
Markt 

Op zaterdag 15 juni van 11.00-15.00 
uur markt bij de oerboeren van de 
boerderij aan de Eemnesserweg 15.

Zorgboerderij ‘tWerckpaert staat er met 
groenten, eieren, compotes en bloemen. 
Bijenschans Steegland verkoopt honing 
en bijenwas en Goudsbloem & co brengt 
haar kruiden, zalven en oliën mee. De 
blije Boeddha is er met prachtige edelste-
nen en bij de vereniging voor ecologisch 
leven en tuinieren kun je diverse boeken 
aanschaffen. En nog meer deelnemers zul-
len aanwezig zijn met regionale, ambach-
telijk gemaakte producten zoals zeep, vilt 
en brood. Ook kunt u de pluktuin achter 
de boerderij bezichtigen. U bent van harte 
welkom!

Het Aspergediner 
Het Aspergediner wordt dit jaar van 7 
t/m 23 juni georganiseerd, natuurlijk 
weer aan de rand van de aspergeakker 
aan de Bergweg. 

Dit jaar wordt de stijlvol aangeklede be-
doeïenentent voor alweer de tiende editie 
opgezet. Gedurende twee weken kunt u 
hier genieten van culinaire hoogstand-
jes met asperges. U kunt nu reserveren 
voor een gezellige middag of avond via 
www.hetaspergediner.nl. 

Maarten en Caroline Beuningh van 
zMaakt! ontvangen u graag. Tot ziens in 
de akker! 

Invasie van klassieke musici 
door Blaricum Music Festival 
Van 27 juni tot en met 7 juli is Blaricum even een van ’s werelds ‘hoofdsteden’ 
als het om klassieke muziek gaat, en dat zullen alle Blaricummers merken! Ons 
mooie dorp heeft tijdens het Blaricum Music Festival 2019 niet alleen solisten 
en ensembles die tot de wereldtop behoren binnen haar dorpsgrenzen maar 
beschikt dan ook over een eigen professioneel symfonie-orkest bestaande uit 
een kleine zestig internationale – in samenwerking met het beroemde Verbier 
Festival in Zwitserland geselecteerde – musici. U moet er dus niet van opkijken 
als er opeens mensen met viool-, cello- of trombonekoffers door het dorp lopen 
en bij de bakker in de rij staan!

Het Blaricum Music Festival Orchestra, 
o.l.v. de fl amboyante Franse dirigent 
Mathieu Herzog, opent het festival op 
27 juni met het beroemde vioolconcert 
van Brahms (met de legendarische mees-
terviolist Augustin Dumay als solist) en 
de schitterende lyrische achtste symfo-
nie van Dvorák. Maar 27 juni is niet de 
eerste dag waarop het orkest in Blari-

cum zal zijn… De ‘invasie’ begint al op 
zondag de 23e omdat ze natuurlijk vóór 
het openingsconcert in de Vituskerk nog 
veel samen moeten repeteren. Met ande-
re woorden, de musici van het Blaricum 
Music Festival Orchestra zijn zo’n twee 
weken in ons dorp te gast!
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

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

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 1

Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
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Jeugdtheater Het Blauwe Paleis brengt
met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
kinderen zien hoe geweldig boeken zijn.
De voorstelling is een bewerking van het
gelijknamige kinderboek van Magali de
Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
basisscholen in Laren en Blaricum op 25
januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
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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-
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Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
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grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
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met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
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Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
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kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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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.� 
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de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
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gezien. Na overleg met duikers en een
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stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
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afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
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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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nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
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ACUPUNCTUUR
IN DE LLOODS

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

ACUPUNCTUUR
IN DE LLOODS

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

Laat de zomer maar komen! 
Het  op 11 mei jl. door de burgemeester feestelijk geopende strandcafé ‘Blari-
cum Beach’ van Marita Steenbeek en Erik Joossen is meteen een doorslaand 
succes. Elke dag zit het er gezellig vol. Genieten van een hapje en een drankje. 

Openingstijden, elke dag van de week, in mei 10.00 - 18.00 uur, in juni 10.00 - 21.00 
uur (22.00 uur bij mooi weer), in juli en augustus 10.00 - 24.00 uur, in september 
10.00 - 21.00 uur (22.00 uur bij mooi weer) en in oktober 10.00 - 18.00 uur. Op 
Facebook te vinden onder ‘Blaricum Beach’. Telefonisch 06-52372029. De website 
hetvitusblaricum.nl wordt  momenteel aangepast.
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StudioErikGutter bestaat tien jaar

Eigenaren Sven J.F. Smit en Erik Gutter vestigden zich tien jaar geleden in het 
pand van voormalig textielbedrijf Vos aan de Huizerweg 2. 

Aan het begin van ieder jaar wordt 
een prachtige nieuwe collectie meubels, 
verlichting, stoffering en accessoires in 
de winkel getoond, met merken uit het 
hoge segment. Met deze collectie wor-

den interieurs ontworpen en ingevuld; 
van een enkele woonkamer tot verbou-
wingen van complete huizen, ook ont-
werpen ze keukens, badkamers en tui-
nen. 

Slaapplekken gezocht
Wellicht is het u nog nooit opgevallen 
maar Blaricum heeft maar één, recen-
telijk mooi verbouwd, hotel. En 60 mu-
sici verdelen over 9 kamers gaat, zoals 
u zult begrijpen, wat lastig… De festi-
valorganisatie is daarom maar wat blij 
met het feit dat een aantal zeer aardige 
dorpsgenoten al heeft aangeboden om 
musici onderdak te verschaffen maar 
qua slaapplekken is de behoefte aan 
slaapplekken nog lang niet vervuld. Dus 
mocht u een gastenkamer/guest-house/
tuinhuisje hebben en deze aan één mu-
sicus of meerdere musici ter beschikking 
willen stellen, dan zou dat fantastisch 
zijn! Ze eten in het tijdelijke ‘arties-
tencafé’ Boereblij en ook het transport 
regelt de festivalorganisatie. Mocht u 
(een) slaapplek(ken) ter beschikking 
willen stellen dan kunt contact opne-
men via info@blaricumfestival.com.
Gastgezinnen worden natuurlijk uitgeno-
digd om een aantal concerten van ‘hun’ 
musicus/musici bij te wonen!

Keur aan concerten
Naast het openingsconcert zijn er vijf 
heerlijke concerten met het Blaricum 
Music Festival Orchestra en een keur aan 
solisten. Op de ‘4th of July’ verzorgt het 
orkest bijvoorbeeld de Nederlandse pre-
mière van het stuk Pierced voor cello, 
piano, slagwerk en strijkorkest, gecom-
poneerd door de meervoudig Grammy 
en Pulitzer Prize winnende Amerikaanse 
componist David Lang (en zijn vriend 
Louis Andriessen komt luisteren…). 
Hiernaast zijn er nóg dertien fantasti-
sche concerten van o.a. het beroemde 
Hagen Quartet, Dmitry Sitkovetsky die 

zijn veel gespeelde arrangement van 
Bach’s Goldbergvariaties komt vertolken 
en de, vanwege het grote succes vorig 
jaar, wederom uitgenodigde meesterzi-
geuner Roby Lakatos en zijn band! Met 
vereende krachten is het mogelijk om van 
het Blaricum Music Festival een fantas-
tisch jaarlijks terugkerend muziekfeest 
te maken en de concertorganisatie ziet er 
norm naar uit om dit samen met ú te re-
aliseren! Kijk voor meer informatie op 
www.blaricumfestival.com of bel 035-
2031967.

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Wie weinig weet

heeft een sterke mening. In de 
wetenschap ook wel het Dun-
ning-Kruger effect genoemd. 
Weinig weten en toch een sterke 
mening? Geen punt, zolang je 
dat zelf maar terdege beseft. Het 
genoemde effect beschrijft echter 
die mensen, die het allerminste 
van iets afweten of iets slecht kun-
nen. Die tevens de specialistische 
kennis missen om dat te beseffen. 
Die niet begrijpen dat anderen 
iets wél weten, of ergens beter in 
zijn. Die oprecht denken dat ze 
meer weten dan wetenschappers 
of geleerden. Die ‘one-liners’ 
gebruiken die hun gebrek aan 
kennis alleen maar uitvergroten.    

Een sprekend voorbeeld is de 
rammelende Brexit argumentatie. 
De door Nigel Farrage en Boris 
Johnson ingehuurde marketing-
deskundige Cummings beperkte 
zich bewust tot het bewerken van 
de gevoelens van de twijfelaars 
(toen nog een derde van de kie-
zers). Met handig gebruik van de 
moderne media ging zijn simplis-
tische slogan ‘Take Back Control’ 
er in als koek. Volgepompt met 
populistische angsten wist de 
doelgroep, deinend van  veront-
waardiging, het toen heel zeker: 
de Brexit, dát was wat ze wilden. 
Dat ze belazerd werden wisten 
ze niet. Zo werd de overwinning 
van de Brexiteers in juni 2016 een 
feit. Cummings, zich tenslotte de 
rampzalige gevolgen realiserend, 
verdween geruisloos van het 
toneel. 

In ons land is iets soortgelijks 
aan de hand. Ongecontroleerde 
kreten als ‘duizend miljard gaan 
naar het milieu’ en ‘de EU kost 
ons miljarden’ hebben 600.000 
kiezers beïnvloed. Terwijl recent 
onderzoek uitwijst dat Nederland, 
als rijk EU land, netto gezien één 
miljard euro jaarlijks aan de EU 
méér uitgeeft, dan het daaruit 
ontvangt. Dat kost ons 59 euro 
per inwoner. Maar let wel, daarin 
zijn nog niet de miljarden euro’s 
verwerkt die de EU indirect onze 
economie, en daarmee ons alle-
maal, méér oplevert. Net zoiets als 
het feit dat de Britten er nu van 
overtuigd zijn dat ze op het afge-
lopen songfestival ‘gepakt zijn’ 
vanwege de Brexit. Wie weinig 
weet heeft een sterke mening...  

    


         


   

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

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

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

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

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

AKER UITVAARTEN

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

In gedachten... 

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

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

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

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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Erik Gutter (l) en Sven J.F. Smit

Mathieu Herzog, dirigent
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Ook nieuwbouw!

door Finette Bönker
Geregeld loop ik over de bouwplaats 
van de Blaricummermeent, het 
stuk tussen restaurant Bruis en het 
Gooimeer. Het is altijd leuk om te zien 
hoe de bouw vordert en wat er allemaal 
bij komt kijken. En het gaat snel. Zo is 
er niets, dan ineens een vloer en voor 
je het weet staan alle muren en ligt het 
dak erop. 

Al kijkend zie je ineens dat er ook 
andere wezens hun huis bouwen in de 
Blaricummermeent. De achterkant van 
een bouwinformatiebord blijkt een ide-
ale locatie voor een eksterpaar! Zich 
niets aantrekkend van alle bouwactivi-
teiten bouwen ze gestaag aan hun nest. 
Lekker beschut, uit de wind. Verder 
stellen ze niet zulke hoge eisen aan een 
huis als de mens. Zijn ze ook snel klaar. 
Ik duim voor ze dat het bord er nog 
even mag staan zodat er mogelijk nog 
eieren gelegd en uitgebroed kunnen wor-
den.

Hoe diep gaat 
de schaamte? 
door Jan Greven
Wie had er op gerekend dat het 
Tergooi-Blaricum zou verdwijnen? 
Dat de ziekenhuiszorg van het Gooi 
geconcentreerd zou worden op de 
grens van de provincie Utrecht, in 
de meest zuidoostelijke punt van de 
regio? Landen bouwen kerncentrales 
in zulke uithoeken. En toch, het besluit 
is genomen. Het Ziekenhuis verdwijnt. 

De grond krijgt een andere bestemming. 
Welke dat is, is niet aan de Blaricumse 
Raad. De grond is eigendom van het 
Ziekenhuis. Maar de Raad gaat wel over 
bestemmingsplannen en die moeten 
gewijzigd worden. Hoe zien die plannen 
er uit? In het Rondetafelgesprek (RTG) 
van 14 mei j.l. lagen vijf varianten 
ter tafel. Drie van het College en 
twee van omwonenden. Met één voor 
het College duidelijk favoriet. Het 
Ziekenhuis wil de grond verkopen aan 
een projectontwikkelaar. Die moet oude 
gebouwen een nieuwe bestemming 
geven of er nieuwbouw voor in de plaats 
zetten. Met het geld uit de verkoop, 
betaalt het Ziekenhuis de nieuwbouw 
in Hilversum. Het College hoopt op 
een goede deal. Daar zit eigen belang 
bij. Het Gooi is niet gebaat bij een 
Ziekenhuis dat gebukt onder schulden 
uit een nieuwbouwproject komt.  

Favoriet is daarom een bestemmingsplan 
dat een ontwikkelaar de ruimte geeft en 
tegelijk rekening houdt met Blaricumse 
ambities inzake werkgelegenheid, 
woningbouw en zorgvoorziening. Lijkt 
mooi, maar helaas. De omwonenden zijn 
er niet tevreden over. De omwonenden 
willen geen grote projecten. Ze vrezen 
extra drukte, minder woongenot en 
waardevermindering van hun huizen. 
Het liefst zouden ze, want dat het 
Ziekenhuis geld nodig heeft begrijpen 
zij ook, fondsen werven voor de aanleg 
van een bos, of anders een villapark. 
De Raad luisterde naar hun wensen. 
Daar is de  RTG voor. Beleefd, maar 
afstandelijk. Hier en daar een vraag. 
Geen confrontaties. Het trof me dat 
het nergens in de discussie ging over de 
waarde die de natuur op zichzelf heeft. 
Je kunt geen televisiejournaal bekijken, 
geen krant opslaan of je wordt bestraffend 
toegesproken dat je de natuur tekort doet. 
Je moet je leefstijl veranderen, minder 
CO2 uitstoten, anders leven. Allemaal voor 
de natuur. De toon is streng: we moeten 
ons schamen voor de wijze waarop we 
met de natuur zijn omgegaan. Hoe diep 
gaat die schaamte? Hoeveel bereidheid is 
er een stuk grond eenmaal ontfutseld aan 
de natuur aan de natuur terug te geven? Na 
het RTG van 14 mei weet ik dat: niet diep 
en niet groot. Theoretisch willen we voor 
de natuur van alles doen, praktisch komt de 
natuur alleen ter sprake als het eigenbelang 
op het spel staat. 

Als we de zorgen om de toekomst van de 
aarde echt serieus nemen, zou teruggave 
van grond aan de natuur in een debat over 
de bestemming van de Ziekenhuisgrond 
op zijn minst als mogelijkheid overwogen 
en niet al op voorhand geschrapt moeten 
worden. We pleiten voor zorg voor de natuur 
maar gedragen ons daar niet naar. Plakje 
voor plakje pellen we de natuur af. Het 
omgekeerde, dat de natuur iets terugkrijgt 
wat eerder was afgenomen gebeurt zo goed 
als nooit. Gezondheidszorg is algemeen 
belang, natuur klaarblijkelijk niet. 

Blaercom ge-update naar 2.1 

door Anne Soutendijk
Achter de schermen wordt door Gemeentebestuur en bestuur van Blaercom 
al maanden gewerkt aan de update van het dorpshuis voor de komende 
30-40 jaar. Streven is om al het mogelijke te doen om Blaercom nog 
toegankelijker te maken en ook extra functionaliteiten te bieden. Daarnaast is 
ernaar gestreefd om het gebouw aan te passen aan de allerlaatste normen van 
duurzaamheid en energiezuinigheid. Een hele klus zo midden in een dagelijks 
veranderende wereld van ideeën over milieu- en klimaatvriendelijkheid. Maar 
het is gelukt… 

Inmiddels is de bouwtekening klaar, zijn 
offerterondes afgerond en is de bouwperi-
ode vastgesteld en start op 24 juni a.s.. De 
meest in het oog springende verandering is 
dat de entree naar de voorkant bij de leilin-
den zal worden verplaatst en dat ‘het ge-
zicht’ van het pand een moderner aanzicht 
krijgt. Aan die kant is een gezellig terras 
gepland en misschien zelfs nog een jeu-de-
boule baantje. De oude ingang gaat dicht 
en zal plaatsmaken voor een ruime profes-
sionele keuken waar straks ook maaltijden 
zullen worden gemaakt zodat dorpsbewo-
ners ’s avonds kunnen komen dineren en 
kookliefhebbers er kookworkshops kun-
nen volgen. Er kunnen dan ook partijen en 
recepties worden gehouden. Uiteraard 
worden het gebouw, de open- dakcon-
structie en gevel stevig geïsoleerd en 
krijgt het interieur een fl inke up-lift 
naar een fl exibelere gebruiksmogelijk-
heid. 

Jong & oud, en vrijwillig 
Verder wordt er stevig nagedacht wat 
Blaercom kan betekenen voor jongeren-
groepen. Op dit moment wordt hierover 
gesproken met de schoolhoofden. Ideeën 

zijn zeer welkom! De overige verenigin-
gen en clubs krijgen in deze 2.1 versie 
van Blaercom meer mogelijkheden én 
luxe in het gebouw. Er wordt ook ge-
werkt aan een interessante inloopdag 
met elke week een bijzondere activiteit. 
Dat alles kan alleen van de grond komen 
als er met vrijwilligers wordt gewerkt. Er 
wordt gezocht naar gastvrouwen of -he-
ren die de boel in goede banen moeten 
leiden, en ook hobbykoks voor de nieu-
we keuken en chauffeurs die in Blaricum 
af en toe iemand kunnen ophalen of weg-
brengen.

Voor de activiteiten 
gedurende de bouwwerk-

zaamheden is er een tijdelijk 
onderkomen gevonden
 en als alles meezit gaat 
Blaercom in september 

weer van start. 

Voor vragen over het 
vrijwilligerswerk: 

Margot Cornelis via 
vrijwilligers@blaercom.nl.
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Beton gewapend (i.h.w.)

Beton gewapend (prefab)

Beton ongewapend

Baksteen

Kalkzandsteen

kalkzandsteen vellingkant

Natuursteen

Metal stud wand

Naaldhout

Hardhout

Lichte scheidingswand
gehydrofobeerd

Brandveiligheid

Isolatie minerale wol

Bestaand

Brandveiligheid hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken conform opgave constructeur
Toegepaste constructieve materialen voldoen aan NEN 6065 en NEN 6066

Deur zelfsluitend

Deur zelfsluitend WBDBO 30

60 minuten WBDBO

30 minuten WBDBO

Brandmeldcentrale

Brandweerpaneel

Rookmelder niet ioniserend
NEN 2555

Handbrandmelder

CO2 melder

Noodverlichting NEN-EN 1838

Vluchtwegaanduiding UIT
NEN-EN 1838 en NEN 6088

Vluchtwegaanduiding
nooduitgang NEN-EN 1838 en
NEN 6088

Brandweerlift NEN-en 81 72

Brandweertoegang

Deur zelfsluitend WBDBO 60

Handblusser

Loopdeur met duwstang

Isolatie harde persing

Lichte scheidingswand

Brandslanghaspel NEN-EN 671-1

A B C D E F G

3.875 3.875 3.500 3.875 3.875 2.000

glazen balustradenieuwe HSB luifel

zonnepanelen op platte dak

nieuwe deur
alle ramen voorzien
van HR++ glas

voorzetgevel:
gevelsysteem met
isolatie en pleisterwerk,
antraciete plint

alle kozijnen
schilderen

hoogwaardige dunne isolatie,
antraciete waterkerende folie,
houten latten, Nobelwood 44x44mm
h.o.h. 88mm

panelen en kozijnen schilderen

1 2 3 4 5 6 7 8

1.000 3.875 3.875 3.500 3.875 3.875 1.000

buiten-
delen
warmte-
pompen
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

AED, doe ook mee!

door Marloek de Greeff
Helaas waar: Iederéén kan getroffen worden door een hartstilstand. Het is van 
levensbelang dat er dan mensen in de buurt zijn die kunnen helpen. In Blari-
cum zet een werkgroep zich in voor een dekkend netwerk van AED-apparaten 
op 30 juni a.s.. De werkgroep bestaat uit betrokken inwoners, buurtpreventie-
verenigingen (zoals Neighbour-Hoedt) en de EHBO-vereniging. 

Een dekkend netwerk betekent dat er in 
een straal van maximaal 500 m rondom 
elke woning een AED-apparaat aanwezig 
is. Dit moet bovendien 24/7 toegankelijk 
zijn en bij een hartstilstand worden gere-
gistreerde buurtbewoners gewaarschuwd. 
De burgerhulpverleners hebben een reani-
matiecursus gevolgd en zich aangemeld 
op www.hartslagnu.nl. Dus: iemand krijgt 
een hartstilstand, degene die dat ziet belt 
112, de alarmcentrale zorgt dat de hulp-
diensten erheen gaan én dat burgerhulp-
verleners direct geïnformeerd worden. Zij 
kunnen snel ter plaatse zijn met een AED, 
weten hoe ze moeten reanimeren en hoe 
ze het apparaat moeten gebruiken. Zij 
kunnen snel starten met het verlenen van 
eerste hulp en doen dat tot de professione-
le hulpverleners er zijn.  

500 meter – 6 minuten
Een Automatische Externe Defibrilla-
tor (AED) is een draagbaar apparaat dat 
met een elektrische schok het hartritme 
weer kan herstellen. Binnen een straal 
van maximaal 500 m, oftewel 6 minuten, 
moet er een AED beschikbaar zijn. De 
afstand mag niet groter zijn omdat de tijd 
tussen een hartstilstand en het starten van 
de juiste hulp zo kort mogelijk moet zijn. 
Anders kan iemand niet gered worden of 
raakt dusdanig beschadigd, dat functio-
neren als vóór de hartstilstand niet meer 
mogelijk is. Een AED-apparaat hangt op 
een openbare plek, zodat iedereen deze 
kan gebruiken als het nodig is. Een AED 

bevat twee elektroden die je op de borst-
kas van een slachtoffer plakt. Het appa-
raat analyseert het hartritme en vertelt 
wat er gedaan moet worden: doorgaan 
met reanimeren of op de knop drukken 
om een schok toe te dienen. Het is beter 
om dit eerst te leren en te oefenen. Dit 
kan bij een reanimatiecursus van de EH-
BO-vereniging in Blaricum. 

Wat is nodig in Blaricum?
Van 91 naar 120 burgerhulpverleners: Geef je 
op voor een cursus bij de EHBO-vereniging. 
De kosten worden meestal vergoed door de 
zorgverzekeraar. 
Van 4 naar 13 AED’s die 24/7 beschik-
baar zijn: Op hartslagnu.nl kun je zien of 
er in de buurt al een AED is. Als dat niet 
zo is, kun je met buurtbewoners meebe-
talen aan een AED. Per AED is nog een 
bedrag van € 700 nodig. Hierbij is al 
rekening gehouden met een bijdrage van 
het Participatiefonds van de gemeente. 
Plekken voor een AED-apparaat: Fijn 
als aan een gevel, hek of portiek een 
AED apparaat bevestigd mag worden. 
De werkgroep hoort graag waar dat mag 
en kan met bewerkte foto’s laten zien hoe 
het zal staan. 

Werkgroep
info@AED-Blariucm.nl
www.AED-Blaricum.nl
Marja v.d. Broek-Janssens van EHBO- 
vereniging Blaricum: 035-5250277 
ehboblaricum@hotmail.com

Groep 8 in de schijnwerpers

door Marloek de Greeff
In 2019 vertellen leerlingen uit de laatste groep van de basisscholen in Blaricum 
hoe ze denken en hopen dat hun leven er uit gaat zien na groep 8. 

Wie ben je?
Ik ben Quinten Overgoor, ik zit in groep 
8 bij juf Esther en juf Geertrui op KBS 
Bernardus. Met mijn ouders, twee 
broers (van 13 en 4 jaar oud) en mijn 
zusje (van 11) woon ik in Blaricum.  

Wat vind je leuk aan deze school?
Heel veel! De Bernardus is niet zo’n 
grote school, we kennen elkaar alle-
maal en doen veel leuke dingen. Het 
allerleukste komt nog denk ik, dat zal 
het groep 8 kamp worden. We gaan naar 
Harderhaven, een scoutingterrein aan 
het water. Met mooi weer kunnen we 

lekker zwemmen en we gaan naar Wa-
libi. Supercool om in alle achtbanen te 
gaan! Iedereen vindt elkaar superaardig 
bij ons op school. Er wordt niet gepest. 
Soms is er wel eens ruzie. In de klassen 
zijn er dan mediatoren die zorgen dat 
de ruzie uitgepraat wordt en dat er een 
oplossing komt. Ik ben door de klas ge-
kozen als mediators en krijg les om dat 
goed te doen. Met rollenspellen oefenen 
we daarvoor. Als ik in een pauze op het 
schoolplein zie dat er iets gebeurt, ga 
ik erheen. Als er ruzie is, haal ik ze uit 
elkaar en praten we er rustig over. Het 
is leuk om zo voor elkaar én voor een 
leuke school te zorgen. 

Is groep 8 bijzonder?
Best wel, er zijn leuke dingen zoals: de 
eindmusical, kamp en de eindcito, waar 
ik zelfs wel zin in had. En je bent be-
zig met wat je hierna gaat doen. Dat is 
aan de ene kant leuk, maar ik zal deze 
school ook wel missen hoor! In groep 
7 zijn we begonnen met chromebooks 
en daar werken we nu nog mee. Ieder-
een kan op zijn eigen niveau werken en 
je krijgt allemaal leuke opdrachten. Je 
leert er heel veel van. Die leermetho-
de is er helaas niet op mijn middelbare 
school.

Wat ga je na groep 
8 doen?
In september ga ik 
naar het Gemeente-
lijk Gymnasium in 
Hilversum. Net als 
mijn oudere broer. 
Bij de open dagen 
voelde ik me daar 
helemaal thuis. De 
school heeft een 
apart gebouw voor 
de eersteklassers. 
Ha, ha, dan zijn er 
dus geen zesdeklas-
sers in de buurt die 
‘brugpieper’ tegen je 
zeggen!

Heb je hobby’s?
Golf en voetbal. 
Golf vind ik het 
leukste om te doen. 
Sommige mensen 

denken dat het niet echt een sport is, 
maar je loopt heel veel en je gebruikt je 
hele lichaam. Met voetbal doet de Ber-
nardus altijd mee met schoolvoetbal. De 
teams doen het goed, we zijn de school 
met de meeste teams die door gingen 
naar de volgende ronde. In ons team za-
ten leerlingen uit groep 6, 7 en 8. 

Weet je al wat je later wilt worden?
Het liefst word ik acteur. Ik doe daar 
al veel mee, in de zomer ga ik bijvoor-
beeld naar een toneelkamp en ik heb 
audities gedaan. Als het niet lukt, zou 
ik wel advocaat willen worden, net als 
mijn vader.
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

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

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

In Memoriam
Antonius Hendrikus (Anton) 

van de Koot
* Blaricum, 24 mei 1931      † Blaricum, 13 april 2019

‘Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één’

door Frans Ruijter 

De ouders van Anton kwamen vanuit 
Garderen naar Blaricum. Vader Henk 
ging aan de slag bij Smederij van den 
Bergh en ze gingen wonen bij bak-
ker Limburg aan de Langeweg. Henk 
liet in de twintiger jaren van de vorige 
eeuw aan de Angerechtsweg 3a zijn ei-
gen smederij annex woonhuis bouwen. 
Hier werd Anton op 24 mei 1931 gebo-
ren. Na het doorlopen van de Openbare 
Lagere School ging Anton naar de am-
bachtsschool. Zijn eerste werkgever was 
Garage van Mill aan de Torenlaan. De 
militaire dienstplicht was voor velen een 
onaangename onderbreking van studie of 
werk, zo niet voor Anton. Hij wist van 
de nood een deugd te maken en kreeg 
het voor elkaar om vrachtwagenchauf-
feur te worden. Hij durfde het aan om 
onder diensttijd met een legervoertuig 
naar Blaricum te komen en met datzelf-
de voertuig de door zijn vader gemaakte 
spullen bij de klanten te bezorgen.

‘Motorbul’
Na zijn diensttijd ging hij al snel aan 
het werk als melkmonsternemer voor de 

melkcontroledienst. Hij kwam bij vele 
boeren in Blaricum en omgeving over 
de vloer om de kwaliteit van de melk te 
meten. Door zijn contacten in de agrari-
sche wereld kwam Anton te werken bij 
de Kunstmatige Inseminatie. Anton deed 
zijn werk op de motor, wat hem de bij-
naam opleverde van ‘motorbul’. Hij was 
een van de eersten in Nederland die dit 
werk met de motor deed, hij reed met ge-
paste spoed over de Oostermeent en door 
de Eemnesserpolder en omstreken. 

Gezin
Anton trouwde op 10 september 1955 
met Jopie Kragten uit Hilversum en zij 
gingen tegenover de smederij aan de 
Angerechtsweg wonen. Hier werd op 31 
januari 1959 zoon Henny geboren. Het 
leven kreeg ineens een heel andere wen-
ding. Anton deed in de Lage Vuursche 
kelnerwerk als bijverdienste en in Blari-
cum hielp hij bij Willem van Jacob Vos 
van het ‘t Oude Raedthuijs bij de cate-
ring op het gemeentehuis. Dat hij daarin 
bedreven was bleef niet onopgemerkt, 
vooral niet bij toenmalig burgemeester 

Map Tydeman. Eemnesserweg B13 was 
het voormalige café van Jan Tak. Dit eta-
blissement had behoefte aan een nieuwe 
uitbater, zo vond burgemeester Tydeman, 
en hij vond Anton en Jopie daar wel een 
geschikt span voor. Zo werd op vrijdag 
13 oktober 1961 d’Ouwe Tak feestelijk 
geopend. Het is nog steeds een geweldig 
café met een prachtige naam. Er kwam 
nog meer blijdschap, want op 14 juni 
1962 werd dochter Rita daar geboren. 

Brandweer
Op 1 januari 1957 werd Anton benoemd 
bij de vrijwillige brandweer Blaricum. 
Zijn vader en broers Dik en Henk waren 
ook zeer gerespecteerde leden van het 
korps. Anton werd bevelvoerder en werd 
op 1 maart 1985 benoemd tot comman-
dant van het korps. Onder zijn bezielende 
leiding is er veel veranderd. Er werden 
nieuwe voertuigen aangeschaft en in 
september 1987 werd het korps verhuisd 
van Brinklaan 4 naar Verbindingsweg 13. 
Toen Anton op 31 mei 1991 het korps 
eervol verliet, liet hij aan de gemeen-
schap van Blaricum een mooi, jong, 
enthousiast, gemotiveerd en goed uitge-
rust korps achter. Wat zeker de basis is 
geweest voor het huidige korps vrijwil-
ligers en wat hem terecht een koninklij-
ke onderscheiding opleverde. Anton en 
Jopie verhuisden naar Lemmer om van 
hun ‘oude dag’ te genieten. d’Ouwe Tak 
werd overgedragen aan zoon Henny en 
zijn vrouw Marise. Blaricum bleef trek-
ken en een paar jaar geleden kwamen ze 
terug en gingen wonen in de Wingerd aan 
de Molenveenweg. Helaas kwamen met 
het klimmen der jaren ook de lichame-
lijke ongemakken. Het leek erop dat de 
artsen het aardig onder controle hadden, 
maar het ging langzaam steeds moeiza-
mer en op 13 april jl. kwam er toch nog 
onverwachts een einde aan zijn leven. Hij 
besefte zelf heel goed dat hij een mooi le-
ven heeft gehad en zoals hij zelf zei: ‘Dit 
hoort er ook bij’. 

Anton zijn leven is helaas geëindigd, 
maar de vele mooie en dierbare herin-
neringen aan hem zijn begonnen. Laten 
we die koesteren. Wij wensen zijn vrouw 
Jopie, de kinderen Henny en Marise, 
Rita en Stephen en de kleinkinderen veel 
sterkte toe met dit grote verlies.FO
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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

Even voorstellen… Kim Habers, Helena Hoogenraad en Rachel van Vliet

door Gerda Jellema
Drie vrouwen, talentvol, geestdriftig en alle drie waren ze al op jonge leeftijd creatief bezig. De Dooyewaard Stichting heeft hen door middel van prijzen, 
stipendia en tijdelijke ruimte in de gelegenheid gesteld in Blaricum te wonen en te werken. Maar vooral hun eigen specifieke kunstzinnige manier van werken 
heeft hen hier gebracht. Even voorstellen: Kim Habers, Helena Hoogenraad en Rachel van Vliet. De Dooyewaard Stichting selecteert jong talent en ‘mid-carreer 
kunstenaars’, soms in samenwerking met andere stichtingen uit de kunstwereld. Kunstenaars verblijven voor een bepaalde periode in de ateliers van de Dooyewaard 
Stichting en doen in Blaricum mee aan de Atelierroute. Info: www.dooyewaardstichting.nl en www.atelierrouteblaricum.nl. 

Kim Habers

U dacht dat alles zo langzamerhand op 
kunstgebied wel geprobeerd was. Dan 
moet u kennismaken met het intrige-
rende tekenwerk van Kim Habers. Kim, 
1979, maakte de middelbare school niet 
af, ze ging nachtdiensten draaien in een 
distributiecentrum, maar vroeg zich na 
een paar jaar af of dit haar toekomst 
moest zijn. In een overmoedige bui 
meldde ze zich aan bij de kunstacade-
mie in Kampen, daar liet ze tekeningen 
zien en Kim werd aangenomen. Hier be-
haalde Kim in 2007 haar bachelor Fine 
Art, en in 2009 haar MFA Fine art aan 
het Sandberg Institute, Amsterdam. Kim 
tekent op papier maar ook op hout en 
porselein, deze materialen bewerkt ze 
totdat ook die materialen dezelfde mo-
gelijkheden verkrijgen om haar manier 
van tekenen toe te passen. De diverse 
materialen laten verschillende sterkte, 
dieptewerking en beleving zien. Kim 
tekent in wit/grijs/zwarte tinten haar 
gedachten. De tekeningen bestaan uit 
bewegende lijnen die doen denken aan 
plattegronden, landkaarten of architectu-
rale tekeningen. Ook ontwaar je letters. 
Het lijkt een wirwar van lijnen, maar 
er zit ritme en herhaling in. Kim snijdt 
lijnen los, knipt in haar werk, kortom, 
Kim bewerkt haar tekeningen waardoor 
er diepte ontstaat, laag op laag op laag, 

het twee dimensionale wordt drie dimen-
sionaal. En net zoals het werk kronkelt, 
beweegt en stroomt, zo biedt Kim de kij-
ker de mogelijkheid om alle kanten op te 
meanderen, te fantaseren en als het ware 
in het werk te kruipen. De formaten vari-
eren van klein tot zeer groot. Momenteel 
is Kim met een opdracht voor het Lisser 
Art Museum bezig, een werkstuk van 6 
bij 6 m, met als thema: H2O, food for 
thought. Voor dit grote kunstwerk is ze 
op zoek naar ruimte in onze omgeving 
om dit te realiseren. Kim is winnaar van 
de Gerrit van Houten Atelierprijs in sa-
menwerking met de Dooyewaard Stich-
ting en ze woont en werkt aan de Ange-
rechtsweg, in Atelier de Gors. 
Info: www.kimhabers.com. 

Helena Hoogenraad

Helena, 1992, lijkt het schilderen in kleu-
ren weer uitgevonden te hebben. Niet 
alleen het kleurgebruik, maar de manier 
waarop, vloeiend alsof de kleur beweegt. 
Na de middelbare school vertrok zij naar 
Enschede om daar de kunstopleiding aan 
de AKI te volgen, zij rondde dit in 2015 
af. Het kunstenaarsbestaan is haar niet 
vreemd, beide ouders zijn kunstenaars. 
Helena zei op 7-jarige leeftijd: ‘Eerst 

word ik chirurg en dan kunstenaar’. Dit 
pakte dus iets anders uit. Helena schil-
dert haar familiegeschiedenis met mooie 
en minder mooie kanten, zoals iedere fa-
milie die kent. Ze gebruikt familiefoto’s, 
veelal zwart/wit, waar zij een eigen we-
reld van maakt. Gezichten zijn niet echt 
herkenbaar en ook vraag je je af of dat 
wat je ziet wel kan. De figuren zijn haar 
familie, maar zouden ook onze familie 
kunnen zijn. Helena gebruikt diegenen 
die dicht bij haar staan, maar maakt ze 
universeel. Ze creëert een sfeer, ook al is 
die soms vervreemdend, die herkenbaar 
is, waardoor de kijker het idee heeft naar 
iets te kijken wat van hem/haar is. He-
lena zet haar familie in om menselijke 
gevoelens, zoals eenzaamheid, gebor-
genheid, saamhorigheid, liefde en ver-
driet, te verbeelden. De werken roepen 
een soort heimwee op naar iets wat er 
misschien was en nooit meer zal zijn of 
naar iets waar we naar verlangen. Haar 
rijke kleurgebruik geeft alle werken, 
ook die met zware thema’s, een zweem 
van hoop en optimisme mee. ‘Met con-
trasterende kleuren schep ik in de verf 
een nieuwe wereld waarin mensen be-
staan als een herinnering, gekristalli-
seerd in het beeld.’ Helena is de winnaar 
van de Hart Nibbrig Art Award van de 
Dooyewaard Stichting, en zij woont en 
werkt in de Studio Hart Nibbrig aan de 
Schapendrift. Informatie over Helena:  
www.helenahoogenraad.nl.

Rachel van Vliet
Rachel van Vliet,1994, is in 2018 afge-
studeerd aan de HKU (de kunstacademie 
in Utrecht), in de richting Fine Art. Ze 
wil zich niet beperken tot het werken in 
één techniek; ze schildert, fotografeert 
en schrijft, bij haar is veel mogelijk. Ra-
chel: ‘Ik zie mijzelf voornamelijk als een 
schilder, maar dit betekent niet dat ik het 
medium als vanzelfsprekend beschouw, 
of alleen schilderijen maak. Ik probeer 
het medium dat ik gebruik aan te passen 
aan het idee, in plaats van het idee aan 
het medium.’ Op het moment werkt Ra-
chel veel met wolken. ‘Van kinds af aan 
is het kijken naar wolken voor mij een 
manier geweest om mijn gedachtes de 

vrije loop te laten en even weg te dromen. 
Het werken met dit thema voelt dan ook 
heel natuurlijk. Ik zoek naar een open-
heid in het werk, een uitnodiging aan de 
toeschouwer om mee weg te drijven met 
de wolken…’ Rachel maakte een boek-
je vol wolken en bedacht een bewegend 
‘wolkenschilderij’, ze construeerde een 
stellage waarbij het schilderdoek oprol-
de, zoals wolken voorbijtrekken, zo be-
woog het schilderij. Als ze ergens mee 
aan de gang gaat, komt ze onderweg uit-
dagingen tegen die ze met enthousiasme 
tackelt. Ze speelt met tekst, tekst waar 
ze in haar hoofd mee loopt te stoeien, 
zoals: ‘Morgen misschien’ of dan toch 
‘Misschien morgen’. De manier om hier 
beeld aan te geven was het weven van de 
tekst. Hiervoor bouwde zij haar eigen 
weefgetouw - ze werkt inmiddels aan 
een verbeterde versie - en experimenteert 
met verschillende weefvormen. ‘Idee-
en die geweldig zijn in mijn hoofd, zijn 
soms onuitvoerbaar, of werken gewoon 
niet. Maar nu en dan vind ik een idee dat 
werkt, dat me vastgrijpt. Dat ik gewoon 
moet maken.’ Rachel van Vliet is de win-
naar van het Dooyewaard stipendium en 
woont en werkt aan het Fransepad in het 
Stipendium Atelier. Aan het eind van het 
stipendium-jaar, oktober 2019, wordt het 
werk geëxposeerd in galerie Pouloeuff in 
Naarden. Info: www.rachelvanvliet.nl.
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Straatnamen verklaard... Bierweg

door Frans Ruijter
Deze weg begint bij de Naarderweg en loopt in westelijke richting letterlijk om-
hoog tot aan de Lage Laarderweg, dit is tevens de grens met de gemeente Huizen. 
Opvallend is dat deze voor Blaricumse begrippen relatief lange weg maar een 
paar zijstraten heeft; aan de linkerzijde het Bierwegpaadje en ’t Witzand en aan 
de rechterkant de Smeden- en Bloemlandseweg. 

Over de naam Bierweg doen twee ver-
halen de ronde. Het ene verhaal vertelt 
dat via deze weg het bier, dat gebrouwen 
werd in de Brouwerij op de Torenlaan/
hoek Binnendoor, naar Naarden en Bus-
sum werd vervoerd. Dit kan echter be-
twijfeld worden want in het betreffende 
pand, dat in de volksmond nog steeds de 
Brouwerij heet, zijn nooit aanwijzingen 
gevonden die erop duiden dat er bier ge-
brouwen werd. 

Gerstenat
Het tweede verhaal is logischer. In de 
haven van Huizen werd illegaal bier aan 
wal gebracht. Dit gerstenat werd via 
sluipwegen over de uitgestrekte Gooise 
heidevelden op de plaatsen van bestem-
ming gebracht. Via de Tafelbergheide in 
Huizen liep zo’n sluipweg, die het bier-
pad werd genoemd. Dit pad lag in het 
verlengde van wat nu de Bierweg is en 
zo kwam men in Blaricum uit. Van Bla-
ricum ging men naar Laren en Eemnes, 
om uiteindelijk in Hilversum uit te ko-
men in de Biersteeg. Heintje Raven, die 

vroeger een café aan de Eemnesserweg 
B6 had, beheerde daar ook een kroeg, 
deze uitspanning bestaat nog steeds: Eet 
en drinkgelegenheid Puur Smaeck. 

Scholen, kermis- en voetbalterrein
In het begin van de jaren vijftig van de 
vorige eeuw is net voor het Bierweg-
paadje, op nummer 13, de Openbare 
Kleuterschool gebouwd die in de jaren 
zestig nog werd uitgebreid met een aan-
tal noodlokalen, in afwachting van een 
permanente grotere school. Die kwam 
in 1973 aan de Vliegweg; een modern 
gebouw met de toepasselijke naam De 
Vlieghoek. Het schoolgebouw aan de 
Bierweg werd vervolgens gebruikt door 
een projectbureau dat de ontwikkeling 
van de toen nog te bebouwen Ooster-
meent begeleidde. Daarna heeft het tot 
2003 dienst gedaan als peuterspeelzaal, 
om uiteindelijk in 2005 gesloopt te wor-
den. In 1931 was hier het eerste voetbal-
veld van RKBVV, het latere BVV’31. 
Ook werden hier tot 1958 de kermis en 
de volksspelen gehouden. 

De weg, met zijn vele mooie 
huizen en dito tuinen, was 
ook de fi etsroute naar zwem-
bad de Sijsjesberg in Huizen. 
Dan spreken we van de tijd 
voordat Laren haar Biezem 
had. Voorbij de Bloemlandse-
weg heeft deze weg iets 
sprookjesachtig, vooral als je 
de Lage Laarderweg oversteekt 
en het met veel groen omgeven 
pad afl oopt, kijk je ineens over 
de mooie in Huizen gelegen 
Tafelbergheide.

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

Google

Blaricummer jachtclub, boeren 
en loonwerkers zetten de bloemetjes 
buiten
door Anne Soutendijk
Het is volop broedseizoen in de polders en dat betekent opletten geblazen op 
de jonge aanwas weidevogels. Maar in het bijzonder op de boosdoeners die het 
op de jonge weidekuikens hebben voorzien. En er worden volop akkerranden, 
weiden en engen ingezaaid met diverse soorten bloemzaad mengsels om een 
bloemvriendelijker omgeving te creëren voor dier en mens.

De Blaricumse jager Stef van de Bergh: 
‘Bert Post (van Loonwerkbedrijf Post) 
zaaide vorig jaar 2000 meter van onze 
weilanden in de Eemnesserpolder in met 
meerjarige akkerbloemen om de broed-
dekking van de weidevogels (bodem-
broeders) te verbeteren om zo de wei-
devolgelstand weer op het goede niveau 
terug te krijgen. En dat is niet voor niets 
geweest. Er zijn veel meer kuikens gebo-
ren. En daar zijn we zuinig op dus zijn we 
elke dag bezig om de stand van de pre-
dators, de natuurlijke vijanden van de vo-
gels, fl ink kort te houden. Want de vossen 
en kraaien hebben de vele weidekuikens 
ontdekt als lekker hapje! We blijven actief 
totdat alle kuikens van de bodembroeders 
“vliegensvlug” zijn. Overigens staan er 
ook bijenkasten in de weilanden en het 
aantal vlinders dat vorig jaar op de akker-
bloemen afkwam is een groot succes. Wij 
gaan er dus mee door!’
 
Inzaaien akkerranden en weiden met 
vrolijke weide- en akkerzaadmengsels 
‘De bloemenmengsels werken prima’, 
zegt Bert Post, ‘wij zaaien ook steeds 
vaker mengsels in opdracht van Staats-
bosbeheer, Goois Natuurreservaat, ge-
meentes en andere grondeigenaren. De 
Agrarische Stichting Blaricum heeft 
afgelopen winter een grondruil gedaan 
met Staatsbosbeheer die nu de gronden 
anders indelen t.b.v. stimulering van wei-

devogels en bijen. Inmiddels fi nanciert 
(met EU-gelden) de Provincie de der-
ving van (oogst)opbrengst om inzaaien 
van akkerlanden en -randen om dezelfde 
reden. Het collectief Agrarische Natuur 
Vereniging heeft de engen ook ingezaaid 
met een specifi ek mengsel geschikt voor 
groot en klein wild én voor bijen. Akker-
bouwer Gerard Rigter begon al drie jaar 
geleden met inzaaien van zijn bouwland 
en Cees Bakker van Boerenblij zaaide 
zijn akkerranden in. De fl eurige akkers 
bij De Woensberg kent iedereen wel’.

New Wave, Butterfy, Honeybee, Auro-
ra, Staygreen, Summerfl ower 
Droogbloemenmengsels, hooibloemen, 
veld-, akker- en weidebloemen, wild-
mengsels, wintervogelmengsels, veld- 
en akkerranden, Hollandse driekleur etc. 
Bert Post: ‘Ik raak altijd héél enthousi-
ast van de foto’s in de catalogus van de 
zaadleverancier. Je kunt er meer dan 60 
mengsels vinden en als je wilt kun je ook 
soorten láten mengen. Zelfs op kleur! En 
wat het allerleukste is dat het kleurpalet 
van de bloemen verandert tijdens het sei-
zoen c.q. de groei. Er zijn ook leuke klei-
ne blikjes voor de consument met allerlei 
mengsels te koop, geschikt voor ca. 25 
m2.  Wellicht te koop bij De Meelmuis 
maar in ieder geval op de webshop van 
Limagrain. En als het een groot perceel 
is dan bellen ze mij maar hoor.’

Op de akker bij De Woensberg groeien bloemen en kruiden t.b.v. de bijen. Helaas is 
gebleken dat er planten zijn uitgegraven en dat er regelmatig bloemen worden ge-
plukt. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn! De imkers vragen uw medewerking. 
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Op 23 mei hebben Daisy Burnside, 
Charlie Burnside en Michael Parramore 
in het gemeentehuis van Blaricum de 
Nederlandse nationaliteit gekregen.
Op de foto van links naar rechts: Daisy 
Burnside, burgemeester Joan de Zwart-
Bloch, Charlie Burnside en Michael 
Parramore

Nederlandse 
nationaliteit

Donderdag 16 mei hebben de wethou-
ders Liesbeth Boersen, Theo Reijn en 
Ton Stam van de gemeenten Blaricum, 
Eemnes en Laren, samen met de voor-
zitters van de imkerverenigingen, het 
convenant voor ‘Insectenvriendelijke 
gemeenten’ ondertekend. Dit gebeurde 
in aanwezigheid van inwoners van de 
gemeenten en leden van natuurorgani-
saties en imkerverenigingen. Na afloop 
werd er een insectenhotel onthuld en 
een drachtboom geplant in de tuin 
van het gemeentekantoor in Eemnes. 
Drachtbomen zijn geliefd bij bijen en 
andere nectarzoekende insecten.

Door het gezamenlijke convenant wordt 
het leefgebied van insecten veiliggesteld 
en worden (groen- en bloemrijke) ge-
bieden in de drie gemeenten met elkaar 
verbonden. Met name het vergroten van 
de biodiversiteit en het toepassen van 
ecologisch groenbeheer dragen bij aan 
een insectenvriendelijke omgeving. 

Het Zoemt
Wereldwijd, maar ook in Nederland, gaat 
het slecht met bestuivende insecten, zo-
als de honingbij en wilde bijen. De bijen-
sterfte wordt veroorzaakt door ziekte, 
het gebruik van pesticiden en onvol-
doende of te eenzijdig voedsel. Met de 
campagne ‘Het Zoemt in Blaricum, 

Eemnes en Laren’ willen de gemeenten 
zich samen met de imkerverenigingen, 
regionale hoveniers, volkstuinders, en 
bewoners inzetten voor een insecten-
vriendelijke omgeving. De campagne is 
onderdeel van het convenant.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

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

Convenant Insectenvriendelijke gemeenten; 
Blaricum, Eemnes en Laren

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
bracht 10 mei een felicitatiebezoek 
aan echtpaar Van Zaalen voor hun 
vijftigjarig huwelijksjubileum.

ECHTPAAR VAN 
ZAALEN VIJFTIG 
JAAR GETROUWD

Veel basisschoolleerlingen, juffen en 
meesters, ouders en andere wandel-
liefhebbers hebben een flink aantal 
kilometers in de benen zitten. 

Na vier avonden wandelen, liedjes zin-
gen en plezier maken was vrijdagavond 
24 mei het welverdiende avondvier-
daagse defilé. Op het bordes van Vida in 
Laren begroetten burgemeesters Joan 
de Zwart-Bloch (Blaricum), Roland van 
Benthem (Eemnes) en Rinske Kruisinga 
(Laren) alle lopers.

Avondvierdaagse defilé

Het BEL-kantoor is Tweede 
Pinksterdag (maandag 10 juni) 
gesloten. Ook is telefoonnummer 
14 035 niet bereikbaar. Op overige 
dagen zijn wij geopend op de 
gebruikelijke tijden.

Gemeentediensten 

gesloten op Tweede 

Pinksterdag
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AANGEVRAAGDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Laantje van Toonder 15, 1262 AM, 
bouwen van een tuinhuisje, ingeko-
men 11 mei 2019

•  Schoolstraat 1-03, 1261 EV, wijzigen 
van de buitenzijde van het gebouw, 
ingekomen 13 mei 2019

•  Perceel sectie C nr. 5266, (Stroomzijde 
nabij Kikkerpaadje) De Blaricum-
mermeent, bouwen van een brug, 
ingekomen 15 mei 2019

•  Capittenweg 44, 1261 JN, verkleinen 
van de kelder en wijzigen van de 
installatie, ingekomen 20 mei 2019

•  Bussummerweg 15, 1261 BX, slopen 
en afvoeren van de huidige woning, 
ingekomen 23 mei 2019

•  Laantje van Rozendaal 11, 1261 ZC, 
plaatsen van een erfafscheiding, inge-
komen 23 mei 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Nijhofflaan 9999 (ntb), 1262 ntb, op-
richten van een woning en aanleggen 
van een nieuwe in- en uitrit, verzonden 
23 mei 2019

•  Kerkpad 4, 1261 TJ, legaliseren van de 
bestaande schuttingen en overkap-
ping, verzonden 22 mei 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 •  Hoofdweg 32, 1261 RH, verbouwen 
van de woning, verzonden 8 mei 
2019

 •  Eemnesserweg 22, 1261 HG, vellen 
van 5 bomen (herplantplicht), ver-
zonden 9 mei 2019

 •  Korte Bergweg 3, 1261 ZA, maken 
(wijzigen) van een uitweg, verzonden 
14 mei 2019

 •  Meentweg 22, 1261 XT, vellen van 1 
boom (herplantplicht), verzonden 15 
mei 2019

 •  Grutto 11, 1261 SC, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 15 mei 
2019

 •  De Staken 38, 1261 LD, plaatsen van 
een dakkapel, verzonden 15 mei 
2019

 •  Carmiggeltlaan 6, 1262 AN, plaatsen 
van een poort, verzonden 21 mei 
2019

 •  Laantje van Heijenbrock 24, 1261 ZK, 
plaatsen van dakkapel in het voor-
dakvlak van de woning, verzonden 21 
mei 2019

 •  Noolseweg 16, 1261 ED, vellen van 1 
boom (herplantplicht), verzonden 17 
mei 2019

 •  Polweg 1, 1261 XE, vellen van 2 bo-
men, verzonden 21 mei 2019 

 •  Bloemlandseweg 4, 1261 BA, vellen 
van 8 bomen (herplantplicht), ver-
zonden 23 mei 2019

 •  Witzand 13, 1261 BM, bouwen van 
een woning, verzonden 22 mei 2019

Tegen de genoemde besluiten kun-
nen 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 Vergun-
ningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend be-
lang) tevens een verzoek tot het treffen 
van voorlopige voorziening indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNING UITGEBREIDE 
PROCEDURE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Torenlaan 22, 1261 GD, brandveilig in 
gebruik nemen van een zorggebouw,  
verzonden 15 mei 2019

Het besluit met bijbehorende stukken 
ligt vanaf de eerstvolgende werkdag ná  

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekij-
ken 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
publicatie op overheid.nl gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen. U kunt hiervoor een afspraak maken. 

Een beroepschrift kan binnen zes weken, 
vanaf de dag na terinzagelegging, worden 
ingediend door belanghebbenden die:
a.  Een zienswijze hebben ingebracht tegen 

het ontwerp van het besluit
b.  Bezwaar hebben tegen wijzigingen die 

in het besluit zijn aangebracht ten 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 moet worden gericht 
aan de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken. 
Degene die een beroepschrift indient kan 
– als spoedeisende belangen gelden – een 
verzoek tot het treffen van voorlopige 
voorziening indienen bij vorengenoemde 
rechtbank, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

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

Besloten door burgemeester:
•  Het organiseren van het evenement 

‘Papageno Zomerconcert’ op het terrein 
van Café Restaurant Rust Wat aan de 
Schapendrift 79 op 21 juni 2019 van 
20.15 uur tot 22.00 uur.

Besloten door burgemeester en burge-
meester en wethouders, ieder voor zover 
het hun bevoegdheid betreft:
•  Het organiseren van het evenement 

‘Bijvanck open toernooi 2019 met 
feestavond’ aan de Stichtseweg 1 van 
27 juli tot en met 5 augustus 2019. En 
een feestavond op 2 augustus 2019 van 
19.30 uur tot 01.00 uur, verzonden 17 
mei 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) 
van het betreffende besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders. Informatie over 
de bezwaarprocedure kunt u vinden op de 
gemeentelijke website.

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

WIJZIGINGSPLAN 
‘EEMNESSERWEG 2 
BLARICUM’ VASTGESTELD
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Blaricum hebben op 30 april 2019 
het wijzigingsplan ‘Eemnesserweg 2 Blari-
cum’ vastgesteld.

Op het perceel aan de Eemnesserweg 2 in 
Blaricum was tot voor enkele jaren geleden 
nog een kleinschalig agrarisch bedrijf aanwe-
zig. De agrarische bedrijvigheid is beëindigd 
en de huidige eigenaar vraagt nu om de 
bestemming te wijzigen, zodat de monu-
mentale boerderij de status van reguliere 
zelfstandige woning kan krijgen. De boerderij 
is een rijksmonument en ligt in het plange-
bied ‘Kom Beschermd Dorpsgezicht’. In dit 
bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegd-
heid voor het college van B&W opgenomen 
om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen in 
de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Wonen-2’. 

Procedure
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt tot 
en met 12 juli 2019 ter inzage bij de balie 
Vergunningen in het kantoor van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U 
kunt hier op afspraak terecht, tel. 14 035. Of 
bekijk het plan op www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO.0376.Eemnesserweg-Va01).

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn van 
terinzagelegging kan beroep ingesteld wor-
den bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 
’s-Gravenhage door een belanghebbende die:
•  tijdig een zienswijze heeft ingediend over 

het ontwerpbestemmingsplan;
•  kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet 

in staat was een zienswijze over het ont-
werpbestemmingsplan in te dienen;

•  het niet eens is met de wijzigingen die bij 
de vaststelling van het wijzigingsplan ten 
opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift bete-
kent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan 
niet in werking kan treden. Om de werking 
van het besluit op te schorten, moet een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd 
bij de voorzitter van voornoemde Afdeling 
bestuursrechtspraak.

Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan treedt in werking op 
de dag na afloop van de beroepstermijn. 
Als binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend, 
wordt de inwerkingtreding van het besluit 
opgeschort tot het moment waarop op het 
verzoek is beslist.
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Op 23 mei hebben Daisy Burnside, 
Charlie Burnside en Michael Parramore 
in het gemeentehuis van Blaricum de 
Nederlandse nationaliteit gekregen.
Op de foto van links naar rechts: Daisy 
Burnside, burgemeester Joan de Zwart-
Bloch, Charlie Burnside en Michael 
Parramore

Nederlandse 
nationaliteit

Donderdag 16 mei hebben de wethou-
ders Liesbeth Boersen, Theo Reijn en 
Ton Stam van de gemeenten Blaricum, 
Eemnes en Laren, samen met de voor-
zitters van de imkerverenigingen, het 
convenant voor ‘Insectenvriendelijke 
gemeenten’ ondertekend. Dit gebeurde 
in aanwezigheid van inwoners van de 
gemeenten en leden van natuurorgani-
saties en imkerverenigingen. Na afloop 
werd er een insectenhotel onthuld en 
een drachtboom geplant in de tuin 
van het gemeentekantoor in Eemnes. 
Drachtbomen zijn geliefd bij bijen en 
andere nectarzoekende insecten.

Door het gezamenlijke convenant wordt 
het leefgebied van insecten veiliggesteld 
en worden (groen- en bloemrijke) ge-
bieden in de drie gemeenten met elkaar 
verbonden. Met name het vergroten van 
de biodiversiteit en het toepassen van 
ecologisch groenbeheer dragen bij aan 
een insectenvriendelijke omgeving. 

Het Zoemt
Wereldwijd, maar ook in Nederland, gaat 
het slecht met bestuivende insecten, zo-
als de honingbij en wilde bijen. De bijen-
sterfte wordt veroorzaakt door ziekte, 
het gebruik van pesticiden en onvol-
doende of te eenzijdig voedsel. Met de 
campagne ‘Het Zoemt in Blaricum, 

Eemnes en Laren’ willen de gemeenten 
zich samen met de imkerverenigingen, 
regionale hoveniers, volkstuinders, en 
bewoners inzetten voor een insecten-
vriendelijke omgeving. De campagne is 
onderdeel van het convenant.
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31-05 
2019

GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

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

Convenant Insectenvriendelijke gemeenten; 
Blaricum, Eemnes en Laren

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch 
bracht 10 mei een felicitatiebezoek 
aan echtpaar Van Zaalen voor hun 
vijftigjarig huwelijksjubileum.

ECHTPAAR VAN 
ZAALEN VIJFTIG 
JAAR GETROUWD

Veel basisschoolleerlingen, juffen en 
meesters, ouders en andere wandel-
liefhebbers hebben een flink aantal 
kilometers in de benen zitten. 

Na vier avonden wandelen, liedjes zin-
gen en plezier maken was vrijdagavond 
24 mei het welverdiende avondvier-
daagse defilé. Op het bordes van Vida in 
Laren begroetten burgemeesters Joan 
de Zwart-Bloch (Blaricum), Roland van 
Benthem (Eemnes) en Rinske Kruisinga 
(Laren) alle lopers.

Avondvierdaagse defilé

Het BEL-kantoor is Tweede 
Pinksterdag (maandag 10 juni) 
gesloten. Ook is telefoonnummer 
14 035 niet bereikbaar. Op overige 
dagen zijn wij geopend op de 
gebruikelijke tijden.

Gemeentediensten 

gesloten op Tweede 

Pinksterdag
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Laantje van Toonder 15, 1262 AM, 
bouwen van een tuinhuisje, ingeko-
men 11 mei 2019

•  Schoolstraat 1-03, 1261 EV, wijzigen 
van de buitenzijde van het gebouw, 
ingekomen 13 mei 2019

•  Perceel sectie C nr. 5266, (Stroomzijde 
nabij Kikkerpaadje) De Blaricum-
mermeent, bouwen van een brug, 
ingekomen 15 mei 2019

•  Capittenweg 44, 1261 JN, verkleinen 
van de kelder en wijzigen van de 
installatie, ingekomen 20 mei 2019

•  Bussummerweg 15, 1261 BX, slopen 
en afvoeren van de huidige woning, 
ingekomen 23 mei 2019

•  Laantje van Rozendaal 11, 1261 ZC, 
plaatsen van een erfafscheiding, inge-
komen 23 mei 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Nijhofflaan 9999 (ntb), 1262 ntb, op-
richten van een woning en aanleggen 
van een nieuwe in- en uitrit, verzonden 
23 mei 2019

•  Kerkpad 4, 1261 TJ, legaliseren van de 
bestaande schuttingen en overkap-
ping, verzonden 22 mei 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 •  Hoofdweg 32, 1261 RH, verbouwen 
van de woning, verzonden 8 mei 
2019

 •  Eemnesserweg 22, 1261 HG, vellen 
van 5 bomen (herplantplicht), ver-
zonden 9 mei 2019

 •  Korte Bergweg 3, 1261 ZA, maken 
(wijzigen) van een uitweg, verzonden 
14 mei 2019

 •  Meentweg 22, 1261 XT, vellen van 1 
boom (herplantplicht), verzonden 15 
mei 2019

 •  Grutto 11, 1261 SC, vellen van 1 boom 
(herplantplicht), verzonden 15 mei 
2019

 •  De Staken 38, 1261 LD, plaatsen van 
een dakkapel, verzonden 15 mei 
2019

 •  Carmiggeltlaan 6, 1262 AN, plaatsen 
van een poort, verzonden 21 mei 
2019

 •  Laantje van Heijenbrock 24, 1261 ZK, 
plaatsen van dakkapel in het voor-
dakvlak van de woning, verzonden 21 
mei 2019

 •  Noolseweg 16, 1261 ED, vellen van 1 
boom (herplantplicht), verzonden 17 
mei 2019

 •  Polweg 1, 1261 XE, vellen van 2 bo-
men, verzonden 21 mei 2019 

 •  Bloemlandseweg 4, 1261 BA, vellen 
van 8 bomen (herplantplicht), ver-
zonden 23 mei 2019

 •  Witzand 13, 1261 BM, bouwen van 
een woning, verzonden 22 mei 2019

Tegen de genoemde besluiten kun-
nen 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 Vergun-
ningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend be-
lang) tevens een verzoek tot het treffen 
van voorlopige voorziening indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNING UITGEBREIDE 
PROCEDURE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Torenlaan 22, 1261 GD, brandveilig in 
gebruik nemen van een zorggebouw,  
verzonden 15 mei 2019

Het besluit met bijbehorende stukken 
ligt vanaf de eerstvolgende werkdag ná  

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekij-
ken 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
publicatie op overheid.nl gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen. U kunt hiervoor een afspraak maken. 

Een beroepschrift kan binnen zes weken, 
vanaf de dag na terinzagelegging, worden 
ingediend door belanghebbenden die:
a.  Een zienswijze hebben ingebracht tegen 

het ontwerp van het besluit
b.  Bezwaar hebben tegen wijzigingen die 

in het besluit zijn aangebracht ten 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 moet worden gericht 
aan de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken. 
Degene die een beroepschrift indient kan 
– als spoedeisende belangen gelden – een 
verzoek tot het treffen van voorlopige 
voorziening indienen bij vorengenoemde 
rechtbank, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

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

Besloten door burgemeester:
•  Het organiseren van het evenement 

‘Papageno Zomerconcert’ op het terrein 
van Café Restaurant Rust Wat aan de 
Schapendrift 79 op 21 juni 2019 van 
20.15 uur tot 22.00 uur.

Besloten door burgemeester en burge-
meester en wethouders, ieder voor zover 
het hun bevoegdheid betreft:
•  Het organiseren van het evenement 

‘Bijvanck open toernooi 2019 met 
feestavond’ aan de Stichtseweg 1 van 
27 juli tot en met 5 augustus 2019. En 
een feestavond op 2 augustus 2019 van 
19.30 uur tot 01.00 uur, verzonden 17 
mei 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking (=verzenddatum) 
van het betreffende besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders. Informatie over 
de bezwaarprocedure kunt u vinden op de 
gemeentelijke website.

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

WIJZIGINGSPLAN 
‘EEMNESSERWEG 2 
BLARICUM’ VASTGESTELD
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Blaricum hebben op 30 april 2019 
het wijzigingsplan ‘Eemnesserweg 2 Blari-
cum’ vastgesteld.

Op het perceel aan de Eemnesserweg 2 in 
Blaricum was tot voor enkele jaren geleden 
nog een kleinschalig agrarisch bedrijf aanwe-
zig. De agrarische bedrijvigheid is beëindigd 
en de huidige eigenaar vraagt nu om de 
bestemming te wijzigen, zodat de monu-
mentale boerderij de status van reguliere 
zelfstandige woning kan krijgen. De boerderij 
is een rijksmonument en ligt in het plange-
bied ‘Kom Beschermd Dorpsgezicht’. In dit 
bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegd-
heid voor het college van B&W opgenomen 
om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen in 
de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Wonen-2’. 

Procedure
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt tot 
en met 12 juli 2019 ter inzage bij de balie 
Vergunningen in het kantoor van de BEL 
Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U 
kunt hier op afspraak terecht, tel. 14 035. Of 
bekijk het plan op www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO.0376.Eemnesserweg-Va01).

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn van 
terinzagelegging kan beroep ingesteld wor-
den bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 
’s-Gravenhage door een belanghebbende die:
•  tijdig een zienswijze heeft ingediend over 

het ontwerpbestemmingsplan;
•  kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet 

in staat was een zienswijze over het ont-
werpbestemmingsplan in te dienen;

•  het niet eens is met de wijzigingen die bij 
de vaststelling van het wijzigingsplan ten 
opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift bete-
kent niet dat het vastgestelde wijzigingsplan 
niet in werking kan treden. Om de werking 
van het besluit op te schorten, moet een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd 
bij de voorzitter van voornoemde Afdeling 
bestuursrechtspraak.

Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan treedt in werking op 
de dag na afloop van de beroepstermijn. 
Als binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend, 
wordt de inwerkingtreding van het besluit 
opgeschort tot het moment waarop op het 
verzoek is beslist.
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In juni 2018 stemde de gemeenteraad in met het Inrichtingsplan Voorland Stichtsebrug. De uitwerking van het plan wordt 
steeds zichtbaarder. 

In het inrichtingsplan is onder andere 
opgenomen dat er drie vaste barbecues 
op het Stichtse strand worden geplaatst. 
In de Algemene plaatselijke verordening 
(APV) van Blaricum is nu een verbod 
opgenomen om te koken, bakken en 
braden op het Voorland Stichtse Brug. 

De APV zal op een later moment worden 
aangepast. 
Voor de tussenliggende periode heeft 
het college besloten om barbecueën 
op het Stichtse strand op de drie vaste 
barbecues te gedogen. Gebruikers van 
de barbecues moeten zich wel houden 

aan de gedragsregels. De gemeente 
houdt hier toezicht op. Met name is dat 
van belang vanwege de veiligheid en het 
voorkomen van overlast en vervuiling. 

Meer informatie, waaronder de gedrags-
regels, vindt u op onze website. 

Uitvoering Inrichtingsplan Voorland Stichtsebrug

Op woensdag 5 juni vindt er een inloopavond plaats over verkeersmaatregelen in het oude dorp noord. Deze maatre-
gelen komen voort uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, zoals in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

De maatregelen zijn op verzoek 
van de gemeenteraad uitgewerkt 
met een klankbordgroep. Op basis 
hiervan zijn verschillende schets-
ontwerpen opgesteld voor de inrich-
ting van de Bergweg en Meentzoom, 
voor het kruispunt Burgemeester Le 
Coultredreef met het Fransepad en 
voor het rechtsaf-vak vanaf Randweg 

Oost naar de Burgemeester Le 
Coultredreef. 

Tijdens de inloopavond is iedereen 
welkom om de schetsontwerpen te 
bekijken en vragen te stellen aan de 
gemeente en de klankbordgroep. Ook 
kunt u een reactieformulier invul-
len. Deze reacties neemt het col-

lege - samen met de adviezen van de 
brandweer, de politie en de Commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit - mee in de 
verdere besluitvorming.

De inloopavond vindt plaats op 
woensdag 5 juni van 18.30 tot 21.00 
uur in het gemeentehuis aan de 
Kerklaan 16 in Blaricum.

Inloopavond verkeersmaatregelen

Inloopavond 
hondenbeleid 

Op donderdag 6 juni organiseert de 
gemeente Blaricum een inloopavond 
over het hondenbeleid. U bent hier-
voor van harte uitgenodigd van 18.30 
tot 20.30 uur in het gemeentehuis van 
Blaricum. 

Begin maart is er met een enquête 
input opgehaald over het honden-
beleid in Blaricum. Deze vormt de basis
voor de inloopavond. Aan de hand van 
thematafels gaan we met u in gesprek 
over onder andere locaties voor afval-
bakken, losloopgebied(en) en verbods-
gebieden. Naar aanleiding van 
stellingen kunt u uw mening geven en 
meedenken over voorzieningen, 
aanlijnplicht en opruimplicht. 
De uitkomsten van de enquête en de 
inloopavond worden gebruikt voor de 
uitwerking van nieuw hondenbeleid.

Graag vernemen wij uw komst. U kunt 
zich voor deze avond aanmelden 
door een e-mail te sturen naar 
ruimte@belcombinatie.nl

De gemeente Blaricum is erg blij met de inzet van vrijwilligers voor de Blaricumse gemeenschap. 
Om deze waardering te tonen, organiseert de gemeente ook dit jaar weer een vrijwilligers-
avond. De avond is op vrijdag 11 oktober in Het Vitus (Kerklaan 10). 

Net als voorgaande jaren wordt aan een 
vrijwilliger of groep vrijwilligers die zich op 
bijzondere wijze heeft ingezet binnen de 
Blaricumse gemeenschap de vrijwilligersprijs 
toegekend; dit geldt ook voor de aan-
moedigingsprijs voor jongeren onder de 
vijfentwintig jaar.

Oproep nominaties 
Kent u een of meerdere personen die het 
verdienen om in het zonnetje gezet te worden? 
Dan kunt u deze persoon/personen op eigen 
initiatief met een duidelijke motivatie door-
geven aan het vrijwilligerscomité. U kunt uw 
motivatie voor vrijwilliger(s) van het jaar en de 
aanmoedigingsprijs tot 1 oktober 2019 sturen 
naar martina.taris@belcombinatie.nl 

Vrijwilligersavond

Presentatie onderzoek naar identiteit 
dorpskernen
Studenten van de Hogeschool van Amster-
dam hebben onderzoek gedaan naar de 
identiteit en cultuur van de drie dorpskernen 
van Blaricum. Het onderzoek is uitgevoerd op 
verzoek van het college van B&W, als eerste 
stap in het verzamelen van input voor de her-
ijking van de toekomstvisie van Blaricum.

Bent u benieuwd naar hun bevindingen? Kom 
dan naar de presentatie van de onderzoeks-
resultaten op woensdagavond 19 juni. U kunt 

tijdens deze avond ook aangeven of u zich 
herkent in het geschetste beeld, wat u nog 
mist en wat u belangrijk vindt.

Programma:
19.30 uur inloop met koffie/thee
20.00 uur presentaties
21.00 uur gelegenheid voor vragen
21.30 uur afsluitende borrel
Plaats: dorpshuis Blaercom, Schoolstraat 3 in 
Blaricum

Vanwege de feestdagen kunnen de agenda’s van de ronde-
tafelgesprekken op 11 en 18 juni en de raadsvergadering op 
25 juni hier niet gepubliceerd worden. 

Kijk hiervoor op www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad 
>  Raadsvergaderingen). 

AGENDA’S EERSTVOLGENDE 
RONDETAFELGESPREKKEN EN 
RAADSVERGADERING ALLEEN OP 
WEBSITE GEPUBLICEERD

GEMEENTENIEUWS
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Sinds januari dit jaar heeft René Kemperman veertien zonnepanelen op zijn dak. 
Naast veel stroom, levert het hem ook veel voldoening op. René gaf een toelichting 
over hoe hij te werk is gegaan om de panelen geplaatst te krijgen, wat het heeft 
gekost en natuurlijk wat het oplevert. 

Waar begin je? 
René: “Op de website van de gemeente 
Blaricum ben ik op zoek gegaan naar 
de mogelijkheden voor particulieren 
om de woning te verduurzamen. Op 
de website is een stappenplan te 
vinden. Tijdens een voorlichtingsavond 
in De Malbak kwam ik in contact met 
bedrijven gespecialiseerd in zonnepa-
nelen. Na een voorlichting van twee van 
deze bedrijven over het aantal beno-
digde panelen, de verwachte kosten 
en opbrengsten et cetera, heb ik een 
offerte opgevraagd. Door de gunstige 
voorwaarden van de duurzaamheids-
lening van de gemeente, kon ik na de 
keuze voor één van deze bedrijven het 

aanvraagformulier indienen. Na onder-
tekening van de duurzaamheidslening is 
opdracht gegeven tot definitieve plaat-
sing van de panelen. De installatienota 
is vervolgens doorgestuurd naar SVn 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en 
die heeft de betaling afgerond. Omdat 
het een lening is, betaal ik maandelijks 
rente en aflossing.” Qua tijdsbesteding 
kostte het René naar schatting acht à 
tien uur.

Wat levert het op?
Daar is René duidelijk over: “De enorme 
stroomproductie. De panelen zijn op 
19 januari 2019 geplaatst. Tot en met 
29 april 2019 hebben de panelen meer 

dan één MWh geproduceerd. Ook de 
besparing op de energierekening is 
aangenaam. Er is nu al een daling van 
het maandelijkse voorschot van € 100,- 
per maand. Naar verwachting zal dit 
nog verder oplopen tot € 130,- à € 150,- 
per maand. De terugverdientijd van de 
panelen, die meer dan vijfentwintig jaar 
meegaan, is berekend op zeven à acht 
jaar.” 

Aan de slag dan maar?
René heeft de panelen geplaatst om 
de energie-uitgaven te verlagen, CO2-
reductie te realiseren, en vanwege de 
eenvoudige financiering met behulp 
van de gemeente Blaricum. René: “Voor 
mensen die begaan zijn met de natuur, 
is het plaatsen van zonnepanelen een 
aanrader. De installatie geeft per dag  
en per paneel aan welke stroom- 
productie is bereikt. Daarnaast wordt 

de bespaarde CO2-uitstoot aangegeven, 
evenals het aantal geplante bomen.” 
Voor wie ook aan de slag wil met 
zonnepanelen, kijk op www.blaricum.nl 
of op www.duurzaambouwloket.nl voor 
meer informatie. 

Zonnepanelen, waarom en hoe?

Een krant uitgeven speciaal voor kinde-
ren (zeven tot twaalf jaar)? Het kan! 

Het Denk Jong jaarprogramma biedt 
ondersteuning om ‘Je eigen kinderkrant’ 
te ontwikkelen en uit te geven in de eigen 
gemeente of regio. De regio’s Alkmaar, 
Haarlem, Leiden en de Drechtsteden 
doen al mee. Meer weten? Kijk op: 
www.denkjong.nl

Een eigen 
kinderkrant 
uitbrengen

In Gooi en Vechtstreek is een tekort aan pleegouders. Dat betekent onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij 
hun eigen ouders kunnen wonen. We zoeken zoveel mogelijk mensen die hun huis en hart openstellen om pleegkind(eren) een 
veilige thuisbasis te bieden.

Pleegouder zijn kan in verschillende 
vormen. Soms is dat één weekend per 
maand, een vakantie, misschien een jaar 
of langdurig. Wanneer mogelijk gaat het 
kind terug naar zijn eigen ouders. 
Maar het kan ook zijn dat het kind bij 
het pleeggezin blijft tot hij/zij 
volwassen is.

Een pleegouder moet minimaal eenen-
twintig jaar zijn. De werving en selectie 
van pleegouders wordt gedaan door de 
zorgaanbieders. 

Meer informatie en aanmelden
Interesse om pleegouder te worden? 
Op 5 juni van 19.30 tot 21.30 uur vindt 
een bijeenkomst plaats over pleegzorg. 
Locatie is het regiokantoor aan de 
Burgemeester de Bordesstraat 80 in Bus-
sum (naast de brandweer). Tijdens deze 

avond staan pleegouders, pleegkinderen 
en aanbieders van pleegzorg klaar om 
vragen te beantwoorden en ervaringen 

uit te wisselen. Op www.pleegoudergv.nl
vindt u meer informatie en kunt u zich 
aanmelden.

Pleegouder word je met je hart 
Informatiebijeenkomst

Vanwege Tweede Pinksterdag 
zamelt de GAD uw huishoudelijke 
afval niet op maandag 10 juni in, 
maar op dinsdag 11 juni. Dit gaat 
door in de avonduren.

GEWIJZIGDE 
AFVALINZAMELING
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In juni 2018 stemde de gemeenteraad in met het Inrichtingsplan Voorland Stichtsebrug. De uitwerking van het plan wordt 
steeds zichtbaarder. 

In het inrichtingsplan is onder andere 
opgenomen dat er drie vaste barbecues 
op het Stichtse strand worden geplaatst. 
In de Algemene plaatselijke verordening 
(APV) van Blaricum is nu een verbod 
opgenomen om te koken, bakken en 
braden op het Voorland Stichtse Brug. 

De APV zal op een later moment worden 
aangepast. 
Voor de tussenliggende periode heeft 
het college besloten om barbecueën 
op het Stichtse strand op de drie vaste 
barbecues te gedogen. Gebruikers van 
de barbecues moeten zich wel houden 

aan de gedragsregels. De gemeente 
houdt hier toezicht op. Met name is dat 
van belang vanwege de veiligheid en het 
voorkomen van overlast en vervuiling. 

Meer informatie, waaronder de gedrags-
regels, vindt u op onze website. 

Uitvoering Inrichtingsplan Voorland Stichtsebrug

Op woensdag 5 juni vindt er een inloopavond plaats over verkeersmaatregelen in het oude dorp noord. Deze maatre-
gelen komen voort uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, zoals in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

De maatregelen zijn op verzoek 
van de gemeenteraad uitgewerkt 
met een klankbordgroep. Op basis 
hiervan zijn verschillende schets-
ontwerpen opgesteld voor de inrich-
ting van de Bergweg en Meentzoom, 
voor het kruispunt Burgemeester Le 
Coultredreef met het Fransepad en 
voor het rechtsaf-vak vanaf Randweg 

Oost naar de Burgemeester Le 
Coultredreef. 

Tijdens de inloopavond is iedereen 
welkom om de schetsontwerpen te 
bekijken en vragen te stellen aan de 
gemeente en de klankbordgroep. Ook 
kunt u een reactieformulier invul-
len. Deze reacties neemt het col-

lege - samen met de adviezen van de 
brandweer, de politie en de Commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit - mee in de 
verdere besluitvorming.

De inloopavond vindt plaats op 
woensdag 5 juni van 18.30 tot 21.00 
uur in het gemeentehuis aan de 
Kerklaan 16 in Blaricum.

Inloopavond verkeersmaatregelen

Inloopavond 
hondenbeleid 

Op donderdag 6 juni organiseert de 
gemeente Blaricum een inloopavond 
over het hondenbeleid. U bent hier-
voor van harte uitgenodigd van 18.30 
tot 20.30 uur in het gemeentehuis van 
Blaricum. 

Begin maart is er met een enquête 
input opgehaald over het honden-
beleid in Blaricum. Deze vormt de basis
voor de inloopavond. Aan de hand van 
thematafels gaan we met u in gesprek 
over onder andere locaties voor afval-
bakken, losloopgebied(en) en verbods-
gebieden. Naar aanleiding van 
stellingen kunt u uw mening geven en 
meedenken over voorzieningen, 
aanlijnplicht en opruimplicht. 
De uitkomsten van de enquête en de 
inloopavond worden gebruikt voor de 
uitwerking van nieuw hondenbeleid.

Graag vernemen wij uw komst. U kunt 
zich voor deze avond aanmelden 
door een e-mail te sturen naar 
ruimte@belcombinatie.nl

De gemeente Blaricum is erg blij met de inzet van vrijwilligers voor de Blaricumse gemeenschap. 
Om deze waardering te tonen, organiseert de gemeente ook dit jaar weer een vrijwilligers-
avond. De avond is op vrijdag 11 oktober in Het Vitus (Kerklaan 10). 

Net als voorgaande jaren wordt aan een 
vrijwilliger of groep vrijwilligers die zich op 
bijzondere wijze heeft ingezet binnen de 
Blaricumse gemeenschap de vrijwilligersprijs 
toegekend; dit geldt ook voor de aan-
moedigingsprijs voor jongeren onder de 
vijfentwintig jaar.

Oproep nominaties 
Kent u een of meerdere personen die het 
verdienen om in het zonnetje gezet te worden? 
Dan kunt u deze persoon/personen op eigen 
initiatief met een duidelijke motivatie door-
geven aan het vrijwilligerscomité. U kunt uw 
motivatie voor vrijwilliger(s) van het jaar en de 
aanmoedigingsprijs tot 1 oktober 2019 sturen 
naar martina.taris@belcombinatie.nl 

Vrijwilligersavond

Presentatie onderzoek naar identiteit 
dorpskernen
Studenten van de Hogeschool van Amster-
dam hebben onderzoek gedaan naar de 
identiteit en cultuur van de drie dorpskernen 
van Blaricum. Het onderzoek is uitgevoerd op 
verzoek van het college van B&W, als eerste 
stap in het verzamelen van input voor de her-
ijking van de toekomstvisie van Blaricum.

Bent u benieuwd naar hun bevindingen? Kom 
dan naar de presentatie van de onderzoeks-
resultaten op woensdagavond 19 juni. U kunt 

tijdens deze avond ook aangeven of u zich 
herkent in het geschetste beeld, wat u nog 
mist en wat u belangrijk vindt.

Programma:
19.30 uur inloop met koffie/thee
20.00 uur presentaties
21.00 uur gelegenheid voor vragen
21.30 uur afsluitende borrel
Plaats: dorpshuis Blaercom, Schoolstraat 3 in 
Blaricum

Vanwege de feestdagen kunnen de agenda’s van de ronde-
tafelgesprekken op 11 en 18 juni en de raadsvergadering op 
25 juni hier niet gepubliceerd worden. 

Kijk hiervoor op www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad 
>  Raadsvergaderingen). 

AGENDA’S EERSTVOLGENDE 
RONDETAFELGESPREKKEN EN 
RAADSVERGADERING ALLEEN OP 
WEBSITE GEPUBLICEERD
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Sinds januari dit jaar heeft René Kemperman veertien zonnepanelen op zijn dak. 
Naast veel stroom, levert het hem ook veel voldoening op. René gaf een toelichting 
over hoe hij te werk is gegaan om de panelen geplaatst te krijgen, wat het heeft 
gekost en natuurlijk wat het oplevert. 

Waar begin je? 
René: “Op de website van de gemeente 
Blaricum ben ik op zoek gegaan naar 
de mogelijkheden voor particulieren 
om de woning te verduurzamen. Op 
de website is een stappenplan te 
vinden. Tijdens een voorlichtingsavond 
in De Malbak kwam ik in contact met 
bedrijven gespecialiseerd in zonnepa-
nelen. Na een voorlichting van twee van 
deze bedrijven over het aantal beno-
digde panelen, de verwachte kosten 
en opbrengsten et cetera, heb ik een 
offerte opgevraagd. Door de gunstige 
voorwaarden van de duurzaamheids-
lening van de gemeente, kon ik na de 
keuze voor één van deze bedrijven het 

aanvraagformulier indienen. Na onder-
tekening van de duurzaamheidslening is 
opdracht gegeven tot definitieve plaat-
sing van de panelen. De installatienota 
is vervolgens doorgestuurd naar SVn 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en 
die heeft de betaling afgerond. Omdat 
het een lening is, betaal ik maandelijks 
rente en aflossing.” Qua tijdsbesteding 
kostte het René naar schatting acht à 
tien uur.

Wat levert het op?
Daar is René duidelijk over: “De enorme 
stroomproductie. De panelen zijn op 
19 januari 2019 geplaatst. Tot en met 
29 april 2019 hebben de panelen meer 

dan één MWh geproduceerd. Ook de 
besparing op de energierekening is 
aangenaam. Er is nu al een daling van 
het maandelijkse voorschot van € 100,- 
per maand. Naar verwachting zal dit 
nog verder oplopen tot € 130,- à € 150,- 
per maand. De terugverdientijd van de 
panelen, die meer dan vijfentwintig jaar 
meegaan, is berekend op zeven à acht 
jaar.” 

Aan de slag dan maar?
René heeft de panelen geplaatst om 
de energie-uitgaven te verlagen, CO2-
reductie te realiseren, en vanwege de 
eenvoudige financiering met behulp 
van de gemeente Blaricum. René: “Voor 
mensen die begaan zijn met de natuur, 
is het plaatsen van zonnepanelen een 
aanrader. De installatie geeft per dag  
en per paneel aan welke stroom- 
productie is bereikt. Daarnaast wordt 

de bespaarde CO2-uitstoot aangegeven, 
evenals het aantal geplante bomen.” 
Voor wie ook aan de slag wil met 
zonnepanelen, kijk op www.blaricum.nl 
of op www.duurzaambouwloket.nl voor 
meer informatie. 

Zonnepanelen, waarom en hoe?

Een krant uitgeven speciaal voor kinde-
ren (zeven tot twaalf jaar)? Het kan! 

Het Denk Jong jaarprogramma biedt 
ondersteuning om ‘Je eigen kinderkrant’ 
te ontwikkelen en uit te geven in de eigen 
gemeente of regio. De regio’s Alkmaar, 
Haarlem, Leiden en de Drechtsteden 
doen al mee. Meer weten? Kijk op: 
www.denkjong.nl

Een eigen 
kinderkrant 
uitbrengen

In Gooi en Vechtstreek is een tekort aan pleegouders. Dat betekent onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij 
hun eigen ouders kunnen wonen. We zoeken zoveel mogelijk mensen die hun huis en hart openstellen om pleegkind(eren) een 
veilige thuisbasis te bieden.

Pleegouder zijn kan in verschillende 
vormen. Soms is dat één weekend per 
maand, een vakantie, misschien een jaar 
of langdurig. Wanneer mogelijk gaat het 
kind terug naar zijn eigen ouders. 
Maar het kan ook zijn dat het kind bij 
het pleeggezin blijft tot hij/zij 
volwassen is.

Een pleegouder moet minimaal eenen-
twintig jaar zijn. De werving en selectie 
van pleegouders wordt gedaan door de 
zorgaanbieders. 

Meer informatie en aanmelden
Interesse om pleegouder te worden? 
Op 5 juni van 19.30 tot 21.30 uur vindt 
een bijeenkomst plaats over pleegzorg. 
Locatie is het regiokantoor aan de 
Burgemeester de Bordesstraat 80 in Bus-
sum (naast de brandweer). Tijdens deze 

avond staan pleegouders, pleegkinderen 
en aanbieders van pleegzorg klaar om 
vragen te beantwoorden en ervaringen 

uit te wisselen. Op www.pleegoudergv.nl
vindt u meer informatie en kunt u zich 
aanmelden.

Pleegouder word je met je hart 
Informatiebijeenkomst

Vanwege Tweede Pinksterdag 
zamelt de GAD uw huishoudelijke 
afval niet op maandag 10 juni in, 
maar op dinsdag 11 juni. Dit gaat 
door in de avonduren.

GEWIJZIGDE 
AFVALINZAMELING
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Familieberichten

Overleden
26-02-2019  Cor Pikker,  

geboren 05-11-1948
20-04-2019  Jan Verwaal,  

geboren 04-10-1937
04-05-2019  Conelia Johanna Gerarda 

(Corrie) van der Heiden-
de Klerk,  
geboren 20-03-1928

04-05-2019  Josephus Hermanus 
Ignatius Maria (Joep) de 
Hoog,  
geboren 02-04-1923

09-05-2019  Gijsbertha (Ber) Ardina 
Maria Nieman, geboren 
07-02-1922

 
Geboren
14-04-2019  Lena Arielle Sara Mila 

Ohanis
15-04-2019   Boris Christiaan Luca 

Duivenvoorde
15-04-2019 Fabian Marco Hitzerd
17-04-2019 Sophia Noor Saddik
25-04-2019 Junte Kriek
28-04-2019 Xavi Daan Meihuizen

Gehuwd/partnerschap
06-05-2019  Robin Wilfred Spaan en 

Kelly Petiet

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl

tel. 06-14180931 

www.facebook.com/heienwei

Eindredactie:

Marjolijn Schat, Anneke Martens - 

van der Vlugt

Redactie: 

Sybert Blijdenstein, Finette Bönker, Marloek 

de Greeff, Gerda Jellema, Aty Lindeman, 

Michiel Meijer, Frans Ruijter, Anne Souten-

dijk, Greet Volkers, Nelliëtte van Wijck

Correctie: Piet Niks

Medewerkers: 

Jan Greven, Dick Jonkers, Adrie van Zon

Webbeheer:

Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik

Advertentie- en sponsoropdrachten:

Jacqueline Gesink-Blickman

E-mail: secretariaat@heienwei.nl

Voor tarieven, adverteren en sponsoring 

zie onze website

Uitgever: 

Stichting Dorpsblad Blaricum

Voorzitter: Jacqueline Gesink-Blickman 

Secretariaat: Jacqueline Gesink-Blickman/ 

Tom van Meeuwen

E-mail: voorzitter@heienwei.nl

Penningmeester en donateursinformatie:

Sabine Fijn van Draat

E-mail: peningmeester@heienwei.nl

Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96

t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum

Druk: JM2 grafische producties, tel. 5316520

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

Dorpsagenda

EXPOSITIES
Historische Kring Blaricum t/m 21 
sept expositie etsen, tekeningen en 
schilderijen van W. G.F. Oversteegen. 
Openingstijden: do 20.00-22.00 uur en 
zat 14.00-16.00 uur. 
www.historischekringblaricum.nl.
De Hilt, Eemnes de Blaricumse Ange-
line Rijkeboer exposeert van 15 mei t/m 
8 juli haar kleurrijke vogel- en dieren-
schilderijen. 
www.angeline-rijkeboer.nl.
BEL Art-tentoonstelling t/m 16 juli 
tentoonstelling Tegendraads met werken 
van de Blariucumse kunstenaars Marij-
ke Ouwehand en Monique Walraad. 
Openingstijden: tijdens kantooruren 
BEL-kantoor, op woe 10.00-12.00 uur 
meet & greet met de kunstenaars.

WELZIJN/ CULTUUR
Zomercursussen Beeldhouwen vijf 
dagen boetseren of beeldhouwen met 
steen of hout. Geschikt voor elk niveau. 
Data: di 11 t/m zat 15 jun, ma 24 t/m 
vrij 28 jun, ma 1 t/m vrij 5 juli. Lokatie: 
Brink 27a, Laren. Cursusprijs € 250,- 

excl. materiaal. Aanmelden en info 06-
39045395, fransvandorst@telfort.nl.
Fietsgilde ’t Gooi van mei t/m sep we-
kelijks bijzondere fietstochten door het 
Gooi met gids. Kosten € 3,-. Dagtoch-
ten 10.00-15.30 uur, circa 40 km. Mid-
dagtochten 13.30-16.00 uur, circa 20 
km. www.fietsgilde.nl.
Papageno Huis Eten voor het goede 
doel! Iedere maandag wordt het restau-
rant gerund door de jongeren van Papa-
geno-dagbesteding. U kunt reserveren 
voor een driegangen lunch á € 11,75. 
Open van 12.30-15.00 uur. 
Reserveren via tel. 035-8884303 of via 
horeca@stichtingpapageno.nl.
Papageno Zomerconcert 21 juni bij 
restaurant Rust Wat met het Goois Sym-
fonie Orkest en na de pauze René van 
Kooten en Brigitte Heitzer. 
www.zomerconcert.nl/kaartverkoop.
Bowls Van juni tot medio augustus kunt 
u dit jaar afwisselend zaterdag- of zon-
dagmiddag om 13.00 uur bowls spelen 
op de Larensche Mixed  Hockey Club. 
Het spel is gemakkelijk te leren en ge-
schikt voor jong en oud. Elke wedstrijd 

wordt afgesloten met een gezellige ‘af-
ter-bowls’. U kunt een kijkje nemen op 
zat 15 juni of op zon 23 juni. 
Aanmelden bij Rinske Jansen; tel. 06-
10061187 of jansenrf66@gmail.com.
AC Niellsen BLTC Blaricum Open 
Tennistoernooi van 22 t/m 30 juni voor 
verschillende categorieën, met uiste-
kende catering en muzikale omlijsting. 
Inschrijven via www.toernooi.nl.
Menwedstrijd op 31 mei en 1 juni or-
ganiseert Stad en Lande Ruiters de Sa-
mengestelde Menwedstrijd op ’t Harde 
aan de Meentzoom. Ruim 100 aanspan-
ningen nemen deel aan dit tweedaagse 
evenement. 
Vrij 31 mei 10.00-18.00 uur dressuur en 
vaardigheid. Zat 1 juni van 09.00-17.00 
uur de marathon; een wegparcours en 
zes hindernissen. 
Bibliotheek Blaricumse kinderen t/m 
12 jaar kunnen per 1 juni a.s. gratis lid 
worden van de bibliotheek met als doel 
het leesplezier van de jeugd te stimule-
ren. 
www.bibliotheekhlb.nl/klantenservice/
jeugdabonnementen.

WIJKCENTRUM DE MALBAK
Repair Café woe 12 juni. De repara-
ties worden kosteloos uitgevoerd. Van 
10.00-13.00 uur, na 12.00 uur worden 
geen reparaties meer aangenomen. 
www.repaircafesbel.nl 
Kindervakantie week voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar met als thema Een 
reis rond de wereld. Van ma 15 juli t/m 
vrij 19 juli van 10.00-15.00 uur. Opge-
ven kan in de maand juni op de di- en 
don-dagen 10.00 en 15.00 uur in De 
Malbak. Deelname € 40,-, te betalen 
bij opgave. Informatie Sabine Kuperus, 
Versa Welzijn 06-13966030.
Spelletjesochtend op ma 3, 17 en 24 
juni tussen 10.30-12.00 uur ouderwetse 
spelletjesochtend; scrabbelen, sjoelen, 
mens-erger-je-toch-niet of rummikub. 
Deelname is gratis, en de koffie staat 
altijd klaar!
Kidsclub op do-middag 6, 13, 20 en 27 
juni van 14.30 tot 16.00 uur voor kin-
deren tussen 4-12 jaar. Knutselen en 
timmeren. Deelname is maar 50 cent, 
opgeven is niet noodzakelijk. Informa-
tie roldenburg@versawelzijn.nl.

Brittz Vintage Boutique
door Nelliëtte van Wijck
Britt Mulder-Ockeloen liep al jaren rond met het idee om een eigen vintage 
boutique te openen en afgelopen 1 mei was het zover.

Ik word door Britt hartelijk ontvangen 
en door de winkel geleid die vol hangt 
met kleding, sjaals, tassen en schoenen. 
‘Particulieren brengen de kleding. Ik 
maak een schifting en reinig alle kle-
ding. Alleen de topstukken komen in 
de winkel. De rest van de kleding breng 
ik, natuurlijk ook gereinigd, naar goede 
doelen. Daarnaast doneer ik elke maand 
een bedrag aan een goed doel. Het goede 
doel post ik dan op Facebook. Er is kle-
ding voor jong en oud en voor elke gele-
genheid.’ Je vindt bij Brittz verschillen-
de merken zoals: Nikkie Plessen, Pauw, 
Geisha, Patrizia Pepe maar ook Hema en 
H&M kun je hier aantreffen. ‘Naast vin-
tage kleding koop ik ook kleding in.’ De 
winkel is heel sfeervol en overzichtelijk 
ingericht. ‘Ik neem echt de tijd om klan-
ten te helpen als ze dat willen. Daarnaast 
bied ik elke klant een heerlijk kopje kof-
fie aan en we sluiten de vrijdagmiddag 
altijd af met een glaasje wijn.’ U bent van 
harte welkom!

Brittz Vintage Boutique
Binnendelta 9J

brittzvintageboutique@hotmail.com
tel: 06-52091841

donderdag en vrijdag van
12.00-17.00 uur

Happy Spirit Days
Op 21, 22 en 23 juni is dit charmante fes-
tival voor wie zich wil onderdompelen in 
de wereld van yoga, filosofie, bewustzijn, 
mindfulness, meditatie en meer. 
www.happyspiritdays.nl
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