
Op 26 juli en 23 augustus krijgt u een dunne zomereditie van hei & wei en 20 
september ligt dan de dikke editie, met foto’s van de kermisweek, weer in uw 
brievenbus. De gemeente verzorgt de gemeentelijke mededelingen in de zomer 
zoals u gewend bent.

Hei & wei in de zomermaandenMarkt bij de 
oerboeren

Deze maand vond voor het eerst een 
markt bij de oerboeren aan de Eem-
nesserweg 15 plaats. 

Diverse deelnemers uit ons dorp 
(en naaste omgeving) waren aanwezig 
met hun eigen of  regionaal, ambachtelijk 
gemaakte producten zoals: groenten, ei-
eren, compotes, bloemen, honing, brood 
en zeep. De markt was een groots suc-
ces en zeker voor herhaling vatbaar. 
Wij hopen op een nieuwe Blaricumse tra-
ditie. 

Blushing bestaat 
vijf jaar
Het alweer vijfjarig-jubileum van 
Gordons Blushing wordt op 6 juli a.s. 
groots gevierd met surprise-acts, DJ 
Barry Fest en een gezellige buitentap.

Blushing gaat in eerste instantie over kof-
fi e; goede koffi e die op een duurzame en 
eerlijke manier wordt verkregen. Blushing 
staat daarnaast voor gezond, lekker, goede 
service en vooral eerlijk eten en drinken. 
www.enjoyblushing.com

‘De Blaricumse brandweer 
bestaat 100 jaar’ 
Op onze zoektocht in oude exemplaren vonden wij onderstaand stuk uit ‘Tussen 
hei en wei’, 1976, geschreven  door oud-wethouder Piet Comello. Hij vertelt in 
zijn artikel ‘De Blaricumse Brandweer bestaat 100 jaar’ over het ontstaan van 
de Blaricumse brandweer. Geredigeerd door Sybert Blijdenstein.

Na de grote brand van Blaricum in 1696 (zie hei & wei no 485) zou men denken dat 
er wat meer gedaan zou worden aan de voorkoming en de bestrijding van brand. Dat 
was helaas maar mondjesmaat het geval. Men was in die tijd aan rampspoed gewend 
geraakt. Zo was nu eenmaal het leven in die tijden. Het duurde nog tot medio negen-
tiende eeuw voordat het besef doordrong dat men niet meer zo door kon gaan. 

Handpomp en moddergaten
In de zeventiende eeuw was er enige ver-
betering te zien toen een platte wagen 
met daarop een handpomp en de water-
tonnen waren geplaatst, in gebruik werd 
genomen. Die tonnen werden gevuld uit 
speciaal daarvoor gegraven gaten, die 
in de volksmond de naam van modder-
gaten kregen en die te vinden waren op 
drie plaatsen in het dorp. Overigens was 
een brand altijd een publieke vermake-
lijkheid en werd er heel wat afgelachen. 
Onderwijl stond men alsmaar te beraad-
slagen, hoe de brand het beste aan te 
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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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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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Kunsthandel Studio 2000
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t: 035 - 640 94 32
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e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

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

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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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
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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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pakken, terwijl de overige spuitgasten 
dikwijls alvast op de goede afl oop een 
borrel pikten. Intussen had het vuur zijn 
vernietigend werk gedaan, zodat er niet 
veel meer te redden viel. In ieder geval 
ging iedereen, behalve dan de gedupeer-
de bewoners, weer voldaan naar huis en 
had men voorlopig weer stof tot praten.

Betere organisatie
Het bleef behelpen. Pas in 1865 werd 
door het gemeentebestuur op initiatief 
van de toenmalige burgemeester N.J. de 
Jong de eerste verordening tot het be-
strijden van brand uitgevaardigd en werd 
door de brandweer de ‘dienstplicht’ in-
gesteld. Daarbij werd bepaald, dat iedere 
mannelijke inwoner van 20 tot 60 jaar in 
geval van brand verplicht was zijn dien-
sten te verlenen. De straffen bij niet nale-
ven hiervan waren niet gering en varieer-
den van een boete van f. 5,- tot f. 25,- of 
een gevangenisstraf van ten hoogste zes 
dagen. De leden van de gemeenteraad 
waren vrijgesteld. Jaarlijks werd een lijst 
opgemaakt met de namen van hen die in 
dat jaar ‘dienst’ hadden. In de praktijk 
kwam het er op neer dat minder draag-
krachtigen steeds de dupe waren, omdat 
men de dienstplicht kon afkopen. Er 
werden steeds twee brandmeesters aan-
gesteld, terwijl de burgemeester het op-
perbevel had. Degene die  het eerste de 
brandklok luidde kreeg een premie van 
f. 1,-. Het nuttigen van sterke drank was 

bij brand verboden, tenzij de burgemees-
ter hiervoor toestemming had gegeven…

Vrijwillige brandweer
In het centrum van het dorp was een 
brandbel, die als brandmelder werd ge-
bruikt. Deze bel hangt nu op de OBB. 
In 1938 werd door burgemeester Kla-
renbeek de vrijwillige brandweer in het 
leven geroepen. Deze is in de loop der 
jaren uitgebouwd tot de organisatie, zo-
als we die nu (in 1976, red.) kennen. Zij 
bestaat uit een groep enthousiaste, keu-
rig geüniformeerde mannen, die over 
behoorlijk materieel beschikken. Indien 
nodig, staan ze te allen tijde op de bres 
om waar dan ook in Blaricum hun hulp 
te verlenen.

Aan de huidige stand van zaken in 2019 
van de vrijwillige brandweer zullen we 
een andere keer aandacht besteden.

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Love nature

Om negen uur op maandagavond, 
aan het einde van onze maan-
delijkse redactievergadering in 
Blaercom, gaan wij met z’n allen 
nog altijd even een glaasje drin-
ken. Erg gezellig. 
Zoiets deden onze raadsleden 
vroeger ook na de vergaderin-
gen in Nederheem. Om tien uur 
afsluiten - kom daar nu maar 
eens om - en dan samen de kroeg 
in. Waar links, rechts en midden 
elkaar als persoon weer vonden. 
Een weemoedige herinnering. 

Bij onze redactie is het een goede 
gewoonte geworden. Na de verga-
dering met elkaar napraten. Over 
wat we meegemaakt hebben. Ook 
in privé. Je kent elkaar toch?  
De laatste keer zat ik op mijn 
praatstoel. Die zit trouwens voor 
alle redacteuren best lekker. 
Ik vertelde heel enthousiast over 
laat naar de tv kijken. Dat mijn 
vrouw en ik ’s avonds in bed tot 
in de vroege uren met veel plezier 
kijken naar ‘Love Nature.’ Een 
prachtig programma over alle 
kanten van de natuur. Mooi, lief, 
wreed, gulzig, gemeen, sociaal en 
vooral verbazend. Net de mensen-
wereld. 
 
Ik had beter moeten weten. De 
naam van het natuurprogramma 
was een schot voor open doel. 
Dat wel ingekopt móest worden. 
Om in voetbaltermen te blijven: 
ik probeerde tevergeefs het schot 
nog van richting te veranderen. 
Net als die overijverige back, die 
inglijdend probeert om een hard 
schot op het doel te blokkeren, 
waarbij alles in een fl its fout gaat. 
De bal kaatst van zijn been langs 
de misgrijpende keeper, het net 
in. Gevolgd door oorverdovend 
gejuich van de scorende partij.  

Dat overkwam mij ook. Voordat 
ik er erg in had. Na mijn relaas 
over ‘Love Nature’ in bed rees een 
niet te stoppen, daverend gelach 
op vanaf de borreltafel. Ik pro-
beerde er nog wel een relativerend 
woord tussen te krijgen maar het 
was te laat. Schot in eigen doel. 
Met mijn gezicht afgeschermd 
door mijn vergaderblocnootje 
zocht ik de uitgang. Wat zuinig 
meelachend, als de bekende 
boer…        

    


         


   

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

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

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

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

Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum e.o.
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Gevelsteen van voormalig brandweer-
huisje aan de 2e Molenweg
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Brandweerkazerne op de Verbindingsweg

Handbrandspuiten en een waterton die tot in het begin van de 20e eeuw in Blaricum 
werden gebruikt
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Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Straatnamen verklaard… ’t Witzand
door Frans Ruijter
Boven aan de Naarderweg, schuin 
tegenover de Holleweg, begint ’t Wit-
zand. Dit mooie lommerrijke laantje 
loopt in noordelijke richting tot aan de 
Bierweg. Deze weg is voor auto’s dood-
lopend en daarom is er aan het einde 
rechts een soort rotonde gemaakt om 
te kunnen keren. ’t Witzand is, exclu-
sief deze rotonde, 405 meter lang. 

De weg dankt zijn naam aan het feit dat 
de oorspronkelijke grondsoort zo goed 
als wit was. Dit mooie witte zand was 
voor meerdere doeleinden geschikt en 
zeer gewild, vooral in de bouwwereld. 
Metselaars gebruikten het graag. ‘Even 
door de zeef halen en je kunt het zo ge-
bruiken als metselzand.’ 

Eduard Cuypers
Rond de eeuwwisseling van de 19e naar 
de 20e eeuw stond hier herstellingsoord 
Semen Sinapis, hetgeen mosterdzaadje 
betekent. In 1915 kocht de heer Charles 
E.H. Boissevain in die omgeving 10 hec-
tare grond. Hij was onder meer directeur 
van een ammoniakfabriek, gemeente-

raadslid in Amsterdam 
en lid van de Provinciale 
Staten in Noord-Holland. 
Zijn vrouw, Maria B. 
Pijnappel, zat ook in de 
Provinciale Staten van 
Noord-Holland en was 
voorzitster van de bond 
voor het vrouwenkies-
recht. Hij liet een, door de 
bekende architect Edu-
ard Cuypers ontworpen, 
groot landhuis bouwen.  

De parkachtige tuin werd ontworpen 
door de Naardense landschapsarchitect 
Dirk Tersteeg. De tuin kende mooie 
zichtlijnen, onder andere richting de 
N.H.-kerk in Blaricum. Met Stad en Lan-
de van Gooiland kwam hij overeen om 
een grindweg over de hei naar Bussum 
aan te leggen, dat is nu de Boissevain-
weg. Met de gemeente Blaricum bereikte 
hij een akkoord om, nadat hij fl 6000,- 
in de gemeentekas had gestort, een te 
bestraten weg (de Naarderweg) aange-
legd te krijgen van vier meter breed van  
’t Witzand tot aan de Huizerweg. 

Muziekliefhebber
De familie Boissevain was een groot 
muziekliefhebber. In de toren van hun 
landhuis hing een uit dertien klokken 
bestaand carillon, dat elke zondagoch-
tend haar klanken over het landgoed 
verspreidde. Het Blaricumse muziek-
gezelschap Eensgezindheid, waar hij 
beschermheer van was, droeg hij een 
warm hart toe. Voor hen liet hij in 1926 
de door de Blaricumse architect H. Sij-
mons ontworpen muziektent bouwen, 
die nog steeds in ons centrum staat. Het 
grootste gedeelte hiervan werd door hem 
gefinancierd. In 1943 brandde hun land-
huis aan ’t Witzand grotendeels af. Het 
carillon was voor die tijd al veiliggesteld 
en verhuisd naar het kasteeltje Nyenrode 
in Breukelen, waar het nog steeds speelt. 
Meneer Boissevain overleed in 1940 en 
heeft de brand niet meer meegemaakt. 
Mevrouw Boissevain had voor de brand 
het landhuis al verkocht. Zij overleed in 
1950 en woonde tot die tijd in een huis 
aan ’t Witzand, met de naam Oost Wit-
zand. 

Villawijkje
Na de brand werd het terrein verkaveld. 
Meneer Van de Kooy heeft er nog jaren 
een stoeterij gehad. Na het verdwijnen 
van de stoeterij is het terrein nog verder 
verkaveld en zijn daar villa’s gebouwd, 
waarvan sommigen alweer gesloopt en 
vervangen zijn door een nog groter en 
luxer pand. Een rustig laantje met toch 
wel een bewogen historie. 

Blaricum toen… Tweede Molenweg 47 in 1910

door Frans Ruijter
Dit nog bestaande huisje stond 
onder de rook van de Blaricumse 
korenmolen, die in 1928 gesloopt is. De 
molen stond op de plaats waar nu het 
woonhuis Tweede Molenweg 49 staat. 
In de volksmond wordt dit nog steeds 
De Molenberg genoemd. 

Vaak wordt ervan uitgegaan dat dit 
huisje de molenaarswoning was, maar 
dat is dus een onjuiste veronderstelling. 
De molenaarswoning is op de foto 
links te zien; hier staan nu de woningen 
Tweede Molenweg 39 en 41. Deze 
molenaarswoning is in 1938 door 
blikseminslag afgebrand. In het kadaster 
komt Tweede Molenweg 47 al voor in het 
jaar 1832. Vóór 1900 werd het bewoond 
door de familie Herman Zeegers. Van 
1900 tot 1918 was het echtpaar Meeuwis 
Krijnen en Aleida Albertine Krijnen-
Lammertse de trotse eigenaar. Zij staat 
rechts op deze foto. 

Ook heeft Ton Lensink, de acteur die in 
de jaren zeventig TiTa Tovenaar speelde, 
er een paar jaar gewoond. Vanaf 1962 

woonde de familie Moppes hier. Mevrouw 
Betty Moppes heeft het pand vier jaar  
geleden vanwege afnemende gezondheid 
helaas moeten verkopen. Het is nu 
aangepast aan de heersende eisen van 

deze tijd, maar heeft nog steeds de 
uitstraling die het al meer dan anderhalve 
eeuw heeft. Op deze wijze houdt ons 
dorp het karakter waar we zo trots op 
zijn. 

Google
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Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
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De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
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1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl
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HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

Herinneringen aan Jagtlust

door Finette Bönker
Eerder schreef ik een artikel over de periode dat Fritzi ten Harmsen van der 
Beek (tekenares, schrijfster) op Jagtlust in ons dorp woonde. Dat heeft meer-
dere reacties opgeleverd van bewoners en bezoekers die Jagtlust kenden uit die 
tijd. Via, via ben ik zo in contact gekomen met Carlo Andreoli, een tijd woon-
achtig geweest in twee samengevoegde tuinwoningen op het terrein van Jagt-
lust. Met hem heb ik een gesprek gehad over zijn herinneringen aan Jagtlust, 
Fritzi en andere mensen uit de (kunstenaars)kring.

Alhoewel Carlo niet tot de ‘inner circle’ 
van Fritzi behoorde, heeft hij als jonge-
man toch het nodige gezien en meege-
maakt. Het begon op kasteel Groeneveld 
in Baarn, begin jaren ’60. Carlo was 
bevriend met Joop Colson, die toen op 
Groeneveld woonde. Diens moeder had 
het gehuurd van Staatsbosbeheer. Colson 
was een artistiek fi guur, verdiende zijn 
geld met fotografi e en was net als Carlo 
lid van de kunstenaarssociëteit De Kring 
in Amsterdam.
Iedere zondag gaf Colson ‘salon’ op 
Groeneveld en daar kwamen ook gere-
geld Fritzi en haar vrienden. Carlo kwam 
daar ook en hem werd soms gevraagd om 
Fritzi op te halen uit Blaricum. Zo leerde 
Carlo Fritzi kennen. 

Jagtlust
Hij was nog erg jong en vond de veel ou-
dere Fritzi nogal jachtig en zweverig. Als 
jonge knul kwam Carlo ook in café Het 
Bonte Paard in Laren. Daar ontmoette hij 
regelmatig Fritzi, haar vrienden en ook 
leden van De Kring. Vanuit Laren ging 
het dan vaak naar Jagtlust om het feest 
voort te zetten. Toen maakte Carlo ook 
kennis met Giel (of Gilles), de zoon van 
Fritzi. Hij vond het een mooi, lief joch 
die vaak wat verloren rondliep tussen 
alle mensen. De indruk die Carlo van 
Jagtlust had, was dat van een artistiek 
interieur: met veel kunst- en vliegwerk 

had Fritzi geprobeerd om met oude meu-
beltjes, spullen en (knipsel)versieringen 
er een woonbaar geheel van te maken. 
‘Maar dat was niet helemaal gelukt. Ook 
had het huis last van lekkages, getuige 
de vele pannetjes die her en der stonden 
opgesteld.’

Tuinmanswoning en atelier
Inmiddels gehuwd, was Carlo met zijn 
vrouw gaan wonen in de Schoolstraat. 
Na een opleiding aan de Kunstnijver-
heidsschool in Amsterdam werkte hij als 
glaskunstenaar en had een atelier aan de 
Raadhuisstraat, voorheen de oude bak-
kerij. Giel heeft toen een tijdje als as-
sistent voor hem gewerkt. Jagtlust was, 
nadat Fritzi verhuisd was, verkocht aan 
Gerard en Truusje (Tu) Brands-Cheval-
lier, die het pand opgeknapt hebben. Ook 
de tuinhuizen werden aangepakt. Eind 
70-er jaren kocht Carlo van kunstschil-
der Uriot de tuinmanswoning en atelier 
die op het terrein van Jagtlust staan. De 
twee woningen werden samengevoegd 
tot een woning.
   
Met ontzettend veel plezier heeft Carlo 
daar gewoond. Met een prachtig uitzicht 
op het weiland met koeien. Ooit liep daar 
de pony van Giel. Door omstandigheden 
heeft Carlo het huis in 1987 verkocht. 
Maar op een korte periode elders na, is 
Carlo altijd in Blaricum blijven wonen.

Zeearend in 2019 opnieuw  
broedvogel op de Dode Hond
door Dick A. Jonkers
Nadat in 2018 een zeearendpaar met succes een jong had grootgebracht (zie 
ook hei & wei 513) waren de verwachtingen voor dit jaar hooggespannen. Na 
het broedseizoen zwierf het  paar rond en hield zich gedurende de wintermaan-
den op in de omgeving van het Eemmeer en Eemland. Ook in het voorjaar was 
het nog aanwezig en er werden baltsactiviteiten gesignaleerd. 

Er werd besloten om pas op 27 mei, na 
verkregen toestemming, een bezoek te 
brengen aan het eiland om te controleren 
of en waar werd gebroed. Dit om te voor-
komen, dat vroegtijdige verstoring zou 
plaatsvinden in het eilegstadium. Na het 
afmeren bij de steiger werd het snel dui-
delijk dat het geen eenvoudige trip zou 
worden, maar een soort expeditie. Vele 
duizenden steekmuggen belaagden ons. 
Daar kon geen muggenspray tegenop. 

Vanaf de ringdijk begon het echte 
werk 
Er werden insteken gemaakt in het vrij-
wel ondoordringbare bos ter  hoogte van 
de plek waar  vorig jaar het bewoonde 
nest zat. Gehuld in waadpakken en lies-
laarzen baanden wij ons ploeterend, 
struikelend over takken, onder water en 
wegzakkend in de modder een weg door 
dit oerbos. Na enige pogingen kon het 
nest worden gelokaliseerd. Het was dat 
van 2018 en opnieuw bewoond. Hoog 
boven ons hingen twee schreeuwende 
zeearenden, die geattaqueerd werden 
door een paartje buizerds, dat elders 
op het 28 hectare grote eiland een nest 
heeft. Een ooievaar (afkomstig van de 
Theetuin in Eemnes?) sloot zich daar 
even bij aan. Tussen de boomkruinen 
door was een jagende havik actief, die 
ook met een paar nestelt in het gebied.  
Een nieuwe fase brak aan. Iwan Vermeij 
hees zich in klimgordels en klauterde 
enkele  tientallen meters omhoog in een 
boom naast het nest. De doorsnede van 

het nest was zo groot, dat hij daar niet 
omheen kon komen om te zien wat erin 
aanwezig was: één jong. Verder lag er 
een dode meerkoet in. Met zijn mobiele 
telefoon maakte hij een foto, zodat we 
later de leeftijd konden vaststellen. Die 
was ongeveer 45 dagen. Onder het nest 
lagen op de bosbodem nog de restanten 
van een andere meerkoet. 

Van alle 28 aanwezige vogelsoorten op 
de Dode Hond zijn de gegevens geno-
teerd. Zo zijn er onder meer nachtega-
len, spotvogels, bosrietzangers, de gro-
te bonte specht, boomkruiper en witte 
kwikstaart.
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Klimmer op weg naar boven in een boom naast het nest
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BVV’31 maakt weloverwogen keuze 
BVV’31 heeft besloten om komend sei-
zoen zonder eerste elftal te spelen. Na 
een bewogen sportseizoen waarin 
mooie zeges werden behaald, lukt het 
de club op dit moment niet om vol-
doende spelers bij elkaar te brengen 
om seizoen 2019-2020 in de A-catego-
rie te kunnen starten. 

Veel goede en geschikte BVV’31 spe-
lers willen graag voetballen, maar wil-
len niet de verplichtingen aangaan die 
bij een eerste elftal horen. BVV’31  
heeft natuurlijk alle begrip voor het 
feit dat zaken als studie, familie en  
carrière voor deze spelers minstens 
zo belangrijk zijn als de sport. De ver-
schillende commissies binnen de club 
hebben in overleg met de spelers, trai-
ners, coaches en andere betrokkenen 
alle mogelijkheden onderzocht. De club 
had spelers van buiten de regio kunnen 
aantrekken en/of spelers een vergoeding 
kunnen geven om uit te komen voor de 
club. 

De vereniging is echter van mening dat 
dit soort maatregelen geen oplossing 
bieden voor de langere termijn, niet een 
juiste besteding is van contributiegelden 

van de bijna 500 leden en geen meer-
waarde leveren aan hetgeen BVV’31 
uitdraagt: een lokale vereniging waar 
plezier in voetbal voorop staat. 

Mooie zaterdagmiddagen 
door het 2e en 3e team 
Het bestuur van BVV’31 ziet goe-
de mogelijkheden om stap voor  
stap meer jeugdspelers klaar te  
stomen voor de overgang naar de senio-
ren. BVV’31 hoopt op begrip over deze 
beslissing van iedereen die de vereni-
ging een warm hart toedraagt. Seizoen 
2019-2020 zal dan zonder 1e elftal zijn, 
maar… het 2e en 3e team zijn vast-
besloten er mooie zaterdagmiddagen 
van te maken waarbij een knap staaltje  
voetbal wordt gecombineerd met positie-
ve inzet en de bekende gezelligheid na 
afloop. 

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

De ontwikkeling van de Blaricumermeent…
hoe ging het ook alweer?
door Finette Bönker
De laatste fase van de bebouwing en 
de aanleg van de infrastructuur van 
de Blaricummermeent is inmiddels 
aangebroken. In 2021 moet het toch 
wel zo’n beetje af zijn. Dan is het ruim 
vijftien jaar later nadat er een master-
plan Blaricummermeent lag. En werd 
de brochure De Blaricummermeent, 
wonen en werken aan het water uitge-
geven waarin de plannen schetsmatig 
en in de context van de geschiedenis 
van het gebied uit de doeken werden 
gedaan.

Tussen toen en nu is er veel gebeurd. 
Daarover heeft Rob Hoksbergen, pro-
jectmanager van de Blaricummermeent, 
mij het een en ander in een gesprek ver-
teld.

Het door de gemeente vastgestelde mas-
terplan Blaricummermeent is op basis 
van een programma van eisen en een 
gekozen visie via een voorkeursplan in 
2005 tot stand gekomen.
Daarna is er 2,5 jaar gewerkt aan het 
bestemmingsplan: een plan waarin wo-
ningbouw, kantoor- en bedrijvenpark, 
infrastructuur ect. wettelijk en juridisch 
ingekaderd moest worden.

In grote lijnen kwam het erop neer dat 
er +/- 750 huizen gebouwd zouden wor-
den en dat er 18,5 ha bestemd zou zijn 
voor bedrijven. Twee derde van het be-
drijventerrein als een strook aan de A27; 
een derde als bedrijfswoningen verspreid 
door de wijk. De wijk was opgedeeld 
in deelplannen: A, B, C enzovoort. Per 
deelplan zou er gebouwd gaan worden. 
Het streven was dat de Blaricummer-
meent in 2014 helemaal gereed zou zijn. 
Dus, starten maar, werd er vervolgens 
gedacht! 

En toen kwam de crisis…
Al heel snel werd duidelijk dat de vraag 
naar kantoor- en bedrijfskavels vermin-
derde. En wie gaat er nog een bedrijf aan 
huis beginnen ten tijde van een crisis? 
Niemand dus. Wat volgde was een perio-
de van flink overleg tussen gemeente en 
provincie. Dat resulteerde in het besluit 
om bedrijfsgrond tegenover de bedrij-
venstrook langs de A27 in te ruilen voor 
woningbouw.
Ook de woningbouw dreigde in te stor-
ten. Het bouwen van grote aantallen 
woningen tegelijk was veel te riskant; 
de vraag daalde enorm. Hoe verder? Na 
veel discussie met gemeente en project-
ontwikkelaars is besloten de plannen in 
kleinere stukjes op te knippen. De ge-
meente verkocht steeds een klein stukje 
grond aan een projectontwikkelaar die 
op kleine schaal woningen kon bouwen. 
Voor beide partijen was dat het minst ri-
sicovol. En het werkte! Er bleken dan net 
voldoende gegadigden voor woningen te 
zijn. Het percentage sociale huurwonin-
gen was op 12% vastgesteld, maar omdat 
de woningbouwcorporaties niet zo’n last 

hadden van de crisis staan er nu meer 
goedkopere woningen dan oorspronke-
lijk gedacht. Dat scheelde ook weer en 
voldeed ook nog eens aan de toenemen-
de vraag naar huurwoningen.
Toen de crisis voorbij was en de vraag 
naar woningen weer toenam, is men 
blijven bouwen in kleinere plannen. Het 
bleek namelijk dat daardoor de variatie 
in de woningbouw veel groter was. En 
dat gaf een nog betere uitstraling aan de 
wijk.

Het resultaat is er naar
Terugkijkend kun je constateren dat on-
danks de crisis, het masterplan, het idee 
achter de Blaricummermeent geheel 
overeind is gebleven. Meebewegend met 
de tijd, op de ontwikkelingen zijn aan-
passingen gedaan, maar die hebben het 
oorspronkelijke plan niet aangetast. In-
tegendeel! Met trots kijkt Rob terug op 
wat er allemaal gebeurd is en vooral naar 
de wijze waarop. De goede samenwer-
king met de gemeente en het projectteam 
was en is van groot belang. Het resultaat 
is er naar!
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Toen was geluk nog heel gewoon

door Frans Ruijter
Als straks de zomervakantie weer begint, waaiert half Nederland weer over de 
hele wereld uit. Echter, met de mooie Nederlandse zomer van 2018 nog vers in het 
geheugen, wordt er ook besloten om weer eens ‘gewoon’ in eigen land te blijven. 

Zo’n vijftien jaar na de Tweede Wereld-
oorlog was doorbetaalde vakantie voor de 
werknemers gemeengoed geworden. Mijn 
vader kreeg in die tijd ook vakantiedagen 
en wij trokken een paar keer per fiets naar 
de uitspanning Oud-Naarden. Een hele on-
derneming met zeven van de acht kinderen 
die meegingen. Eén van de oudsten moest 
thuisblijven voor de brandbel, want bij ons 
thuis was het meld- en alarmadres van de 
brandweer Blaricum en die mocht niet 
onbemand blijven. Vader Gijs fietste voor-
op, dan de kinderen waarvan sommigen 
nog een kind achterop hadden, en moeder 
Mia sloot de rij. Via de Bierweg over de 
Tafelbergheide, langs de Sijsjesberg… zo 
werd over mooie fietspaden de plaats van 
bestemming bereikt. 

Speeltuin
De dijk voor zuidelijk Flevoland was 
er nog niet. Je kon ver het water inlopen 
eer het wat dieper werd. We huurden een 
roeiboot en genoten van wat toen nog het 
IJsselmeer heette, met zijn, voor onze be-
grippen, onafzienbare grootte. Daarnaast 
was er een grote speeltuin met een kabel-
baan, glijbanen en een heel groot schom-
melschip, dat met menskracht in beweging 
gebracht moest worden. Als we doodmoe 
en misselijk van het draaien en schom-
melen waren, wilden we ook weer graag 
naar huis. Moeder Mia had daar vaak nog 
geen zin in: ‘Als we naar huis gaan, dan 
moet ik weer aan het werk, ik zit hier net 
lekker uit te rusten.’  Wij deden vervolgens 

nog snel een rondje speeltuin. Totdat dan 
toch de terugreis werd aangevangen en we 
hard van de Bierweg af fietsten en weer op 
Middenweg 5 aankwamen. Moe, maar o  
zo voldaan. Wij hebben aan deze vakanties 
van zo’n 7 kilometer van huis nog steeds 
geweldige herinneringen. Hoe simpel kan 
genieten zijn. Ik wens u allen een fijne en 
hele prettige vakantie toe, waar de reis ook 
maar naar toe zal gaan, en vooral: kom 
weer veilig thuis in het bijzondere dorp  
dat Blaricum is.  

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

Het liedje ‘Af en toe gaan pa en moe met 
ons naar de speeltuin toe…’ deed bij ons 
zeker opgeld

De jongste helft van het gezin, 1962

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 uitziet na groep 8. 

Wie ben je?
Ik ben Puck Ganzeboom, ik zit in groep 
8 van de OBB, bij juf Esmée. Met mijn 
vader, moeder, broer Cas en hond Bud-
dy woon ik in Blaricum.  

Wat vind je leuk aan deze school?
Mijn klas is heel leuk, er zitten kinderen 
in die ik al ken vanaf kinderdagverblijf 
Banjer. In de klas zitten meer jongens 
dan meisjes, maar het zijn geen ge-
scheiden groepen. We gaan allemaal 
met elkaar om. We zijn net op kamp ge-
weest naar Leusden, het voelde alsof we 
met één grote familie weg waren! Op 
de OBB geven ze je veel vrijheid, dat 
vind ik fijn. Het is een gezellige, grote, 
drukke school.  

Is groep 8 bijzonder?
Groep 8 is anders, veel herhaling aan 
het begin en aan het eind doe je geen 
schoolwerk meer. We doen nu leuke 
dingen: Kids in Bizz en de eindmusical. 
Voor Kids in Bizz zet je met een groepje 
een bedrijfje op. Je bedenkt wat je wilt 
verkopen en wat daar allemaal voor 
nodig is. Op een middag verkopen de 
groepjes hun producten in de aula. Wij 
gaan popcorn en verzorgingspakketjes 
verkopen en kinderen kunnen bij ons 
blikgooien.
We oefenen al voor de eindmusical. 
Onze klas is druk en creatief, iedereen 
vindt het leuk 
om te doen, het 
gaat hartstikke 
goed. Ik wist 
meteen welke 
rol ik graag 
wilde: die van 
het agressieve, 
kattige meisje. 
Echt een uit-
daging, lekker 
toneel spelen 
en even totaal 
iemand anders 
zijn.   

Wat ga je na 
groep 8 doen?
Na de zomer-
vakantie ga ik 
naar het Goois 

Lyceum, ik ga daar Kunst & Media 
doen. Met muziek- en dramalessen, ik 
heb er veel zin in. Behalve het stuk fiet-
sen…

Heb je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn theater, hockey en 
mijn hond. Ik zit bij Theater Eigenwijs, 
de theaterschool van Cathelijne Gies-
ke in Blaercom. Vanavond hebben we 
een optreden. Best druk, ik oefen nu 
met twee theatergroepen en ook voor 
de schoolmusical. Maar ik doe het heel 
graag en heb zin om op het podium te 
staan.
Sinds een jaar hebben we Buddy, een 
Labrador. Samen met mijn vader ga ik 
met hem naar de hondentraining. Mis-
schien dat we ook jachttraining met 
hem gaan doen. Je kunt zien dat het een 
jachthond is, hij snuffelt de hele tijd in 
de lucht. Ik denk dat we zo’n jachttrai-
ning alle drie leuk zullen vinden.  

Weet je al wat je later wilt worden?
Actrice! Omdat ik bijna klaar ben met 
de basisschool, mocht ik kiezen naar 
welke stad ik graag een keer wilde. Ik 
ben met mijn moeder een paar dagen 
naar Londen geweest. Dat was gewel-
dig! We hadden kaartjes voor de musi-
cal Mama Mia, zo cool, zoiets zou ik 
willen doen later, als ik klaar ben met 
de theater- of toneelschool.
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Blaricum Bakt Beter
zaterdag 6 juli bakwedstrijd in 
Blaricum
Een leuk initiatief van de Blaricumse Rotaryclub Centaurea; op zaterdag 6 juli 
de taartenwedstrijd Blaricum Bakt Beter. Rotaryclub Centaurea zet zich graag 
in voor evenementen waar alle dorpsgenoten, jong en oud, van kunnen mee 
genieten en waardoor goede doelen worden ondersteund. 

Iedereen die graag taarten bakt 
kan zich inschrijven. Er zijn 
twee categorieën; volwassenen 
kunnen een zoete taart inleve-
ren en kinderen (tot 12 jaar) 
worden van harte uitgenodigd 
om mee te doen aan de cupca-
ke- wedstrijd. De jury bestaat 
uit Liesbeth Willemars, bekend 
van haar deelname aan Heel 
Holland Bakt 2018 en Farahi 
Saddik, chef-kok bij de Country 
Deli. 
Zij zullen op 6 juli om 15.00 
uur bekend maken wie zich 
Winnaar Blaricum Bakt Beter 
2019 mag noemen en welke 
deelnemer de prijs krijgt voor 
de beste cupcakes. Vanaf 15.30 
uur kunnen belangstellenden bij 
de Country Deli voor € 7,50 
een stuk taart met een drankje 
kopen. Hiervan zal € 5,- naar 
het goede doel gaan: End Polio 
Now van Rotary International. 
Van de opbrengst worden tul-
penbollen gekocht die later in 
het jaar in Blaricum geplant zul-
len worden.

Inschrijven bij de Country Deli of via blaricumbaktbeter@gmail.com. 
Meedoen is kosteloos.

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Rotaryclub Centaurea overhandigde deze maand een cheque van € 7500 aan de 
LINDA.Foundation. Dit bedrag werd opgehaald tijdens het Midwintervuur. De Linda.

Zaterdag 6 juli 20 9

Blaricum Bakt Beter
Houdt u van taarten bakken…

Dan is dit de perfecte gelegenheid om 
het dorp van uw bakkunsten mee

te laten genieten.

Tevens steunt u ook nog het
goede doel en maken we met elkaar 

Blaricum een stukje mooier.

Dus ga voor de titel
“Winnaar Blaricum Bakt Beter 2019”

en geef u op bij de Country Deli,
Dorpsstraat 2 te Blaricum.

Verleid ons met verrukkelijke smaken 
en oogstrelende taarten

en val in de prijzen! 

Ben je jonger dan 12 jaar?
Meld je aan en bak de lekkerste

en mooiste Cup Cakes!

Zaterdag 6 juli 20 9Zaterdag 6 juli 20 9Zaterdag 6 juli 20 9

Voor informatie: blaricumbaktbeter@gmail.com

Eten van Blaricumse bodem

door Marloek de Greeff
Op 22 mei jl. organiseerden Carin Francken en Joke Lanphen van D66 een avond 
over eten van Blaricumse bodem in dorpshuis Blaercom. De bovenzaal zat vol met 
Blaricummers die hierover graag willen meedenken. 

Filosoof Michiel Korthals vertelde over 
het belang van goed eten: bij voorkeur 
regionaal, seizoensgebonden producten 
en stil staan bij hoe je voedsel bereidt en 
opeet. De Agrarische Stichting Blaricum 
(ASB) verpacht grond en twee boerde-
rijen in Blaricum. Hans de Roos vertelde 
wat de stichting doet om het voortbestaan 
van het agrarisch karakter in Blaricum te 
bevorderen. Hij benadrukte hoe belangrijk 
het is, dat we de boeren in het dorp actief 
ondersteunen als we willen dat ze hun be-
drijf, met relatief weinig grond, kunnen 
voortzetten.
Drie Blaricumse boeren vertelden hoe ze 
werken, waar ze tegenaan lopen en waar 
ze van dromen.

Joep de Jong
Joep van ‘t Werkpaert boert op de boerde-
rij van zijn ouders, die in 2004 van melk-
veehouderij naar zorgboerderij veranderd 
is. Joep houdt leghennen, vleeskoeien en 
schapen en heeft een moestuin en groen-
tekas opgezet. Hij wil duurzaam, gezond 
en lekker voedsel produceren en dit lokaal 
verkopen. Hij mist een geschikte winkel-
ruimte en meer tijd en capaciteit zou zeker 
helpen. Een gezamenlijk verkooppunt met 
andere boeren lijkt Joep een goed idee.
 
Sacha Knoop
Sacha zet de boerderij van de ASB voort, 
die eerst van Kees Bakker en daarna van 
diens dochter Mariëlle was. Na zijn eerste 
seizoen bleek het rendement van de asper-
geakker te laag. Asperges zijn geen sei-

zoensgroente meer, ze liggen het hele jaar 
in de supermarkten. Daar kan een kleine 
producent niet tegenop. Sacha probeerde 
de productiekosten omlaag te brengen met 
de inzet van door hem ontworpen steek-
karretjes. Dat leverde helaas onvoldoende 
op om te kunnen investeren in nieuwe aan-
plant. Er zijn daarom geen asperges van de 
akker dit jaar. Sacha heeft een kraampje 
bij zijn boerderij, waar honing, eieren en 
groente uit de moestuin te koop zijn. Sa-
men kunnen verkopen zou al helpen, maar 
misschien zijn er meer oplossingen? 

Willem van den Hazel 
Willem pacht de boerderij van de ASB op 
Eemnesserweg 15. Goede, nieuwe ideeën, 
een andere manier van werken en betrok-
kenheid van Blaricummers zijn hard nodig 
om een succes van deze boerderij te ma-
ken. Hier wordt al aan gewerkt: een groep-
je tuinvrouwen is begonnen met een pluk-
tuin en Willem probeert nieuwe dingen te 
verbouwen, zoals quinoa. Hij laat het idee 
van een ‘herenboerderij’ zien; mensen vor-
men een coöperatie, waarin een professi-
onele boer voedsel voor hen produceert. 
Blaricummers zijn van harte welkom op 
zijn boerderij om te kijken of het plan dat 
ze hebben verder uitgewerkt kan worden.

Er werd een denktank gevormd, die met 
de boeren aan de slag gaat met het verbe-
teren van de levensvatbaarheid van hun 
bedrijven. Mooi om zo samen het agra-
risch karakter van Blaricum in stand te 
houden!
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V.l.n.r. Hans de Roos, Joep de Jong, Michiel Korthals, Sacha Knoop en 
Willem van den Hazel
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Vanaf 1 juni kunnen kinderen tot en 
met twaalf jaar uit Blaricum gratis lid 
worden van de bibliotheek. De gemeen-
te vindt het belangrijk dat kinderen 
zoveel mogelijk gestimuleerd worden 
om te lezen. 

Wethouder Gerard Knoop beaamt dat: 
“Mijn favoriete jeugdboekenserie was 
van Arendsoog, spannende verhalen 
over cowboys en indianen in Wilde 
Westen. Het boek dat ik als jongen heel 
spannend vond, was ‘Frank Distel en het 
geheim van Doctor Pierewiet’. Een boek 
uit circa 1960.” 

Bij de jeugdafdeling van de bibliotheek 
zijn ook de nieuwe boeken van Arends-
oog te vinden. Kortom, boeken en 
verhalen zijn uit alle jaren beschikbaar. 
Kom vooral eens langs en neem een 
kijkje in de collectie. Met het gratis 
abonnement is dat zeker de moete 
waard! Ook leuk voor de vakantie. 

Kinderen die al lid zijn van de bibliotheek 
hoeven niets te doen. De huidige pas 
wordt automatisch aangepast naar het 
gratis abonnement per vervaldatum. 
Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen 
langskomen bij de bibliotheek (met 

legitimatiebewijs). Meer informatie over 
dit nieuwe gratis jeugdabonnement is te 
vinden op de website: 
www.bibliotheekhlb.nl/klantenservice/
jeugdabonnementen

01 | 28 juni 2019 | week 26 | Gemeentenieuws

28-06 
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

Wethouder Gerard Knoop met Merel Barnard (specialist jeugd) van de bibliotheek

Gratis bibliotheekpas voor kinderen maakt het lenen 
van boeken nog makkelijker

Wethouder Gerard Knoop onthulde woensdag 12 juni het informatiebord ‘Rookvrije speelplek’ bij de speelplek op de 
hoek Windvang/Hazeleger. Hiermee is het een rookvrije zone geworden. 

Ook de speeltuin op de Hengeleer in de Bouwvenen en de speelplek ter hoogte van Koggewagen/fietspad ‘t Harde zijn nu rook-
vrije gebieden.

Rookvrije speelplekken
VEILIG EROPUIT
BRANDVEILIG 
KAMPEREN

Niet alleen in huis, maar ook op 
vakantie is het belangrijk om brand-
veiligheid in de gaten te houden.

Tijdens het kamperen maken we 
vaak gebruik van een koelkast of 
koffiezetapparaat. Van dit soort huis-
houdelijke artikelen bestaan speciale 
campingversies met een laag stroom-
verbruik. Daarnaast zijn er ook 
omvormers en accu’s op de markt, 
waarmee u het stroomverbruik in uw 
caravan op een veilig niveau houdt. 
Controleer ook de bedrading van uw 
apparaten om het risico op brand te 
verkleinen.

Meer informatie over brand- 
veiligheid tijdens uw vakantie: 
www.brandweer.nl/brandveiligheid
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Grenslaan 3, 1261 GS, gedeeltelijk 
slopen van de woning, ingekomen 
7 juni 2019

•  Het Domein 1, 1261 JP, wijzigen van 
de achtergevel en vervangen van de 
kozijnen, ingekomen 7 juni 2019

•  Professor Brouwerlaan 1, 1262 AD, 
plaatsen van een poort, ingekomen 
10 juni 2019

•  Fransepad 18, 1261 JE, uitbreiden van 
de woning, ingekomen 11 juni 2019

•  Huizerweg 59, 1261 AV, kappen van 
1 boom (herplant), ingekomen 13 juni 
2019

•  Laantje van Bruijn 25, 1262 AT, 
verhogen van de nokhoogte van een 
woning, ingekomen 13 juni 2019

•  Raat 48, 1261 MB, plaatsen van een 
schutti  ng, ingekomen 17 juni 2019

•  Eemnesserweg 22, 1261 HG, verklei-
nen van de garage, ingekomen 18 juni 
2019

•  Fransepad 25, 1261 JD, kappen van 
2 bomen, ingekomen 21 juni 2019

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

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

•  Bussummerweg 22, 1261 CA, bouwen 
van een woning, verzonden 28 juni 
2019

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

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

•  Binnendoor 10, 1261 EG, bouwen van 
een erfafscheiding, verzonden 7 juni 
2019

•  Laantje van Bruijn 23, 1262 AT, oprich-
ten van een woning, verzonden 13 juni 
2019

•  Stroomzijde (brug 1), 1261 ZW, bou-
wen van een brug, verzonden 17 juni 
2019

•  Laantje van Toonder 30, 1262 AM, bou-
wen van een garage, verzonden 
18 juni 2019

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

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

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

Besloten door de burgemeester: 
•  Het organiseren van het evenement 

Mosseldiner van 19 tot en met 
28 september 2019, dagelijks van 
18.00 tot 23.00 uur op het Sti chtse 
strand, verzonden 12 juni 2019

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

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

Iedere dinsdag – in de oneven 
weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 

Kijk voor de agenda op 
www.mooisti cht.nl 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Aan de publicati es hier rechts kunt u geen 
rechten ontlenen. De formele rechtsgel-
dige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke 
website www.overheid.nl Wilt u auto-
mati sch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor 
de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Vanwege de vervanging van de apparatuur van reisdocumenten bij de BEL 
Combinati e, kunt u op donderdag 4 juli op het BEL-kantoor in Eemnes geen 
paspoorten en identi teitskaarten aanvragen en ophalen. Let op: dient u op 
woensdag 3 juli een spoedaanvraag in op het BEL-kantoor dan kunt u het 
reisdocument pas vrijdag 5 juli ophalen.  

U kunt voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten op donderdag 
4 juli wél terecht op het gemeentehuis van Blaricum (ophalen kan alleen als 
u daar ook de aanvraag heeft  ingediend). Bij een spoedaanvraag op 4 juli, 
kunt u het reisdocument dinsdag 9 juli ophalen. 

GEEN REISDOCUMENTEN AANVRAGEN EN 
OPHALEN OP 4 JULI 

Goed inleveren van elektrische 
apparaten wordt beloond
Bent u aan het opruimen? Van 17 juni tot en met 13 juli is het extra aantrekkelijk 
om uw kleine elektrische apparaten in te leveren bij het mobiele scheidings-
stati on van het GAD. U ontvangt bij inlevering van tenminste één apparaat een 
klein presentje. Op = op.

Op initi ati ef van Weee Nederland en de 
GAD kunt u uw kleine oude elektrische 
apparaten, zoals haardroger, broodroos-
ter en dvd-speler, het hele jaar inleveren 
op één van de vier scheidingsstati ons 
én het mobiele scheidingsstati on. Wilt 
u weten waar en wanneer het mobiele 

scheidingsstati on staat? Kijk op 
www.gad.nl

Heeft u nog werkende 
apparaten? 
Breng deze dan naar de dichtstbijzijnde 
kringloop of het Repair Café. 
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Vanaf 1 juni kunnen kinderen tot en 
met twaalf jaar uit Blaricum gratis lid 
worden van de bibliotheek. De gemeen-
te vindt het belangrijk dat kinderen 
zoveel mogelijk gestimuleerd worden 
om te lezen. 

Wethouder Gerard Knoop beaamt dat: 
“Mijn favoriete jeugdboekenserie was 
van Arendsoog, spannende verhalen 
over cowboys en indianen in Wilde 
Westen. Het boek dat ik als jongen heel 
spannend vond, was ‘Frank Distel en het 
geheim van Doctor Pierewiet’. Een boek 
uit circa 1960.” 

Bij de jeugdafdeling van de bibliotheek 
zijn ook de nieuwe boeken van Arends-
oog te vinden. Kortom, boeken en 
verhalen zijn uit alle jaren beschikbaar. 
Kom vooral eens langs en neem een 
kijkje in de collectie. Met het gratis 
abonnement is dat zeker de moete 
waard! Ook leuk voor de vakantie. 

Kinderen die al lid zijn van de bibliotheek 
hoeven niets te doen. De huidige pas 
wordt automatisch aangepast naar het 
gratis abonnement per vervaldatum. 
Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen 
langskomen bij de bibliotheek (met 

legitimatiebewijs). Meer informatie over 
dit nieuwe gratis jeugdabonnement is te 
vinden op de website: 
www.bibliotheekhlb.nl/klantenservice/
jeugdabonnementen
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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

Wethouder Gerard Knoop met Merel Barnard (specialist jeugd) van de bibliotheek

Gratis bibliotheekpas voor kinderen maakt het lenen 
van boeken nog makkelijker

Wethouder Gerard Knoop onthulde woensdag 12 juni het informatiebord ‘Rookvrije speelplek’ bij de speelplek op de 
hoek Windvang/Hazeleger. Hiermee is het een rookvrije zone geworden. 

Ook de speeltuin op de Hengeleer in de Bouwvenen en de speelplek ter hoogte van Koggewagen/fietspad ‘t Harde zijn nu rook-
vrije gebieden.

Rookvrije speelplekken
VEILIG EROPUIT
BRANDVEILIG 
KAMPEREN

Niet alleen in huis, maar ook op 
vakantie is het belangrijk om brand-
veiligheid in de gaten te houden.

Tijdens het kamperen maken we 
vaak gebruik van een koelkast of 
koffiezetapparaat. Van dit soort huis-
houdelijke artikelen bestaan speciale 
campingversies met een laag stroom-
verbruik. Daarnaast zijn er ook 
omvormers en accu’s op de markt, 
waarmee u het stroomverbruik in uw 
caravan op een veilig niveau houdt. 
Controleer ook de bedrading van uw 
apparaten om het risico op brand te 
verkleinen.

Meer informatie over brand- 
veiligheid tijdens uw vakantie: 
www.brandweer.nl/brandveiligheid
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GEMEENTENIEUWS

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

•  Grenslaan 3, 1261 GS, gedeeltelijk 
slopen van de woning, ingekomen 
7 juni 2019

•  Het Domein 1, 1261 JP, wijzigen van 
de achtergevel en vervangen van de 
kozijnen, ingekomen 7 juni 2019

•  Professor Brouwerlaan 1, 1262 AD, 
plaatsen van een poort, ingekomen 
10 juni 2019

•  Fransepad 18, 1261 JE, uitbreiden van 
de woning, ingekomen 11 juni 2019

•  Huizerweg 59, 1261 AV, kappen van 
1 boom (herplant), ingekomen 13 juni 
2019

•  Laantje van Bruijn 25, 1262 AT, 
verhogen van de nokhoogte van een 
woning, ingekomen 13 juni 2019

•  Raat 48, 1261 MB, plaatsen van een 
schutti  ng, ingekomen 17 juni 2019

•  Eemnesserweg 22, 1261 HG, verklei-
nen van de garage, ingekomen 18 juni 
2019

•  Fransepad 25, 1261 JD, kappen van 
2 bomen, ingekomen 21 juni 2019

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

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

•  Bussummerweg 22, 1261 CA, bouwen 
van een woning, verzonden 28 juni 
2019

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

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

•  Binnendoor 10, 1261 EG, bouwen van 
een erfafscheiding, verzonden 7 juni 
2019

•  Laantje van Bruijn 23, 1262 AT, oprich-
ten van een woning, verzonden 13 juni 
2019

•  Stroomzijde (brug 1), 1261 ZW, bou-
wen van een brug, verzonden 17 juni 
2019

•  Laantje van Toonder 30, 1262 AM, bou-
wen van een garage, verzonden 
18 juni 2019

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

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

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

Besloten door de burgemeester: 
•  Het organiseren van het evenement 

Mosseldiner van 19 tot en met 
28 september 2019, dagelijks van 
18.00 tot 23.00 uur op het Sti chtse 
strand, verzonden 12 juni 2019

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

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

Iedere dinsdag – in de oneven 
weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 

Kijk voor de agenda op 
www.mooisti cht.nl 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Aan de publicati es hier rechts kunt u geen 
rechten ontlenen. De formele rechtsgel-
dige bekendmakingen en volledige tekst 
hiervan kunt u bekijken op de landelijke 
website www.overheid.nl Wilt u auto-
mati sch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor 
de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE 
BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Vanwege de vervanging van de apparatuur van reisdocumenten bij de BEL 
Combinati e, kunt u op donderdag 4 juli op het BEL-kantoor in Eemnes geen 
paspoorten en identi teitskaarten aanvragen en ophalen. Let op: dient u op 
woensdag 3 juli een spoedaanvraag in op het BEL-kantoor dan kunt u het 
reisdocument pas vrijdag 5 juli ophalen.  

U kunt voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten op donderdag 
4 juli wél terecht op het gemeentehuis van Blaricum (ophalen kan alleen als 
u daar ook de aanvraag heeft  ingediend). Bij een spoedaanvraag op 4 juli, 
kunt u het reisdocument dinsdag 9 juli ophalen. 

GEEN REISDOCUMENTEN AANVRAGEN EN 
OPHALEN OP 4 JULI 

Goed inleveren van elektrische 
apparaten wordt beloond
Bent u aan het opruimen? Van 17 juni tot en met 13 juli is het extra aantrekkelijk 
om uw kleine elektrische apparaten in te leveren bij het mobiele scheidings-
stati on van het GAD. U ontvangt bij inlevering van tenminste één apparaat een 
klein presentje. Op = op.

Op initi ati ef van Weee Nederland en de 
GAD kunt u uw kleine oude elektrische 
apparaten, zoals haardroger, broodroos-
ter en dvd-speler, het hele jaar inleveren 
op één van de vier scheidingsstati ons 
én het mobiele scheidingsstati on. Wilt 
u weten waar en wanneer het mobiele 

scheidingsstati on staat? Kijk op 
www.gad.nl

Heeft u nog werkende 
apparaten? 
Breng deze dan naar de dichtstbijzijnde 
kringloop of het Repair Café. 
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De Blaricumse kermisweek is dit jaar van zaterdag 17 tot en met woensdag 21 augustus. Tijdens dit evenement zijn diverse wegen afgesloten en geldt op een aantal plaatsen 
een parkeer- of stopverbod. Daarnaast zijn verschillende wegen afgesloten tijdens bepaalde programmaonderdelen, zoals het vuurwerk en het ringsteken. Hieronder vindt u 
een overzicht van de maatregelen. 

Afsteken vuurwerk
Zaterdag 17 augustus 2019
•  Van 18.00 (afhankelijk van toestroom bezoekers) tot 23.30 uur worden de volgende 

wegen en weggedeelten afgesloten voor alle verkeer: Schapendrift/Anton Mauve-
laan; vanaf de Eemnesserweg tot aan Harmen Vosweg (Laren).

•  Van 21.30 tot 23.30 uur wordt de Eemnesserweg vanaf Schapendrift tot het  
Domein voor alle verkeer en voetgangers in beide richtingen afgesloten.

•  Voor zover noodzakelijk worden ook enkele voet- en fietspaden in de bosgebieden 
rondom Rust Wat van 21.30 tot 23.30 uur afgesloten.

Omleiding centrum vanwege festiviteiten
Zondag 18 augustus (16.00 uur) tot donderdag 22 augustus 2019 (12.00 uur)

Parkeerverbod
Op de volgende wegen of weggedeelten is het verboden te parkeren:
• De Verbindingsweg aan oneven zijde tussen de Torenlaan en de Middenweg;
• Bussummerweg aan beide zijden vanaf de Torenlaan tot de Noolseweg;
• Huizerweg aan beide zijden vanaf de Bergweg tot aan de Smedenweg;
• Bergweg aan de evenzijde.

Stopverbod
Een stopverbod is van kracht op de volgende wegen of weggedeelten:
• Achterom, aan beide zijden vanaf de Torenlaan tot de Piepersweg;
• Langeweg, aan beide zijden tussen Achterom en de Huizerweg;
• Torenlaan, aan de oneven zijde tussen Achterom en de Verbindingsweg;
• Noolseweg, aan beide zijden tussen Piepersweg en de Bussummerweg;
• Piepersweg, aan beide zijden tussen Noolseweg en de Naarderweg.

Inrijverbod
Een inrijverbod geldt voor de volgende wegen of weggedeelten:
•  Het is verboden rechtsaf te slaan van de Bussummerweg komende vanaf de Toren-

laan naar de Noolseweg, met uitzondering van fietsers, voetgangers en bussen van 
Connexxion;

•  Het is verboden linksaf te slaan vanaf de Bussummerweg, komende vanaf de Bus-
summerweg naar de Noolseweg, met uitzondering van fietsers, voetgangers en 
bussen van Connexxion.

•  De volgende weggedeelten zijn gesloten voor één richting voor alle verkeer: 
- Binnendoor tussen de Huizerweg en Achterom, in de richting van de Huizerweg; 
- Achterom tussen Piepersweg en Torenlaan, in de richting Piepersweg.

Kermis
Zondag 18 augustus 2019
•  Vanaf 08.00 uur is het verboden te parkeren op de locaties: 

-  Dorpsstraat parkeervakken vanaf de Torenlaan/Huizerweg tot aan de inrit van 
perceel Dorpsstraat 4;

   -  Meentweg, vanaf de Burgemeester Heerschopweg tot de Dorpsstraat, beide 
zijden van de weg.

• Vanaf 16.00 uur is het verboden te parkeren op de locaties:
 - Huizerweg: alle parkeervakken;
 - Dorpsstraat, vanaf Huizerweg tot de Middenweg: beide zijden van de weg;
 - Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot aan de Middenweg.

Wegafsluitingen
Zondag 18 augustus 2019
•  Van 12.00 uur tot donderdag 22 augustus 2019 12.00 uur is de Dorpsstraat vanaf 

Middenweg tot de kruising Torenlaan gesloten voor alle verkeer.  
•  Van 18.00 uur tot donderdag 22 augustus 2019 12.00 uur zijn de volgende weg-

gedeelten gesloten voor alle verkeer in beide richtingen: 
- Achterom, vanaf de Langeweg tot de Binnendoor; 
- Huizerweg, vanaf de Langeweg tot de Torenlaan; 
- Meentweg, vanaf de Burgemeester Heerschopweg tot de Dorpsstraat; 
- Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot aan de Middenweg; 
- Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot aan de Binnendoor; 
- Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot aan Achterom; 
- Torenlaan, vanaf Achterom tot de Huizerweg.

 
Ringsteken
Maandag19 augustus 2019
•  Van 11.30 tot 18.00 uur zijn de volgende weggedeelten gesloten voor alle verkeer 

in beide richtingen: 
- Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf het Fransepad tot de Molenveenweg; 
- Kerkpad, vanaf de Eerste Molenweg tot de Kerklaan; 
- Venenweg, vanaf de Kerklaan tot de Stachouwerweg; 
- St. Vitusweg.

•  Van 11.30 tot 18.00 uur is het verboden te parkeren op de volgende wegen of  
weggedeelten: 
-  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf het Fransepad tot de Molenveenweg 

(beide zijden);
   - St. Vitusweg (beide zijden).

Parkeerverbod Oranjeweitje 
•  Op de volgende tijdstippen is het in verband met diverse festiviteiten aldaar,  

verboden te parkeren op de locatie Oranjeweitje (Bussummerweg/hoek  
Noolseweg): 
- zondag 18 augustus 2019 gehele dag 
- woensdag 21 augustus 2019 07.00 tot 17.00 uur

Wegafsluiting ter hoogte van café d’Ouwe Tak
•  De Eemnesserweg ter hoogte van café d’Ouwe Tak tussen Driftlaan en Raad-

huisstraat alsmede de Kruislaan tussen Eemnesserweg en pompstation Vos zijn 
gesloten voor alle verkeer in beide richtingen van maandag 19 augustus 2019 vanaf 
16.00 uur tot en met donderdag 22 augustus 2019 uiterlijk 12.00 uur. Aanwonen-
den kunnen overdag via de Kruislaan naar hun woningen.
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Kent u een hulpouder op school, een mantelzorger, een buurman of -vrouw die altijd 
klaarstaat voor een oudere of hulpbehoevende bij u in de buurt, een vrijwilliger bij 
een sportvereniging of in de kerk, die het verdient in het zonnetje gezet te worden? 

Geef deze vrijwilliger (of groep vrijwilli-
gers) dan aan ons door met een duide-
lijke motivatie waarom hij/zij in aanmer-
king komt voor de titel ‘Vrijwilliger(s) 
van het jaar’. Dit kan tot 1 oktober door 
een e-mail te sturen naar martina.taris@
belcombinatie.nl

Uit de nominaties kiest het vrijwilligers-
comité de ‘Vrijwilliger van het jaar’. Ook 
kan de aanmoedigingsprijs voor vrijwil-
ligers onder de achttien jaar uitgereikt 
worden. Tijdens de vrijwilligersavond 
op vrijdag 11 oktober wordt bekendge-
maakt wie er met de titel vandoor gaat 
en de prachtige trofee in ontvangst mag 
nemen!

Nomineer uw vrijwilliger van het jaar!

Door uw woning energiezuiniger te maken, bespaart u niet alleen op uw woonlasten, uw woning wordt er ook aangenamer van. 
Meer wooncomfort én een lagere energierekening! Bovendien helpt u mee aan een beter milieu en kunnen de energie-
besparende maatregelen goed zijn voor de waarde van uw woning.

Het energiezuinig maken van uw woning 
is een investering die in eerste instantie 
geld kost. De gemeente Blaricum vindt 
het belangrijk dat zoveel mogelijk wo-
ningen energiezuinig worden. Daarom 
biedt de gemeente u de mogelijkheid om 
een duurzaamheidslening af te sluiten 
voor het doen van energiebesparende 
maatregelen aan uw eigen woning. Denk 
bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatie 
of een warmtepomp. 

Samenwerking SVn
De gemeente Blaricum werkt voor de 

Duurzaamheidslening samen met het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ne-
derlandse Gemeenten (SVn), die de lening 
heeft ontwikkeld. De aantrekkelijke rente 
maakt het voor u zo gunstig. SVn hanteert 
een tien of vijftien jaar vast rentetarief 
voor de duurzaamheidslening. Op dit 
moment geldt voor beiden een rente-
tarief van 1,6 procent. De maatregelen 
verdienen zich daarmee snel terug.

Hoeveel lenen?
U kunt minimaal € 2500,- en maximaal 
€ 25.000,- lenen. Tot een bedrag van  

€ 7500,- heeft de duurzaamheidslening 
een looptijd van tien jaar. Voor grotere 
bedragen een looptijd van vijftien jaar. 
Er geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar 
om in aanmerking te komen voor een 
duurzaamheidslening. De lening wordt 
op basis van annuïteiten afgelost.

Duurzaamheidslening 
aanvragen
Op de website van de gemeente 
Blaricum kunt u een aanvraag-
formulier voor een duurzaamheids-
lening vinden. Als u een aanvraag in-

dient, inclusief een offerte voor de 
duurzaamheidsmaatregelen, toetst de 
gemeente deze aan de verordening. De 
verordening is ook online te vinden. Na 
akkoord van de gemeente kunt u uw 
aanvraag indienen bij het SVn. Deze 
toetst uw kredietwaardigheid. Indien 
ook deze toets akkoord is, verstrekt SVn 
u de duurzaamheidslening en kunt u de 
energiebesparende maatregelen laten 
uitvoeren. 

Duurzaamheidslening
Goedkoop geld lenen om uw woning energiezuinig te maken

Presentatie rekenkamerrapport ‘Toegang onder de loep’
Alle Nederlandse gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Jeugdwet op hun grondgebied. De Wmo is er om mensen met een beperking de nodige zorg en ondersteuning te 
bieden, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. De Jeugdwet is gericht op de zorg en ondersteuning voor kinde-
ren en jeugdigen, en hun opvoeders.

De Rekenkamer BEL vindt het belang-
rijk om na te gaan of en hoe inwoners 
met behoefte aan zorg en ondersteu-
ning de weg weten te vinden naar de 
juiste organisaties, en hoe zij vervolgens 
worden begeleid naar passende hulp. 

Daarom heeft de rekenkamer onderzoek 
laten doen naar de wijze waarop de 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 
voor hun inwoners de toegang tot zorg 
en ondersteuning op grond van de Wmo 
en de Jeugdwet hebben georganiseerd. 

Het begrip ‘toegang’ doelt op het proces 
vanaf het moment dat een inwoner zich 
meldt met een hulpvraag tot aan het 
moment van de eventuele toekenning 
van ondersteuning. 

In het rekenkameronderzoek is eerst het 
beleid van de drie gemeenten in kaart 
gebracht. Daarna is onderzocht hoe de 
toegang tot zorg en ondersteuning in de 
praktijk werkt en wordt ervaren. 

Op donderdag 4 juli om 20.00 uur wordt 
in het gemeentehuis van Eemnes het 
rekenkamerrapport gepresenteerd en 
toegelicht door de rekenkamer en de 
onderzoekers. U bent van harte welkom.
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De Blaricumse kermisweek is dit jaar van zaterdag 17 tot en met woensdag 21 augustus. Tijdens dit evenement zijn diverse wegen afgesloten en geldt op een aantal plaatsen 
een parkeer- of stopverbod. Daarnaast zijn verschillende wegen afgesloten tijdens bepaalde programmaonderdelen, zoals het vuurwerk en het ringsteken. Hieronder vindt u 
een overzicht van de maatregelen. 

Afsteken vuurwerk
Zaterdag 17 augustus 2019
•  Van 18.00 (afhankelijk van toestroom bezoekers) tot 23.30 uur worden de volgende 

wegen en weggedeelten afgesloten voor alle verkeer: Schapendrift/Anton Mauve-
laan; vanaf de Eemnesserweg tot aan Harmen Vosweg (Laren).

•  Van 21.30 tot 23.30 uur wordt de Eemnesserweg vanaf Schapendrift tot het  
Domein voor alle verkeer en voetgangers in beide richtingen afgesloten.

•  Voor zover noodzakelijk worden ook enkele voet- en fietspaden in de bosgebieden 
rondom Rust Wat van 21.30 tot 23.30 uur afgesloten.

Omleiding centrum vanwege festiviteiten
Zondag 18 augustus (16.00 uur) tot donderdag 22 augustus 2019 (12.00 uur)

Parkeerverbod
Op de volgende wegen of weggedeelten is het verboden te parkeren:
• De Verbindingsweg aan oneven zijde tussen de Torenlaan en de Middenweg;
• Bussummerweg aan beide zijden vanaf de Torenlaan tot de Noolseweg;
• Huizerweg aan beide zijden vanaf de Bergweg tot aan de Smedenweg;
• Bergweg aan de evenzijde.

Stopverbod
Een stopverbod is van kracht op de volgende wegen of weggedeelten:
• Achterom, aan beide zijden vanaf de Torenlaan tot de Piepersweg;
• Langeweg, aan beide zijden tussen Achterom en de Huizerweg;
• Torenlaan, aan de oneven zijde tussen Achterom en de Verbindingsweg;
• Noolseweg, aan beide zijden tussen Piepersweg en de Bussummerweg;
• Piepersweg, aan beide zijden tussen Noolseweg en de Naarderweg.

Inrijverbod
Een inrijverbod geldt voor de volgende wegen of weggedeelten:
•  Het is verboden rechtsaf te slaan van de Bussummerweg komende vanaf de Toren-

laan naar de Noolseweg, met uitzondering van fietsers, voetgangers en bussen van 
Connexxion;

•  Het is verboden linksaf te slaan vanaf de Bussummerweg, komende vanaf de Bus-
summerweg naar de Noolseweg, met uitzondering van fietsers, voetgangers en 
bussen van Connexxion.

•  De volgende weggedeelten zijn gesloten voor één richting voor alle verkeer: 
- Binnendoor tussen de Huizerweg en Achterom, in de richting van de Huizerweg; 
- Achterom tussen Piepersweg en Torenlaan, in de richting Piepersweg.

Kermis
Zondag 18 augustus 2019
•  Vanaf 08.00 uur is het verboden te parkeren op de locaties: 

-  Dorpsstraat parkeervakken vanaf de Torenlaan/Huizerweg tot aan de inrit van 
perceel Dorpsstraat 4;

   -  Meentweg, vanaf de Burgemeester Heerschopweg tot de Dorpsstraat, beide 
zijden van de weg.

• Vanaf 16.00 uur is het verboden te parkeren op de locaties:
 - Huizerweg: alle parkeervakken;
 - Dorpsstraat, vanaf Huizerweg tot de Middenweg: beide zijden van de weg;
 - Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot aan de Middenweg.

Wegafsluitingen
Zondag 18 augustus 2019
•  Van 12.00 uur tot donderdag 22 augustus 2019 12.00 uur is de Dorpsstraat vanaf 

Middenweg tot de kruising Torenlaan gesloten voor alle verkeer.  
•  Van 18.00 uur tot donderdag 22 augustus 2019 12.00 uur zijn de volgende weg-

gedeelten gesloten voor alle verkeer in beide richtingen: 
- Achterom, vanaf de Langeweg tot de Binnendoor; 
- Huizerweg, vanaf de Langeweg tot de Torenlaan; 
- Meentweg, vanaf de Burgemeester Heerschopweg tot de Dorpsstraat; 
- Schoolstraat, vanaf de Torenlaan tot aan de Middenweg; 
- Raadhuisstraat, van de Torenlaan tot aan de Binnendoor; 
- Binnendoor, vanaf Raadhuisstraat tot aan Achterom; 
- Torenlaan, vanaf Achterom tot de Huizerweg.

 
Ringsteken
Maandag19 augustus 2019
•  Van 11.30 tot 18.00 uur zijn de volgende weggedeelten gesloten voor alle verkeer 

in beide richtingen: 
- Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf het Fransepad tot de Molenveenweg; 
- Kerkpad, vanaf de Eerste Molenweg tot de Kerklaan; 
- Venenweg, vanaf de Kerklaan tot de Stachouwerweg; 
- St. Vitusweg.

•  Van 11.30 tot 18.00 uur is het verboden te parkeren op de volgende wegen of  
weggedeelten: 
-  Kerklaan/Pastoor Jongeriusweg, vanaf het Fransepad tot de Molenveenweg 

(beide zijden);
   - St. Vitusweg (beide zijden).

Parkeerverbod Oranjeweitje 
•  Op de volgende tijdstippen is het in verband met diverse festiviteiten aldaar,  

verboden te parkeren op de locatie Oranjeweitje (Bussummerweg/hoek  
Noolseweg): 
- zondag 18 augustus 2019 gehele dag 
- woensdag 21 augustus 2019 07.00 tot 17.00 uur

Wegafsluiting ter hoogte van café d’Ouwe Tak
•  De Eemnesserweg ter hoogte van café d’Ouwe Tak tussen Driftlaan en Raad-

huisstraat alsmede de Kruislaan tussen Eemnesserweg en pompstation Vos zijn 
gesloten voor alle verkeer in beide richtingen van maandag 19 augustus 2019 vanaf 
16.00 uur tot en met donderdag 22 augustus 2019 uiterlijk 12.00 uur. Aanwonen-
den kunnen overdag via de Kruislaan naar hun woningen.
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Kent u een hulpouder op school, een mantelzorger, een buurman of -vrouw die altijd 
klaarstaat voor een oudere of hulpbehoevende bij u in de buurt, een vrijwilliger bij 
een sportvereniging of in de kerk, die het verdient in het zonnetje gezet te worden? 

Geef deze vrijwilliger (of groep vrijwilli-
gers) dan aan ons door met een duide-
lijke motivatie waarom hij/zij in aanmer-
king komt voor de titel ‘Vrijwilliger(s) 
van het jaar’. Dit kan tot 1 oktober door 
een e-mail te sturen naar martina.taris@
belcombinatie.nl

Uit de nominaties kiest het vrijwilligers-
comité de ‘Vrijwilliger van het jaar’. Ook 
kan de aanmoedigingsprijs voor vrijwil-
ligers onder de achttien jaar uitgereikt 
worden. Tijdens de vrijwilligersavond 
op vrijdag 11 oktober wordt bekendge-
maakt wie er met de titel vandoor gaat 
en de prachtige trofee in ontvangst mag 
nemen!

Nomineer uw vrijwilliger van het jaar!

Door uw woning energiezuiniger te maken, bespaart u niet alleen op uw woonlasten, uw woning wordt er ook aangenamer van. 
Meer wooncomfort én een lagere energierekening! Bovendien helpt u mee aan een beter milieu en kunnen de energie-
besparende maatregelen goed zijn voor de waarde van uw woning.

Het energiezuinig maken van uw woning 
is een investering die in eerste instantie 
geld kost. De gemeente Blaricum vindt 
het belangrijk dat zoveel mogelijk wo-
ningen energiezuinig worden. Daarom 
biedt de gemeente u de mogelijkheid om 
een duurzaamheidslening af te sluiten 
voor het doen van energiebesparende 
maatregelen aan uw eigen woning. Denk 
bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatie 
of een warmtepomp. 

Samenwerking SVn
De gemeente Blaricum werkt voor de 

Duurzaamheidslening samen met het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ne-
derlandse Gemeenten (SVn), die de lening 
heeft ontwikkeld. De aantrekkelijke rente 
maakt het voor u zo gunstig. SVn hanteert 
een tien of vijftien jaar vast rentetarief 
voor de duurzaamheidslening. Op dit 
moment geldt voor beiden een rente-
tarief van 1,6 procent. De maatregelen 
verdienen zich daarmee snel terug.

Hoeveel lenen?
U kunt minimaal € 2500,- en maximaal 
€ 25.000,- lenen. Tot een bedrag van  

€ 7500,- heeft de duurzaamheidslening 
een looptijd van tien jaar. Voor grotere 
bedragen een looptijd van vijftien jaar. 
Er geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar 
om in aanmerking te komen voor een 
duurzaamheidslening. De lening wordt 
op basis van annuïteiten afgelost.

Duurzaamheidslening 
aanvragen
Op de website van de gemeente 
Blaricum kunt u een aanvraag-
formulier voor een duurzaamheids-
lening vinden. Als u een aanvraag in-

dient, inclusief een offerte voor de 
duurzaamheidsmaatregelen, toetst de 
gemeente deze aan de verordening. De 
verordening is ook online te vinden. Na 
akkoord van de gemeente kunt u uw 
aanvraag indienen bij het SVn. Deze 
toetst uw kredietwaardigheid. Indien 
ook deze toets akkoord is, verstrekt SVn 
u de duurzaamheidslening en kunt u de 
energiebesparende maatregelen laten 
uitvoeren. 

Duurzaamheidslening
Goedkoop geld lenen om uw woning energiezuinig te maken

Presentatie rekenkamerrapport ‘Toegang onder de loep’
Alle Nederlandse gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Jeugdwet op hun grondgebied. De Wmo is er om mensen met een beperking de nodige zorg en ondersteuning te 
bieden, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. De Jeugdwet is gericht op de zorg en ondersteuning voor kinde-
ren en jeugdigen, en hun opvoeders.

De Rekenkamer BEL vindt het belang-
rijk om na te gaan of en hoe inwoners 
met behoefte aan zorg en ondersteu-
ning de weg weten te vinden naar de 
juiste organisaties, en hoe zij vervolgens 
worden begeleid naar passende hulp. 

Daarom heeft de rekenkamer onderzoek 
laten doen naar de wijze waarop de 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 
voor hun inwoners de toegang tot zorg 
en ondersteuning op grond van de Wmo 
en de Jeugdwet hebben georganiseerd. 

Het begrip ‘toegang’ doelt op het proces 
vanaf het moment dat een inwoner zich 
meldt met een hulpvraag tot aan het 
moment van de eventuele toekenning 
van ondersteuning. 

In het rekenkameronderzoek is eerst het 
beleid van de drie gemeenten in kaart 
gebracht. Daarna is onderzocht hoe de 
toegang tot zorg en ondersteuning in de 
praktijk werkt en wordt ervaren. 

Op donderdag 4 juli om 20.00 uur wordt 
in het gemeentehuis van Eemnes het 
rekenkamerrapport gepresenteerd en 
toegelicht door de rekenkamer en de 
onderzoekers. U bent van harte welkom.
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Familieberichten

Overleden
26-05-2019  Maria Carolina  

Johanna (Miep) 
Cornelisse-Kersten,  
geboren 19-03-1932

02-06-2019  Maria Theresia  
(Trees) Nagel,  
geboren 11-02-1936

03-06-2019  Guus te Molder,  
geboren 27-12-1930

05-06-2019  Jennie Mouthaan-Bos, 
geboren 09-08-1941

06-06-2019  Coenraad Johannes Maria 
(Coen) Huijg,  
geboren 16-12-1943

09-06-2019  Wilhelmus Marinus  
(Wil) de Jong,  
geboren 01-03-1928

13-06-2019  Hendrikus Joseph  
(Henk) van den Anker,  
geboren 01-03-1954

17-06-2019  Eric Veenema, geboren  
 09-01-1933
19-06-2019   Cornelia Petronella 

(Corrie) de Gooijer, 
 geboren 17-04-1939

Geboren
09-04-2019  Julia Loïs Brons

Colofon
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Planning 
hei & wei 2019
Heeft u iets te melden over uw vereniging, 
evenement of iets anders in Blaricum? 
Laat het ons weten via redactie@
heienwei.nl. Kopij voor het volgende 
nummer aanleveren voor 11 juli a.s.

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 t/m 8 juli haar 
kleurrijke vogel- en dierenschilderijen. 
www.angeline-rijkeboer.nl.
BEL Art-tentoonstelling t/m 16 juli 
tentoonstelling Tegendraads met wer-
ken van de Blariucumse kunstenaars 
Marijke Ouwehand en Monique Wal-
raad. Openingstijden: tijdens kantoor-
uren BEL-kantoor, op woe 10.00-12.00 
uur meet & greet met de kunstenaars.

WELZIJN/ CULTUUR
PC Helpdesk BEL voor 50+ thema-
bijeenkomst Verruim uw blik met een 
drone. 8 juli 14.00 uur in Het Brinkhuis. 
Kosten € 6,-. Gerard Grootveld geeft 
uitleg over de vele toepassingen van 
de drone; militair gebruik, in de land-
bouw en als inzet bij beveiliging van 
een voetbalmatch. De geschiedenis van 
de drone wordt nader belicht alsmede 
de mogelijkheden voor hobbyisten. Ge-
rard gaat een vlucht voorbereiden bui-
ten in de tuin van Het Brinkhuis en de 
video, die we daarbij opnemen, spelen 
we daarna af in de theaterzaal. Tenslotte 
wordt besproken wat wel en niet is toe-
gestaan met een drone. Aanmelden via  
Themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl. 

Leesclub Het Gooi N1 zoekt leden 
Senia is de landelijke organisatie van 
leesclubs. Sinds april is een leesclub 
Nederlands vanuit de Stichting Senia 
in ons dorp gestart. Ze komen zeven 
maal per jaar bij één van de leden thuis 
bijeen en bespreken dan een boek (aan 
de hand van een leeswijzer) uit de lees-
lijst van Senia. Er wordt moderne lite-
ratuur gelezen, ook vertaalde. Heeft u  
belangstelling? Neem dan contact 
op met Wim Weijs via 035-6242947  
of wiweijs@gmail.com. Zie ook  
www.senia.nl/pages/Senia/Home.
Steppen voor dames en heren senio-
ren Fides, praktijk voor sport- en ont-
spaningsmassage, voetreflexzonethera-
pie en manuele lymfdrainage, bestaat 

ruim 25 jaar en start met een nieu-
we activiteit. Onder de naam ‘Fitter 
met Fides’, gaat u onder leiding van  
Marion steppen of op zijn engels,  
kickbiken. Bent u ouder dan 45 en  
nog geen 80 jaar en wilt u een actieve 
buitensport beoefenen, die licht inten-
sief, weinig belastend voor gewrichten, 
spieren en pezen is, dan is dat misschien 
iets voor u! Lekker bewegen in de  
buitenlucht, een verantwoorde trai-
ningsopbouw en sporten in kleine 
groepjes, de steps staan voor u klaar! 
Vanaf 26 aug starten 2 groepen:  Ma 
14.30 uur en woe 19.30 uur. 
Informatie/aanmelden: Marion Duij-
sens, De Noord 12, 1261 ML Blaricum, 
06-17450017
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Nieuw in Blaricum
Nieuw in Blaricum; Vivi Christin, een bevlogen beauty allrounder. Sinds 2003 
werkt ze als zelfstandig reizende visagiste en haarstyliste. Zij is haar onder-
neming begonnen op Bali, waar ze oorspronkelijk vandaan komt. De liefde 
bracht haar naar Blaricum, waar ze een (GGD erkende) Beauty Studio aan 
huis runt. 

Men kan bij haar terecht voor professi-
onele visagie, haarstyling, permanente 
make-up, wimperextensions, wimper-
lifting en verven van de wimpers en/
of epileren van de wenkbrauwen. Maar 
ook voor een ontspannende, plantaardige 
(vegan) gezichtsbehandeling.  Met haar 

mobiele Beauty Studio kan zij tevens op 
elke locatie werken, dus ook bij u thuis! 

Voor nadere informatie of het 
maken van een afspraak 

06-15626360 of www.vivichristin.nl Repair Café 
10 juli Malbak

Wat doe je met een stoel waarvan een 
poot los zit? Met een broodrooster die 
niet meer werkt? Of met een wollen 
trui waar mottengaatjes in zitten? 
Weggooien? Mooi niet! 

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke 
bijeenkomsten die draaien om (samen) 
te repareren. 
Woensdag 10 juli is er weer een Repair 
Café in wijkcentrum de Malbak. De ope-
ningstijden zijn van 10.00-13.00 uur. Na 
12.00 uur worden geen reparaties meer 
aangenomen.
Voor een overzicht van alle data Repair 
Cafés in Laren, Blaricum en Eemnes zie 
www.repaircafesbel.nl.

Afgelopen maand vond de samengestelde menwedstrijd weer plaats bij Stad en 
Lande Ruiters

Hei&wei_nr521.indd   12 25-06-19   11:40


