
Feestweek 2019 – In deze editie een uitgebreid fotoverslag en de uitslagen van de 
diverse activiteiten, georganiseerd door de  Oranje Vereniging Blaricum.
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Het gaat om twee voorstellingen (13.30
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basisscholen in Laren en Blaricum op 25
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Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
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kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
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ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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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                                                                                                                                   
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september een trainingsprogramma
opgezet ter voorbereiding van de
GOOMEERZIT van twee minuten  op
zondag, 4 januari. Henk vertelt over zijn

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

F
O

T
O

 P
E

T
E

R
 V

A
N

 R
IE

T
S

C
H

O
T

E
N

vervolg op pagina 2

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

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

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

DE  EREGALERIJ VAN 
HOOFDSPONSORS EN  SPONSORS

Verhuisplannen?

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl

 

Verhuisplannen?

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl

 

FO
TO

 G
E

R
R

IT
 R

O
O

D
H

A
R

T

sinds 1936

by Joost

ACUPUNCTUUR
IN DE LLOODS

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

ACUPUNCTUUR
IN DE LLOODS

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

Oogstfeest 
Zorgboerderij 
’t Werckpaert
Op zondag 6 oktober organiseert 
Zorgboerderij ’t Werckpaert van 
12.00-16.00 uur in samenwerking met 
Kiwanis Naarden een oogstfeest op de 
Zorgboerderij. 

Er is veel te proeven en te beleven. Kiwa-
nis verkoopt heerlijke champagne, er zijn 
broodjes uit de houtoven, kaas van Bart, 
verkoop van jam, chutney en kransen. 
Boer Joep oogst zijn laatste groente, er 
is muziek en een echt klompenparcours. 
Wie neemt het tegen elkaar op? De win-
naar van het parcours wint een boeren-
pakket. De kinderen kunnen knutselen, 
een ritje maken met de huifkar en alle 
dieren bewonderen. Afi jn, er is genoeg te 
doen. Kom gezellig langs op 6 oktober!

Dag van het 
Werkpaard 
Dag van het Werkpaard vindt plaats 
op zondag 22 september op de akkers 
aan de Noolseweg. De start is een half 
uur eerder dan voorgaande jaren.

De optocht vertrekt om 11.10 uur van-
af Zorgboerderij ’t Werckpaert en komt 
om 11.30 uur aan op de Noolseweg. De 
veiling start om 16.30 uur en de prijsuit-
reiking vindt plaats rond 17.30 uur. Alle 
komme, nijt vergeten!

Loekie Delicatessen – 
een gesprek met Rose-Marie
door Nelliëtte van Wijck
In de Dorpsstraat 11A is sinds kort Loekie Delicatessen gevestigd. Daar ontmoet 
ik Rose-Marie Koopman, die samen met haar ouders deze zaak gaat runnen.

‘Oorspronkelijk komen wij uit Amster-
dam. Mijn opa is daar in de Utrechtse-
straat begonnen met Louis Koopman’s 
Vleeswaren wat later Loekie werd. Op 
zijn 21e heeft mijn vader de zaak over-
genomen en veranderde de naam in Loe-
kie Delicatessen. We hebben de zaak in 
Amsterdam 45 jaar met veel plezier en 
passie gerund.’ 

Keuzemoment
Veel oude panden in Am-
sterdam staan op houten pa-
len, zo ook het pand in de 
Utrechtsestraat en bij de laat-
ste controle bleek dat de fun-
dering niet meer goed was. 
‘Dit was voor ons een keuze-
moment. Blijven we op deze 
plek en gaan we de fundering 
aanpakken of verkopen we het pand en 
gaan we op een nieuwe plek starten? 
Uiteindelijk hebben we voor het laatste 
gekozen en zijn we op zoek gegaan naar 

een mooie plek in ’t Gooi. Via een tip van 
een goede vriendin van de familie heb-
ben we dit pand gevonden.’

Beleg en delicatessen 
Je kan er terecht voor allerlei soorten 
beleg en delicatessen. ‘Om maar een 
voorbeeld te noemen; we verkopen ver-
schillende soorten kazen op basis van 

rauwe melk wat de kaas 
een mooie smaak geeft. 
Ook kan je bij ons te-
recht voor bijvoorbeeld 
pata negraham, een ge-
droogde ham van een 
zwartvoetvarken dat 
voornamelijk gevoed 
wordt met bepaalde ei-
keltjes hetgeen een spe-
cifi eke smaak geeft aan 

de ham. We werken zo veel mogelijk op 
biologische basis bij het maken van de 
verschillende sauzen en salades. 
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Kopje koffi e en een broodje 
Naast het winkelgedeelte komen er ook 
zitjes zodat je bij ons ook terecht kunt 
voor een kopje koffi e en een lekker be-
legd broodje. Naast koffi e is er biologi-
sche thee, biologische sappen en zelfs 

biologische cola. Er is plek voor maxi-
maal twintig personen.’ En vervolgt 

Rose-Marie: ‘Net als destijds in Amster-
dam kunnen klanten bij ons lunches, bor-
relplankjes en luxe borrelhapjes bestellen.’

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Aan de regels houden?

Dat doet de natuur deze zomer 
volstrekt niet. Vraatzuchtige 
buxusmotten en jeukende proces-
sierupsen teisteren struik, boom 
en mens. Het weer is extreem. In 
juli: een smoorhete week van 40 
graden en een overdonderende 
record-stortregen van 70 liter per 
m2, precies boven Blaricum.     
Gelukkig is het op het zonnige 
Stichtse strand goed toeven. Net-
jes opgeschoond door de gemeente 
en met extra zand iets verbreed. 
Vieze troep is verleden tijd. De 
natuurwaarden worden ontzien: 
de gemeente houdt zich aan de 
regels. 
Van de kwart miljoen inwoners 
van het Gooi vinden velen de weg 
naar het nieuwe, schone strand. 
Blije bezoekers, groot en klein. De 
tijdelijke, open strandtent ‘Blari-
cum Beach’ de perfecte relaxplek, 
is een schot in de roos. De vervan-
ging door een charmant houten 
strandpaviljoen voor het hele jaar 
is in de planning: een gecontro-
leerde ontwikkeling die naadloos 
aansluit bij de hoge kwaliteit van 
de Blaricummermeent. 
Maar niet iedereen juicht. Op 
het naastliggende volleybalveldje 
meet een rijzige, grijze oud-
bestuurder de afstand tot de 
‘rijke’ bosjes op. Hij verklaart: ‘Ik 
ben niet tegen horeca op ‘t strand, 
maar dan moet de gemeente zich 
wel aan de regels houden.’ 
De voorzitter van de Gooische 
natuurvriendenclub, met 985 
leden (0,4% van het regionale  
inwonertal), protesteert dat de 
unieke natuur onomkeerbaar be-
dreigd wordt en dat zeer zeldzame 
plantjes zoals het Vierkantsmos 
en de Grote Keverorchis zullen 
uitsterven. Aldus stelt hij in de 
NRC (30.07.19). Opvallend genoeg 
staan deze twee plantjes al sinds 
de nieuwe  natuurbeschermings-
wet (WNB/01.01.17) niet meer op 
de lijst van de beschermde plan-
tensoorten omdat er daarvan nu 
meer dan genoeg zijn in ons land. 
Dat hij zich desondanks openlijk 
baseert op een vervallen wet geeft 
te denken.     
De aanvraag van de gemeente 
voor het houten strandpaviljoen, 
met instemming van de strandei-
genaar Staatsbosbeheer, en 
voorzien van de vereiste strenge 
milieubeoordelingen ligt nu bij de 
Provinciale Staten, ter goedkeu-
ring. Hoezo houdt de gemeente 
zich niet aan de regels? 

    


         


   

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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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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Loeki Delicatessen opent offi cieel 21 september

In Memoriam Thérèse Testas
* 18 oktober 1933  -   † 20 juli 2019

door Anne Soutendijk

In de warmste week van deze zomer 
overleed Thérèse Testas en werd zij 
begraven op begraafplaats De Woens-
berg.

Het was een echte Blaricumse bijeen-
komst; op het warmste moment van de 
dag kwamen familie, vrienden, buren, 
bekenden en buitenlui samen met mooie 
veld- en eigen tuinboeketten om Thérèse 
te herdenken en te begraven. Haar jong-
ste zoon Daniël vertelde met veel respect 
en liefde over het leven van zijn moeder 
en dat leverde ook heel vrolijke momen-
ten op. 

Thérèse was voor velen een bekende 
dorpsgenoot, die als ervaren gediplo-
meerde kleuterleidster begin jaren ’70, 
na jaren op een school gewerkt te heb-
ben, in haar eigen ‘keuken’ de eerste 
kindercrèche van Blaricum opzette. Een 
twaalftal moeders, waaronder ikzelf, had 
het plan opgevat haar te vragen om een 
klasje voor peuters te gaan runnen omdat 
wij dachten zij daar bij uitstek geschikt 
voor was. Het was een moeilijke perio-
de in haar leven en een nieuwe start zou 
haar misschien goed doen, zo dachten 
wij. Thérèse was meteen enthousiast en 
al snel werd haar ruime keuken door ons 
allen in een mum van tijd omgetoverd tot 
een heel gezellige peuterklas. We brach-
ten stoeltjes, speelgoed, boekjes, bordjes 
en kroezen etc. mee en al snel kon ‘het 
klasje van Thérèse’ van start. Wie had 
toen kunnen bedenken dat Thérèse dit 
25 jaar met plezier zou doen? Wij toen 
in ieder geval niet. Ze heeft zeker méér 
dan honderd kinderen in haar klasje ge-
had, later weer gezien als scholieren en 

als volwassenen. En hoe blij waren wij 
als moeders dat we aan het werk konden, 
en dat in 1974! Toen kregen we nog wel-
eens commentaar dat we slechte moe-
ders waren, iets wat je je nu nauwelijks 
nog kunt voorstellen. Thérèse was toen 
al een geëmancipeerde vrouw en ze hielp 
ons graag om dat ook te worden.

Vrijdag 26 juli werd in Thérèse’s volop 
bloeiende tuin een koel glas geserveerd 
met heerlijke Italiaanse hapjes verzorgd 
door erg leuke jonge stagiaires van de 
gastvrije uitbaters van Het Vitus. Het was 
de mooiste locatie voor het delen van 
dierbare herinneringen - samen met Da-
vid en Daniël de zonen van Thérèse - aan 
een lieve buur(t)vrouw, trouwe vriendin, 
bezorgde moeder, een gezellige dorpsge-
noot en een eigenzinnige vrouw met een 
wijze levensvisie die altijd gastvrij was 
en voor een ander klaarstond.
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Een muzikale logee 
door Marloek de Greeff
De zestig leden van het symfonieorkest van het Blaricums muziekfestivalor-
kest hebben allemaal twee weken gelogeerd bij Blaricummers. Leuk dat zoveel 
dorpsgenoten zo gastvrij waren. Onze ervaring als gastgezin is heel positief. 
Nadat wij ons naar aanleiding van een oproepje in de krant hadden opgegeven 
als ‘gastouder’, kwam iemand van het festival onze logeerkamer bekijken. Die 
bleek geschikt. 

Op de zondag voor het festival gingen 
we naar Boereblij om ons logeetje op 
te halen. De Flixbus met internationale 
musici had vertraging en moeite om door 
de kleine kronkelstraatjes in de buurt van 
het eindpunt te komen. Met de andere lo-
gies-aanbieders wachtten we in de tuin 
van de aspergeboerderij tot er een sliert 
twintigers met muziekinstrumenten en 
koffers verscheen. 

Yaoré
Wij namen Yaoré, een violiste uit Parijs, 
mee naar huis. In de twee weken die 
volgden, sliep ze alleen bij ons, de rest 
van de tijd was ze met de andere orkest-
leden bij Boereblij om te eten en in de 
Vituskerk voor repetities en uitvoerin-
gen. Een buitenlandse logé en het festival 
brachten een vrolijke, vakantie-achtige 
sfeer mee. Het was leuk om de muzikan-

ten in het dorp tegen te komen of even 
wat met ze te drinken en te kletsen. Ze 
hadden het allemaal enorm naar hun zin 
in Blaricum. Wij gingen naar meerdere 
concerten, ook om naar ‘ons’ orkestlid te 
luisteren. Op de avond dat Yaoré soleer-
de, zaten we naast haar ouders en vriend 
uit Frankrijk. Instant familiegevoel. 

De concerten waren prachtig en wát een 
enthousiasme en energie straalden de 
musici en de organisatie uit! We heb-
ben genoten van de muziek, de heerlijke 
drankjes en hapjes in de zonnige tuin van 
de Vituskerk en de vrolijke ‘afterparty’s’ 
bij Boereblij. Volgend jaar is de derde 
editie van het Blaricums Muziek Festi-
val van 18 tot 28 juni. Heb je de moge-
lijkheid om dan twee weken een violist, 
contrabassist, slagwerker of dwarsfluitist 
als gast te hebben? Zéker doen! 
www.blaricumfestival.com

Onze eindredacteur Marjolijn Schat stopt, wie wordt 
haar opvolger?
door Finette Bönker
Maar ze blijft wel in de redactie! Fijn! 
Na bijna zeven jaar eindredacteur-
schap wil Marjolijn graag het stokje 
overdragen. Het is tijd voor een an-
der om met een nieuwe, frisse blik 
deze functie op zich te nemen. Samen 
met Anneke Martens, die vanaf 2015 
mede-eindredacteur is en dat graag 
voortzet. Het bestuur en de redactie 
van hei & wei zijn daarom naarstig op 
zoek naar een dorpsgenoot, die zich 
nauw betrokken voelt bij Blaricum, 
de inwoners en de diverse activiteiten 
en het leuk vindt om maandelijks ons 
dorpsblad samen te stellen en vorm te 
geven.

De eerste editie die Marjolijn zelfstandig 
samenstelde was nr.422, juli 2013, daar-
voor werkte ze onder begeleiding van 
Gerda Jellema, haar voorgangster. Op 
dat moment had Marjolijn geen werk. Ze 
had haar handen vol aan haar vijf kinde-
ren, maar de vrije tijd die ze wel had, wil-
de ze goed besteden. En het liefst op die 
momenten dat het haar goed uitkwam. 
Het aantrekkelijke van deze job was ook 
dat ze nog meer betrokken raakte bij al 
het ‘wel en wee’ van ons dorp.

Redactieteam
Met natuurlijk een redactieteam dat aan-
gestuurd moet worden. Alert blijven op 
keuze, inhoud, vorm en lengte van de 
ingebrachte artikelen en persberichten 
en aansluiten bij jaarlijks terugkerende 
activiteiten en evenementen in het dorp. 
Redactieleden wisselen soms, maar zo-
lang ook zij hart voor Blaricum hebben, 
is het niet moeilijk om het team enthou-
siast en bevlogen te krijgen en te houden. 

Op flexibele, luchtige maar ook gestruc-
tureerde wijze stuurt zij het team aan.

Het werd steeds leuker!
Als ze nu terugkijkt, ziet ze dat ze een 
eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
In het schrijven, in het opmaken. Het 
werd steeds leuker! Fijn is de samen-
werking met Anneke. Er is een duidelij-
ke taakverdeling. Anneke verzorgt alle 
correspondentie en de communicatie 
naar buiten toe. Samen bekijken ze alle 
ingebrachte kopij en beslissen wat wel 
of niet geplaatst kan worden. Ook met 
de drukker wordt heel prettig samen-
gewerkt. Informele contacten binnen 
de redactie zijn belangrijk. Aansluitend 
aan de maandelijkse redactievergadering 
wordt er een borreluurtje gehouden en 
jaarlijks is er met het bestuur de Nieuw-
jaarsborrel en een etentje voorafgaand 
aan de zomerperiode.

Het eindredacteurschap heeft Marjolijn 
met veel plezier gedaan! Was het altijd 
makkelijk? Nee, het vraagt beslist de no-
dige aandacht. Alle ingebrachte artikelen 
moeten kritisch bekeken en geredigeerd 
worden. Bovenal heb je te maken met de 
steeds terugkerende, strikte maandelijk-
se deadline voor de verschijning van het 
blad. Marjolijn draagt nu dus graag het 
eindredacteurschap over aan iemand die 
het blad kan samenstellen en vormgeven 
en die Blaricum en hei & wei een warm 
hart toedraagt. Beslist een leuke uitda-
ging!

Heeft u interesse, of wilt u meer 
informatie, stuur dan een mailtje 

naar redactie@heienwei.nl.

De redactie van hei & wei; v.l.n.r. Marloek, Frans, Aty, Marjolijn, Finette, Michiel, 
Anneke, Gerda, Nelliëtte, Anne en op de 1e rij Greet en Sybert
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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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.
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1261 ER BLARICUM
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ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

Een warme zomeravond met voetbal

door Jan Greven
Het is al even geleden. Het was de warmste 25 juni sinds het begin van de me-
tingen in 1901. ‘Onze’ voetbalvrouwen speelden in de achtste finale van het WK 
tegen Japan. Terecht trok de Blaricumse Raad zich daar niets van aan. Weer of 
geen weer, voetbal of geen voetbal, de Raad vergaderde. En nog wel van vijf uur 
’s middags tot elf uur ’s avonds. 

Op weg naar de vergadering vroeg ik me 
af hoeveel publieke belangstelling er zou 
zijn. Het viel me toch nog tegen. Toen de 
vergadering begon waren er behalve de 
verslaggever van de Gooi en Eemlander 
en mijzelf twee belangstellenden. Later 
op de avond kwamen daar nog vier bij. 

En dat voor de, politiek gezien, belang-
rijkste vergadering van het jaar. Met op 
de agenda de Jaarrekening van 2018 
en de Kadernota voor de jaren 2019 tot 
2022 met daarin de belangrijkste voor-
nemens voor de komende drie jaren. 
Belangrijk punt in de komende drie jaar 
vindt de Raad het behoud van de voor 
ons dorp kenmerkende kleinschaligheid 
en identiteit. Met een eigen gemeentebe-
stuur en lokaal bekende raadsleden. Al-
lemaal in een eigen gemeentehuis. ‘Dat 
willen we!’, zegt de Raad. Ik aarzel bij 
de representativiteit van dat ‘we’.  Zou 
niet iets van zo’n gehechtheid moeten 
blijken uit de publieke belangstelling 
voor een belangrijke Raadsvergadering? 

Niettemin hing er die warme juni zome-
ravond een tevreden sfeer in de Raads-
zaal. Ik begreep dat wel. Het jaar 2018 is 
afgesloten met een batig saldo van ruim 
6.6 miljoen. Toegegeven, vooral veroor-
zaakt door winstneming uit de opbreng-
sten van de Blaricummermeent, en dus 
eenmalig. Toch een mooi resultaat. Het 
is wel eens anders geweest. Ik proefde 
die tevredenheid ook, omdat er duidelijk 
heel hard was gewerkt aan de voorberei-
ding van deze vergadering. Er was een 

stoet van amendementen en moties waar 
in commissies en voorbereidingsgroep-
jes heel veel tijd gestoken was. Stukken 
doorploegen. Steun zoeken bij andere 
fracties. Debatteren over formuleringen 
tot drie punt na de komma. Als dan op 
een dag de resultaten op tafel liggen en 
de meeste van de amendementen en mo-
ties worden breed aangenomen, dan mag 
je tevreden zijn.

Wat wil je immers meer? De aanslag op 
de zelfstandigheid van ons dorp is voor-
lopig weer afgeslagen. De arhi-proce-
dure is van tafel. Over regionale samen-
werking is de Raad het na gedetailleerde 
discussies tot en met het gebruik van 
bijvoeglijke naamwoorden eens gewor-
den. En dan ook nog een mooi financieel 
resultaat. Het was niet alleen de warme 
zomeravond die zorgde voor dat diep in 
onze genen verankerde gevoel dat boe-
ren vroeger hadden bij een goede oogst.  

Voor de Raadsmeerderheid is het van-
zelfsprekend: wil je het dorp authentiek 
houden, dan kun je niet zonder ons, een 
eigen, Blaricumse Raad. Ik ben het dol-
graag met die meerderheid eens. Maar ik 
blijf hangen bij die paar belangstellen-
den. Natuurlijk, het was mooi weer en 
er werd gevoetbald.  Maar toch. ‘Daar-
naast’, zegt de Kadernota, ‘willen we een 
representatief onderzoek uit (te) laten 
voeren onder de inwoners m.b.t. het be-
houd van zelfstandigheid.’ Lijkt me niet 
onverstandig. Maar misschien moet de 
Raad ook wat doen aan de eigen PR. 

De Verleiding van Liselotte Stavorinus

door Gerda Jellema
‘Er zijn momenten in het leven dat je keuzes maakt die de koers van de toe-
komst zodanig bepalen dat je later wenst dat je de andere kant op was gegaan.’ 
De eerste zin uit het boek Het Reservaat van Liselotte Stavorinus, haar debuut 
uit 2013, vraagt om doorlezen. Het was ook een lekker boek om te lezen: 
spanning, intriges en treffende typeringen, en maakte nieuwsgierig naar een 
vervolg. Het heeft even geduurd, maar haar tweede boek De Verleiding ver-
schijnt op 28 september.

Voor Liselotte geldt dat de keuze om 
te gaan schrijven, haar op goede koers 
bracht, ze is de juiste kant opgegaan en 
een lang gekoesterde wens deed ze hier-
mee in vervulling gaan. Familieomstan-
digheden waren de reden voor de ‘stilte-
periode’, en ook het feit dat Saskia Noort 
(een thrillerschrijfster) een rechtszaak te-
gen Liselotte aanspande. Overigens een 
zaak die Liselotte won, omdat de claims 
te triviaal waren om voor auteursrechte-
lijke bescherming in aanmerking te ko-
men. Maar nu is Liselotte dan terug met 
een tweede literaire thriller.

De Verleiding
In De Verleiding keren opnieuw ver-
trouwde Gooise elementen terug. ‘Ed-
ward van Vrijberghe de Koning is foto-
graaf. Zijn familie is rijk en succesvol 
en woont in ’t Gooi. Edward is altijd het 
zwarte schaap geweest, maar daar lijkt 
verandering in te komen als hij wordt 
genomineerd voor de World-Press-Pho-
to. Zakenman en advocaat Robert Am-
brosius is onder de indruk van Edwards 
foto’s en heeft een bijzondere opdracht 
voor hem. Is dit puur vanwege de kwa-
liteit van zijn werk, of spelen er andere 
belangen?’ Liselotte: ‘Verschillende be-
tekenissen van verleiding worden in het 
verhaal verweven: de verleiding als aan-
trekkingskracht, de verleiding als ver-
zoeking en de verleiding om als je macht 
hebt die te misbruiken.’

Werkelijkheid en fantasie
‘Ik woon in het Gooi, en ik vind het hier 
fantastisch. Deze omgeving heeft zoveel 
te bieden qua wonen, leven én om over 
te schrijven, en daar maak ik gebruik 
van. Het Gooi leent zich bij uitstek als 
decor voor het thrillergenre. Als ik met 
een boek bezig ben, ben ik me meer be-
wust van de dingen om me heen, je hebt 
een soort voelsprieten, alles kan van pas 
komen. Veel inspiratie haal ik ook uit 
krantenartikelen. De werkelijkheid geeft 
stof tot nadenken, en ik laat mijn fanta-
sie daarop los. Ik wil graag een spannend 
verhaal vertellen, waarbij de personages 
herkenbaar zijn, en dat het mooi geschre-
ven is, het genre leent zich niet voor 

hoogdravend proza, maar ik ben wel kri-
tisch en het moet de moeite waard zijn 
om te lezen.’

Je passie volgen
‘Ik liep er zolang mee rond om te gaan 
schrijven. Toen ik de beslissing nam en 
mijn eerste boek in de etalage zag liggen, 
was ik best wel trots dat ik het gedaan 
had en de kinderen zeiden: “Eindelijk”. 
Het is spannend om na een goed ontvan-
gen debuut door te gaan, maar nu ik mijn 
passie volg, kan ik alleen maar zeggen 
dat ik er blij mee ben en een volgend 
boek zal niet zolang op zich laat wach-
ten.’ 

De Verleiding, uitgegeven 
door de Crime Compagnie, 
komt 28 september uit en 

Liselotte zal op die dag van 
15.00 tot 17.00 uur in de 

Larense boekhandel signeren.
 Ook verschijnt er een e-book. 

Voor bestelling: 
www.crimecompagnie.nl.   
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15 jaar Atelierroute Blaricum, nu ook Oerboer erbij 

Dit jaar wordt door de Stichting Kunst en Cultuur Blaricum voor de 15e keer 
een Atelierroute georganiseerd. Inmiddels weten jaarlijks honderden bezoe-
kers de ateliers en expositieruimtes van de Blaricumse kunstenaars te vinden. 
Bezoekers komen zowel uit Blaricum als uit de regio en uit verschillende delen 
van het land.

In 2019 zal op zaterdag 28 september 
en zondag 29 september van 11.00 tot 
17.00 uur deze Atelierroute plaatsvin-
den. De ateliers zijn te herkennen aan 
het logo op de vlag: kobaltblauwe ach-
tergrond met kleurencirkel. Het logo 
staat ook op de billboards verspreid door 
Blaricum. Een donatie van de Rabobank 
maakt het mogelijk om de folder samen 
met ons dorpsblad hei & wei huis aan 
huis in Blaricum rond te brengen. Ook 
zullen de folders in diverse winkels en 
openbare gelegenheden in de omgeving  
te vinden zijn.

Boereblij
Oftewel de Aspergeboerderij, Ange-
rechtsweg 11, is ook dit jaar weer de 
plek, dankzij een bijdrage van de ge-
meente Blaricum, waar de overzichts- 
expositie te bezichtigen is. Op de over-
zichtsexpositie hangt één werkstuk 
en liggen de portfolio’s van iedere  
deelnemende kunstenaar, zodat de be-
zoekers op kleine schaal kennis kun-
nen maken met hun werk, alvorens aan 
de route te beginnen. De Angerechts-
weg is een centraalpunt en ideaal om te  
starten.

Dooyewaard Stichting 
Ook de kunstenaars van de Dooyewaard 
Stichting doen weer mee met de route, 
twee adressen in het dorp en drie authen-
tieke ateliers aan de Schapendrift, deze 
drie zijn niet rolstoeltoegankelijk in ver-
band met de 100 jaar oude architectuur. 
In het souterrain van ‘de hut’ Hart Nib-
brig is tijdens de route, naast het werk 
van Helena Hoogenraad eveneens een 
kleine expositie te zien van 25 keer het 
Dooyewaard Stipendium voor jonge aca-
demie verlaters. 

Oerboer
De organisatie van de Atelierroute is 
blij dat ook de Oerboer dit jaar van de 
partij is. De kans om kunstliefhebbers, 
smaakmakers en boeren met elkaar te 
verbinden is uniek. Daarom wordt er tij-
dens de Atelierroute een theeschenkerij 
georganiseerd op de dorpsboerderij aan 
de Eemnesserweg 15. U kunt hier ook 
genieten van zelfgebakken lekkers. De 
opbrengst van de theeschenkerij gaat 
naar het onderhoud en behoud van ons 
boerenerfgoed. Maja Boot zal haar schil-
derijen in de voormalige stal exposeren. 
Op zaterdag 28 september van 10.00-
17.00 uur vindt hier ook de tweede Boe-
ren-smaakmarkt plaats, waar u lokale en 
streekproducten kunt kopen. 

Info: www.kunstenaarsblaricum.nl 
en www.atelierrouteblaricum.nl

Kunst bij de boerin!
Lydia Loenen exposeert haar schilderijen tijdens de Atelierroute op de 
authentieke deel van Klaas en Joke Vos, Oostermeent 1, tegenover de 
Eemnesser theetuin. Beslist de moeite waard.

‘Ik ben heel bij dat ik hier op de deel 
mag exposeren, het zijn zulke oprechte 
mensen, er hangt een heel bijzondere 
pure sfeer. Hier doe ik inspiratie op voor 
mijn kunstwerken. Ik wandel of fiets hier 
dagelijks. En iedere keer word ik geraakt 
door de dieren, de natuur en de mensen.’ 

Afgelopen winter hebben Joke (l) en Ly-
dia aan een gezamenlijk project gewerkt; 
de voor- en achterkant van een koe op 
twee kastdeuren in de logeerkamer van 
de boerderij.

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

Werk van Jim Harris Werk van Hannah Winsemius
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Blaricum toen… Volksspelen 1964

door Frans Ruijter
Op het moment dat u dit leest, is de kermis van 2019 alweer geschiedenis. Het 
was een extra feestelijke kermis, omdat de Blaricumse kermis voor de zestigste 
maal in het centrum van Blaricum werd gehouden. 

Tot 1958 stond hij, met uitzondering van 
het jaar 1948, jarenlang op het terrein 
tussen de Bierweg en Naarderweg aan 
het Bierwegpaadje. In 1948 hadden de 
attracties eenmalig op wat nu het Oran-
jeweitje is domicilie gekozen, maar dat 
werd door de kerkenraad van de N.H.-
kerk niet zo gewaardeerd en men ging 
met frisse tegenzin weer richting het ter-
rein aan het Bierwegpaadje. Totdat bur-
gemeester Tydeman, met hulp van velen, 
het voor elkaar kreeg om de zieltogende 
kermis nieuw leven in te blazen, maar op 
één voorwaarde; de kermis moest in in 
het centrum van het dorp gehouden wor-
den. Op maandag 17 augustus 1959 werd 
de kermis geopend in het centrum van 
het dorp en het werd vanaf dat moment 
een groot succes. 

Ludiek slot van de volksspelen
Op de woensdagmiddag van de kermis 
organiseert de Oranjevereniging in ge-
weldige samenwerking met de Blari-
cumse vrijwillige brandweer, al sinds 
het begin van de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw, de volksspelen. Met de be-
kende ‘handicaprace’ voor paren en een 
touwtrekcompetitie door een waterstraal. 
Vroeger bestond het ook nog uit mast- en 
touwklimmen. Ook is er verschillende 
malen een stoelendans met bromfietsen 
gehouden. Wanneer er nog twee over 
waren, ging de laatste man middenin de 
kuil met water staan en bij het stoppen 
van de muziek doken de beide overge-
bleven dames op de man af om de eerste 
prijs te winnen. De brandweer sloot deze 

middag vaak af met iets ludieks. Zo hield 
men in 1959 na afloop van de volksspe-
len een gekostumeerd spuitbalwedstrijd 
op het toenmalige voetbalveld aan de 
Naarderweg.

BLARICA I
Begin jaren zestig hield de ruimtevaart, 
door de Gemini-raketten van de Ameri-
kanen en de Spoetniks van de Russen, de 
wereld in de greep van wat altijd onmo-
gelijk werd geacht. Blaricum wilde niet 
achterblijven en de vrijwillige brand-
weer Blaricum zéker niet. Hier op de 
foto wordt de raket met de mooie naam 
BLARICA I, met daarop het toenmalige 
alarmnummer 2345 van de brandweer 
Blaricum, naar het Oranjeweitje gere-
den om na afloop van de volksspelen 
te worden gelanceerd. Astronauten van 
dienst waren Anton van de Koot (met 
witte overall en helm) en Bertus van den 
Bergh (in donker ruimtevaartpak). De 
BLARICA I wordt getrokken door de 
wagen van Jan Albers. Met veel bomba-
rie werd de raket op het lanceerplatform 
gezet en na veel rook en knallen kwamen 
er ballonnen uit met daaraan een pop, 
die verderop naar beneden kwam op een 
gammele tent die op het Oranjeweitje al 
klaar gezet was. Dit alles tot grote hila-
riteit van het in grote getale aanwezige 
publiek. Dit is één van de redenen dat de 
volgende slogan hopelijk nog jaren op-
geld zal doen:

’De Blaricumse kermis gaat nooit ver-
loren, knoop dat maar goed in je oren’

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

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

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

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

‘Onze’ kermisexploitanten

door Marloek de Greeff
Elk jaar is er een koffie-uurtje voor kermisexploitanten op het gemeentehuis. 
In de raadzaal stonden twintig gebakjes klaar en aan de wand hingen vrolijke 
kermiskleurplaten. De burgemeester vertelde hoe ontzettend blij ze is met het 
houten carrouselpaardje dat ze van de exploitanten heeft gekregen ter ere van 
het 60-jarig jubileum van de kermis. 

De burgemeester stelde voor eerst met 
elkaar te besluiten welke van de 62 inge-
stuurde kleurplaten een prijs verdiende 
en daarna een ‘rondje’ te doen. Zo haalt 
de gemeente op wat goed gaat op de ker-
mis en wat volgend jaar beter kan. Ver-
der werd tijdens het uurtje veel gepraat 
en gelachen, het was eigenlijk net zo ge-
zellig als op de kermis.

Een druk, reizend bestaan
De meeste kermisexploitanten zijn ge-
boren in een kermisfamilie en staan al 
jaren van maart tot oktober op kermissen 
in het hele land. Ze hebben één of meer 
attracties, vaak samen met familieleden. 
In Blaricum hebben ze een contract voor 
meerdere jaren, daarom zijn er vaak de-
zelfde exploitanten of in elk geval de-
zelfde attracties. Maar het is geen vaste 
groep, na Blaricum reizen ze door naar 
verschillende andere kermissen. Een 
druk, reizend bestaan. Opbouwen, draai-
en, afbouwen en door naar de volgende 
plaats. En dat ruim twintig keer per jaar. 

Dit is ons leven 
In de winterperiode zijn er geen kermis-
sen, maar sommige exploitanten hebben 
dan een oliebollenkraam. ‘We zijn dat 
zo gewend en zien het helemaal niet als 
werk, dit is ons leven en we zouden het 
echt niet anders willen.’ De dag van de 
exploitanten speelt zich voor het grootste 
deel op de kermis af.

Maar naast het draaien van de attracties 
moeten er veel dingen geregeld worden. 
Voor het bedrijf, zoals het regelen van 
zaken voor op de volgende standplaats 
en de keuringen van de attracties, maar 
ook thuis. Want het kermisseizoen is niet 
een soort lange vakantie, het is werken én 
een huishouden runnen. Daar horen tus-
sen de middag warm eten en naar school 
gaan bij. Als er kinderen mee zijn in de 
groep, krijgen ze les via de Stichting Rij-
dende School. Ook in de zomervakantie, 
zodat de kinderen genoeg uren les krijgen 
door het jaar heen. De kermisexploitanten 
hebben vroeger zelf ook op die manier les 
gekregen. ‘Veel fijner dan dat je in elke 
nieuwe plaats een paar dagen naar de 
plaatselijke school gaat, je bent dan altijd 
die “vreemde”. De andere kinderen bij de 
Rijdende School ken je niet altijd, maar 
ze hebben hetzelfde reizend leven. We 
snappen van elkaar dat we altijd zin heb-
ben om naar de volgende plaats te gaan. 
Daarom hebben kermismensen ook vaak 
een relatie met iemand anders die van de 
kermis komt. 

Als je naar Kermis met de Eckelboom-
pjes op YouTube kijkt, krijg je een mooi 
beeld van hoe ons leven eruit ziet. Je zult 
zeker bekende gezichten in de filmpjes 
zien, zoals die van  Corina en Nicky die 
de Autoscooter (botsauto’s) hier in Blari-
cum hebben’. 

FO
TO

 P
E

TE
R

 V
A

N
 R

IE
TS

C
H

O
TE

N

Hei&wei_nr524.indd   6 17-09-19   11:46



Een speciaal wasje…

door Anne Soutendijk
Op een goede dag hing de droogmo-
len van de buurvrouw vol met enorme 
blauw/geel gestreepte shirts. Een op-
vallend wasje. Ik vroeg haar ernaar en 
het bleken de shirts van touwtrekver-
eniging TTV Touwtje uit Laren te zijn. 

Mijn buurman Berend Hensbergen no-
digde me daarop spontaan uit om een 
keer op een training te komen kijken. En 
daar stond ik dan op een warme donder-
dagavond op de sportvelden van Laren. 
Niet alleen de leden waren aan het trai-
nen maar ook deelnemers voor de Volks-
spelen tijdens de kermis, werkten zich in 
het zweet om zich voor deze wedstrijden 
op 21 augustus voor te bereiden. Tot 
mijn verbazing waren er ook jonge vrou-
wen tussen de krachtpatsers. Het bleken 
handbalsters te zijn die in het zomersei-
zoen iets anders willen trainen. 

Nat gaan
‘Ja’, zegt Berend, ‘zo ben ik ook begon-
nen. Op verschillende toernooitjes op 
kermissen en toen ontdekte ik dat het een 
offi ciële sport is die ik inmiddels alweer 
27 jaar beoefen. Het is een teamkracht-
sport waar toch veel tactiek en techniek 
bij komt kijken.’ Berend lacht: ‘Maar 
niet in Blaricum hoor. Daar gaat het vaak 
om brute kracht en komt de brandweer 
om, in het midden, te spuiten. Het team 
dat helemaal nat wordt, heeft verloren, 
dat is dus “nat gegaan”.

Weken van tevoren worden de teams al 
samengesteld die elkaar onderling pro-
beren te intimideren door middel van 
fi lmpjes op de Social Media en onder-
linge opmerkingen. Ook dat hoort bij de 
onderlinge strijd…’

De pubers van de Blaricummermeent

door Nelliëtte van Wijck
Het is zondagmiddag en aan mijn keukentafel zitten vijf pubers. Ze wonen 
verspreid over de Blaricummermeent. Wat vinden zij eigenlijk van de Blari-
cummermeent?

Djuhna en Chymene, 12 en 13 jaar
Djuhna van Asten woont hier ongeveer 
drie jaar. Door buiten rond te lopen heeft 
zij verschillende leeftijdsgenootjes ont-
moet en vrienden gemaakt. ‘De speel-
tuintjes zijn voor echt heel jonge kin-
deren, voor mijn leeftijd is er niet echt 
iets, jammer.’  Chymene Martina beaamt 
dat: ‘Ik zit op school in Hilversum. Daar 
heb ik vriendinnen en ik heb vriendinnen 
in deze omgeving. Maar omdat er in de 
wijk weinig te doen is spreek ik meestal 
af in Huizen of Hilversum.’

Laura, 15 jaar
Laura van Rumt woont hier ongeveer vijf 
jaar. ‘Ik snap wat jullie zeggen. Toen ik 
hier kwam wonen, was het nog echt een 
bouwput. In eerste instantie dacht ik ook 
“wat moet ik hier” maar het is nu echt 
een mooie wijk geworden. Ik zit in de 
buurt op school en veel van mijn vrien-
den wonen hier ook. Wij gaan vaak bij 
elkaar op bezoek en omdat veel feestjes 
hier in de wijk gehouden worden, voel ik 
mij ook veilig als ik naar huis fi ets. Wat 
ik mis in de buurt is wat de anderen ook 
aangeven. Er is voor ons weinig te doen, 
een gemiste kans.’

Jan en Bram, 13 jaar
Jan en Bram de Ruiter wonen hier alweer 
zes jaar. ‘Het was hier in het begin een 
bouwput met veel weiland. Overal liepen 
hazen. Wij vonden dat juist een prachti-
ge tijd. Hoge zandbergen en we konden 

overal hutten bouwen. Het klopt dat er 
weinig te doen is voor jongeren maar wij 
gamen graag en spelen niet zozeer meer 
buiten. Soms gaan we voetballen met de 
buurjongens maar meestal spreken we 
gewoon bij vrienden thuis af.’

Nick, 13 jaar
Nick Schildhuis woont sinds kort in de 
buurt. ‘Omdat wij aan het water wonen, 
heb ik sinds kort een bootje. Als ik me 
verveel dan ga ik met mijn bootje varen. 
Het klopt wat de anderen zeggen maar ik 
zit ook niet op zo’n kale betonnen hang-
plek te wachten. Dat past hier echt niet.’ 
De andere pubers beamen dat direct. 

Wat missen jullie
Uit de verhalen komt sterk naar voren 
dat er voor pubers hier weinig te doen is, 
ze missen een plek waar ze met elkaar 
kunnen afspreken. Maar geen hangplek. 
Laura vertelt dat ze baalt dat restaurant 
Bruis vroeg sluit. ‘Het zou perfect zijn 
om daar af te spreken met mijn vrienden 
maar… het is een kinderrestaurant. Over-
dag gaan wij naar school en hebben we 
huiswerk. En als ik dan op vrijdagavond 
wil afspreken om wat te drinken, doen 
we dat om 19.30 uur. Maar Bruis gaat 
om 21.00 uur al dicht…’ Op de vraag of 
het prettig zou zijn als Bruis wat langer 
open zou blijven, bijvoorbeeld tot 22.30 
uur, antwoorden alle pubers enthousiast. 
Ik heb de vraag inmiddels neergelegd bij 
Bruis…

‘Als het drijft, doe je mee’

Op 25 augustus jl. vond voor de tweede keer de Blaricummermeent Bootjes Parade 
plaats onder het motto ‘als het drijft, doe je mee’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Kermisweek 2019Uitslagen 
kermisweekwedstrijden 2019

foto’s Gerrit Roodhart

Zaterdag 17 augustus
Ongezadeld ringsteken pony’s
Gerard Raven Trofee
1. Laura van Eijden
2. Stephanie Troeder.
3. Merel van de Hengel
Bestgaande pony: Flo Heine met 
Easy
Ongezadeld ringsteken paarden
Piet Boersen Trofee
1. Michelle Snel
2. Marie- Louise van Kuilenburg.
3. Manouk Blom.
Bestgaande paard: Manouk Blom met 
Liesje
‘Lol met je knol’ 
1.  Imke en Michou van Eijden, 

Deanne Fokker, Sterre Lanphen
2.  Daan Wolthuis, Merel van 

Munster, Anne Steenbeek, Belinda 
Groenestein

3.  Iris van den Berg, Isa van Huik, 
Daila van Roden, Esmee de Vries

Kermisvoetbaltoernooi
1 FC Linksbuitenadem
2 Lucky BVV
3 Bijvanck 2
4 Het Pleintje
5 Fc Biercelona
6 LTV de Bijvanck
7 Fc Pillie
8 AH Blaricum
9 Bijvanck 1
10 De 7 dwergen
11 De rode bolletjes
12 Oude Dorp
13 Blaricums Kwartiertje
Schutters trofee: Paul de Boer 
Bijvanck 2
Gerbe v.d. Woude Cup: De rode 
bolletjes 
Minst gepasseerde doelman: 
Dean van der Horst van FC 
Linksbuitenadembinnen

Zondag 18 augustus 
Versierde fietsjes 
Categorie 0 t/m 5 jaar
1.  Sofie Blauwendraad / Blaricum 

Beach fiets
2. Faye Ligtvoet / Vliegerfiets
3.  Tim Dijkman / Junglefiets
Categorie 6 t/m 12 jaar:
1.  Aniek Eijpe / BVV damesvoetbal-

fiets
2.  Daan van den Bergh / Soldaat met 

tankfiets 
3.  Timor Rigter / Fiets Kermis 60 jaar 

met draaiende zweefmolen

Uitslagen Solexen
Leukste aankleding De Bert Smit 
Trofee
1. De Blaricumse Kermisklanten
2. Onze Ploeg
3. Onze eerste kermis  
Winnaars Vossenjacht 2019
Wisselbokaal Haarstudio5: De 
Bladheri’s

Maandag 19 augustus 
Keuring versierde aanspanningen 
jeugd/junioren
Cor Vos beker
1. Manouk Blom en Daila Vrooden
2. Diewertje Post en Jamie de Nijs
3. Stef en Iris van den Bergh
Aanmoedigingsprijs bloemversiering/
Aty Lindeman trofee:
Bert en Gina Borsen 
Keuring versierde aanspanningen 
senioren
Bloemversiering/Oranje Vereniging 
Blaricum beker
1. Jan de Jong en Elaine Rieder
2.  Frouke Hermans en Martine van 

Duin
3. Anne en Lotte Steenbeek
4. Jan van Kuilenburg en Alex Tak
5. Jeroen Post en Femke Halsema
Ringsteken aanspanningen 
Jurgen Krijnen beker
1.  Nikita van Mechelen met Zoë 

Platte
2. Ron en Wessel van Keulen
3. Stef en Iris van den Bergh
Bestgaande pony: Ron van Keulen 
met Phil 
Ringsteken met bak- en 
transportfietsen 
1. Emma Lanphen en Tess
2. Marjolein en Fleur Bollebakker 
3. Jos Raven en Simone Ende
Meest originele combinatie/Klaas 
Vos Trofee: Groep Jurgen Krijnen ‘De 
bouwploeg’ met de stoomtram’
Ringsteken aanspanningen 
Jurgen Krijnen Beker
1.  Nico de Jong en Miriam van ´t 

Klooster
2. Jan de Jong en Elaine Rieder
3.  Frouke Hermans en Martine van 

Duin
Bestgaande paard/Frans Elbers 
Trofee: Bud de Gooijer met Alwin.

Woensdag 21 augustus 
Touwtrekken heren
Gebroeders Van de Heiden beker
1. All Stars
2. Stalenhoef Dienstverlening 
3.  Werner Brouwer, grond, sloop en 

straatwerk             
Touwtrekken dames
Stal Nooitgedacht Trofee
1. Ogen dicht en Gaan
2. Debbie en de handbal bitches
3. Daar zit potentie in 
Handicaprace
Frans Ruijter bokaal
1. Kim de Graaf en Frank de Winter 
2. Sanne Post en Martin van Eijk 
3.  Laura van den Brink en Menno 

Kaarsgaren
Originaliteitsprijs Touwtrekken/
Peter Smit Bokaal:
‘Val je flauw aan het touw, dan 
redden we je gauw’  
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Gelukkig worden is een onderwerp dat veel mensen bezig-
houdt. Vele boeken zijn én worden hierover geschreven, en 
het aanbod van cursussen om het geluk te vinden is talrijk. 
Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat je geluk niet kunt 
kopen.
 
Wanneer ben je nou gelukkig? En waar word je gelukkig van? 
Het helpen van de ander, aandacht hebben voor je mede-
mens, dát kan je gelukkig maken. Probeert u het eens? In Bla-
ricum zijn vele mensen acti ef als vrijwilliger en de vraag naar 
de vrijwilligers blijft . Vrijwilliger kun je zijn bij sportverenigin-
gen, kerken, bij evenementen of als hulpouder op school.
 
Om alle Blaricumse vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, 
organiseert de gemeente ook dit jaar weer de vrijwilligers-
avond. Ik nodig dan ook alle Blaricumse vrijwilligers van harte 
uit om vrijdag 11 oktober de vrijwilligersavond bij te wonen. 
Deze wordt gehouden in Het Vitus en begint om 20.00 uur. 
 
Tijdens de vrijwilligersavond wordt de Vrijwilliger van het 
jaar’ gekozen. Kent u iemand (of een groep) uit uw omgeving 
die naar uw mening in aanmerking komt voor deze ti tel  Geef 
hem/haar dan op door voor 1 oktober een e-mail te sturen 
naar marti na.taris belcombinati e.nl Vermeld in uw mail 
waarom deze vrijwilliger in aanmerking komt voor de ti tel 
Vrijwilliger van het jaar’. 

 
Gerard Knoop, Wethouder
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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 Combinati e
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon  14 035

E-mail  info belcombinati e.nl

Website  www.belcombinati e.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 ti jdens de openingsti jden 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

Vrijwilligerswerk maakt gelukkig

11 oktober

VRIJWILLIGERS
AVOND

UITREIKING 
VRIJWILLIGER  
VAN HET JAAR

LOCATIE: 
HET VITUS
KERKLAAN 10
IN BLARICUM
AANVANG: 
20.00 UUR  
(INLOOP VANAF  
19.30 UUR)

Avondvullend programma  
met zangeres/zangcoach 
Denise van der Hek en een  
aantal van haar leerlingen

2019

BEL1907 Vrijwilligers poster/flyer Blaricum A3.indd   1 12-09-19   10:00

Dit najaar start de bouw van een wooncomplex in De Blaricummermeent voor 
mensen met een zorgvraag. Woningcorporati e Het Gooi en Omstreken, zorginstelling 
Sherpa, bouwbedrijf Van Wijnen en de gemeente Blaricum hebben zich hardgemaakt 
om dit initi ati ef te realiseren. Maandag 9 september werd de koop-, huur- en bouw-
teamovereenkomst met trots ondertekend. 

Fijne woning voor iedereen
Het woongebouw komt in deelgebied 2e 
Oor’, ook bekend als G2’ in de nieuw-
bouwwijk De Blaricummermeent. Dit is 
het deelgebied direct achter restaurant 
Bruis in Blaricum. Het gaat in totaal om 
derti g appartementen (waaronder een 
gezamenlijke huiskamer) bestemd voor 
cliënten met Niet Aangeboren Hersenlet-
sel (NAH) van Sherpa. De toekomsti ge 
bewoners krijgen hier de zorg en bege-
leiding die ze nodig hebben. 

Sociale hart laten kloppen
“Met de bouw van dit wooncomplex en 
de samenwerking met een zorginstelling 

laten we ons sociale hart echt kloppen”, 
vertelt wethouder Anne-Marie Kennis. 
Ontwikkelingsmanager van Het Gooi en 
Omstreken Marti jn Ketelaar vult aan  
Samen bouwen we aan een  jne woning 

voor mensen met een zorgvraag. Dit past 
perfect bij de ambiti es van Het Gooi en 
Omstreken om kwetsbare doelgroepen 
te huisvesten en het aantal woningen uit 
te breiden. We zijn dan ook trots hier een 
bijdrage aan te kunnen leveren”.

Gezamenlijk initiatief
Het Gooi en Omstreken, Sherpa, Van 
Wijnen en de gemeente Blaricum heb-
ben gezamenlijk het initi ati ef genomen 

huisvesti ng voor cli nten van Sherpa te 
ontwikkelen in De Blaricummermeent. 
“Een unieke samenwerking die het be-
lang van de ontwikkeling van woningen 
voor deze doelgroep onderstreept”, ver-
telt Ruben Velema, strategisch manager 
huisvesti ng bij Sherpa. 

Vertrouwd beeld in de straat
De architectuur van de nieuwe apparte-
menten sluit aan op de huidige sti jl van 
de woonwijk De Blaricummermeent en 

restaurant Bruis. “Zo past het wooncom-
plex binnen het vertrouwde beeld in de 
straat, een mooie bouwopgave”, vertelt 
Cor Verwoert, hoofd planvorming bij Van 
Wijnen. 

Meer informatie
Meer informati e over dit project en 
andere projecten is te vinden op de 
nieuwbouwpagina van Het Gooi en 
Omstreken via www.gooienom.nl/
actueel/nieuwbouw

Woonruimte voor mensen met een zorgvraag in De Blaricummermeent 

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

Besloten door de burgemeester: 
•  Het verkrijgen van een exploitatiever-

gunning voor Dorpshuis Blaercom aan 
de Schoolstraat 3 (1261 EV), verzonden 
5 september 2019.

•  Het organiseren van een evenement 
‘Halloween bij de Schaapskooi’ op de 
Blaricummerheide, Oude Naarderweg 
1 (1251 BJ) op 27 oktober 2019 van 
14.00 uur tot en met 16.30 uur, verzon-
den 10 september 2019.

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

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

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

•  Raat 48, 1261 MB, plaatsen van een 
schutting, verzonden 27 augustus 2019

•  Torenlaan 63, 1261 GC, maken van 
een tijdelijke uitweg en afvoeren van 
grond, verzonden 28 augustus 2019

•  Zuiderzeedreef 39, 1262 AE, bouwen 
van een woning, verzonden 4 septem-
ber 2019

•  Bussummerweg ter hoogte van nr. 12, 
1261 CA, toestemming voor noodkap 
van 1 gemeenteboom, verzonden 6 
september 2019

•  Koning Willem III-laan 13, 1261 AC, 
renoveren van de bestaande woning, 
verzonden 6 september 2019 

•  Buizerd 66, 1261 SV, plaatsen van een 
schutting en een overkapping, verzon-
den 4 september 2019

•  Oude Huizerweg 4, 1261 BD, verbou-
wen van de woning, verzonden  
10 september

•  Het Domein 1, 1261 JP, wijzigen van de 
achtergevel en kozijnen, verzonden  
11 september 2019

•  Witzand 3, 1261 BM, wijzigen van het 
exterieur van de woning, verzonden  
11 september 2019

•  Floris V Dreef 20, 1261 ZH, realiseren 
van een uitbouw, verzonden 12 sep-
tember 2019 

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

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

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

•  Oude Huizerweg 4, 1261 BD, verbou-
wen van de woning, ingekomen 30 
augustus 2019

•  Heideweg 5A, 1261 GP, plaatsen van 
een nieuwe toegangspoort, ingekomen 
28 augustus 2019

•  Capittenweg 24, 1261 JN, verhogen van 
de kap en plaatsen van dakkapellen, 
ingekomen 3 september 2019

•  Meentweg 35B, 1261 XS, vellen van  
2 bomen, ingekomen 28 augustus 2019

•  Dorpsstraat 2, 1261 ET, plaatsen van 
een uithangbord (legalisatie), ingeko-
men 28 augustus 2019

•  ’t Hilder 32, 1261 LB, plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 3 september 
2019

•  Dwarslaan 21, 1261 BB, bouwen van 
een woning, ingekomen 4 september 
2019

•  Hoofdweg 28, 1261 RH, plaatsen van 
een raam aan de rechterzijde, ingeko-
men 7 september 2019

•  Huizerweg 13, 1261 AS, legaliseren van 
het bijgebouw, ingekomen 15 augustus 
2019 

•  Oude Huizerweg 8, 1261 BD, vergroten 
van dakkapellen en wijzigen van de 
constructie, ingekomen 11 september 
2019

•  Langeweg 2D, 1261 EL, vervangen 
van de garagedeur door plaatsen van 
nieuw kozijn, ingekomen 11 september 
2019

•  Zuiderzeedreef 15, 1262 AE, legaliseren 
van de schutting, ingekomen  
12 september 2019

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

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

•  Schapendrift 65, 1261 HM, verhogen 
van de nokhoogte, ingekomen 5 juli 
2019

•  Eerste Molenweg 38, 1261 TE, wijzigen 
van de voorgevel, ingekomen 8 juli 
2019

•  Naarderweg 25A, 1261 BP, vellen van  
1 boom, ingekomen 5 juli 2019

•  Prins Hendriklaan 1, 1261 AH, vellen 
van 1 boom, ingekomen 9 juli 2019

•  Verbindingsweg 13, 1261 EX, vellen van 
3 bomen, ingekomen 12 juli 2019

•  Kooltjespad 6, 1261 DP, egaliseren van 
het perceel en aanbrengen van keer-
wanden, ingekomen 18 juli 2019

De aanvragen kunt u op afspraak inzien 
bij de balie Vergunningen in het kantoor 
van de BEL Combinatie in Eemnes. Het 
indienen van een bezwaar- of beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de 
aanvraag is beslist.
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken 
op de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding 
ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice via 
www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Iedere dinsdag – in de oneven 

weken – in het BEL-kantoor, Zuider-

singel 5 in Eemnes. Kijk voor de 

agenda op www.mooisticht.nl 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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Gelukkig worden is een onderwerp dat veel mensen bezig-
houdt. Vele boeken zijn én worden hierover geschreven, en 
het aanbod van cursussen om het geluk te vinden is talrijk. 
Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat je geluk niet kunt 
kopen.
 
Wanneer ben je nou gelukkig? En waar word je gelukkig van? 
Het helpen van de ander, aandacht hebben voor je mede-
mens, dát kan je gelukkig maken. Probeert u het eens? In Bla-
ricum zijn vele mensen acti ef als vrijwilliger en de vraag naar 
de vrijwilligers blijft . Vrijwilliger kun je zijn bij sportverenigin-
gen, kerken, bij evenementen of als hulpouder op school.
 
Om alle Blaricumse vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, 
organiseert de gemeente ook dit jaar weer de vrijwilligers-
avond. Ik nodig dan ook alle Blaricumse vrijwilligers van harte 
uit om vrijdag 11 oktober de vrijwilligersavond bij te wonen. 
Deze wordt gehouden in Het Vitus en begint om 20.00 uur. 
 
Tijdens de vrijwilligersavond wordt de Vrijwilliger van het 
jaar’ gekozen. Kent u iemand (of een groep) uit uw omgeving 
die naar uw mening in aanmerking komt voor deze ti tel  Geef 
hem/haar dan op door voor 1 oktober een e-mail te sturen 
naar marti na.taris belcombinati e.nl Vermeld in uw mail 
waarom deze vrijwilliger in aanmerking komt voor de ti tel 
Vrijwilliger van het jaar’. 

 
Gerard Knoop, Wethouder
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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 Combinati e
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon  14 035

E-mail  info belcombinati e.nl

Website  www.belcombinati e.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 ti jdens de openingsti jden 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

Vrijwilligerswerk maakt gelukkig

11 oktober

VRIJWILLIGERS
AVOND

UITREIKING 
VRIJWILLIGER  
VAN HET JAAR

LOCATIE: 
HET VITUS
KERKLAAN 10
IN BLARICUM
AANVANG: 
20.00 UUR  
(INLOOP VANAF  
19.30 UUR)

Avondvullend programma  
met zangeres/zangcoach 
Denise van der Hek en een  
aantal van haar leerlingen

2019

BEL1907 Vrijwilligers poster/flyer Blaricum A3.indd   1 12-09-19   10:00

Dit najaar start de bouw van een wooncomplex in De Blaricummermeent voor 
mensen met een zorgvraag. Woningcorporati e Het Gooi en Omstreken, zorginstelling 
Sherpa, bouwbedrijf Van Wijnen en de gemeente Blaricum hebben zich hardgemaakt 
om dit initi ati ef te realiseren. Maandag 9 september werd de koop-, huur- en bouw-
teamovereenkomst met trots ondertekend. 

Fijne woning voor iedereen
Het woongebouw komt in deelgebied 2e 
Oor’, ook bekend als G2’ in de nieuw-
bouwwijk De Blaricummermeent. Dit is 
het deelgebied direct achter restaurant 
Bruis in Blaricum. Het gaat in totaal om 
derti g appartementen (waaronder een 
gezamenlijke huiskamer) bestemd voor 
cliënten met Niet Aangeboren Hersenlet-
sel (NAH) van Sherpa. De toekomsti ge 
bewoners krijgen hier de zorg en bege-
leiding die ze nodig hebben. 

Sociale hart laten kloppen
“Met de bouw van dit wooncomplex en 
de samenwerking met een zorginstelling 

laten we ons sociale hart echt kloppen”, 
vertelt wethouder Anne-Marie Kennis. 
Ontwikkelingsmanager van Het Gooi en 
Omstreken Marti jn Ketelaar vult aan  
Samen bouwen we aan een  jne woning 

voor mensen met een zorgvraag. Dit past 
perfect bij de ambiti es van Het Gooi en 
Omstreken om kwetsbare doelgroepen 
te huisvesten en het aantal woningen uit 
te breiden. We zijn dan ook trots hier een 
bijdrage aan te kunnen leveren”.

Gezamenlijk initiatief
Het Gooi en Omstreken, Sherpa, Van 
Wijnen en de gemeente Blaricum heb-
ben gezamenlijk het initi ati ef genomen 

huisvesti ng voor cli nten van Sherpa te 
ontwikkelen in De Blaricummermeent. 
“Een unieke samenwerking die het be-
lang van de ontwikkeling van woningen 
voor deze doelgroep onderstreept”, ver-
telt Ruben Velema, strategisch manager 
huisvesti ng bij Sherpa. 

Vertrouwd beeld in de straat
De architectuur van de nieuwe apparte-
menten sluit aan op de huidige sti jl van 
de woonwijk De Blaricummermeent en 

restaurant Bruis. “Zo past het wooncom-
plex binnen het vertrouwde beeld in de 
straat, een mooie bouwopgave”, vertelt 
Cor Verwoert, hoofd planvorming bij Van 
Wijnen. 

Meer informatie
Meer informati e over dit project en 
andere projecten is te vinden op de 
nieuwbouwpagina van Het Gooi en 
Omstreken via www.gooienom.nl/
actueel/nieuwbouw

Woonruimte voor mensen met een zorgvraag in De Blaricummermeent 

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

Besloten door de burgemeester: 
•  Het verkrijgen van een exploitatiever-

gunning voor Dorpshuis Blaercom aan 
de Schoolstraat 3 (1261 EV), verzonden 
5 september 2019.

•  Het organiseren van een evenement 
‘Halloween bij de Schaapskooi’ op de 
Blaricummerheide, Oude Naarderweg 
1 (1251 BJ) op 27 oktober 2019 van 
14.00 uur tot en met 16.30 uur, verzon-
den 10 september 2019.

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

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

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

•  Raat 48, 1261 MB, plaatsen van een 
schutting, verzonden 27 augustus 2019

•  Torenlaan 63, 1261 GC, maken van 
een tijdelijke uitweg en afvoeren van 
grond, verzonden 28 augustus 2019

•  Zuiderzeedreef 39, 1262 AE, bouwen 
van een woning, verzonden 4 septem-
ber 2019

•  Bussummerweg ter hoogte van nr. 12, 
1261 CA, toestemming voor noodkap 
van 1 gemeenteboom, verzonden 6 
september 2019

•  Koning Willem III-laan 13, 1261 AC, 
renoveren van de bestaande woning, 
verzonden 6 september 2019 

•  Buizerd 66, 1261 SV, plaatsen van een 
schutting en een overkapping, verzon-
den 4 september 2019

•  Oude Huizerweg 4, 1261 BD, verbou-
wen van de woning, verzonden  
10 september

•  Het Domein 1, 1261 JP, wijzigen van de 
achtergevel en kozijnen, verzonden  
11 september 2019

•  Witzand 3, 1261 BM, wijzigen van het 
exterieur van de woning, verzonden  
11 september 2019

•  Floris V Dreef 20, 1261 ZH, realiseren 
van een uitbouw, verzonden 12 sep-
tember 2019 

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

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

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

•  Oude Huizerweg 4, 1261 BD, verbou-
wen van de woning, ingekomen 30 
augustus 2019

•  Heideweg 5A, 1261 GP, plaatsen van 
een nieuwe toegangspoort, ingekomen 
28 augustus 2019

•  Capittenweg 24, 1261 JN, verhogen van 
de kap en plaatsen van dakkapellen, 
ingekomen 3 september 2019

•  Meentweg 35B, 1261 XS, vellen van  
2 bomen, ingekomen 28 augustus 2019

•  Dorpsstraat 2, 1261 ET, plaatsen van 
een uithangbord (legalisatie), ingeko-
men 28 augustus 2019

•  ’t Hilder 32, 1261 LB, plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 3 september 
2019

•  Dwarslaan 21, 1261 BB, bouwen van 
een woning, ingekomen 4 september 
2019

•  Hoofdweg 28, 1261 RH, plaatsen van 
een raam aan de rechterzijde, ingeko-
men 7 september 2019

•  Huizerweg 13, 1261 AS, legaliseren van 
het bijgebouw, ingekomen 15 augustus 
2019 

•  Oude Huizerweg 8, 1261 BD, vergroten 
van dakkapellen en wijzigen van de 
constructie, ingekomen 11 september 
2019

•  Langeweg 2D, 1261 EL, vervangen 
van de garagedeur door plaatsen van 
nieuw kozijn, ingekomen 11 september 
2019

•  Zuiderzeedreef 15, 1262 AE, legaliseren 
van de schutting, ingekomen  
12 september 2019

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

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

•  Schapendrift 65, 1261 HM, verhogen 
van de nokhoogte, ingekomen 5 juli 
2019

•  Eerste Molenweg 38, 1261 TE, wijzigen 
van de voorgevel, ingekomen 8 juli 
2019

•  Naarderweg 25A, 1261 BP, vellen van  
1 boom, ingekomen 5 juli 2019

•  Prins Hendriklaan 1, 1261 AH, vellen 
van 1 boom, ingekomen 9 juli 2019

•  Verbindingsweg 13, 1261 EX, vellen van 
3 bomen, ingekomen 12 juli 2019

•  Kooltjespad 6, 1261 DP, egaliseren van 
het perceel en aanbrengen van keer-
wanden, ingekomen 18 juli 2019

De aanvragen kunt u op afspraak inzien 
bij de balie Vergunningen in het kantoor 
van de BEL Combinatie in Eemnes. Het 
indienen van een bezwaar- of beroep-
schrift is pas mogelijk nadat op de 
aanvraag is beslist.
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken 
op de landelijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding 
ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice via 
www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Iedere dinsdag – in de oneven 

weken – in het BEL-kantoor, Zuider-

singel 5 in Eemnes. Kijk voor de 

agenda op www.mooisticht.nl 

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Verbouwen_WT.indd   1 24-03-16   10:50
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Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke nieuws  Volg ons 
dan op Twitter  Gem Blaricum en op Facebook  www.facebook.com
gemeente.Blaricum

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER EN FACEBOOK

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t
osse stoeptegel  overhangend groen of straatverlichting stuk  Als u het meldt 

dan herstellen wij het. U kunt uw melding doen via www.blaricum.nl (Wegen 
en groen > Melding openbare ruimte). 

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

Regionale Energie Strategie
In juni is het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd en verwacht wordt dat 
het kabinet het klimaatakkoord in het najaar tekent. Onderdeel van het akkoord is 
een Regionale Energie Strategie (RES) per regio. Het is een strategie die helpt om 
de klimaatdoelstelling te behalen. Blaricum valt, samen met de deelregio Gooi en 
Vechtstreek, onder de RES-regio Noord-Holland Zuid (NHZ). 

Als onderdeel van de RES moet iedere 
regio in Nederland een plan maken voor 
het opwekken van duurzame elektriciteit 
op land. Denk aan windmolens en zon-
nepanelen. Ook moet iedere regio een 
plan aanleveren voor de warmtetransi-
tie, van fossiel naar duurzame warmte, 
in de bebouwde omgeving. Verder richt 
de deelregio Gooi en Vechtstreek zich 
ook op de energiebesparingsopgave. De 
CO2-uitstoot in onze regio komt voor ze-
ventig procent van energiegebruik door 
de gebouwde omgeving. Hier valt dus 
nog het nodige te besparen. De energie-
infrastructuur voor deze plannen, alsook 
de borging van de plannen in het ruimte-
lijk beleid, zijn onderdeel van de RES. 

Startnotitie
Om te komen tot een RES, ontvangen 
de gemeenteraden van deze regio in 
september een startnotitie met infor-

matie over het proces. In Blaricum komt 
de notitie in de raadsvergadering van 24 
september. Het is de bedoeling dat een 
jaar na ondertekening van het Klimaat-
akkoord de de nitieve RES door de 
gemeenteraden wordt vastgesteld.

Ateliers
Lokaal en per (deel-)regio worden vanaf 
het najaar ruimtelijke ateliers georgani-
seerd om informatie op te halen voor de 
RES. Daarmee willen we de bewoners 
betrekken bij de opgave. Daar komt een 
aantal ruimtelijke scenario’s per (deel-)
regio uit voort, die vervolgens weer op 
lokaal niveau worden getoetst. Uitein-
delijk worden de Regionale Energie Stra-
tegieën van alle regio’s aangeleverd aan 
een landelijk programmabureau. Samen 
moeten die voldoende bijdragen aan het 
Klimaatakkoord.

In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. 
p bepaalde plekken wordt minder of niet meer gemaaid. r is niet vergeten te 

maaien  er is geko en voor meer variatie in maaibeleid. Dit doen we voor de 
insecten, bijen en vlinders. 

Minder maaien zorgt voor een meer 
landelijk of natuurlijk gebied. Grasveldjes 
tussen de huizen worden dus nog regel-
matig gemaaid, maar een grasstrook aan 
de buitenrand van een woonwijk of een 
berm wordt minder vaak gemaaid. In het 
kader van de verkeersveiligheid worden 
de randen en hoeken naast wegen ge-
maaid, zodat er goed zicht blijft.

De uitgebloeide bloemen in plantsoenen 
laten we nog even staan. Het is voor 

nu een minder mooi gezicht, maar de 
uitgebloeide bloemen vormen voedings-
stoffen voor de (bloem)bollen in de 
grond. Volgend jaar kunnen er dan weer 
nieuwe tulpen, narcissen en krokussen 
van groeien!

Kijk voor meer informatie over het  
maaien door de gemeente op 
www.blaricum.nl (Projecten > 
Maaiwerkzaamheden).

Meer natuur door minder maaien

et kan gebeuren dat u tijdelijk  de org voor iemand in uw directe omgeving 
op u neemt. Denk aan een ieke partner  gehandicapt kind  vader of moeder  
goede vriend in  of buur. We noemen dat mantel org. eel mantel orgers 
zorgen al jaren voor iemand bij wie ze persoonlijk betrokken zijn zonder dat ze 
bese en dat e mantel orger ijn. De org kan op den duur erg waar worden. 
Weet dat er ondersteuning mogelijk is, op allerlei gebieden.

Naast mantelzorger bent u misschien 
ook moeder, kind, partner, vriend(in), 
werknemer, student of sporter. Dat is 
intensief en het is een uitdaging om 
de balans te vinden en te behouden in 
het dagelijkse leven. Veel mantelzor-
gers moeten prioriteiten stellen, keu-
zes maken en goed plannen zodat alle 
zaken op orde zijn. De gemeente en 
Versa Welzijn bieden hulp. Denk aan 
emotionele ondersteuning, praktische 
ondersteuning (invullen van formulie-
ren), maar ook ondersteuning door de 
zorg even over te nemen. Kijk op 
www.versawelzijn.nl/mantelzorg voor 
informatie of bel met 035 - 623 11 00. 
U kunt ook bellen met de gemeente 
via het Advies- en informatiepunt  
035 - 528 12 47.

Activiteiten oktober en 
november
De tiende van november staat in het 
teken van de Dag van de Mantelzorg. 
Dan zetten we mantelzorgers in het 
zonnetje. In de gemeenten Huizen, 
Blaricum, Eemnes en Laren doen we 
dat zelfs op vier dagen  7, 8, 9 en 10 
november, en organiseren we allerlei 
ontspannende activiteiten. In aanloop 
naar deze dagen organiseren we ook 
alvast een activiteit in oktober  mind-
ful wandelen. Speciaal voor mantelzor-
gers organiseert Els Aardewijn van De 
Lis twee wandelingen in de omgeving 
van de Tafelberg. De wandelingen zijn 
op zaterdag 5 oktober van 10.30 tot 
12.00 uur en op donderdag 10 oktober 
van 14.00 tot 15.30 uur. Wandelt u 
mee  Meld u aan via 06 - 15 13 86 86 
of via elsaardewijn gmail.com

Aandacht voor mantelzorg

  

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

of via telefoonnummer 14 035

  

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

of via telefoonnummer 14 035
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ijdens de ati onale portweek 
laten we heel Nederland zien dat 
iedereen kan genieten van sport en 
beweging. 

Want sport inspireert, sport ver-
bindt en sport levert een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van de 
samenleving en individu. Kortom  
sport doet iets met je. Dat is dan 
ook het thema van de Nati onale 
Sportweek 2019. 

Sport u nog niet? Wilt u er nog een 
andere sport bij doen  Of wilt u 
eens kennismaken met een andere 
sport? Kijk dan op www.sport.nl 
voor de verenigingen bij u in de 
buurt. 

Nationale 
Sportweek 
20 t/m 29 
september

Een succes maken van je samengestelde gezin kan een behoorlijke uitdaging zijn. 
Ben jij een moeder of vader in een samengesteld gezin dan herken je vast onder-
staande kenmerken wel. Hieronder een paar do’s en dont’s om je te helpen een 
succes te maken van je nieuwe gezin.

Meerdere loyaliteiten naast 
elkaar
Het is niet vanzelfsprekend dat wanneer 
je sti efouder bent, je ook papa of mama 
wordt. Vaak blijven kinderen lo aal 
aan hun biologische ouder en hebben 
moeite met het accepteren van een 
nieuwe ouder’. Als sti efouder kun je hier 

het beste soepel naar kijken en wat af-
stand nemen. Je kunt alti jd reservepapa’ 
(papa voor wanneer ze het nodig heb-
ben) of gezelligheidsmama’ (mama om 
alleen hele leuke dingen mee te doen) 
zijn. Maak ook duidelijk dat kinderen jou 
niet mama of papa hoeven te noemen, 
maar je gewoon bij je voornaam kunnen 
aanspreken.

Twee culturen bij elkaar
Ieder gezin heeft  zijn eigen t pische 

voorkeuren, gewoonten en rituelen. Hoe 
ontwikkel je een nieuwe gezamenlijkheid 
in een samengesteld gezin? Het is een 
valkuil om te denken dat het in je nieuwe 
gezin net zo kan blijven doorgaan als je 
gewend was. Veel sti efouders hebben 
het gevoel dat er twee kampen zijn on-
der één dak. Door op zoek te gaan naar 
nieuwe gewoonten en rituelen, werk je 
aan een gezamenlijke nieuwe cultuur. 
Sommige ouders maken bijvoorbeeld 
maalti jden waarbij het hoofdgerecht uit 
het ene gezin komt en het toetje uit het 
andere gezin.

Wonen in twee gezinnen
Kinderen van gescheiden ouders wonen 
niet alleen in twee huizen, maar ook 
in twee gezinnen - met verschillende 
opvoedsti jlen. De wisseling van de twee 

gezinnen kan voor kinderen pitti  g zijn. 
Ze moeten zich steeds aanpassen. Het is 
dan  jn als het duidelijk is wat er in de 
twee nieuwe gezinnen van hen verwacht 
wordt. Introduceer daarom nieuwe 
regels stapsgewijs en betrek de kinderen 
bij het opstellen van deze regels. Geef 
kinderen daarnaast de ti jd om te wen-
nen en zich aan te passen.

Bloedband en stiefband 
naast elkaar
Ouder en kind zijn door geboorte op een 
natuurlijke wijze met elkaar verbonden, 
maar de band tussen sti efouder en sti ef-
kind moet nog groeien. Misschien voel 
je je als sti efouder buitengesloten in je 
nieuwe gezin. Kinderen kunnen de komst 
van een nieuwe partner tegenwerken 
en voor ouders is het lasti g als het kind 
waar je van houdt je nieuwe partner 
niet kan of wil accepteren. Wat extra 
aandacht van de eigen ouder kan al een 
deel van het probleem wegnemen. Ga 
na wanneer je als sti efouder betrokken 

kan en wil zijn, en wanneer en waar het 
kind en de eigen ouder beter alleen gela-
ten kunnen worden. Als het samenleven 
met een nieuwe partner en kinderen 
te veel ten koste gaat van het geluk en 
welzijn van n of van alle gezinsleden, 
kan (ti jdelijk) apart wonen een goed 
alternati ef zijn.

Ex-partners blijven samen 
ouders
Al ben je niet meer elkaars partner, je 
blijft  samen de vader en moeder van de 
kinderen. Ook in een nieuw samenge-
steld gezin is het van belang voor de kin-
deren dat hun ouders er beiden mogen 
zijn. Erkenning voor beide ouders bete-
kent namelijk erkenning van het kind. 
Probeer daarom irritati es en menings-
verschillen over de andere ouder opzij 
te zett en. Zo’n strijd is schadelijk voor de 
kinderen en voor je nieuwe gezin en kent 
alleen maar verliezers!

ld tars is een initi ati ef van het ati onaal u
derenfonds waarbij verschillende sporten voor 
senioren worden aangeboden. Op 25 september is 
er een ld tars port esti val in aren  

De Larensche Mixed Hocke  Club (LMHC) en SV La-
ren organiseren dan walking football, walking rugb , 
walking hocke , tennis en verschillende clinics. Een 
dag vol acti viteiten. Onder leiding van Floris Jan Bo-
velander vindt de kick-off  walking hocke  plaats n 
er is een delegati e aanwezig van de hocke  dames-
ploeg die goud won ti jdens de Ol mpische Spelen in 
1984. Laarder Elsemieke Havenga maakte deel uit 
van dit succesvolle team. 

Het OldStars Sport Festi val vindt op twee locati es 
plaats  bij het sportpark van SV Laren 99 en het 
sportpark van LMHC. Het programma bij SV Laren 
start om 09.30 uur en bij LMHC om 10.00 uur. Meer 
weten en het hele programma bekijken? Kijk vooral 
op www.oldstars.nl (bekijk de website voor een 
juiste weergave in de webbrowser Firefox). 

Opgeven voor het toernooi of n van de clinics kan 
door een e-mail te sturen naar info oldstars.nl 

OldStars Sport Festival 25 september

Wat? OldStars Sport Festival met OldStars walking football, 

OldStars walking hockey, OldStars walking rugby en OldStars tennis

Wie? Mannen/vrouwen (55+)

Wanneer? 25 september van 9:30u tot 17:00u

Waar? SV Laren ’99 en LMHC

Doe mee! Meld je aan via info@oldstars.nl 

 OldStars Sport Festival wordt medemogelijk gemaakt door:

www.oldstars.nl
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Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke nieuws  Volg ons 
dan op Twitter  Gem Blaricum en op Facebook  www.facebook.com
gemeente.Blaricum

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER EN FACEBOOK

Meld ‘t en de gemeente herstelt ‘t
osse stoeptegel  overhangend groen of straatverlichting stuk  Als u het meldt 

dan herstellen wij het. U kunt uw melding doen via www.blaricum.nl (Wegen 
en groen > Melding openbare ruimte). 

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

Regionale Energie Strategie
In juni is het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd en verwacht wordt dat 
het kabinet het klimaatakkoord in het najaar tekent. Onderdeel van het akkoord is 
een Regionale Energie Strategie (RES) per regio. Het is een strategie die helpt om 
de klimaatdoelstelling te behalen. Blaricum valt, samen met de deelregio Gooi en 
Vechtstreek, onder de RES-regio Noord-Holland Zuid (NHZ). 

Als onderdeel van de RES moet iedere 
regio in Nederland een plan maken voor 
het opwekken van duurzame elektriciteit 
op land. Denk aan windmolens en zon-
nepanelen. Ook moet iedere regio een 
plan aanleveren voor de warmtetransi-
tie, van fossiel naar duurzame warmte, 
in de bebouwde omgeving. Verder richt 
de deelregio Gooi en Vechtstreek zich 
ook op de energiebesparingsopgave. De 
CO2-uitstoot in onze regio komt voor ze-
ventig procent van energiegebruik door 
de gebouwde omgeving. Hier valt dus 
nog het nodige te besparen. De energie-
infrastructuur voor deze plannen, alsook 
de borging van de plannen in het ruimte-
lijk beleid, zijn onderdeel van de RES. 

Startnotitie
Om te komen tot een RES, ontvangen 
de gemeenteraden van deze regio in 
september een startnotitie met infor-

matie over het proces. In Blaricum komt 
de notitie in de raadsvergadering van 24 
september. Het is de bedoeling dat een 
jaar na ondertekening van het Klimaat-
akkoord de de nitieve RES door de 
gemeenteraden wordt vastgesteld.

Ateliers
Lokaal en per (deel-)regio worden vanaf 
het najaar ruimtelijke ateliers georgani-
seerd om informatie op te halen voor de 
RES. Daarmee willen we de bewoners 
betrekken bij de opgave. Daar komt een 
aantal ruimtelijke scenario’s per (deel-)
regio uit voort, die vervolgens weer op 
lokaal niveau worden getoetst. Uitein-
delijk worden de Regionale Energie Stra-
tegieën van alle regio’s aangeleverd aan 
een landelijk programmabureau. Samen 
moeten die voldoende bijdragen aan het 
Klimaatakkoord.

In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. 
p bepaalde plekken wordt minder of niet meer gemaaid. r is niet vergeten te 

maaien  er is geko en voor meer variatie in maaibeleid. Dit doen we voor de 
insecten, bijen en vlinders. 

Minder maaien zorgt voor een meer 
landelijk of natuurlijk gebied. Grasveldjes 
tussen de huizen worden dus nog regel-
matig gemaaid, maar een grasstrook aan 
de buitenrand van een woonwijk of een 
berm wordt minder vaak gemaaid. In het 
kader van de verkeersveiligheid worden 
de randen en hoeken naast wegen ge-
maaid, zodat er goed zicht blijft.

De uitgebloeide bloemen in plantsoenen 
laten we nog even staan. Het is voor 

nu een minder mooi gezicht, maar de 
uitgebloeide bloemen vormen voedings-
stoffen voor de (bloem)bollen in de 
grond. Volgend jaar kunnen er dan weer 
nieuwe tulpen, narcissen en krokussen 
van groeien!

Kijk voor meer informatie over het  
maaien door de gemeente op 
www.blaricum.nl (Projecten > 
Maaiwerkzaamheden).

Meer natuur door minder maaien

et kan gebeuren dat u tijdelijk  de org voor iemand in uw directe omgeving 
op u neemt. Denk aan een ieke partner  gehandicapt kind  vader of moeder  
goede vriend in  of buur. We noemen dat mantel org. eel mantel orgers 
zorgen al jaren voor iemand bij wie ze persoonlijk betrokken zijn zonder dat ze 
bese en dat e mantel orger ijn. De org kan op den duur erg waar worden. 
Weet dat er ondersteuning mogelijk is, op allerlei gebieden.

Naast mantelzorger bent u misschien 
ook moeder, kind, partner, vriend(in), 
werknemer, student of sporter. Dat is 
intensief en het is een uitdaging om 
de balans te vinden en te behouden in 
het dagelijkse leven. Veel mantelzor-
gers moeten prioriteiten stellen, keu-
zes maken en goed plannen zodat alle 
zaken op orde zijn. De gemeente en 
Versa Welzijn bieden hulp. Denk aan 
emotionele ondersteuning, praktische 
ondersteuning (invullen van formulie-
ren), maar ook ondersteuning door de 
zorg even over te nemen. Kijk op 
www.versawelzijn.nl/mantelzorg voor 
informatie of bel met 035 - 623 11 00. 
U kunt ook bellen met de gemeente 
via het Advies- en informatiepunt  
035 - 528 12 47.

Activiteiten oktober en 
november
De tiende van november staat in het 
teken van de Dag van de Mantelzorg. 
Dan zetten we mantelzorgers in het 
zonnetje. In de gemeenten Huizen, 
Blaricum, Eemnes en Laren doen we 
dat zelfs op vier dagen  7, 8, 9 en 10 
november, en organiseren we allerlei 
ontspannende activiteiten. In aanloop 
naar deze dagen organiseren we ook 
alvast een activiteit in oktober  mind-
ful wandelen. Speciaal voor mantelzor-
gers organiseert Els Aardewijn van De 
Lis twee wandelingen in de omgeving 
van de Tafelberg. De wandelingen zijn 
op zaterdag 5 oktober van 10.30 tot 
12.00 uur en op donderdag 10 oktober 
van 14.00 tot 15.30 uur. Wandelt u 
mee  Meld u aan via 06 - 15 13 86 86 
of via elsaardewijn gmail.com

Aandacht voor mantelzorg

  

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

of via telefoonnummer 14 035

  

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

of via telefoonnummer 14 035
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ijdens de ati onale portweek 
laten we heel Nederland zien dat 
iedereen kan genieten van sport en 
beweging. 

Want sport inspireert, sport ver-
bindt en sport levert een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van de 
samenleving en individu. Kortom  
sport doet iets met je. Dat is dan 
ook het thema van de Nati onale 
Sportweek 2019. 

Sport u nog niet? Wilt u er nog een 
andere sport bij doen  Of wilt u 
eens kennismaken met een andere 
sport? Kijk dan op www.sport.nl 
voor de verenigingen bij u in de 
buurt. 

Nationale 
Sportweek 
20 t/m 29 
september

Een succes maken van je samengestelde gezin kan een behoorlijke uitdaging zijn. 
Ben jij een moeder of vader in een samengesteld gezin dan herken je vast onder-
staande kenmerken wel. Hieronder een paar do’s en dont’s om je te helpen een 
succes te maken van je nieuwe gezin.

Meerdere loyaliteiten naast 
elkaar
Het is niet vanzelfsprekend dat wanneer 
je sti efouder bent, je ook papa of mama 
wordt. Vaak blijven kinderen lo aal 
aan hun biologische ouder en hebben 
moeite met het accepteren van een 
nieuwe ouder’. Als sti efouder kun je hier 

het beste soepel naar kijken en wat af-
stand nemen. Je kunt alti jd reservepapa’ 
(papa voor wanneer ze het nodig heb-
ben) of gezelligheidsmama’ (mama om 
alleen hele leuke dingen mee te doen) 
zijn. Maak ook duidelijk dat kinderen jou 
niet mama of papa hoeven te noemen, 
maar je gewoon bij je voornaam kunnen 
aanspreken.

Twee culturen bij elkaar
Ieder gezin heeft  zijn eigen t pische 

voorkeuren, gewoonten en rituelen. Hoe 
ontwikkel je een nieuwe gezamenlijkheid 
in een samengesteld gezin? Het is een 
valkuil om te denken dat het in je nieuwe 
gezin net zo kan blijven doorgaan als je 
gewend was. Veel sti efouders hebben 
het gevoel dat er twee kampen zijn on-
der één dak. Door op zoek te gaan naar 
nieuwe gewoonten en rituelen, werk je 
aan een gezamenlijke nieuwe cultuur. 
Sommige ouders maken bijvoorbeeld 
maalti jden waarbij het hoofdgerecht uit 
het ene gezin komt en het toetje uit het 
andere gezin.

Wonen in twee gezinnen
Kinderen van gescheiden ouders wonen 
niet alleen in twee huizen, maar ook 
in twee gezinnen - met verschillende 
opvoedsti jlen. De wisseling van de twee 

gezinnen kan voor kinderen pitti  g zijn. 
Ze moeten zich steeds aanpassen. Het is 
dan  jn als het duidelijk is wat er in de 
twee nieuwe gezinnen van hen verwacht 
wordt. Introduceer daarom nieuwe 
regels stapsgewijs en betrek de kinderen 
bij het opstellen van deze regels. Geef 
kinderen daarnaast de ti jd om te wen-
nen en zich aan te passen.

Bloedband en stiefband 
naast elkaar
Ouder en kind zijn door geboorte op een 
natuurlijke wijze met elkaar verbonden, 
maar de band tussen sti efouder en sti ef-
kind moet nog groeien. Misschien voel 
je je als sti efouder buitengesloten in je 
nieuwe gezin. Kinderen kunnen de komst 
van een nieuwe partner tegenwerken 
en voor ouders is het lasti g als het kind 
waar je van houdt je nieuwe partner 
niet kan of wil accepteren. Wat extra 
aandacht van de eigen ouder kan al een 
deel van het probleem wegnemen. Ga 
na wanneer je als sti efouder betrokken 

kan en wil zijn, en wanneer en waar het 
kind en de eigen ouder beter alleen gela-
ten kunnen worden. Als het samenleven 
met een nieuwe partner en kinderen 
te veel ten koste gaat van het geluk en 
welzijn van n of van alle gezinsleden, 
kan (ti jdelijk) apart wonen een goed 
alternati ef zijn.

Ex-partners blijven samen 
ouders
Al ben je niet meer elkaars partner, je 
blijft  samen de vader en moeder van de 
kinderen. Ook in een nieuw samenge-
steld gezin is het van belang voor de kin-
deren dat hun ouders er beiden mogen 
zijn. Erkenning voor beide ouders bete-
kent namelijk erkenning van het kind. 
Probeer daarom irritati es en menings-
verschillen over de andere ouder opzij 
te zett en. Zo’n strijd is schadelijk voor de 
kinderen en voor je nieuwe gezin en kent 
alleen maar verliezers!

ld tars is een initi ati ef van het ati onaal u
derenfonds waarbij verschillende sporten voor 
senioren worden aangeboden. Op 25 september is 
er een ld tars port esti val in aren  

De Larensche Mixed Hocke  Club (LMHC) en SV La-
ren organiseren dan walking football, walking rugb , 
walking hocke , tennis en verschillende clinics. Een 
dag vol acti viteiten. Onder leiding van Floris Jan Bo-
velander vindt de kick-off  walking hocke  plaats n 
er is een delegati e aanwezig van de hocke  dames-
ploeg die goud won ti jdens de Ol mpische Spelen in 
1984. Laarder Elsemieke Havenga maakte deel uit 
van dit succesvolle team. 

Het OldStars Sport Festi val vindt op twee locati es 
plaats  bij het sportpark van SV Laren 99 en het 
sportpark van LMHC. Het programma bij SV Laren 
start om 09.30 uur en bij LMHC om 10.00 uur. Meer 
weten en het hele programma bekijken? Kijk vooral 
op www.oldstars.nl (bekijk de website voor een 
juiste weergave in de webbrowser Firefox). 

Opgeven voor het toernooi of n van de clinics kan 
door een e-mail te sturen naar info oldstars.nl 

OldStars Sport Festival 25 september

Wat? OldStars Sport Festival met OldStars walking football, 

OldStars walking hockey, OldStars walking rugby en OldStars tennis

Wie? Mannen/vrouwen (55+)

Wanneer? 25 september van 9:30u tot 17:00u

Waar? SV Laren ’99 en LMHC

Doe mee! Meld je aan via info@oldstars.nl 

 OldStars Sport Festival wordt medemogelijk gemaakt door:

www.oldstars.nl
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OldStars Sport Festival
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Familieberichten
Geboren
08-07-2019 Olivia Postmus
19-07-2019 Hardy Hamijn Spaan
23-07-2019 Vinz Afran Smit
23-07-2019  Julius Petrus Marinus 

Kooijman
26-07-2019  Fiene Madeleen 

Robbertsen
30-07-2019  Leah Nieke Nia van 

Miltenburg
31-07-2019 Boris Benjamin Suchoi
01-08-2019  Sophie Joëlle van 

Aertsbergen
03-08-2019  Pieter Paul Constantijn 

Canta
04-08-2019 Sil David Heutink
05-08-2019 Fiene Lianne Nouris
13-08-2019 Selien Salaymeh
13-08-2019 Joep Rebel

Huwelijken/partnerschap
05-08-2019  Dennis Hensbergen en 

Anna Louise Wanders
12-08-2019  Martijn Johannes 

Gerardus Driessen en 
Monique Kos

Overleden
12-08-2019  Elisabeth Maria Theresia 

(Lies) Rigter-Marijn, 
geboren 07-01-1932

21-08-2019 Jacqueline Doorn-
 Teeuwissen, 
 geboren 01-11-1984

Colofon
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WELZIJN/ CULTUUR
2e Hands kinderkleding- en speel-
goedbeurs zat 12 okt kan er tussen 
10.00-12.00 uur weer volop gestruind 
gaan worden langs de ruim 35 tafels en 
kledingrekken in De Malbak. 
BasBEL woe 2 okt, 6 nov en 4 dec van 
15.00-17.00 uur borreluurtje met spel-
letjes in De Bongerd, JHR. Roellaan in 
Eemnes. De borrel is voor leden van 
de seniorenvereniging BasBEL en hun 
introducees. Mensen kunnen zo nodig 
thuis opgehaald worden.  
Volksuniversiteit Het Gooi vanaf ko-
mende maand diverse talencursussen in 

Blaercom; Portugees beginners/gevor-
derden, Italiaans op diverse niveaus en 
Frans cours supérieur voor gevorderden. 
Vanaf 16 okt start de leesgroep moderne 
literatuur. 
www.volksuniversiteithetgooi.nl.
Schilderlessen Marloes Eerden lessen 
op di van 13.30-16.00 uur in De Mal-
bak. Geschikt voor beginners en gevor-
derden, individuele begeleiding. Opge-
ven via marloes.eerden@gmail.com of 
035-5250807

HISTORISCHE KRING BLARICUM
Lezing Het ontstaan van het Gooi-

se landschap en de ondergrond van 
Blaricum door drs. Sander Koopman 
op 5 nov 20.00 uur, Brinklaan 4. U 
leert hoe het Gooise landschap vooral 
is ontstaan tijdens de laatste twee ijstij-
den en wat we daarvan terugvinden in 
de ondergrond. Het eind van de laatste 
ijstijd liep grillig met dalen en pieken 
in de temperatuur. Ook dat zien we 
terug in de Blaricumse bodem. Blari-
cum aan zee is ook geen nieuw begrip:  
125.000 jaar geleden lag de kustlijn echt 
vlakbij. Aardkundige historie letterlijk 
onder uw voeten en zichtbaar gemaakt 
met vele mooie foto’s en afbeeldingen. 

De toegang voor leden gratis. 
Niet leden € 3,-. 
Najaarswandeling o.l.v. Frans Ruijter 
op 5 okt 14.30 uur. U wandelt langs 
tal van karakteristieke plekjes en hoort 
dorpsverhalen en anekdotes. Aanmelden 
via http://historischekringblaricum.nl 
of via tel 06-53168006.
Atelierroute op 28 en 29 sept exposeert 
Jikke Meijhuis haar beelden en schilde-
rijen. Openingstijden tijdens deze dagen 
van 11.00-17.00 uur. Daarna is deze ex-
positie te zien tot en met 23 november. 
Openingstijden: don 20.00-22.00 uur en 
zat 14.00-16.00 uur.

Wie ben je?
Ik ben Esmée Vos, voor de zomer zat 
ik nog in groep 8 van KBS De Pionier. 
Samen met mijn vader, moeder en 
broertje woon ik in de Bijvanck.   

Wat vind je leuk aan deze school?
Ik vond het er leuk, de school is 
lekker dichtbij. In mijn klas zaten elf 
jongens en zestien meisjes, allemaal 
uit de buurt. Het is een grote school. 
Het was gek om te merken dat ik, 
toen ik in groep 8 zat, de jongste 
kinderen niet meer kende. Wat ik het 
állerleukst vond aan deze school? De 
schoolreisjes!

Was groep 8 bijzonder?
In groep 8 doe je veel minder aan het 
eind van het schooljaar. We mochten 
vaak iets voor onszelf doen en waren 
veel met de eindmusical bezig. 
Na de musical vakantie! Cool, we 
hebben allemaal heel leuke dingen 
gedaan: naar een Formule 1 race in  
Duitsland, een concert van Pink in 
Den Haag en ook nog naar België en 
Londen. 

Wat ben je na groep 8 gaan doen?
Na de zomervakantie ben ik naar het 

Goois Lyceum in Bussum gegaan. In 
de brugklas maken we kennis met de 
stromen Big Business, Onderzoeken 
& Ontwerpen en Kunst & Media. We 
hebben een leuke nieuwe klas.

Heb je hobby’s?
Ik zit op schaatsen. In de zomer trainen 
we niet op het ijs, maar gaan we 
skeeleren of hebben we bostraining. 
Op het pad dat helemaal tot in de 
Blaricummermeent loopt, kun je 
fantastisch skeeleren. In de winter heb 
ik drie keer in de week schaatstraining 
op De Vechtsebanen in Utrecht. Dit 
jaar ga ik zelf ook training op de 
ijsbaan geven. Het stuk fietsen naar 
mijn nieuwe school gaat prima, mijn 
benen zijn wel wat gewend.

Weet je al wat je later wilt worden?
Ik houd wel van uitdaging: ik wil 
anesthesist worden. Leren vind ik 
niet stom. Dat komt denk ik goed 
uit voor dit beroep. Omdat ik er 
een spreekbeurt over heb gehouden  
en bij een open dag in het Tergooi 
ziekenhuis ben geweest, weet ik wat je 
er allemaal voor moet doen. Nu eerst 
het Goois Lyceum, dat is de eerste 
stap!

Pepper’s Comedy 
Night 
Blaricum krijgt haar eerste echte eigen 
Comedy Night; Pepper’s Comedy 
Night. De datum die hiervoor in de 
agenda genoteerd kan worden is vrijdag 
18 oktober 20.30 uur in Het Vitus. 

Initiatiefneemster en comédienne 
Marieke Peper heeft Daan van der 
Hoeven, Odette van der Molen, Johan 
van Gulik en Fabian Franciscus, vier 
rijzende sterren in het comedy circuit, 
uitgenodigd om het publiek te vermaken 
met hun heerlijke humor.

100% lachgarantie
Bestel nu je kaarten à € 9,- via 
http://toneelverenigingblaricum.nl/
kaarten.php. Voor meer informatie 
over de comedians en video’s zie 
de Facebookpagina van Het Vitus:  
www.facebook.com/hetvitusblaricum

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. 

Kledingbank 
Blaricum 
Zonder uw bijdrage bestaat er geen 
kledingbank. 

U kunt heren-, dames- en kinderkleding 
inleveren op 18 oktober van 09.00-12.00 
uur. Wij delen de kleding uit aan mensen 
die doorverwezen zijn door sociale zaken, 
voedselbank en vluchtelingenwerk. 
Contact; Bea Kukupessy tel. 06-
22261998. 
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