bouwen. 

Onze gemeente heeft een noviteit
Onder grote betonnen bruggen over ri-
vieren in Extremadura bevinden zich 
vele honderden nesten van broedende 
huiszwaluwen. Hierdoor geïnspireerd, 
besloot de Vogelwerkgroep Het Gooi 
en Omstreken een project te starten om 
voor huiszwaluwen kunstnesten aan te 
brengen onder de Stichtse Brug. Doel: 
de huiszwaluwen proberen te verleiden 
deze nesten te accepteren en er te gaan 
broeden. Rijkswaterstaat verleende hier-
voor toestemming. Als de zwaluwen de 
nesten accepteren, wordt onderzocht of 
er uitbreidingsmogelijkheden zijn. 19 
maart jl. was het zover. Onder het toe-
ziend oog van de media werden de kunst-
nesten onder de brug bevestigd. De actie 
was mogelijk door professionele, soms 
zelfs gratis hulp, van bedrijven met een 
hoogwerker en een lijmfabrikant. Loon-
bedrijf Post uit Eemnes voerde klei aan 
als extra nestmateriaal. Leden van de vo-
gelwerkgroep zorgden voor hulp. VARA 
Vroege Vogels en Vogelbescherming Ne-
derland maakten opnames. 

Wilt u een kunstnest sponsoren?
Ze broeden meestal niet als een en-
kel paar, maar samen met meer paren 
in kolonies. In Blaricum is dat laatste 
slechts op één plaats het geval bij de 
Harderwijkerweg. In de nieuwbouw 
van de Blaricummermeent broedden 
in 2018 elf paren. Hopelijk komt er dit 
jaar een uitbreiding van het aantal paren 
door bewoning van de nesten onder de 
Stichtse Brug. De tijden met meer dan 
100 broedparen in de gemeente liggen al 
lang achter ons. Wie wil helpen door een 
kunstnest aan te bieden? U kunt dan con-
tact opnemen met de vogelwerkgroep,  
tel. 035-5260456. 

De Parel van het Huis 

door Alfred Kayser en Finette Bönker
De Toneelvereniging Blaricum brengt in het voorjaar, onder regie van Lydia 
van Ameijden, de vrolijke komedie De Parel van het Huis in het Vitus. 

Het echtpaar Bernard en Claire is een beetje uitgekeken op elkaar en hebben 
behoefte aan iemand anders. Claire heeft een vriend, Robert en Bernard een 
vriendin, Catherine. Het is nog niet tot volledig overspel gekomen omdat Claire 
niet naar de flat van Robert wil gaan; ze wil dat hij bij haar komt, maar dan mag 
Bernard natuurlijk niet thuis zijn en Anna, de dienstbode, ook niet. Catherine wil 
dat de feestelijke gebeurtenis in het huis van Bernard zal plaats vinden. Hij heeft 
haar wijsgemaakt dat hij vrijgezel is. Zij beschouwt zich als verloofd met hem en het 
is dus volgens haar haar toekomstige huis waarin zij zich aan hem zal geven…  

Verleiden en misleiden
Deze komedie gaat over verleiden en 
misleiden, waarbij de Parel van het Huis 
het allemaal weer in goede banen weet 
te leiden; hoe bedrieg je je partner in je 
eigen huis en welke rol speelt de dienst-
bode hierin? Toneel is van alle tijden. Al 
in de tijd van de Grieken en Romeinen 
(en ook al daarvoor) werden theaterspe-
len gehouden. Verhalen over goden en 
legendarische helden werden uitgebeeld. 
Maar ook ter vermaak, na vermoeiende 
veldslagen. Via het christendom kreeg 
toneel ook de functie van ‘lering’: de met 
name analfabete bevolking werd onder-
wezen in de christelijk leer. Shakespeare 
bracht het grote drama. Dat wordt nog 
steeds gebracht, maar ook de blijspelen 
en komedies zijn niet weg te denken. 

Zo ook in Blaricum
De toneelvereniging bestaat al langer dan 
110 jaar! En nog altijd springlevend en 
met het plezier hoog in het vaandel. Dat 
blijkt ook tijdens de repetities. Er wordt 
serieus geoefend, maar gelachen wordt er 
ook. Om komische scènes, om haperende 
teksten, verkeerde loopjes, een lamp die 

in de weg staat. Kortom, alles wat bij een 
repetitie hoort. De regisseuse is ‘streng’, 
maar lacht ook net zo hard mee. En wat 
zij belangrijk vindt, is dat spelers zo snel 
mogelijk op het toneel in hun rol gaan 
zitten, ook eerst met het script in handen. 
Met totaal vijftien spelende leden speelt 
de toneelvereniging twee komedies per 
jaar. Het doel is om het publiek een leuke 
avond te geven en er zelf ook veel plezier 
aan te beleven. De vereniging kan altijd 
nog meer spelers gebruiken!

De Parel van het Huis
don 18, vrij 19 en zat 20 april 

Vitusgebouw; zaal open 19.30 uur, 
aanvang 20.15 uur

Cast: Yvonne Boor-Kortekaas, 
Annemieke Rigter, 

Gert-Jan Castel, Marja Bijlsma en 
Alfred Kayser. 

Regie: Lydia van Ameijden. 

Kaarten à 7 euro reserveren via 
06-22 196 851 of via 

wwwtoneelverenigingblaricum.nl/

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

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

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@puinrecyclinghuizen.nl
 w w w.puinrecycl inghuizen.nl 

HandeL in menggR anuL aten, gRind, gRond en Z and. 
RecycLing van BedRijfsaf vaL, Bouw-en sLoopaf vaL, 

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

Huiszwaluwen zijn herkenbaar aan hun 
blauwzwarte bovenzijde licht gevorkte 
staart, witte stuit en witte onderkant (wit-
gatje). Illustratie van plaatsgenoot Henk 
van Bork

Hei&wei_nr518.indd   4 02-04-19   12:15



Niet meer weg te denken… 
Het Aspergediner
door Marjolijn Schat
Borrelen tijdens de ondergaande zon, 
dineren met een prachtig uitzicht op 
de aspergevelden en genieten van di-
verse heerlijkheden van vers gestoken 
asperges; het kan weer van 7 t/m 23 
juni. 

Maarten en Caroline Beuningh van 
zMaakt! verwelkomen u graag, en wel 
voor de 10e keer dit jaar! Het Aspergedi-
ner is inmiddels een gevestigde traditie in 
ons dorp en valt niet meer weg te denken 
in het rijtje van Blaricumse ‘grootheden’ 
zoals de feestweek met kermis, de Dag 
van het Werkpaert, het zomerconcert 
bij restaurant Rust Wat, Koningsdag, de 
Gooische Rally etc. En terecht!

Top-chef avond en lunch voor
 het goede doel
Ter ere van het 10-jarig bestaan wordt dit 
jaar, naast alle bekende avonden, extra 
uitgepakt. Zo is er een Topchef avond 
waarin u meegenomen wordt in de we-
reld van een Michelinsterren-chef; top-
chef Wilco Berends verzorgt een vier-
gangen Aspergediner uit de exclusieve 
keuken van restaurant De Nederlanden 
uit Vreeland. De enige echte Asperge-
band, met lokale talentvolle zangeressen 
en muzikanten, zal dit jaar zelfs twee 
avonden optreden. 
En als afsluiting van de aspergedagen 

is er een lunch in samenwerking met 
de Bobby en Robine Foundation (www.
bobbyenrobinefoundation.nl; de strijd 
tegen metabole ziektes). zMaakt! do-
neert een gedeelte van de opbrengst van 
deze lunch aan deze foundation.   

Voor de data van de diverse 
thema-avonden en het reserveren 

van kaarten: 
www.hetaspergediner.nl

Rie Rigter-Eek 90 jaar
door Frans Ruijter
Zij werd geboren op 7 april 1929 aan de Meentweg in Eemnes. Daar wordt ze 
‘Rie van Jaap Eek en Mien Brouwer’ genoemd. In 1958 trouwde ze met 
Jan Rigter Lzn., zoals hij zelf graag genoemd wilde worden. In Blaricum werd 
hij echter gewoon ‘Jan van Bet’ genoemd. Zo heette Rie na hun huwelijk ook 
meteen ’Rie van Jan van Bet’. 

Jan, die op 6 augustus 2001 op 80-jari-
ge leeftijd is overleden, was een grote 
Blaricumkenner. In 2001 werd zijn boek 
Dorpsherinneringen uitgegeven. Ook had 
hij jarenlang zitting in de gemeenteraad 
van Blaricum, waarvoor hij koninklijk on-
derscheiden is. Daarnaast werd hij voor al 
zijn werk voor de gemeenschap benoemd 
tot ereburger van de gemeente Blaricum. 

Liefde voor het dorp
De onvoorwaardelijke liefde die Jan voor 
het dorp Blaricum had, bracht hij over op 
Rie. Zij heeft jarenlang onderdak verleend 
voor de opslag van de rommelmarkt van 
de Oranjevereniging, in de boerderij aan 
de Eemnesserweg 4. Wekenlang voor de 
feestdag werden er vele goederen afgele-
verd en werden door Rie, samen met o.a. 
Hennie Piël-Lanphen, Annemieke Jurna 
en Cor en Resida Hendrikse, uitgezocht 
en klaargezet voor de jaarlijkse rommel-
markt. Een paar jaar geleden is ze hiermee 
gestopt en helaas heeft de Oranjevereni-

ging geen nieuwe locatie voor deze opslag 
kunnen vinden. Rie staat nog vol in het 
leven en geniet van haar kinderen en klein-
kinderen. Wij van hei & wei wensen haar 
nog vele gezonde en gelukkige jaren toe. 

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

Zijn ouders waren Ep Ter Weijde (1884-
1983) en Wijntje van Breemen (1884-
1972). Rinus is net als zijn zus Marie
(1915-1996) geboren in het huis aan de
Dorpsstraat 4. Rinus ging na de lagere
school naar de ambachtsschool om tim-
merman te worden. Om het vak goed te
leren, kwam hij te werken bij zijn ome
Willem van Breemen, die een aanne-
mersbedrijf had in die tijd. Ook werkte
hij nog een tijdje bij de timmerfabriek
Fecken aan de Binnenweg. Rinus was
een talentvolle voetballer in het eerste
van RKBVV, het latere BVV '31. Daar
maakte hij al op jeugdige leeftijd furore.
Later was hij als supporter ook nog vaak
langs de lijn te vinden. Toen Rinus bijna
twintig jaar was, brak de Tweede
Wereldoorlog uit. Voor een jongen op die
leeftijd geen goed vooruitzicht. Rinus
wist, door bemiddeling van familie van
garage van Mill, op een vissersboot te
komen om in Duitsland op paling te vis-
sen. Zo is voorkomen dat hij werd  inge-
deeld bij de Arbeidseinsatz. 

Na de oorlog
Rinus werd door Fecken uitgeleend aan
het aannemersbedrijf Eggenkamp. Hier
is hij zijn hele verdere arbeidzame leven
blijven werken. Aan vele huizen in deze
omgeving heeft hij helpen bouwen en/of
verbouwen. In die naoorlogse jaren leer-
de hij zijn latere vrouw, Annie Kersten
(1927-2009) uit Huissen kennen. Zij was
in de oorlog in Laren bij de familie Bon
aan de Smeekweg geëvacueerd en is
nadien in Laren gebleven. Zij zijn bijna
58 jaar getrouwd geweest en kregen drie
dochters. Als kersvers stel hebben zij
eerst ingewoond bij Klaas Zeegers,
Dorpsstraat 5, daar waar nu het Kruidvat
is, links aan de kant van wat nu de Outlet
ingang is. Dochters Nanny en
Annemieke zijn daar geboren. In 1955 is
de familie verhuisd naar Kerkpad 16
waar hij tot nu toe heeft gewoond.
Dochter Marianne zag op het Kerkpad
het  levenslicht. Ook aan dit huis heeft
hij in de loop der jaren veel verbouwd.
Toen bleek dat zijn vrouw Annie onge-
neeslijk ziek was (multiple sclerose) en
in een rolstoel door het leven moest,
werd het huis daarop aangepast (1980)
zodat Annie er kon blijven wonen en zo
goed mogelijk kon functioneren. 

Gekraakt
Een leuke anekdote hierbij is dat gedu-
rende de bouwtijd er natuurlijk ergens
gewoond moest worden, maar er was in
Blaricum nergens een vrije woning
beschikbaar. Rinus heeft toen het tijde-
lijk leegstaande pand aan de Dorpsstraat
hoek Middenweg, waar nu restaurant
Blaer zit, gekraakt. Deze heldendaad
heeft zelfs de krant gehaald. Zij hebben
daar ruim een half jaar gewoond. Na zijn

pensionering heeft hij samen met zijn
dochter Annemieke heel lang zijn vrouw
verzorgd. Maar na verloop van tijd werd
de zorg steeds intensiever. Vooral toen
Annie zeven dagen per week dag en
nacht zorg nodig had, werd het hem als
73-jarige teveel. Zijn vrouw werd opge-
nomen in Theodotion in Laren. Gelukkig
kon Annie dankzij het aangepaste huis,
een aantal dagdelen met de rollytax
thuiskomen en zo hebben zij 16 jaar lang
tot haar overlijden in mei 2009 samen
kunnen doorbrengen.

Uitgestorven
De laatste vijf jaar van zijn leven kon
Rinus, zoals hij dat altijd graag wilde,
thuis blijven wonen. Ondanks zijn afne-
mende gezondheid, maar dankzij de hulp
van vooral Annemieke, zijn steun en toe-
verlaat, de medewerkers van het wijk-
team van de thuiszorg en de dagopvang
'de Wingerd' was het mogelijk zijn laat-
ste levensjaren zo aangenaam mogelijk
te laten verlopen. Op Sinterklaasdag
kwam er toch nog onverwacht een eind
aan dit boeiende leven. Met hem is in
mannelijke lijn de familie Ter Weijde uit-
gestorven. Maar ook de oudste niet-
scharende Erfgooier uit Blaricum is nu
heengegaan. Wij van hei & wei, wensen
zijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen sterkte. Dit leven is beëin-
digd, maar de herinneringen aan hem
zullen nog lang voortleven en die moet je
koesteren. 

Oudste niet-scharende Blaricumse
erfgooier overleden
door Frans Ruijter
Op 13 december geboren zijn en op 13 december, maar wel 94 jaar later,
begraven worden. We hebben het hier over Marinus ter Weijde. In Blaricum
beter bekend als Rinus van 'Zwarte Ep'. Hij werd in 1920 geboren. 

Marinus ter Weijde, in Blaricum beter
bekend als Rinus van ‘Zwarte Ep’

Expositie
Bijzonder- en
Monumentaal
Blaricum
Van 22 januari 2015 tot medio mei
2015 wordt door de Historische
Kring Blaricum een expositie onder
de naam ‘Bijzonder – en
Monumentaal Blaricum’ georgani-
seerd. 

Blaricum herbergt een groot aantal
monumenten (74 Rijks- en 83 gemeente-
lijke), terwijl er hiernaast nog een aantal
beeldbepalende en beeldondersteunende
panden is. Het is dan ook niet voor niets
dat de kern van het dorp op 8 augustus
1967 tot ‘Beschermd dorpsgezicht’ is
verklaard. 
In 2009 verscheen het boek ‘Blaricum
haar landhuizen en villa’s, haar atelier-
woningen en hutten, haar bijzondere
bewoners’, geschreven door Gé van der
Pol met medewerking van Gerbe van der
Woude. Dit boek was in 2013 de basis
voor een, op initiatief van Carien Bölger
georganiseerde, expositie ‘Bijzonder
Blaricum’ in galerie De Vlierhove.
Tevens werd, naar aanleiding hiervan,
een nieuw boekje onder diezelfde naam,
uitgebracht. Een veertigtal foto’s werd
geselecteerd van panden die in het boek-
je beschreven werden of anderszins een
bijzondere uitstraling in het dorp heb-
ben. Deze foto’s werden groot afgedrukt
en gebruikt voor de expositie in De
Vlierhove. Thans stelt mevrouw Bölger
de foto’s beschikbaar voor de door de
Historische Kring Blaricum te organise-
ren expositie. Het boekje ‘Bijzonder
Blaricum’ was uitverkocht maar is nu in
herdruk genomen en weer verkrijgbaar.
In beide vermelde boeken wordt ook
uitgebreid ingegaan op de architecten
van de panden. Deze expositie wordt
gezien als schakel tussen verleden en
toekomst.

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

14.00 tot 16.00 uur en 
donderdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur.

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

Voor al uw cursussen
EHBO - BHV - reanimatie
contact: 035-5250277
www.ehboblaricum.nl

 

Gordijnen, Tapijten, Harde vloeren, Zonwering, 
Behang, Decoratie, Meubelsto ering

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
Tel. 035 - 525 22 25 www.schipperwonen.nl

Blaricum Music
Festival 2019 
komt eraan!
Na de succesvolle pilot-editie van juli 
vorig jaar wordt van 27 juni t/m 7 juli 
de eerste ‘volle’ versie van het Bla-
ricum Music Festival georganiseerd. 
Deze gaat bestaan uit 21 concerten, 
masterclasses en een mooie tentoon-
stelling. 

Er zijn weer internationale topsolisten 
gecontracteerd en er komt ook een heus 
Blaricum Music Festival Orchestra, dat 
zal bestaan uit zo’n 50 jonge musici van 
over de hele wereld o.l.v. de Franse di-
rigent Mathieu Herzog. Op de ‘4th of 
July’ komt de Amerikaanse Pulitzer Pri-
ze-winnende componist David Lang naar 
Blaricum om de première van zijn stuk 
‘Pierced’ mee te maken. 

Het Blaricum Music Festival is dit jaar 
véél groter dan in eerste instantie ge-
pland. Dit heeft deels te maken met het 
feit dat er, onder andere op het vlak van 
de selectie van de orkestmusici, wordt 
samengewerkt met het Verbier Festival. 

Maar het toont ook de ambitie van de 
organisatoren om het Blaricum Music 
Festival, op termijn, tot een van de mooi-
ste/leukste festivals ter wereld uit te laten 
groeien. Voor de editie van 2020 worden 
al voorbereidingen getroffen en ook dan 
zal het festival een grote stap voorwaarts 
doen!

Hulp gevraagd
Gelukkig is er al een mooie lijst van 
mensen en bedrijven die helpen maar de 
begroting voor de komende editie ver-
toont nog altijd grote gaten… Iedereen 
die kan en wil helpen (sponsoren, dona-
teur worden, ‘in natura’-partner worden, 
logeerplekken voor musici ter beschik-
king stellen, helpen als vrijwilliger, hel-
pen met het aanjagen van de kaartver-
koop etc.) is van harte welkom! 
Mocht u kunnen/willen helpen neemt 
u dan contact op met Peter Santa (op-
richter/directeur van het Blaricum 
Music Festival) via 06-28848852 of 
peter@codacapo.com. 

Voor het hele programma voor de ko-
mende editie en kaartverkoop zie  
www.blaricumfestival.com en daar is via 
media/video’s een korte video-impressie 
van de pilot van vorig jaar te zien.
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Van Dorpskermis tot Goois feest

door Jan Greven
Het is ieder jaar een beetje erger geworden. Een beetje meer: de straat is 
van ons en wie doet me wat. Dorpsgenoot Harm Kremer heeft niets tegen de 
kermis. Hij woont pal onder de boxen van Moeke. In 2017 stonden ze in zijn 
klimop. Mat hij 100 decibel in zijn huis. Hij kan tegen een stootje. Ondergaat 
de kermisdagen als een natuurverschijnsel. 

Maar hij zag ook hoe de zaak verander-
de. Van dorpskermis tot een Goois feest 
voor mensen van heinde en ver. Van hem  
mag het. Maar een paar vragen heeft hij 
wel. Zoals hoe de controle op de vergun-
ningen verloopt en hoe de handhaving. 
Wie kan hij bellen als de muziek ver na 
sluitingstijd gewoon doordendert? De 
ellende, zegt hij, zit vooral in de rond-
trekkende figuren met hun rotzooi, de 
drugs, het lachgas. En vlak good old al-
cohol ook niet uit. Vorig jaar waren er 28  
agenten om de zaak op de zaterdagavond 
voor de kermisweek in de hand te hou-
den. 

Kremer sprak op een hoorzitting van 
de Raad naar aanleiding van een ferm 
besluit van het College van  B&W: alle 
bijzondere vergunningen voor boven-
genoemde zaterdag zijn geschrapt. Dus 
geen muziek meer op straat, geen drank 
meer buiten het café, gewone sluitings-
tijd. Een ramp, vond de horeca. ‘Dat kost 
ons 30 procent van onze kermisweekom-
zet. Het besluit komt uit een tunnelvisie: 
alleen de openbare orde telt.’, zeiden ze. 
Terwijl het die zaterdag juist zo gezellig 
is. Het is een soort reünie. Veel oud-Bla-
ricummers komen weer naar hun dorp. 
Laat alles, zo bezwoer de horeca, alsje-
blieft blijven zoals het is en laat ons met 
een eigen plan komen om de zaak in de 
hand te houden. 

Ongetwijfeld hadden de horeca onderne-
mers veel sterker gestaan als ze uit eigen 

initiatief met zo’n plan van aanpak ge-
komen waren en niet gewacht hadden tot 
er een besluit van B&W was. Niemand 
weersprak de analyse van het College dat 
de publieke ruimte aan het einde van die 
zaterdagse avond totaal verloederd is. 
Terecht dat je dat als verantwoordelijke 
voor die ruimte niet pikt. 

Anderzijds komt die verloedering niet 
als een donderslag bij heldere hemel. 
Het is sluipenderwijs gegaan. De horeca 
hield zich iedere keer een beetje minder 
aan de regels. De overheid keek weg 
en hield zich onbereikbaar als burgers 
klaagden. Steeds eerder op de avond 
nam de straat de publieke ruimte over. 
Agenten werden tegenstanders in plaats 
van bondgenoten voor een mooi feest. 
In evaluaties na afloop werden de zaken, 
zoals ook in de hoorzitting gebeurde, 
verdoezeld en goed gepraat. Beterschap 
beloofd, waar dan het volgend jaar weer 
niets van kwam. 

De schuld ligt aan beide zijden. De ene 
partij hield zich niet aan de afspraken. 
De andere handhaafde niet en was af-
wezig of ineffectief. De schuld wordt nu 
wel erg eenzijdig bij de horeca gelegd. 

Het was beter geweest als de overheid 
ook haar eigen verantwoordelijkheid  
erkend had. Het zou een goede opstap 
zijn geweest er samen met de horeca uit 
te komen. Maar misschien gebeurt dat 
nog.  

Happy Spirit Days, juist ook voor 
Blaricum
door Marjolijn Schat 
21, 22 en 23 juni is het weer zo ver; de inmiddels 3e editie van Happy Spirit 
Days. Het charmante festival belooft ons ook dit jaar drie dagen met vele inspi-
rerende workshops van grote namen maar met een kleinschalig karakter op de 
prachtige boerderij, onherkenbaar omgetoverd tot een heus festivalterrein, aan 
de Binnenweg. 

Een voorproefje; een yogasessie met 
live harp, drums of een DJ, inspireren-
de inzichten van filosoof Stine Jensen, 
‘je klacht als kans’ met dokter Juriaan, 
yoga in concert met Jan Kuiper (ook in 
het Concertgebouw en nu in intieme set-
ting), een healthy life volgens voedings-
coach Jesse van der Velde, of laat Jac-
queline Voskuil je dromen verklaren. Via 
de site kunt u tickets kopen en tot 1 mei 
zijn nog Early Birds tickets verkrijgbaar 
voor € 49,95 i.p.v. € 59,95. Leuk, want 
met een Early Bird kan je straks ook nog 
eens als eerste je workshops kiezen (elk 
ticket is inclusief drie workshops naar 
keuze). www.happyspiritdays.nl

Speciaal voor Blaricummers
Mediteer jij niet dagelijks of zit jij ook 
niet wekelijks op een yogamat, kom dan 
juist naar dit festival. In je eigen dorp, 
om de hoek, heb je de mogelijkheid om 
op een laagdrempelige manier kennis 
te maken met de wereld van yoga, filo-
sofie, mindfulness, meditatie en meer. 
Maar ook genieten van muziek en ge-
zond eten. Gewoon met je voeten op het 
boerderijgras. Of wil je je partner juist 
eens kennis laten maken met een eer-
ste yoga- of mediteersessie? Ervaring 
of geen ervaring, het wordt kennis ver-
rijken of kennis opdoen. Het festival is 
echt voor iedereen. Om vast eens te kij-
ken of het iets voor je is, biedt dorpsge-
noot en oprichter van Happy Spirit Days 
Carla Begeer haar Blaricumse ‘buren’ 
het volgende aan; 12 april geeft adem-
deskundige Gjalt Vlam van 19.30-22.00 

uur een ademworkshop op de boerderij.  
Kosten € 7,50, en als je daarna besluit 
een kaartje voor het festival te kopen, 
ontvang je deze kosten weer terug.  
U kunt zich t/m 7 april opgeven via 
info@happyspiritdays.nl.
En… voor de (doorgewinterde) festival-
gangers, ga ook zeker kijken, want na-
tuurlijk is er ook veel verrassend nieuws 
te ontdekken; een heuse cacao-ceremo-
nie of het dansen van de 5 Ritmes? En dit 
jaar ook Blaricummers die meedoen aan 
het festival: zo kun je bij Heleen Hofstee 
uit ons dorp een aura-reading doen en 
zingt Danielle van ’t Schip op haar oer-
grond mantra’s. 

Ademen – Gjalt Vlam
Als je het koud krijgt verandert je 
adem, net als wanneer je gaat ren-
nen, boos, zenuwachtig of vrolijk 
bent. Omgekeerd werkt dit ook 
zo. Als je je adem bewust veran-

dert, heeft dit direct gevolgen voor 
je lichaam en gevoel. Daarnaast 
bestaan er ook ademtechnieken 
om opgebouwde stress, spanning 
en emotie los te laten en om jezelf 

te trainen er beter mee om te gaan. 
Hoe je dat doet en hoe het werkt, 

leer je in deze workshop.

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 7

Monturen en Contactlenzen
Zoals we inmiddels weten is onze opticien ‘Optiek Boutique’ 
Kom & Kijk te vinden aan de Dorpsstraat 6, midden in het centrum 
van ons mooie dorpje. Het voorziet u van mooie hoogwaardig 
kwalitatieve monturen en zonnebrillen die op een prettige wijze aan 
u worden gepresenteerd. De limburgse eigenaresse heeft nu óók de 
mogelijkheid als extra service u op te halen en terug te brengen als 
u moeilijk ter been bent. Dit kan op de zaterdagen en dinsdagen.

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

www.kom-en-kijk.nl 
www.optiekboutique.nl
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Barneveld in Blaricum, 
klein maar fi jn! 

door Sybert Blijdenstein i.s.m. Aty Lindeman 
Klein maar fi jn, dat is de nieuwe winkel van Wilma Barneveld in Blaricum. Het 
meest rechtse pand van dat leuke rijtje winkels. Met die grote groene luiken. 
Aan het plantsoen met de bronzen schaapjes. Midden in ons vriendelijke dorp. 

Wilma zet daar de bijna 100 jaar oude 
traditie voort van de bekende Barneveld 
Zaken uit Bussum. Nu met een wat klei-
nere, maar o zo schitterende collectie. 
Kleur en kwaliteit stralen je tegemoet. 
Werkelijk alles is daar te vinden voor 
op en rond de eettafel en de keuken. 
Origineel, praktisch, handig en mooi. 
De nieuwste stijlen. Bijzondere vorm-
geving. Betaalbare kwaliteit. De ideale 
cadeauwinkel.   

Gerenommeerde merken
Zoals het Luxoria kristal uit Polen. Gien 
servies, Sabre en Laguiole bestek uit 
Frankrijk. Roestvrij stalen, vlijmscherp 
blijvende steakmessen: iets voor man-
nen! Tafelkleden uit Duitsland. Place-
mats en servetten uit de VS. Ook zijn 
er allerlei zilveren fotolijsten. Kleurige 
kaarsen in alle formaten. Elegante va-
zen, kannen en wijnglazen. Van glas, 
óf van superlicht acryl: van Caspari de 
nieuwste trend. Zijden bloemen: los of in 
zelfgemaakte boeketten. Handgemaakte 
hals- en polssieraden. Warme, zachte, 
kleurige sjaals. Op naam gegraveerde 
kindercouverts. En kinderboeken. Teveel 
om op te noemen.  

Ook voor de kleine beurs
Dat was het geval met het jongetje, dat 
schuchter binnenkwam en voorzichtig 
rondkeek. Van zijn spaarcentjes kocht 
hij twee  verschillende ronde kaarsen, 
die feestelijk werden ingepakt. Een ver-
rassing voor zijn vader en moeder, die 
nieuwsgierig ook zelf nog even langs 
kwamen. Niet duur zijn ook de nieuw-

ste gadgets, zoals de fl essenstop met een 
glazen kikkertje of een ander diertje, of 
het gekke pastamannetje. Of de zelf vast-
zuigende, buigzame siliconen deksels in 
bloemvorm. Loop de winkel maar eens 
in en geniet. Net zoals wij van hei & wei 
deden en onze ogen uitkeken. Met een 
prachtige acryl schenkkan en twee pasta-
mannetjes stapten wij de winkel uit. We 
konden de verleiding niet weerstaan. 
 
De voorgeschiedenis 
De zusjes Wilma en Jitske Barneveld, 
kleindochters van oprichter Jan-Wil-
lem Barneveld, verruilden hun mooie, 
grote ‘Barneveld Zaken’ in Bussum 
voor Blaricum. De zaak daar opheffen 
en hier kleiner doorgegaan, dat was 
een hele stap. Maar Wilma wilde be-
slist doorgaan. Weliswaar op kleinere 
schaal. Maar toch. In Blaricum vond ze 
haar ideale stek. Twee maanden volgden 
van hard werken, samen met haar zusje 
Jitske. Schilderwerk en inrichting. Met 
veel smaak bouwde Wilma een nieu-
we collectie op. Het lukte, en hoe! Zij 
voelt zich hier nu helemaal thuis, net 
als Jitske, haar grote steun en toever-
laat. Het winkelende publiek ervaren zij 
als prettig en gezellig. Bovendien zijn 
veel  oude klanten van vroeger meege-
komen. Dat verhoogt de sfeer eens te 
meer. 
Wilt u alvast iets meer over de win-
kel en het assortiment weten? 
Kijk op www.wilmabarneveld.nl of mail 
wilma@wilmabarneveld.nl of bel 
035-7370201. Of kom gewoon eens 
langs. De moeite waard.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Wie ben je?
Ik ben Charlotte en woon samen met 
mijn vader, moeder, twee broertjes, een 
hond, hamster en twee vissen in huis.   

Wat vind je leuk aan deze school? 
In mijn klas zitten kinderen uit verschil-
lende landen, ik vind het leuk dat ieder-
een anders is. En OBS De Bijvanck
zit samen met KBS De Pionier in één 
gebouw. We hebben samen hatex; we 
knutselen met kinderen van allebei 
de scholen in groepjes. We schilde-
ren, bouwen of borduren bijvoorbeeld 
samen. We gaan ook op kamp met de 
KBS. Heel gezellig!  

Is groep 8 
bijzonder?
Toch wel 
een beetje. 
We hebben 
bijvoorbeeld 
toetsweek ge-
had, maar het 
maakt niet 
echt meer 
heel veel uit. 
We hebben 
ons voorlopig 
schooladvies 
al gekregen 
en daar ver-
andert niet 
echt meer 
iets aan denk 
ik. In groep 
8 leer je niet 
veel nieuwe 
dingen meer. 
Je werkt een 
beetje naar 
het eind 
toe. Met de 
eindmusical 
neem je echt 
afscheid. Dat is jammer, maar dit jaar 
is ook leuk: lekker bij andere scholen 
kijken!

Wat ga je na 
groep 8 doen?
Ik heb best zin om naar de middelbare 
school te gaan, leuk om nieuwe vrien-
den te maken! Het liefst wil ik naar de 

Huizermaat. Ik vind dat echt de leuk-
ste school! De open dag was super en 
vriendinnen die al op die school zitten 
zijn ook heel enthousiast. Mijn moeder 
heeft er ook op gezeten en zegt dat het 
een goede school is. Het enige is dat ze 
vorig jaar hebben moeten loten en dat 
zal dit jaar ook zo zijn. Best wel span-
nend dus! Vooral omdat ik niet zo goed 
weet naar welke school ik zou willen als 
ik niet ingeloot word...

Heb je hobby’s?
Ja, paardrijden! Ik heb een eigen pony. 
Samen doen we mee aan dressuurwed-
strijden. Superleuk om te doen. Ik ben 

bijna elke dag 
op onze boer-
derij waar de 
pony staat. 
Mijn pony 
kan niet meer 
springen door 
een blessure, 
maar dressuur 
gaat gelukkig 
wel heel goed! 
Op onze boer-
derij hebben 
we ook scha-
pen. Ik help 
mee om onze 
dieren te ver-
zorgen.

Weet je al wat 
je later wilt 
worden?
Op de middel-
bare school ga 
ik zeker door 
met paardrij-
den. Ik wil er 
echt rekening 
mee houden 
en daar genoeg 

tijd voor hebben! Het liefst wil ik iets 
doen met paarden; springruiter of een 
tweede Anky van Grunsven worden. Ik 
zou wel heel graag willen meemaken 
dat ik met iets dat ik met mijn paard 
gewonnen heb in de krant kom. En an-
ders lijkt me op een ambulance werken 
ook wel wat, ik houd wel van een beetje 
spanning. 
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Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

OVEREENKOMST SPORTRAAD BLARICUM ONDERTEKEND

Op 25 maart vond de overdracht plaats 
van het beheer van de gemeentelijke 
kunstcollecties naar de nieuwe stichting 
Beheer kunstcollecties Blaricum en 
Laren. De beheerovereenkomst werd 
in het Brinkhuis in Laren getekend door 
burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
(Blaricum), wethouder Karin van Hunnik 
(Laren) en de voorzitter en secretaris 
van de nieuwe stichting. In de overeen-
komst staan afspraken over het beheer 
en behoud van de kunstcollecties van 
de gemeenten Blaricum en Laren. 

De gemeenten Blaricum en Laren 
beschikken over een collectie ‘binnen-
kunst’, bestaande uit schilderijen, foto’s, 
beeldjes, litho’s, et cetera. Voor Blaricum 
gaat het om 235 objecten en voor Laren 
om 490 objecten. Om de kunstcollec-
ties van de twee dorpen voor de lange 
termijn goed te borgen en te beheren, 
is de stichting opgericht. De stichting 
gaat zich bezighouden met het beheer, 
conservering, restauratie en voortzet-
ting gebruik van de collectie in openbare 

gebouwen. Ook adviseert de stichting 
de colleges over het op peil houden van 
de kunstcollecties. Daarvoor gelden be-
langrijke criteria. Onder andere dat het 
moet gaan om werken die voor Blaricum 
of Laren en de directe omgeving van 
kwalitatief belang zijn, om werken met 
museale kwaliteit en om werken met 
een historisch of topografisch belang.

Het bestuur van de stichting bestaat 
uit drie personen en uit twee adviseurs: 
mevrouw Emke Raassen-Kruimel 
(voorzitter), mevrouw Carien Bölger-
Schoenmakers (secretaris), mevrouw 
Antoinetty van den Brink-Witte 
(penningmeester), mevrouw Diana 
Kostman (adviseur) en de heer Wim 
van der Zwaan (adviseur).

Beheer kunstcollecties Blaricum en Laren naar stichting 

Zeven sportverenigingen uit Blaricum 
gaan samenwerken in een sportraad. 
Op 25 maart ondertekende wethou-
der Sport, Anne-Marie Kennis, de 
overeenkomst met vertegenwoordi-
gers van de zeven sportverenigingen. 
De sportraad is er om een optimaal 
sportklimaat bij de sportverenigingen 
in Blaricum te bevorderen. 

Het gaat om de sportverenigingen 
BVV ‘31, SDS ‘99, BLTC, Stad en Lande 
Ruiters, Squash Rackets Club Blaricum, 
LTV de Bijvanck en Vlugheid en Kracht. 
Deze verenigingen werken samen in 
de sportraad waarbij zij de gemeente 
adviseren op het gebied van sport-
beleid. Ook beschikt de sportraad 
over de mogelijkheid om de door de 
gemeente ontvangen sportgelden 
te besteden voor activiteiten die ten 
goede komen aan de sport in Blaricum.
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AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Nijhofflaan 35, 1262 AP, oprichten van 
een woning en aanleggen van een 
nieuwe in- en/of uitrit, ingekomen  
15 maart 2019

•  Zwaluwenweg 18, 1261 GJ, vellen van 
1 boom, ingekomen 17 maart 2019

•  Floris V Dreef 39, 1261 ZH, plaatsen 
van een dakkapel, ingekomen 18 maart 
2019

•  Torenlaan 38, 1261 GE, vellen van  
1 boom, ingekomen 19 maart 2019

•  De Staken 38, 1261 LD, plaatsen van 
een dakkapel, ingekomen 19 maart 
2019

•  Vliegweg 13, 1261 GK, uitbreiden van 
de woning, ingekomen 22 maart 2019

•  Laantje van Bruijn nnb, 1262 AT, 
oprichten van een nieuw woonhuis, 
ingekomen 24 maart 2019

•  Polweg 1, 1261 XE, vellen van  
4 bomen, ingekomen 26 maart 2019

•  Laantje van Bruijn 19A, 1262 AT, 
oprichten van een woning en aanleg-
gen van een nieuwe in- en/of uitrit, 
ingekomen 27 maart 2019

•  Kerkpad 4, 1261 TJ, legaliseren van de 
bestaande schuttingen en overkapping, 
ingekomen 27 maart 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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Torenlaan 63, 1261 GC, vellen van  
25 bomen, verzonden 14 maart 2019

•  Melkweg 17, 1261 GT, vellen van  
20 bomen, verzonden 19 maart 2019

•  Witzand 13, 1261 BM, vellen van  
37 bomen, verzonden 19 maart 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Eemnesserweg 37, 1261 HH, revisie-
tekening, voor- en zijgevelwijziging, 
verzonden 15 maart 2019

•  Hendrik Smitlaantje 2, 1261 VA,  
wijzigen van het gebruik van de accom-
modatie, verzonden 15 maart 2019

•  Agter Kampen 2, 1261 RB, vervangen 
van het toegangshek, verzonden  
15 maart 2019

•  Witzand 4, 1261 BM, vervangen van 
het toegangshek door een automati-
sche schuifpoort, verzonden 19 maart 
2019

•  Driftlaan 2, 1261 JJ, verplaatsen van de 
inrit en de poort, verzonden 19 maart 
2019

•  Zwaluwenweg 11, 1261 GH,  
verbouwen van de woning, verzonden 
19 maart 2019

•  Het Domein 1, 1261 JP, vervangen 
van de dakpannen, plaatsen van extra 
dakkapel en vergroten van de uitbouw, 
verzonden 21 maart 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.

BEL-Commissie 
Ruimtelijke  Kwaliteit

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

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING 
UITGEBREIDE PROCEDURE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Torenlaan 22, 1261 GD, brandveilig in 
gebruik nemen van een zorggebouw, 
verzonden 19 maart 2019

Het besluit met bijbehorende stukken 
ligt vanaf de eerstvolgende werkdag ná 
publicatie (5 april 2019)  gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. U kunt hiervoor een afspraak 
maken.
 
Een beroepschrift kan binnen zes we-
ken, vanaf de dag na terinzagelegging, 
worden ingediend door de belangheb-
benden die:

a.  Een zienswijze hebben ingebracht 
tegen het ontwerp van het besluit

b.  Bezwaar hebben tegen wijzigingen die 
in het besluit zijn aangebracht ten op-
zichte van het ontwerp van het besluit

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

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

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

Besloten door de burgemeester:
•  Het organiseren van het evenement 

Lentefeest bij de Schaapskooi op  
21 april 2019 van 10.00 uur tot 12.00 
uur op de Blaricummerheide, verzon-
den 19 maart 2019.

•  Het organiseren van een evenement 
ter hoogte van de Torenlaan 10 op  
27 april 2019 (Koningsdag), verzonden 
27 maart 2019.

•  Het organiseren van diverse activitei-
ten in het centrum van Blaricum in 
diverse straten op 27 april 2019  
(Koningsdag), verzonden 26 maart 
2019.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
binnen zes weken na bekendmaking 
(=verzenddatum) van het betreffende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethou-
ders. Informatie over de bezwaarproce-
dure kunt u vinden op de gemeentelijke 
website.

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

SLUITING GEMEENTE-
DIENSTEN OP 
FEESTDAGEN IN APRIL

Het BEL-kantoor is in april op de 
onderstaande dagen gesloten.
• Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
• Maandag 22 april: Tweede Paasdag
 
Ook is telefoonnummer 14 035 niet 
bereikbaar. Op overige dagen zijn wij 
geopend op de gebruikelijke tijden.

AFVALINZAMELING ROND FEESTDAGEN IN APRIL
Vanwege Tweede Paasdag zamelt de GAD uw huishoudelijke afval niet op maan-
dag 22 april in, maar op dinsdag 23 april. Dit gaat door in de avonduren.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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OVEREENKOMST SPORTRAAD BLARICUM ONDERTEKEND

Op 25 maart vond de overdracht plaats 
van het beheer van de gemeentelijke 
kunstcollecties naar de nieuwe stichting 
Beheer kunstcollecties Blaricum en 
Laren. De beheerovereenkomst werd 
in het Brinkhuis in Laren getekend door 
burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
(Blaricum), wethouder Karin van Hunnik 
(Laren) en de voorzitter en secretaris 
van de nieuwe stichting. In de overeen-
komst staan afspraken over het beheer 
en behoud van de kunstcollecties van 
de gemeenten Blaricum en Laren. 

De gemeenten Blaricum en Laren 
beschikken over een collectie ‘binnen-
kunst’, bestaande uit schilderijen, foto’s, 
beeldjes, litho’s, et cetera. Voor Blaricum 
gaat het om 235 objecten en voor Laren 
om 490 objecten. Om de kunstcollec-
ties van de twee dorpen voor de lange 
termijn goed te borgen en te beheren, 
is de stichting opgericht. De stichting 
gaat zich bezighouden met het beheer, 
conservering, restauratie en voortzet-
ting gebruik van de collectie in openbare 

gebouwen. Ook adviseert de stichting 
de colleges over het op peil houden van 
de kunstcollecties. Daarvoor gelden be-
langrijke criteria. Onder andere dat het 
moet gaan om werken die voor Blaricum 
of Laren en de directe omgeving van 
kwalitatief belang zijn, om werken met 
museale kwaliteit en om werken met 
een historisch of topografisch belang.

Het bestuur van de stichting bestaat 
uit drie personen en uit twee adviseurs: 
mevrouw Emke Raassen-Kruimel 
(voorzitter), mevrouw Carien Bölger-
Schoenmakers (secretaris), mevrouw 
Antoinetty van den Brink-Witte 
(penningmeester), mevrouw Diana 
Kostman (adviseur) en de heer Wim 
van der Zwaan (adviseur).

Beheer kunstcollecties Blaricum en Laren naar stichting 

Zeven sportverenigingen uit Blaricum 
gaan samenwerken in een sportraad. 
Op 25 maart ondertekende wethou-
der Sport, Anne-Marie Kennis, de 
overeenkomst met vertegenwoordi-
gers van de zeven sportverenigingen. 
De sportraad is er om een optimaal 
sportklimaat bij de sportverenigingen 
in Blaricum te bevorderen. 

Het gaat om de sportverenigingen 
BVV ‘31, SDS ‘99, BLTC, Stad en Lande 
Ruiters, Squash Rackets Club Blaricum, 
LTV de Bijvanck en Vlugheid en Kracht. 
Deze verenigingen werken samen in 
de sportraad waarbij zij de gemeente 
adviseren op het gebied van sport-
beleid. Ook beschikt de sportraad 
over de mogelijkheid om de door de 
gemeente ontvangen sportgelden 
te besteden voor activiteiten die ten 
goede komen aan de sport in Blaricum.
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Nijhofflaan 35, 1262 AP, oprichten van 
een woning en aanleggen van een 
nieuwe in- en/of uitrit, ingekomen  
15 maart 2019

•  Zwaluwenweg 18, 1261 GJ, vellen van 
1 boom, ingekomen 17 maart 2019

•  Floris V Dreef 39, 1261 ZH, plaatsen 
van een dakkapel, ingekomen 18 maart 
2019

•  Torenlaan 38, 1261 GE, vellen van  
1 boom, ingekomen 19 maart 2019

•  De Staken 38, 1261 LD, plaatsen van 
een dakkapel, ingekomen 19 maart 
2019

•  Vliegweg 13, 1261 GK, uitbreiden van 
de woning, ingekomen 22 maart 2019

•  Laantje van Bruijn nnb, 1262 AT, 
oprichten van een nieuw woonhuis, 
ingekomen 24 maart 2019

•  Polweg 1, 1261 XE, vellen van  
4 bomen, ingekomen 26 maart 2019

•  Laantje van Bruijn 19A, 1262 AT, 
oprichten van een woning en aanleg-
gen van een nieuwe in- en/of uitrit, 
ingekomen 27 maart 2019

•  Kerkpad 4, 1261 TJ, legaliseren van de 
bestaande schuttingen en overkapping, 
ingekomen 27 maart 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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Torenlaan 63, 1261 GC, vellen van  
25 bomen, verzonden 14 maart 2019

•  Melkweg 17, 1261 GT, vellen van  
20 bomen, verzonden 19 maart 2019

•  Witzand 13, 1261 BM, vellen van  
37 bomen, verzonden 19 maart 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Eemnesserweg 37, 1261 HH, revisie-
tekening, voor- en zijgevelwijziging, 
verzonden 15 maart 2019

•  Hendrik Smitlaantje 2, 1261 VA,  
wijzigen van het gebruik van de accom-
modatie, verzonden 15 maart 2019

•  Agter Kampen 2, 1261 RB, vervangen 
van het toegangshek, verzonden  
15 maart 2019

•  Witzand 4, 1261 BM, vervangen van 
het toegangshek door een automati-
sche schuifpoort, verzonden 19 maart 
2019

•  Driftlaan 2, 1261 JJ, verplaatsen van de 
inrit en de poort, verzonden 19 maart 
2019

•  Zwaluwenweg 11, 1261 GH,  
verbouwen van de woning, verzonden 
19 maart 2019

•  Het Domein 1, 1261 JP, vervangen 
van de dakpannen, plaatsen van extra 
dakkapel en vergroten van de uitbouw, 
verzonden 21 maart 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.

BEL-Commissie 
Ruimtelijke  Kwaliteit

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

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING 
UITGEBREIDE PROCEDURE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Torenlaan 22, 1261 GD, brandveilig in 
gebruik nemen van een zorggebouw, 
verzonden 19 maart 2019

Het besluit met bijbehorende stukken 
ligt vanaf de eerstvolgende werkdag ná 
publicatie (5 april 2019)  gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. U kunt hiervoor een afspraak 
maken.
 
Een beroepschrift kan binnen zes we-
ken, vanaf de dag na terinzagelegging, 
worden ingediend door de belangheb-
benden die:

a.  Een zienswijze hebben ingebracht 
tegen het ontwerp van het besluit

b.  Bezwaar hebben tegen wijzigingen die 
in het besluit zijn aangebracht ten op-
zichte van het ontwerp van het besluit

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

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

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

Besloten door de burgemeester:
•  Het organiseren van het evenement 

Lentefeest bij de Schaapskooi op  
21 april 2019 van 10.00 uur tot 12.00 
uur op de Blaricummerheide, verzon-
den 19 maart 2019.

•  Het organiseren van een evenement 
ter hoogte van de Torenlaan 10 op  
27 april 2019 (Koningsdag), verzonden 
27 maart 2019.

•  Het organiseren van diverse activitei-
ten in het centrum van Blaricum in 
diverse straten op 27 april 2019  
(Koningsdag), verzonden 26 maart 
2019.

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
binnen zes weken na bekendmaking 
(=verzenddatum) van het betreffende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethou-
ders. Informatie over de bezwaarproce-
dure kunt u vinden op de gemeentelijke 
website.

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

SLUITING GEMEENTE-
DIENSTEN OP 
FEESTDAGEN IN APRIL

Het BEL-kantoor is in april op de 
onderstaande dagen gesloten.
• Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
• Maandag 22 april: Tweede Paasdag
 
Ook is telefoonnummer 14 035 niet 
bereikbaar. Op overige dagen zijn wij 
geopend op de gebruikelijke tijden.

AFVALINZAMELING ROND FEESTDAGEN IN APRIL
Vanwege Tweede Paasdag zamelt de GAD uw huishoudelijke afval niet op maan-
dag 22 april in, maar op dinsdag 23 april. Dit gaat door in de avonduren.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t
Losse stoeptegel, overhangend groen of 
straatverlichting stuk? Als u het meldt dan 
herstellen wij het. U kunt uw melding doen 
via www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Melding openbare ruimte). 

Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, de 
exacte locatie en indien van toepassing het 
nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze 
gegevens niet, meld het dan telefonisch via 
14 035. Het meldpunt is bereikbaar op maan-
dag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 
uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

SCHOONMAAKACTIE BIJVANCK-WEST 
GROOT SUCCES

Bewoners van Bijvanck-west staken op 16 maart hun handen uit de mouwen 
tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 37 vrijwilligers 
ruimden vijftig kilo aan zwerfval op, ondanks de vele regen en wind! 
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Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

  

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

of via telefoonnummer 14 035

Agenda rondetafelgesprekken
Dinsdag 9 april 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 vertegen-
woordigen in andere gremia zoals gemeenschappelijke regelingen.

4. Raadsinformatiebrief Kermis Blaricum (Beeldvormend)                                                                  
5. Continuïteit maatschappelijke functie de Blaercom (Beeldvormend)     

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

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

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

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 16 april 2019, aanvang 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Continuïteit maatschappelijke functie de Blaercom
• Aanpak verkeerssituatie Middenweg
• Overheveling budgetten 2018 naar 2019 gemeente Blaricum 
• Analyse begrotingsrechtmatigheid 2018
• Bekrachtiging geheimhouding financieel raamwerk 2019 De 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.

Handig: de vuilknijpers, handschoenen en afvalzakken uit de gemeentelijke 
zwerfafvalaanhanger ‘Samen Schoon’.

Dankzij buurtgenoten en plaatselijke ondernemers konden de vrijwilligers 
pauzeren in een tent met warme hapjes en drankjes. 

Uitslag enquête Hondenbeleid 
Blaricum
De gemeente neemt het samenleven met honden onder de loep. Wij hebben u 
in januari gevraagd hierbij te helpen door een enquête over het hondenbeleid in 
Blaricum in te vullen. Dit is 633 keer gedaan. 

De meeste respondenten wonen in het Oude Dorp (44%), gevolgd door Bijvanck 
(29%) en De Blaricummermeent (20%). Bent u benieuwd naar de uitslag? Lees dan 
het nieuwsbericht op www.blaricum.nl

Heeft u al eens nagedacht over het verduurzamen van uw woning? Financieel is 
dit erg interessant. Een investering in duurzaamheidsmaatregelen heeft een hoger 
rendement dan de rente die u ontvangt over het geld op uw spaarrekening. Een 
duurzame woning betekent een comfortabele, waardevaste woning met lage 
energielasten! Daarbij is het ook nog eens goed voor het milieu!

Er zijn verschillende manieren om 
energie te besparen. Bijvoorbeeld door 
het plaatsen van zonnepanelen of door 
wand- en vloerisolatie. En wist u dat 
vanaf 2050 elke woning in Nederland 
van het aardgas afgesloten moet zijn 
en duurzaam verwarmd moet worden, 
aldus het regeerakkoord van kabinet-
Rutte III. Als u gaat verbouwen, is het 
verstandig om hier alvast rekening mee 
te houden en de woning hierop voor te 
bereiden.

Gratis en onafhankelijk 
Duurzaam Bouwloket
Bent u benieuwd hoe u uw woning 
kan voorbereiden op een aardgasvrije 
toekomst en hoe u energie kunt bespa-
ren? Neem dan eens contact op met 
het Duurzaam Bouwloket. De gemeente 
Blaricum is net als de andere gemeenten 
uit de regio Gooi en Vechtstreek aange-
sloten bij dit gemeentelijke Energieloket. 

Hierdoor kunt u gratis en onafhankelijk 
advies ontvangen over het verduurza-
men van uw woning. Op de website 
www.duurzaambouwloket.nl vindt u 
meer informatie over duurzaamheids-
maatregelen, betrouwbare uitvoerende 
bedrijven, subsidieregelingen, lokale ac-
ties en initiatieven. Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met een adviseur 
via 072 - 743 39 56 of stuur een mail 
naar info@duurzaambouwloket.nl

Subsidies en (financierings)
regelingen
Op dit moment zijn er verschillende 
regelingen beschikbaar:
•  Er is een landelijke subsidieregeling 

(ISDE-subsidieregeling) voor particulie-
re woningeigenaren die een zonneboi-
ler, warmtepomp, biomassaketel en 
pelletkachel willen plaatsen.

•  Speciaal voor Vereniging van Eigenaren 
(appartementseigenaren) is er een 
subsidieregeling voor isolatiemaatrege-
len en het plaatsen van isolerend glas.

•  Daarbij is er een regeling die het moge-
lijk maakt dat je de btw (eenentwintig 
procent) op aanschaf en installatie van 
zonnepanelen kan terugvragen bij de 
belastingdienst.

•  Wilt u duurzaamheidsmaatregelen 
treffen, maar kunt u het niet financie-
ren? De gemeente Blaricum biedt een 
duurzaamheidslening aan met een laag 
rentepercentage. 

Ga voor meer informatie over subsidies 
en (financierings)regelingen naar 
www.duurzaambouwloket.nl/
subsidiecheck

Duurzaam Blaricum
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De beweegcoaches van Sportief en Gezond BEL nodigen u 
uit voor de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Vanaf mei 
wandelen zij zestien weken samen met mensen met dia-
betes en andere geïnteresseerden op weg naar een betere 
gezondheid.  

Trainen voor het Diabetes 
Challenge Festival in 
september
De beweegcoaches trainen van 6 mei tot 
eind september met u in kleine stappen 
naar een wandeling van vijf kilometer 
toe. Of misschien zelfs naar tien, vijftien 
of twintig kilometer; wat aansluit op 
úw niveau. U wandelt samen met alle 
deelnemers uit de rest van Nederland de 
finale op zaterdag 28 september op het 
Diabetes Challenge Festival in Den Haag. 

Informatieavond op 25 april
Op donderdag 25 april om 19.00 uur 
organiseert Sportief en Gezond BEL een 
informatieavond over de challenge in 
het gemeentehuis van Eemnes, aan de 
Zuidersingel 1. De challenge is bedoeld 
voor mensen met diabetes. Maar 
bewegen is voor iedereen goed dus ook 
mensen zonder deze ziekte zijn van harte 
welkom!

Een initiatief van de 
Bas van de Goor Foundation
De NDC is een initiatief van de Bas van 
de Goor Foundation, die zich inzet om 
de kwaliteit van leven van mensen met 
diabetes te verbeteren met sport en 
beweging. Ongeveer één miljoen men-
sen in Nederland hebben diabetes. De 
Bas van de Goor Foundation heeft met 
wetenschappelijk onderzoek aangetoond 
dat wandelen een effectieve behande-
ling is. In sommige gevallen komen men-
sen met diabetes type 2 zelfs helemaal 
van hun medicijnen af, puur door een 
gezondere leefstijl. Jaarlijks brengt de 
NDC duizenden mensen met diabetes in 
beweging om zo hun kwaliteit van leven 
te verbeteren.

Meer weten of meedoen? 
www.nationalediabeteschallenge.nl/
sportiefengezondbel

Nationale Diabetes Challenge: 
wandelt u mee?

UITLOOP 
WERKZAAMHEDEN 
BOMENONDERHOUD

In januari is gestart met kap- en 
snoeiwerkzaamheden van de bomen 
in Blaricum. De boomverzorger 
heeft de gemeente laten weten de 
werkzaamheden niet af te kunnen 
ronden. De gemeente is op dit mo-
ment op zoek naar een andere partij. 
Tot die tijd vinden er geen kap- en 
snoeiwerkzaamheden plaats. Helaas 
levert dat een vertraging van het 
bomenonderhoud op. De bomen die 
onderhoud nodig hebben, zijn nog 
in voldoende staat en vormen geen 
gevaar voor de omgeving. Uiter-
aard houdt de gemeente hier goed 
toezicht op. 

De afspraken met de bewoners over 
het onderhoud van de bomen in de 
omgeving blijven uiteraard staan. Op 
dit moment is het nog onduidelijk 
binnen welke periode de werkzaam-
heden weer opgepakt gaan worden. 
Wanneer er een andere boomver-
zorger is gevonden en zijn planning 
rond heeft, informeert de gemeente 
de bewoners hierover via de hei & 
wei en www.blaricum.nl Wij vragen 
begrip voor de situatie. 

Op maandag 6 mei organiseert de 
gemeente Blaricum, mede namens de 
gemeenten Eemnes en Laren, voor de 
elfde keer de jaarlijkse veteranendag 
voor alle veteranen die in Blaricum, 
Eemnes en Laren wonen. De bij-
eenkomst wordt gehouden in de tent 
op het Oranjeweitje (tegenover de 
Dorpskerk, Torenlaan 16). De ontvangst 
is vanaf 10.00 uur. Om 10.30 uur start 
het officiële programma.

Deze veteranendag staat in het teken van 
ontmoeten en herdenken. Een aantal 
kinderen van verschillende Blaricumse 
basisscholen is bij het ochtendprogramma 
aanwezig. Deze kinderen zijn geïnteres-
seerd in en nieuwsgierig naar de verhalen 
van de veteranen en krijgen gelegenheid 
om vragen aan de veteranen te stellen. 
Met het organiseren van de veteranen-
dag, willen de BEL-gemeenten waardering 
tonen voor de inzet tijdens oorlogs- en 
vredesmissies. Ook biedt de bijeenkomst 
een goede gelegenheid om contacten te 
leggen of te hernieuwen en herinneringen 
op te halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Laren en 
Eemnes die ingeschreven staan bij het 
Veteraneninstituut hebben een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen. Bent u een 
veteraan in één van de BEL-gemeenten, 
maar staat u niet ingeschreven bij het 
Veteraneninstituut? Ook dan kunt u zich 
aanmelden: u bent van harte welkom! 
De veteranendag is overigens niet alleen 
voor militairen die zijn ingezet tijdens 
de Tweede Wereldoorlog of daarna in 
voormalig Nederlands-Indië, Korea of 
Nieuw-Guinea. De bijeenkomst is ook 
voor jonge veteranen die hebben deelge-
nomen aan vredesmissies in internatio-
naal verband, zoals in Libanon, 
Cambodja, Bosnië, het voormalig Joego-
slavië, Irak, Afghanistan en Mali. Maar 
ook voor personeel van het voormalig 
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL) en het vaarplichtig koop-
vaardijpersoneel uit de Tweede Wereld-
oorlog.

Aanmelden/informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben 
ontvangen, kunnen zich tot uiterlijk maan-
dag 15 april aanmelden via het bestuurs-
secretariaat van Blaricum. Dat kan per 
e-mail: bestuurssecretariaat@blaricum.nl
of tel. 035 - 751 32 25/02. Hier kunt u 
ook terecht voor meer informatie over de 
veteranendag.

Elfde BEL-
Veteranendag
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Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t
Losse stoeptegel, overhangend groen of 
straatverlichting stuk? Als u het meldt dan 
herstellen wij het. U kunt uw melding doen 
via www.blaricum.nl (Wegen en groen > 
Melding openbare ruimte). 

Geeft u hierbij aan wat er aan de hand is, de 
exacte locatie en indien van toepassing het 
nummer van de lantaarnpaal. Heeft u deze 
gegevens niet, meld het dan telefonisch via 
14 035. Het meldpunt is bereikbaar op maan-
dag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 
uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

SCHOONMAAKACTIE BIJVANCK-WEST 
GROOT SUCCES

Bewoners van Bijvanck-west staken op 16 maart hun handen uit de mouwen 
tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 37 vrijwilligers 
ruimden vijftig kilo aan zwerfval op, ondanks de vele regen en wind! 
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Meldpunt Openbare Ruimte
via www.blaricum.nl, www.eemnes.nl of www.laren.nl

of via telefoonnummer 14 035

  

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

of via telefoonnummer 14 035

Agenda rondetafelgesprekken
Dinsdag 9 april 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 vertegen-
woordigen in andere gremia zoals gemeenschappelijke regelingen.

4. Raadsinformatiebrief Kermis Blaricum (Beeldvormend)                                                                  
5. Continuïteit maatschappelijke functie de Blaercom (Beeldvormend)     

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

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

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

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 16 april 2019, aanvang 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Continuïteit maatschappelijke functie de Blaercom
• Aanpak verkeerssituatie Middenweg
• Overheveling budgetten 2018 naar 2019 gemeente Blaricum 
• Analyse begrotingsrechtmatigheid 2018
• Bekrachtiging geheimhouding financieel raamwerk 2019 De 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.

Handig: de vuilknijpers, handschoenen en afvalzakken uit de gemeentelijke 
zwerfafvalaanhanger ‘Samen Schoon’.

Dankzij buurtgenoten en plaatselijke ondernemers konden de vrijwilligers 
pauzeren in een tent met warme hapjes en drankjes. 

Uitslag enquête Hondenbeleid 
Blaricum
De gemeente neemt het samenleven met honden onder de loep. Wij hebben u 
in januari gevraagd hierbij te helpen door een enquête over het hondenbeleid in 
Blaricum in te vullen. Dit is 633 keer gedaan. 

De meeste respondenten wonen in het Oude Dorp (44%), gevolgd door Bijvanck 
(29%) en De Blaricummermeent (20%). Bent u benieuwd naar de uitslag? Lees dan 
het nieuwsbericht op www.blaricum.nl

Heeft u al eens nagedacht over het verduurzamen van uw woning? Financieel is 
dit erg interessant. Een investering in duurzaamheidsmaatregelen heeft een hoger 
rendement dan de rente die u ontvangt over het geld op uw spaarrekening. Een 
duurzame woning betekent een comfortabele, waardevaste woning met lage 
energielasten! Daarbij is het ook nog eens goed voor het milieu!

Er zijn verschillende manieren om 
energie te besparen. Bijvoorbeeld door 
het plaatsen van zonnepanelen of door 
wand- en vloerisolatie. En wist u dat 
vanaf 2050 elke woning in Nederland 
van het aardgas afgesloten moet zijn 
en duurzaam verwarmd moet worden, 
aldus het regeerakkoord van kabinet-
Rutte III. Als u gaat verbouwen, is het 
verstandig om hier alvast rekening mee 
te houden en de woning hierop voor te 
bereiden.

Gratis en onafhankelijk 
Duurzaam Bouwloket
Bent u benieuwd hoe u uw woning 
kan voorbereiden op een aardgasvrije 
toekomst en hoe u energie kunt bespa-
ren? Neem dan eens contact op met 
het Duurzaam Bouwloket. De gemeente 
Blaricum is net als de andere gemeenten 
uit de regio Gooi en Vechtstreek aange-
sloten bij dit gemeentelijke Energieloket. 

Hierdoor kunt u gratis en onafhankelijk 
advies ontvangen over het verduurza-
men van uw woning. Op de website 
www.duurzaambouwloket.nl vindt u 
meer informatie over duurzaamheids-
maatregelen, betrouwbare uitvoerende 
bedrijven, subsidieregelingen, lokale ac-
ties en initiatieven. Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met een adviseur 
via 072 - 743 39 56 of stuur een mail 
naar info@duurzaambouwloket.nl

Subsidies en (financierings)
regelingen
Op dit moment zijn er verschillende 
regelingen beschikbaar:
•  Er is een landelijke subsidieregeling 

(ISDE-subsidieregeling) voor particulie-
re woningeigenaren die een zonneboi-
ler, warmtepomp, biomassaketel en 
pelletkachel willen plaatsen.

•  Speciaal voor Vereniging van Eigenaren 
(appartementseigenaren) is er een 
subsidieregeling voor isolatiemaatrege-
len en het plaatsen van isolerend glas.

•  Daarbij is er een regeling die het moge-
lijk maakt dat je de btw (eenentwintig 
procent) op aanschaf en installatie van 
zonnepanelen kan terugvragen bij de 
belastingdienst.

•  Wilt u duurzaamheidsmaatregelen 
treffen, maar kunt u het niet financie-
ren? De gemeente Blaricum biedt een 
duurzaamheidslening aan met een laag 
rentepercentage. 

Ga voor meer informatie over subsidies 
en (financierings)regelingen naar 
www.duurzaambouwloket.nl/
subsidiecheck

Duurzaam Blaricum
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De beweegcoaches van Sportief en Gezond BEL nodigen u 
uit voor de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Vanaf mei 
wandelen zij zestien weken samen met mensen met dia-
betes en andere geïnteresseerden op weg naar een betere 
gezondheid.  

Trainen voor het Diabetes 
Challenge Festival in 
september
De beweegcoaches trainen van 6 mei tot 
eind september met u in kleine stappen 
naar een wandeling van vijf kilometer 
toe. Of misschien zelfs naar tien, vijftien 
of twintig kilometer; wat aansluit op 
úw niveau. U wandelt samen met alle 
deelnemers uit de rest van Nederland de 
finale op zaterdag 28 september op het 
Diabetes Challenge Festival in Den Haag. 

Informatieavond op 25 april
Op donderdag 25 april om 19.00 uur 
organiseert Sportief en Gezond BEL een 
informatieavond over de challenge in 
het gemeentehuis van Eemnes, aan de 
Zuidersingel 1. De challenge is bedoeld 
voor mensen met diabetes. Maar 
bewegen is voor iedereen goed dus ook 
mensen zonder deze ziekte zijn van harte 
welkom!

Een initiatief van de 
Bas van de Goor Foundation
De NDC is een initiatief van de Bas van 
de Goor Foundation, die zich inzet om 
de kwaliteit van leven van mensen met 
diabetes te verbeteren met sport en 
beweging. Ongeveer één miljoen men-
sen in Nederland hebben diabetes. De 
Bas van de Goor Foundation heeft met 
wetenschappelijk onderzoek aangetoond 
dat wandelen een effectieve behande-
ling is. In sommige gevallen komen men-
sen met diabetes type 2 zelfs helemaal 
van hun medicijnen af, puur door een 
gezondere leefstijl. Jaarlijks brengt de 
NDC duizenden mensen met diabetes in 
beweging om zo hun kwaliteit van leven 
te verbeteren.

Meer weten of meedoen? 
www.nationalediabeteschallenge.nl/
sportiefengezondbel

Nationale Diabetes Challenge: 
wandelt u mee?

UITLOOP 
WERKZAAMHEDEN 
BOMENONDERHOUD

In januari is gestart met kap- en 
snoeiwerkzaamheden van de bomen 
in Blaricum. De boomverzorger 
heeft de gemeente laten weten de 
werkzaamheden niet af te kunnen 
ronden. De gemeente is op dit mo-
ment op zoek naar een andere partij. 
Tot die tijd vinden er geen kap- en 
snoeiwerkzaamheden plaats. Helaas 
levert dat een vertraging van het 
bomenonderhoud op. De bomen die 
onderhoud nodig hebben, zijn nog 
in voldoende staat en vormen geen 
gevaar voor de omgeving. Uiter-
aard houdt de gemeente hier goed 
toezicht op. 

De afspraken met de bewoners over 
het onderhoud van de bomen in de 
omgeving blijven uiteraard staan. Op 
dit moment is het nog onduidelijk 
binnen welke periode de werkzaam-
heden weer opgepakt gaan worden. 
Wanneer er een andere boomver-
zorger is gevonden en zijn planning 
rond heeft, informeert de gemeente 
de bewoners hierover via de hei & 
wei en www.blaricum.nl Wij vragen 
begrip voor de situatie. 

Op maandag 6 mei organiseert de 
gemeente Blaricum, mede namens de 
gemeenten Eemnes en Laren, voor de 
elfde keer de jaarlijkse veteranendag 
voor alle veteranen die in Blaricum, 
Eemnes en Laren wonen. De bij-
eenkomst wordt gehouden in de tent 
op het Oranjeweitje (tegenover de 
Dorpskerk, Torenlaan 16). De ontvangst 
is vanaf 10.00 uur. Om 10.30 uur start 
het officiële programma.

Deze veteranendag staat in het teken van 
ontmoeten en herdenken. Een aantal 
kinderen van verschillende Blaricumse 
basisscholen is bij het ochtendprogramma 
aanwezig. Deze kinderen zijn geïnteres-
seerd in en nieuwsgierig naar de verhalen 
van de veteranen en krijgen gelegenheid 
om vragen aan de veteranen te stellen. 
Met het organiseren van de veteranen-
dag, willen de BEL-gemeenten waardering 
tonen voor de inzet tijdens oorlogs- en 
vredesmissies. Ook biedt de bijeenkomst 
een goede gelegenheid om contacten te 
leggen of te hernieuwen en herinneringen 
op te halen.

Uitnodiging
Alle veteranen uit Blaricum, Laren en 
Eemnes die ingeschreven staan bij het 
Veteraneninstituut hebben een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen. Bent u een 
veteraan in één van de BEL-gemeenten, 
maar staat u niet ingeschreven bij het 
Veteraneninstituut? Ook dan kunt u zich 
aanmelden: u bent van harte welkom! 
De veteranendag is overigens niet alleen 
voor militairen die zijn ingezet tijdens 
de Tweede Wereldoorlog of daarna in 
voormalig Nederlands-Indië, Korea of 
Nieuw-Guinea. De bijeenkomst is ook 
voor jonge veteranen die hebben deelge-
nomen aan vredesmissies in internatio-
naal verband, zoals in Libanon, 
Cambodja, Bosnië, het voormalig Joego-
slavië, Irak, Afghanistan en Mali. Maar 
ook voor personeel van het voormalig 
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL) en het vaarplichtig koop-
vaardijpersoneel uit de Tweede Wereld-
oorlog.

Aanmelden/informatie
Veteranen die geen uitnodiging hebben 
ontvangen, kunnen zich tot uiterlijk maan-
dag 15 april aanmelden via het bestuurs-
secretariaat van Blaricum. Dat kan per 
e-mail: bestuurssecretariaat@blaricum.nl
of tel. 035 - 751 32 25/02. Hier kunt u 
ook terecht voor meer informatie over de 
veteranendag.

Elfde BEL-
Veteranendag
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Innerlijke 
schoonheid 
verbinden 
met het uiterlijk 
Dat is waar René Expertsalon hair & 
beauty voor staat. René, met ook een 
vestiging in Laren, is verhuist van de 
Lloods naar de Torenlaan.

Hair & beauty onder één dak; René heeft 
een expertsalon voor al uw haarwensen 
en een beautysalon voor diverse schoon-
heidsbehandelingen, huidverbeterering 
en –verjonging en is het adres voor (la-
ser)ontharen. 

U bent van harte welkom om een kijkje 
te nemen en voor vrijblijvend advies.

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl

tel. 06-14180931 

www.facebook.com/heienwei
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Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

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

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

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 5.112

www.heienwei.nl

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

Banjer 15 jaar

Op 13 april bestaat kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer alweer 
vijftien jaar. Banjer heeft zich ontwikkeld tot een kleinschalige, professionele en 
betrokken kinderopvangorganisatie. 

Kdv & bso Banjer zou niet zo succesvol 
zijn zonder de tomeloze inzet en warme 
betrokkenheid van hun enthousiaste me-
dewerkers. Banjer wil naast deze mede-
werkers iedereen bedanken voor het suc-

ces; oud-collega’s, ouders en kinderen. 
Het is een moment om feestelijk bij stil 
te staan; op 13 april met het voltallige 
Banjerteam en op 15 april wordt samen 
met de kinderen een feestje gevierd.

Dorpsagenda

WELZIJN/ CULTUUR
Rouwcafé Gooi en Eemland zon 
14 april 13.30-16.00 uur in De Scho-
ter, Wakkerendijk 66a Eemnes een 
workshop schilder een hart voor een 
overleden geliefde. Toegang gratis, 
een bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Informatie: www.humanitas.nl/afde-
ling/eemland/activiteiten/rouwcafe en 
www.versawelzijn.nl.
Kledingbank Blaricum vraagt mooie 
en schone dames-, heren- en kinderkle-
ding voor mensen die zijn doorverwe-
zen door sociale zaken, voedselbank en 
vluchtelingenwerk. U kunt de kleding 
inleveren op 12 april 09.00-12.00 uur 
in De Malbak. Bea Kukupessy tel. 06-
22261998.
De Gooise Schaakvereniging opent 
haar deuren in Blaricum! Zij richt zich 
op schakers van alle niveaus (begin-
ners tot gevorderden) die binnen een 
gezellige setting willen genieten van 
deze prachtige denksport. Door de ver-
schillende activiteiten als afzonderlijke 
modules aan te bieden kunnen de leden 
een eigen op maat gemaakt schaakpro-

gramma samenstellen. Volwassenen en 
middelbare scholieren zijn elke vrij-
dagavond welkom in Blaercom voor 
schaaktraining van 19.00-20.00 uur en 
competitie van 20.00-22.30 uur. htt-
ps://gooiseschaakvereniging.nl.
Dorpskerk Blaricum 14 april 10.00-
11.15 uur Palmpasenstokken versieren 
voor kinderen t/m 12 jaar. Materiaal 
wordt verzorgd, maar zo mogelijk ei-
gen stok meenemen. 18 april 14.30-
16.30 uur een unieke presentatie over 
Miniaturen van de Stille Week en Pa-
sen. Henk Aertsen vertelt over deze il-
lustraties in middeleeuwse handschrif-
ten en sleept u mee in het Paasverhaal. 
Toegang gratis, kerkdeuren geopend 
14.00 uur. 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.
Repair Café woe 10 april in De Mal-
bak van 10.00-13.00 uur. Na 12.00 uur 
worden geen reparaties mee aangeno-
men. 
PC Helpdesk BEL voor 50-plussers. 
Alle werkdagen geopend van 10.00-
12.00 uur. www.pchelpdeskBEl.nl.

René Expertsalon hair & beauty, 
Torenlaan 12, 035-3333550

www.reneexpertsalon.nl

27 april, Koningsdag goes vintage!
De Oranjevereniging heeft dit jaar een spectaculair programma. De afgelopen 
jaren gaven veel Blaricummers aan de oude ‘Koninginnedag’ te missen. 
Koningsdag was een beetje een saaie cracker geworden. Dat gaat nu 
veranderen; we gaan terug naar de 80er jaren. Bijna alle activiteiten die u uit 
het verleden kent, komen terug.

Wat gaan we zien? De Blaricummerie, 
de kindervrijmarkt, een spectaculaire 
klimwand, diverse kinderattracties en 
veel muziek. Oude tijden zullen herleven 
met muziek op verschillende podia. En 
terug van weggeweest… de unieke vei-
ling met veilingmeester Frans Elbers. 
Mocht u nog wat onderdrukte frustratie 
willen uiten… dan kan er ook weer met 
servies gesmeten worden. Bij de His-
torische kring kunt u luisteren naar de 
prachtige verhalen van Frans Ruijter over 
Blaricum en u kunt op de foto met twee 
echte Blaricummers… En als klap op 
de vuurpijl kunt u een helikoptervlucht 

boven ons dorp maken met vervoer in 
een tuktuk naar de landingsplaats. Voor-  
verkoop via Albert Heijn Blaricum of 
aan de kassa bij de helikoptervlucht.
Wilt u uw kunstwerken, vereniging of 
goed doel onder de aandacht brengen of 
verkoopt u antiek, kleding of snoep, dan 
kunt u een kraam of grondplek huren op 
de Blaricummerie. En heeft u nog leuke 
items voor de veiling? 
Contactpersonen: Daphne Rokebrand 
06-41183343, Mona Deuning 06-
13021145 of Paul Kaarsgaren 06-
53656074.
www.oranjeverenigingblaricum.nl

Feestprogramma 
Oranje Vereniging Blaricum i.s.m. Blaercom

Blaricummerie 10.00-16.00 uur van Kruiskuil tot muziektent
Kindervrijmarkt   08.30-14.00 uur Locatie: Schoolstraat, Torenlaan 

eventueel Middenweg. Zie spelregels kindervrij-
markt op onze website. 

Kinderstraatje en  10.30-14.00 uur in de Dorpsstraat; behendigheid  
Koninklijke kinderknutsel  spelletjes, schminken, klimwand en springkussen 

en op het grasveld in de Dorpsstraat allerlei leuke 
kinderspelen.

Activiteiten in Blaercom   09.00-16.00 uur - kopje koffie/thee met oran-
jesoes, om 11.00 uur kijken naar de koninklijke  
familie op tv. Vanaf 12.00 uur een wijnproeverij; 
voor € 5,-genieten van drie bijzondere wijnen.  
Foto expositie ‘Puur Blaricum’, schilderijen van 
Marja Ormeling.

Live muziek  Bij de muziektent van 12.00-17.00 uur The Wize 
Gize, het Shanty Koor en het Vergeet Je Verdriet 
Koor. Bij de Historische Kring van 12.30-15.30 uur 
Troubadour Rien Doeland. DJ Paul v.d. Bergh, Re-
quest, Camiel Westerveld staan van 12.00-17.00 uur 
bij de Kruiskuil. 

De Legendarische Veiling  Bij de Kruiskuil om 15.30 uur. 

En verder het Unplugged podium met een workshop Djembe, m.m.v. lokale ver-
enigingen. De helikoptervlucht, de lezingen bij de Historische Kring en bij de IJ-
zerhandel kunt u heerlijk lachen bij de film van de carnavalsvereniging De Kruis-
kuilers. 
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