
Blaricumse korenbloemen
Het wapen van Blaricum werd op 14 april 1897 aan onze gemeente verleend 
met als formele beschrijving: In zilver, een uitgerukte korenbloemplant met 
drie bloemen van lazuur, de stengel en wortel van sinopel. 

De drie blauwe korenbloemen op een zil-
veren veld in het wapen herinneren aan het 
agrarische verleden. Overal in ons dorp 
treffen we prachtige uitingen aan van de 
korenbloem. In diverse logo’s van vereni-

gingen is de korenbloem verwerkt en bij 
menige instantie of huis wappert de Blari-
cumse vlag met ‘onze’ korenbloemen. Ze 
zijn ook prachtig verwerkt op de nieuwe 
botenpalen in de Blaricummermeent. 
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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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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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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. 06-51611 1

tt2 events gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
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.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

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

heihei&& weiwei

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

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

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

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. 06-51611 1

tt2 events gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

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

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

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

Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
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.

38e jaargang
nr. 462

16 januari 2015w
w

w
.h

ei
en

w
ei

.n
l

O
.A

. V
O

O
R

 O
U

D
E 

N
U

M
M

ER
S 

EN
 A

R
C

H
IE

F

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

heihei&& weiwei

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

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

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

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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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
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lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
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opgezet ter voorbereiding van de
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bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
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maal niet naar verre orden. D’r valt hier
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blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
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Nieuw boek van 
Frans Ruijter: 
Geboren en 
getogen in Blaricum

In navolging van zijn eerste boek 
Heb je nog nieuws…?! verschijnt van 
Frans Ruijter in november zijn tweede 
boek met de titel Geboren en getogen 
in Blaricum. Het boek gaat over Bla-
ricum en haar inwoners. Over lief en 
leed, gebeurtenissen en wetenswaar-
digheden uit heden en verleden. 

Deze verhalen 
zijn gedurende 
de periode 2012-
2018 in hei & 
wei verschenen. 
Het boek is uitge-
voerd in full color 
en heeft een harde 
kaft. De omvang 
is 256 pagina’s en 
het bevat ca. 300 
foto’s en afbeel-
dingen.

Speciale voorintekenprijs
Het boek is via voorintekening tot 
8 november te bestellen via 
www.fransruijter.nl voor de specia-
le voorintekenprijs van € 19,95 (i.p.v. 
€ 24,95). Voor degenen die gebruik-
maken van deze voorintekening is het 
boek vanaf 10 november af te halen bij 
de Historische Kring Blaricum aan de 
Brinklaan 4a op de zaterdagmiddagen 
van 14.00-16.00 uur en op de donderdag-
avonden van 20.00-22.00 uur. Via de web-
site www.historischekringblaricum.nl
bestaat ook de mogelijkheid om het boek 
per post te laten opsturen. 

Verkooppunten
Vanaf 10 november is het boek verkrijg-
baar voor de normale verkoopprijs van 
€ 24,95 bij de Blaricumsche Boekhan-
del (Dorpsstraat 12), Haarstudio5 (win-
kelcentrum Bijvanck) en de Historische 
Kring Blaricum (Brinklaan 4a).

GEZOCHT

Eindredacteur voor ons dorpsblad hei & wei (m/v)

Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor onze vacature. Bent u een betrokken 
dorpsgenoot, die gevoel heeft voor tekst en vormgeving en maandelijks ons blad kan 
samenstellen en opmaken en die het leuk vindt om ons redactieteam aan te sturen, 

met alle daarbij behorende redactionele werkzaamheden?

Dan zijn het bestuur en de redactie van het Blaricums dorpsblad hei & wei 
op zoek naar U!

U werkt samen met een enthousiast en ervaren redactieteam en een mede-
eindredacteur, die de communicatie verzorgt en u ondersteunt bij de opmaak en 

samenstelling van het blad. Beslist een leuke uitdaging!

Voor informatie kunt u bellen met 06-14180931 
of een mail sturen naar redactie@heienwei.nl

Hei&wei_nr525.indd   1 15-10-19   12:31
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door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Eikels en baltsgedrag 

De eikels blijven maar vallen. Elke 
dag weer. Er komt geen einde aan. 
Knallend kletteren ze op autoda-
ken. Mijn dagelijks veegwerk vult 
de al loodzware containers.  
Opeens klinkt er een ratelend getik 
op het terras. Een bonte specht ha-
mert op het raampje van ons goed 
gevulde eekhoornvoederhuisje. Te-
vergeefs. Met geklutste  hersentjes 
vliegt hij luid krijsend op. Doet me 
denken aan botte boeman Boris die 
wild hamerend Brussel tegelijker-
tijd in én uit wil. Mocht díe maar 
eens opvliegen. Graag. Wat een 
bizarre eikel…
Zo kom ik terecht bij de megalo-
mane, derderangs acteur Trump. 
Ondanks de afzettingsprocedure 
boven zijn hoofd blijft hij maar 
wild doorhakken op de economie 
van China, met de EU als volgende. 
Zijn beroep op ‘in mijn oneindige 
wijsheid’ blijkt een waardeloze 
waarborg voor zijn zwabberend 
gedrag. Door VS-troepen uit het 
Midden-Oosten terug te roepen 
een hele regio destabiliserend. 
Een desastreuze kans gevend aan 
oplevend IS-terrorisme. Levens 
opofferend. Uitsluitend voor zijn 
herverkiezing. Al reageren nu 
ook zelfs republikeinse politici 
afkeurend, hij gaat toch door, die 
levensgevaarlijke eikel…  
In deze rij hoort eigenlijk ook 
het unieke fi lmpje van een groot, 
schitterend hert, dat burlend achter 
‘zijn’ roedel vruchtbare vrouwtjes 
aanloopt. Domweg een zijdelings 
opkomende rivaal negerend, die 
hem - ongewoon voor herten - 
meteen aanvalt in de onbeschermde 
fl ank, waarbij zijn vlijmscherpe ge-
wei diep doordringt in de buikholte. 
Met dodelijke afl oop. Tja, baltsge-
drag. Kan levensgevaarlijk zijn…   
Dit overdenkend gaan mijn 
gedachten terug naar mijn eigen 
puberjaren, toen mijn vriendjes en 
ik onze eerste gammele brommers, 
afgedankte Mobylettes, ‘rijwaar-
dig’ hadden opgelapt. Daarmee 
scheurden we, met kapotte uitlaten, 
galmend door het oude stadscen-
trum. Uit protest tegen de toenma-
lige oude lullenmaatschappij. Als 
‘Rebels without cause’. We voelden 
ons top en stoer. Vooral naar de 
meiden toe. Totdat onze klassen-
leraar onze dierbare brommers 
voor de volle klas omschreef als 
‘baltsmobielen’. We overleefden het 
pijnlijke geschater van de meiden 
niet. We voelden ons domme, puk-
kelige eikels… 

    


         


   

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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Dag van het Werkpaard, 
een grandioze dag
door Linda Eggenkamp
Een strak blauwe hemel, 299 vrijwilligers en negen teams die strijden om de titel 
Werkpaardteam van Blaricum.  De hoofdingrediënten van een fantastische dag.
 

De basis van de Dag van het Werkpaard 
is de boerenstrijd tussen teams met werk-
paarden met het vullen van de hooiberg, 
dorsen, boomslepen, werkzaamheden op 
het boerenerf en ploegen. Dit zijn slechts 
enkele onderdelen die de boer(in) met 
zijn/haar meiden en knechten zo goed 
mogelijk moeten uitvoeren. Activiteiten 
die ruim honderd jaar terug allemaal 
met de hand geschiedden en inmiddels 
grotendeels zijn gemechaniseerd. Om 
de vaardigheden onder de knie te krij-
gen, wordt er in de maanden vooraf fl ink 
geoefend. ‘Je wordt vanzelf fanatiek’, 
vertelt Martine van Duin van Team Joost 
Zwanikken, ‘je wilt gewoon winnen. 
Maar het is een gezonde strijd tussen 
de teams hoor.’ Dat winnen lukte team 
Zwanikken niet helemaal, ze eindigde 
als vierde.
 
De hooibarg is in de braind evleuge! 
Rondom de wedstrijd was een heel sca-

la aan tafereeltjes uit het begin van de 
vorige eeuw neergezet. Uitstervende 
ambachten en activiteiten worden zo in 
leven gehouden. Tegen het einde van de 
middag is er paniek in de tent. De hooi-
berg is in brand gevlogen. De boeren 
vormden een lange rij van pomp naar 
hooiberg en gaven snel emmers water 
door. Tot brandweercommandant Hans 
van Riet, gehuld in oud brandweerpak, 
het sein brand meester gaf. 
Blaricumse kunstenaars legden de ta-
fereeltjes vast op het witte doek. Op de 
boeldag werd  € 110,- voor het werk van 
de winnaar neergelegd! Veilingmees-
ter Gerard Loman wist een heel oude 
transportfi ets, die alles kan behalve rij-
den, voor € 100,- euro te slijten aan een 
kleinkind van de oorspronkelijk eigenaar 
Breur van Steep. Het kopstuk was on-
getwijfeld het meenthek, opgelapt door 
smid Stef van de Bergh. De nieuwe eige-
naar legde € 420,- euro neer. 

Uitslagen
De Ploegprijs: 1. Theo Makker 2. Wies ter Weijden 3. Team Laren
Algemeen Klassement: 1. Theo Makker 2. Wies ter Weijden 3. MiniTeam 4. 
Joost Zwanikken 5. Bud de Gooijer 6. Eline Geurts 7. Team Laren 8. Team Mike 
9. Stal Nooitgedacht
Raadspel: Jan de Gooijer uit Blaricum
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Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Blaricum toen… 
nieuwbouw Meentzoom 1972-1973
door Frans Ruijter
Terwijl de plannen voor de bouw van de Bijvanck bijna waren afgerond, werd 
er aan de noordelijke rand van Blaricum-dorp een uitbreiding van koop- en 
huurhuizen gerealiseerd. 

Op de rand van het Hoge Harde verrezen 
twaalf huizenblokken, die zowel aan het 
einde van de Meentweg, aan de Meent-
zoom vanaf het Fransepad tot aan de 
Meentweg en aan het verlengde van de 
Statenkamer werden genummerd. 

Dit woningbouwproject werd gereali-
seerd in opdracht van de Blaricumse 
woningbouwvereniging Woning Stich-
ting ‘68. Deze woningbouwvereniging 
is via verschillende fusies uiteindelijk 
opgegaan in de woningbouwvereniging 
Het Gooi en Omstreken. Ook werd er in 
de vrije sector één vrijstaande woning en 
één twee-onder-één-kap gebouwd; in to-
taal 35 nieuwe adressen in dit gedeelte 
van ons dorp.

Groeien naar behoefte
Linksonder op de foto is het begin van de 

Slotweg goed waar te nemen. Deze be-
gint bij de toenmalige Blaricummerweg, 
nu de Burgemeester Le Coultredreef, en 
loopt tot aan de Gooiergracht. Het ‘zie-
kenweitje’ op ’t Harde is ook prominent 
in beeld. Opvallend is hoe onbegroeid 
alles toen nog was in deze hoek van ons 
dorp, gelukkig is dat nu 47 jaar later 
wel anders. Rechtsboven is nog te zien 
dat het stukje Bergweg, vanaf de Korte 
Bergweg tot de Meentzoom, nog on-
bebouwd is. Hier was tot eind vijftiger 
jaren van de vorige eeuw de vuilnisbelt 
van Blaricum, voordat men vuil ging 
storten in een zandgat aan de Dwarslaan.  

Men zegt weleens: ‘Blaricum is niet op 
de tekentafel ontstaan, maar gegroeid 
naar behoefte’. Deze foto onderschrijft 
die mening. Dat maakt ons dorp dan ook 
het dorp waar je van gaat houden.

Brokkentopper

De Brokkentopper van Sabine Vos is 
onze nieuwe adverteerder op pagina 
2. Sabine woont met haar gezin alweer 
twee jaar in ons dorp. Aan de Meent-
zoom, waar ze iedere dag genieten van 
het prachtige uitzicht over ‘t Harde. 

Sinds 2011 verkoopt Sabine honden- en 
kattenvoer; in Nederland geproduceer-
de, 100% zuivere, natuurlijke brokken, 
zonder toevoeging van geur-, kleur-, en 
smaakstoffen. Sabine schotelde haar ei-
gen honden deze brokken al langere tijd 
voor en haalde ze ook voor vrienden en 
familie. ‘Daar moest ik iets mee doen.’  
Sabine ontwierp een website en sindsdien 
verkoopt ze het voer door heel Nederland 
via Brokkentopper.nl. ‘Onze kracht zit 
voornamelijk in de premium kwaliteit, 
de eerlijke prijs en de service. Mensen 
komen ook bij ons met de problemen 
van hun hond en nagenoeg altijd kunnen 
wij deze problemen samen met de klant 
oplossen. Want ondanks dat we een web-
shop zijn, kunnen hondenbezitters altijd 
bij ons terecht voor persoonlijk advies.’ 

Brokkentopper.nl verkoopt en verzendt 
het voer door heel Nederland. In het 
Gooi en Eemnes bezorgen ze op zater-
dagen het voer aan huis voor slechts  
€ 1,50. 

Brokkentopper.nl
Meentzoom 67

1261 XA Blaricum
035 8873566 / 
06-21858090

Sabine met haar honden Diesel en Tessa

Een trouwerij op de OBB

door Frans Ruijter
Op 27 september organiseerde groep 
8A een tweede trouwerij als verrassing 
voor juf Esmée Rozema en haar man 
Steve Bolinde, ze waren net officieel in 
het huwelijk getreden. 

De klas was omgetoverd in een wit met 
roze (de lievelingskleur van Esmée) 
bruidszaal met strikken, tule en bloemen. 
Alle kinderen hadden een taak op deze 
dag; van ceremoniemeester, bruidsmeis-
je, getuige, ringendrager tot het wegge-
ven van het bruidspaar. Esmée en Steve 
werden getrouwd door Eduard Schaep-
man, de vader van een van de kinderen. 

Na de ‘huwelijksvoltrekking’ brachten 
de kinderen een lied ten gehore en werd 
een Flash Mob uitgevoerd. Het is een dag 
geworden om nooit meer te vergeten. 

Hei&wei_nr525.indd   3 15-10-19   12:32



Marita over ‘haar’ Blaricum Beach
‘Het was zó leuk deze zomer!’
door Anne Soutendijk
De regen komt met bakken uit de hemel als we met ons drieën in de container 
aan een tafeltje zitten. Marita Steenbeek en Dani Bradwolff runden deze zomer 
samen Blaricum Beach. Marita: ‘Ik ben er echt een beetje “ziek” van dat het 
bijna afgelopen is. Het was zo leuk deze zomer!’

Marita vervolgt: ‘Ik weet nog zo goed 
dat we hoorden dat wij Blaricum Beach 
mochten “gaan doen” deze zomer. In een 
mum van tijd moesten we alle voorbe-
reidingen gerealiseerd hebben! Riool, 
stroom, een terras aanleggen, containers 
en koelingen huren of kopen, en de zaak 
inrichten.’ Met Dani als goed ingewerk-
te bedrijfsleider, wat oproepkrachten 
voor de bediening en haar dochter in 
de keuken kon Marita starten. ‘Door 
de vele aandacht in de pers, social me-
dia en mond-op-mond reclame liep het 
storm en bleek al snel dat we behoorlijk 
wat mensen te kort kwamen. Dani en ik 
vormden razendsnel een team van maar 
liefst 40 oproepkrachten! Op afroepba-
sis, want het is lastig plannen; het weer 
kan ineens omslaan en zie dat maar eens 
aankomen. We hebben een app met alle 
heel flexibele hulpkrachten. Echt een 
gaaf team!’

Het succes? Verbroedering tussen al-
lerlei dorpsbewoners
Marita denkt dat het succes tweeledig 
is; klanten hebben het hier naar hun zin, 
het is niet opgeprikt en dat maakt dat ie-
dereen zich hier op zijn of haar gemak 
voelt. Dit zorgt er weer voor dat de klan-
ten massaal ambassadeurs van Blaricum  
Beach werden op hun eigen social media. 
Ze legt, als ‘echte’ Blaricummer, uit dat 
verbroeder ing 
tussen dorpsge-
noten niet altijd 
even makkelijk 
gaat. ‘Er zijn nu 
eenmaal aller-
lei verschillende 
soorten dorps-
bewoners. Hier 
op het strand 
valt dat verschil 
weg. Je komt 
hier koffie drin-
ken of borrelen, 
een frietje met 
de kinderen ha-
len en wat ik zo 
leuk vind zijn de 
jonge moeders 
die ‘s morgens al 
vóór openings-
tijd klaar stonden 

voor de beste plek aan zee. Maar ook 
gasten die hier op hun laptop werken, 
grootouders met kleinkinderen en de 
zonsondergang-kijkers met een wijn-
tje.  En… veel vaste gasten die twee à 
drie keer per week komen koffiedrinken 
of borrelen. Kortom, mensen vinden het 
hier zen!’

De toekomst
We kijken naar de stromende regen. 
‘Vandaag gebeurt er niets. Ik geef de 
eendjes, mijn trouwe gasten, elke och-
tend wat brood. Kijk ze staan nu al voor 
de deur en hoe mooi is het uitzicht nu 
met al die zwanen en andere watervo-
gels. Inmiddels ligt de aanvraag van de 
gemeente voor een houten strandpavil-
joen ter goedkeuring bij de Provinciale 
Staten. Stel dat het doorgaat én het ons 
dan ook weer gegund wordt, hebben 
we ideeën genoeg; voor als het regent 
meer plekken binnen, leuke lunches en 
’s avonds meer dineropties en een plat du 
jour’, een grotere keuken, meer koelin-
gen, het terras vergroten, krantje bij de 
koffie etc.’

‘En vergeet niet te zeggen dat we op 30 
oktober een feestje voor de klanten ge-
ven!’, roept Marita me nog na. ‘Gezellig 
borrelen met 20% korting en heerlijke 
hapjes van het huis.’

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

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

Brinklaan -10
1261 ER  Blaricum
Tel. 035  531 66 33
www.smederi bergh.nl

 AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

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

www.hermanvanderheiden.nl

  




10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GROENAF VAL EN A /B /C HOUT.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

Straatnamen verklaard… 
Op Caliskamp
door Frans Ruijter
Soms ontstaat er onduidelijkheid door veranderingen die, om wat voor reden 
dan ook, in de loop der jaren zijn ontstaan; de gemeente had op last van de rech-
ter de omstreden Verlengde Bergweg moeten ‘oprollen’.

De Verlengde Bergweg was ooit aange-
legd als tijdelijke bouwweg dwars door 
het natuurgebied ‘t Harde heen, voor 
het realiseren van Blaricum-Bijvanck. 
De gemeente Blaricum wilde deze weg 
graag legaliseren, als verbinding tussen 
de twee dorpsdelen. Maar de rechter stak 
daar een stokje voor en de weg moest ver-
wijderd worden uit dit gevoelige natuur-
gebied. Om toch een verbinding tussen 
Blaricum-Bijvanck en Blaricum-dorp te 
houden, is de Blaricummerweg, nu de 
Burgemeester Le Coultredreef, doorge-
trokken en aangepast.  

Fietsverkeer
Zo bleef er een stukje asfalt van de Ver-
lengde Bergweg over wat loopt vanaf de 
Bergweg hoek Meentzoom tot aan de 
Woensbergweg, wat de naam Bergweg 
kreeg, maar officieel nog steeds de naam 
Verlengde Bergweg droeg. Voorbij de 
Woensbergweg tot aan de Randweg-Mid-
den ligt een zandpad met daarnaast een 
fietspad. Dit fietspad, ook wel ‘schelpen-
pad’ genoemd, wordt veel gebruikt door 
fietsverkeer tussen Blaricum en Huizen. 
Officieel had dit pad geen naam. Wat als 
daar iets zou gebeuren en de hulpverle-
ningsdiensten daar moeten zijn…? Dit 
zou tot ongewenste vertragingen kunnen 
leiden. 

Historische veldnaam
Het college van B&W heeft op advies 

van de straatnamencommissie hier dui-
delijkheid in willen scheppen. Dit heb-
ben zij gedaan door de weg, lopende van 
het punt waar de Bergweg en Meentzoom 
eindigen, tot aan de Randweg-Midden, 
de naam Op Caliskamp te geven. 
De bouw- en weilanden die ten zuiden 
en ten oosten van de begraafplaats liggen 
werden in de volksmond al sinds men-
senheugenis Op Caliskamp genoemd. 
Door deze naam aan deze weg/ dit pad 
te geven, wordt recht gedaan aan het feit 
dat de geschiedenis van Blaricum op 
deze wijze verder leeft in de straatnaam-
geving, én is deze historische veldnaam 
vereeuwigd in een straatnaam. 

Op Caliskamp is in totaal 570 meter lang, 
waarvan 145 meter uit asfalt bestaat en 
425 meter uit een half verhard fietspad 
met daarnaast een onverhard wagenpad. 
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Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

Voor al uw cursussen
EHBO - BHV - reanimatie

contact: 035-5250277
www.ehboblaricum.nl

 

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

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

Wortelschieten bij 25.1 en 26.1 
door Anne Soutendijk
Deze mooie zomer is de fiets bij ons 
vaker dan normaal uit de schuur ge-
haald. Op naar BB, ofwel Blaricum 
Beach! Weer of geen weer, het is er al-
tijd buitenweer en het is net niet al te 
ver trappen. 

Als je elke zondag voor een lekkere 
cappuccino dit ritje maakt dan valt er 
wat op. Bij stoplicht 26.1 vanuit Blari-
cum Dorp drommen de mede-fietsers 
en vooral ook veel racefietsers voor ‘het 
licht’. Er wordt gedrukt…1e keer gaat 
het autoverkeer voor, dan nog een keer… 
We worden onrustig. Dan nóg een keer. 
Er wordt gemopperd, je staat maar te 
wachten in de uitlaatgassen van de snel 
oprukkende auto’s. En dan, na bijna wor-
tel te hebben geschoten, floept het ‘op 
groen’. We zijn verbouwereerd dat dat 
nog kon en iemand roept ‘groener wordt 
het niet’. Dus vooruit!

Terug is het hetzelfde verhaal bij 25.1 
vanuit de Bijvanck
We hebben inmiddels allerlei theorieën 

bedacht; willen ze het fietsen ontmoe-
digen, moeten we gewoon de auto ne-
men, zit de Bijvanck niet op bezoek te 
wachten? Enger is dat we zien dat het 
binnenkort kan leiden tot een vervelend 
ongeluk. Ongeduldige fietsers gaan re-

gelmatig door ‘rood’ en zien niet dat het 
niet één maar twee stromen auto’s zijn 
die voor het rode licht op de Randweg 
staan. Dus niet gelijk voor één optrekken 
maar voor  twee richtingen met een in-
terval. 

In Memoriam Avond 8 november 
Op de Algemene Begraafplaats aan de Woensbergweg wordt een herdenkings-
avond gehouden waarbij overledenen worden herdacht o.a. door lichtjes bij 
de graven te ontsteken. Deze bijeenkomst is geïnspireerd op de eeuwenoude 
traditie van Allerzielen, welke begin november wordt gevierd bij de Rooms 
Katholieke kerk. 

Deze alternatieve In Memoriam Avond, 
die sinds 2009 plaatsvindt, trekt steeds 
opnieuw vele belangstellenden van alle 
gezindten. In de afgelopen tien jaren 
werd de avond opgeluisterd met voor-
drachten en muziek in de aula, die werd 
versierd met bloemstukken en schilderij-
en van plaatselijke kunstenaars. Dit jaar 
zal opnieuw worden samengewerkt met 
de Historische Kring Blaricum, waarbij 
foto’s en graven worden getoond van 
dierbare mensen die rusten op deze be-
graafplaats en enige betekenis hadden 
voor ons dorp of vaderland; kunstenaars, 
musici, architecten, wetenschappers,  
televisiemedewerkers, artsen, bestuur-
ders en bekende dorpsgenoten. 

Tiende bijeenkomst
Bij deze tiende bijeenkomst zal ook wor-
den teruggeblikt op het ontstaan van de 
begraafplaats, ruim 100 jaar geleden, 
toen op last van de overheid een alge-
mene dodenakker voor niet-kerkelijken 
moest worden ingericht. Vóór 1910 wer-
den onbekenden, zoals een aangespoelde 
drenkeling, begraven op de dorre helling 
van de Woensberg, ook in gebruik als 
paardenkerkhof. 
Op kosten van een rijke dorpsgenoot 
werd het terrein in 1925 verbeterd en 
ingericht door het planten van Ameri-
kaanse eiken, er kwamen beukenhagen, 
stenen banken, hekken en een ronde toe-
gangspoort met stenen uit het voormali-

ge armenhuis. De groei van de begraaf-
plaats noopte tot een grote uitbreiding 
in 1980; de bouw van een aula en nieuw 
toegangshek waardoor de poort moest 
wijken. Door de grote toestroom van 
buitenaf was de gemeente genoodzaakt 
om sedert 2010 voorwaarden te stellen 
aan de uitgifte van nieuwe graven. Een 
extra herdenking vormt een muzikale 
hulde aan het echtpaar Verver, oprichters 
van het Blaricums Gemengd Koor, dat 
nu 35 jaar bestaat. 

In  Memoriam Avond
De In Memoriam Avond wordt gehou-
den op vrijdag 8 november van 17.30-
21.30 uur. Informatie: Henk de Boer  
(beheerder), Lies Verver 06-18830727 of 
vincentgmbrugman@gmail.com.
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Lou Loeber
door Finette Bönker
45 jaar geleden ontmoette Carlo Andreoli (destijds glaskunstenaar) Lou 
Loeber (kunstschilder) in de Schoolstraat. In een eerder gesprek dat ik met 
Carlo over Jagtlust had, kwam dit al ter sprake. Dat prikkelde om wat meer te 
weten te komen over Lou Loeber (1894-1983). Zodoende ben ik opnieuw met 
Carlo in gesprek gegaan.

Toen Carlo in 1974 de tentoonstelling 
van Lou Loeber in het Singermuseum 
bezocht, was hij meteen geraakt door 
wat hij zag. Lou verbeeldde haar onder-
werpen in abstraherende vorm met ge-
bruik van strakke lijnen en heldere kleu-
ren in vlakken Dat week enorm af van de 
toen heersende, brave stijl van de Gooi-
sche school. Er werd zelfs om haar kunst 
gelachen in de kunstenaarsdorpen. Ter 
plekke kwam hij ook tot de verrassende 
ontdekking dat Lou praktisch naast hem 
woonde in de Schoolstraat. En toen maar 
eens aangebeld.

Vriendschap
Carlo kwam oog in oog te staan met een 
kleine, tengere, ietwat gebogen vrouw 
van 80 jaar. Hijzelf was toen 29 jaar 
maar dat belette geenszins de vriend-
schap die ontstond met Lou en haar man 
Dirk Koning (kunstenaar en astroloog). 
Het huis van Lou hing vol met schilde-
rijen  van haar en haar man. Keurig net-
jes in rijen naast en boven elkaar. Ook 
overal papiertjes met aantekeningen met 
ingevingen. Ze was heel precies. Ze had 
geen atelier meer; met schilderen was ze 
gestopt. Heel af en toe maakte ze nog een 
tekening aan de eettafel.

Lou was een ondergewaardeerde kun-
stenares in die tijd
Haar manier van werken werd gelieerd 
aan De Stijl, een stroming van abstrahe-
rende kunst met gebruik van primaire 

kleuren en horizontale en verticale lij-
nen. Zoals Van der Leck. Daar week Lou 
dus van af. Zij vond dat kunst herkenbaar 
moest zijn, niet abstract, en rust moest 
uitstralen. En toegankelijk en betaal-
baar voor eenieder. Helaas was er wei-
nig belangstelling. Ze had wel diverse 
tentoonstellingen, o.a. in Duitsland. Lou 
vond werk van andere kunstenaars ook 
interessant en er werd onderling geruild. 
Zo heeft Carlo werk van haar. En anders 
verkocht ze het tegen een (zeer) lage 
prijs. Bijzonder is dat Lou vanaf haar 
jeugd haar tijd eigenlijk ver vooruit was. 
Als blijkt dat ze talent voor tekenen en 
schilderen heeft, gaat ze gesteund door 
haar ouders o.a. naar de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. 
Na drie jaar houdt ze het daar voor ge-
zien, want ze vond de opleiding veel te 
conservatief! Thuis in villa Zonnenhoef, 
heeft ze zich, mede geïnspireerd door 
Toon Verhoef en Albert Gleizes, ontwik-
keld tot kunstenares ingegeven door het 
socialisme.

Ze is haar stijl en haar visie op kunst altijd 
trouw gebleven. En ook zichzelf: Carlo 
heeft Lou ervaren als een lieve, zachte 
maar zeer karaktervolle en principiële 
vrouw.  Uiteindelijk werd haar werk ge-
waardeerd. Onze gemeente en het Singer-
museum hebben enkele werken van haar. 
En er zijn vast mensen in Blaricum die 
een werk van Lou hebben. Een schilderij 
of tekening, bekend of onbekend.

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.

S
 S

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

it and 1 - Blaricum  

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. 
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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

‘Houthandel in Noord-Holland ‘31’ Het schilderij dat Lou met Carlo ruilde tegen een 
kunstwerk van Carlo

‘Mijn eerste huwelijk was in 1997, 
op 4-4 om 16.00 uur’
door Anne Soutendijk
Ingrid Barkey Wolf is al meer dan 22 jaar BAB (Buitengewoon Ambtenaar 
Burgerzaken). Eerst in Blaricum en later in de overige BEL-gemeenten.  
Hoeveel stellen ze inmiddels getrouwd heeft, weet ze niet. Maar wie veel trouwt, 
heeft veel te vertellen…

‘Tja, hoe werd ik BAB? Eigenlijk toe-
vallig. Aty Lindeman was BAB en zij 
suggereerde op een dag dat ik het “trou-
wen” ook vast leuk zou vinden. Mijn man 
Henri reageerde meteen positief. Ik werd 
benoemd en ben toen meteen in het die-
pe gesprongen… Ik weet ook nog precies 
wie ik toen op 4-4 om 16.00 trouwde; de 
zoon van de hulp van een vriendin. Er 
is in die 22 jaar wel wat veranderd. Zo 
kan een vriend of familielid 24 uur BAB 
zijn. En voor ieder huis, tuin, restaurant 
of waar je maar wilt, kun je een tijdelij-
ke vergunning als trouwlocatie aanvra-
gen. Dan is het even gemeentegrond.  
Ik ben al op heel wat bijzondere plekken 
geweest.’

Heel creatief, soms ietsje te…
‘Soms loopt het niet vlekkeloos; de brui-
degom had een champagne-idee maar de 
flessen lagen in de auto, niet gekoeld. Dat 
werd een lauw spuitfestijn. Of die keer 
op Nederheem, destijds gemeentehuis. 
Nederheem had een groot terras en een 
prachtige tuin, waar je na de plechtigheid 
naar buiten kon. Een keer trouwde ik daar 
een paar, het was behoorlijk koud, maar 
toch gingen ze naar buiten; er werd ge-
speecht, en nog een en nog een, eindeloze 
verhalen. Ik, en ook de gasten, stonden te 
rillen van de kou! De meeste paren zijn 
behoorlijk creatief. Een paar kwam eens 
in een ossenkar, ze stapte pal voor de deur 
uit en de ossen lieten een royaal visite-

kaartje achter. Toen moesten alle gasten 
nog naar binnen dus iedereen in rep en 
roer om alles op te ruimen. Een ander 
echtpaar, hij was Marokkaans, met heel 
veel vrienden en die bleken allemaal hun 
muziekinstrumenten in de auto te heb-
ben. Dat werd een groot muziekfeest! Bij 
elk voorgenomen huwelijk houd ik een 
gesprek met het stel ter kennismaking, 
ze vertellen over hun levens en wat hun 
wensen zijn. Soms klikt het bij het eer-
ste gesprek heel goed. Zo trouwde ik een 
Mexicaanse man en Argentijnse vrouw, 
die hier vier jaar woonden voor zijn werk. 
Dat werden goede vrienden...’ 

Oud, jong, gescheiden en hertrouwd
Echtparen zijn van elke leeftijd of natio-
naliteit. ‘Het leukste is om kinderen van 
je eigen vrienden te trouwen. Daar weet 
je wat meer van en kun je uit eigen ken-
nis putten. Ik bedenk voor elk paar een 
zo persoonlijk mogelijk verhaal met iets 
vrolijks of grappigs. Hoewel, niet altijd. 
Ik trouwde een ouder, eerder van elkaar 
gescheiden, stel. Hun zoon was na de 
scheiding omgekomen en nu trouwden 
ze weer. Dat was een mooie plechtigheid 
met een traantje.’ 

Ingrid vindt het te leuk om te stoppen
Ze gaat dus door met ‘trouwen’. Er is voor 
een BAB geen leeftijdsgrens gesteld. En 
iedereen kan het worden, er is geen op-
leiding voor. 
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Zinkatelier.nl

door Nelliëtte van Wijck
De Blaricumse broers Marco en Jeroen Fokker zijn de trotse eigenaren van Zin-
katelier.nl, opgericht in 2015. Vol passie werken ze met koper, aluminium en zink 
en verwerken deze materialen op talloze manieren, van buitenmeubels tot com-
plete panden. 

‘Wij zijn opgegroeid in de Bijvanck. 
Vanaf het eerste uur, zo rond 1976 zijn 
we er komen wonen. Zoals veel buurt-
vriendjes werden we rond ons 7e jaar lid 
van tennisvereniging LTV de Bijvanck, 
waar we nu nog veel vrienden en leuke 
contacten aan hebben overgehouden. 
Tussentijds zijn we beiden rond 2000 
naar Naarden verhuisd, maar met de 
komst van onze kinderen, de tennis, 
vriendschappen en het hele sociale leven 
zijn wij respectievelijk 10 (Marco) en 8 
(Jeroen) jaar geleden weer lekker terug 
in de Bijvanck komen wonen.’

De broers werken al 25 jaar samen
Hun vader was loodgieter. Als jonge 
mannen gingen Marco en Jeroen met 
hem mee en rolden zo automatisch het 
loodgietersvak in. ‘Ondertussen werken 
wij al 25 jaar samen en hebben we ons 
door verschillende opleidingen en pro-
jecten gespecialiseerd naar “de dakzij-
dige kant”. Toen de mogelijkheid kwam 
om een bedrijfspand te kunnen kopen in 
de Blaricummermeent hebben we samen 
de stap genomen en werd Zinkatelier.nl 
een feit.’ Het bijzondere aan de samen-
werking van de broers is dat ze elkaar 
goed aanvullen op het technische en 
commerciële vlak. ‘In de loop der jaren 
zijn wij er achter gekomen wat wij het 
leukst vinden; zinkwerk. Het is zwaar 
en hard weken maar dat zijn we gewend. 

Als broers zijn we bezig om van Zinka-
telier.nl een succes te maken. Wat gezien 
de volle agenda al aardig lukt.’

Duurzaamheid en uitstraling
‘Doordat de materialen duurzaam zijn en 
daarnaast ook onderhoudsvrij neemt de 
vraag er naar steeds meer toe. Behalve 
dakgoten, dakbedekking of een dakkapel 
is er namelijk veel meer mogelijk met 
deze materialen en wij krijgen dan ook 
steeds meer speciale opdrachten voor 
gevelbekleding en andere toepassingen. 
Zink en koper verkleuren in de loop 
der jaren, hetgeen  de uitstraling alleen 
maar mooier maakt. Maar als je dat niet 
wilt, dan raden wij aluminium aan. We 
merken dat vooral aluminium als dakbe-
dekking en gevelbekleding in opkomst 
is. Het is duurzaam, in veel kleuren 
verkrijgbaar en de fabrikant geeft maar 
liefst 40 jaar kleurgarantie. Behalve da-
ken pakken we er veel dakkapellen mee 
in waardoor die onderhoudsvrij worden.’ 
Naast dakgoten, dakwerk en gevelbedek-
king maken Marco en Jeroen ook stoere 
buitenmeubelen, toonbanken, bars etc. 

Zinkatelier - Blaricum ‘t Gooi
Binnendelta 13 A

1261 WZ Blaricum
(035) 678 15 48,  info@zinkatelier.nl

Het is druk bij Remy

door Jan Greven
Het is druk bij Remy. Als ik de winkel binnen kom, wachten al zes klanten voor 
me op hun beurt. Onder hen een moeder met twee kinderen. Ze vallen me op. 
Ze praten met elkaar maar doen dat iets te luid. Bij u is dat misschien anders, 
maar ik praat in een winkel toch altijd een beetje gedempt. Wat hebben de 
andere klanten met mijn privé besognes te maken? 

Het drietal heeft daar geen enkele moeite 
mee. Ze praten op anderhalf keer het in 
een winkel gebruikelijke volume. Of an-
deren horen wat ze elkaar vertellen, lijkt 
ze niet te interesseren. 
Het is misschien vreemd, maar als ik 
die anderhalf-keer-te-luide luitjes in een 
winkel hoor moet ik altijd denken aan de 
Franse Zonnekoning Lodewijk de Veer-
tiende. Voor Lodewijk bestond het per-
soneel ten paleize niet en hij ging daar 
heel ver in. Zo kon hij zich in zijn slaap-
kamer, broek op de enkels, billen bloot, 
doodgemoedereerd op het toilet laten 
zakken, terwijl zijn bedienden in en uit 
liepen. Voor de Zonnekoning was een 
kamer met bedienden een lege kamer. Zo 
is voor het drietal een winkel met andere 
klanten een lege winkel. De anderen zijn 
er voor hen net zo min als de bedienden 
er waren voor de grote Lodewijk. 

Intussen was het drietal aan de beurt. Er 
moest een taart komen, hoorde ik, want 
het volume bleef staan op anderhalf. Om 
te vervoeren naar Haarlem waar iemand 
van de familie jarig was, hoorde ik. 
Daarom moest het een beetje een stevige 
taart zijn. ‘Welke zou dat moeten zijn?’ , 
vroegen ze aan de mevrouw van Remy. 
‘Tja, dat ligt een beetje aan uw smaak’, 
antwoordde die. ‘Wat vinden jullie, jon-
gens? ‘, vroeg de moeder. Een moeilij-
ke vraag die de jongens ook niet zo 1,2, 

3 wisten te beantwoorden. ‘Wat zijn er 
voor taarten?’, vroeg de moeder. En daar 
kwamen ze langs. Alle taarten van Remy 
op rij. Aan het eind van de opsomming 
keek de mevrouw van Remy met opge-
trokken wenkbrauwen naar de moeder. 
‘Zegt u het maar!’, zeiden die ogen. Het 
was alsof er uit het collectief van wach-
tenden voor de toonbank na al dat getut 
en getreuzel een onhoorbare schreeuw 
opsteeg: ‘Zeg het!’ , zei de schreeuw. 
‘Zeg! Zeg! welke taart jullie mee willen 
nemen naar Haarlem’.

Maar helaas,  de informatie van Re-
my-zijde leidde niet tot besluitvorming.  
Een voor een werden de taarten door 
het drietal onder de loep genomen en 
van kanttekeningen voorzien. Mijn be-
wondering voor de mevrouw van Remy 
verdiepte zich. Ze zei niet : ‘Als u nog 
even verder denkt, help ik intussen een 
andere klant.’ Nee, ze ging even weg (dat 
wel) en kwam terug met nieuwe taarten. 
Toch nog iets nuttigs. Bij haar terug-
komst hing er iets van consensus in de 
lucht. Een Citroen Meringue taartje. In 
de winkel werd bijna geapplaudisseerd. 
Opgelost! Er kon worden afgerekend. 
Daar gingen ze met hun Citroen taartje. 
Op weg naar Haarlem. Nog steeds ander-
half keer te luid. 

Ik houd van dit dorp. 
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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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Binnenkort start de jaarlijkse bladcampagne weer. Deze duurt tot de week voor kerst. Gedurende deze periode ruimen we 
zoveel mogelijk bladeren op. We verwachten dat aan het einde van deze periode de meeste straten weer veilig en schoon 
zijn. Dit is uiteraard ook a ankelijk van de weersomstandigheden. Goed om te weten:
 
n sommige bermen laten we het blad liggen, als natuurlijke bemesting.

Als eerste worden de locaties geveegd waar de vroeg bladverliezende’ bomen staan. Daarna maken we in de rest van de 
gemeente de straten schoon. Om zo efficiënt mogelijk te werken, wordt steeds een aaneengesloten gebied schoongemaakt. 
Op de website lees u de route en wat u zelf kunt doen  inwoners> wegen groen> bladcampagne.

VEGEN EN O RU EN BLADEREN

Op maandag 12 november 2019 organiseert de gemeente Blaricum met het advies-
bureau Over Morgen een bewonersavond over verduurzaming van de Bijvanck. U 
bent van harte welkom vana  19.  uur op het kantoor van de B  Combinatie in 
Eemnes. Het programma start om 20.00 uur. 

Wij informeren u graag over de her-
inrichting van de wijk en over het onder-
zoek naar de mogelijkheden voor 
verduurzaming. Daarnaast gaan we 
met elkaar in gesprek over energie-
oplossingen voor de Bijvanck. 
De Bijvanck wordt de komende jaren in 
zijn totaliteit opgeknapt  vernieuwing 
van de riolering, aanpak van waterover-
last en de reconstructie van wegen. Een 

goed moment  om ook de energie-
voorziening zo ver mogelijk klaar te 
maken voor de toekomst. 

Bureau Over orgen doet momenteel 
onderzoek naar de mogelijkheden om de 
Bijvanck te verduurzamen. oe zou de 
Bijvanck bijvoorbeeld anders verwarmd 
kunnen worden en hoe kan een goede 
infrastructuur aangelegd worden om 

elektrische auto’s op te laden? Wat gaat 
verduurzaming betekenen voor bewo-
ners? De gemeente wil ook graag weten 
hoe u als bewoner wil meedenken over 
de toekomstbestendigheid van de wijk. 

oe wit u betrokken worden? Wat kunt 
u zelf doen om uw woning te verduur-
zamen? Over deze en andere onder-
werpen rondom duurzaamheid willen 
wij graag met u in gesprek. 

De  bewonersavond is een gezamenlijke 
verkenning voor de eerste stappen naar 
een toekomstbestendige en duurzame 
wijk de Bijvanck. 

01 | 18 oktober 2019 | week 42 | Gemeentenieuws

18-10 
2019

GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
erklaan 1 , 12 1 B Blaricum

ostbus 1, 55  Eemnes

elefoon  1  0 5

E-mail  info blaricum.nl

Website  www.blaricum.nl

BEL Combinatie
uidersingel 5, 55 A  Eemnes

elefoon  1  0 5

E-mail  info belcombinatie.nl

Website  www.belcombinatie.nl

a. t m do. van 0 . 0 – 1 .00 uur en

vr. van 0 . 0  1 .00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

1  0 5 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

eldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon  1  0 5

Sociale wijkteams
elefoon  0 5 - 50 1 

E-mail  sociaalwijkteam blaricum.nl

Website  digitaalsociaalpleinhbel.nl

Uitnodiging bewonersavond Verduurzaming Bijvanck

November staat in het teken van Dag van de antelzorg. n uizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren ( BEL) organiseren we op , , 9 en 10 november de Dag van de 

antelzorg. ijdens deze dagen willen we mantelzorgers laten ontzorgen’ 
en zijn er activiteiten op verschillende locaties in de vier gemeenten. ijk op 
www.versawelzijn.nl mantelzorgers dag-van-de-mantelzorg  voor het overzicht.

Graffiti workshop
Graffiti workshop voor jongeren die 
binnen hun gezin te maken hebben met 
een chronische ziekte, handicap 
of ps chiatrische problematiek. We 
nodigen deze jongeren van harte uit 
voor de workshop. Voor wie het wil, 

kan na afloop samen pizza eten en film 
kijken. et is zaterdag 9 november van 
1 . 0 - 19.00 uur bij De cheper onge-
rencentrum D namic Arts, erklaan 29 
in Laren. Aanmelden via 0  12  5  5 
of mgantzert versawelzijn.nl. 

Dag van de Mantelzorg Vrijwilligers van 
het jaar 2019

erman van der Velde en heo chilt-
mans zijn afgelopen vrijdag 11 oktober 
uitgeroepen tot Vrijwilligers van het jaar 
2019’. Deze twee vrijwilligers ruimen 
iedere ochtend het zwerfaval op bij het 

tichtse strand, zodat het strand weer 
schoon is. De aanmoedigingsprijs (vrij-
willigers onder de vijfentwintig jaar) ging 
naar Gerard Visser en naar as den Elzen 
van de reddingsbrigade. ij zijn twee 
onmisbare schakels van de reddings-
brigade. un inzet en betrokkenheid bij 
deze organisatie is groot.

Uit handen van wethouder Gerard noop 
ontvingen erman van der Velde en 

heo chiltmans een prachtige trofee en 
een waardeche ue van  500,-. Gerard 
en as ontvingen een oorkonde en een 
waardeche ue van  250,-. Deze bedra-
gen kunnen de heren naar eigen keuze 
besteden aan een doel dat ten goede 
komt aan de Blaricumse gemeenschap. 

Mantelzorgondersteuning 
eestal kies je er niet bewust voor om mantelzorger te zijn. et overkomt je 

en vaak voelt het vanzelfsprekend. och kan de zorg  op den duur erg zwaar 
worden. Er is ondersteuning mogelijk, op allerlei gebieden. Denk aan emo-
tionele ondersteuning, praktische ondersteuning (invullen van formulieren), 
maar ook dat de zorg even overgenomen kan worden. edewerkers van 
Versa Welzijn kunnen u hierbij helpen. ijk op www.versawelzijn.nl
mantelzorg voor informatie of bel met 0 5  2  11 00. U kunt ook bellen 
met de gemeente via het advies- en informatiepunt  0 5  52  12 . 

Winnaars aanmoedigingsprijs 2019

Winnaars vrijwilligers 2019

Hooravond GVVP Oude 
Dorp Noord op maandag 
11 november 2019 van 
20.00 tot 22.30 uur in de 
raadszaal te Blaricum

De gemeente Blaricum hee  op  juni jl. een inloop-
avond over verkeersmaatregelen in het oude dorp 
noord georganiseerd. Deze maatregelen komen voort 
uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, zoals 
in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. De 
maatregelen zijn op verzoek van de gemeenteraad 
uitgewerkt met een klankbordgroep.

et presidium heeft besloten tot het houden van een 
hooravond inzake het GVV  Oude Dorp Noord op maan-
dag 11 november 2019 van 20.00 tot 22. 0 uur in de 
raadszaal te Blaricum.

et doel van de hooravond is het horen van opva ngen 
van inwoners inzake de uitwerking van de vijf verkeers-
maatregelen voor dit deel van het dorp, zodat de raad 
zich kan laten informeren over het draagvlak voor deze 
maatregelen en dit kan meewegen bij de uiteindelijke 
vaststelling van het Voorlopige Ontwerp in begin 2020.

eder blok start met een korte toelichting (ma imaal  
5 minuten) vanuit ambtelijke zijde en een korte 
toelichtende reactie (ma imaal 5 minuten) vanuit de 
klankbordgroep. Daarna bestaat de mogelijkheid voor 
inwoners om hun reactie te geven op de betreffende 
maatregel. Ook hiervoor is 5 minuten per inspreker 
beschikbaar, zodat de bijdragen beperkt en gericht kun-
nen zijn. 

edereen, die aanwezig wil zijn, wordt verzocht zich 
v r dinsdag 5 november via de griffie aan te melden 
(griffier blaricum.nl). 
Daarbij dient aangegeven te worden of de inwoner als 
toehoorder of als inspreker aanwezig wenst te zijn. 

Van insprekers wordt gevraagd aan te geven naar aanlei-
ding van welke maatregelen hij zij wenst te spreken. er 
inspreker kan er over n maatregel worden gesproken.

eer informatie over het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan, zie  h ps www.blaricum.nl inwoners

rojecten 2 verkeersmaatregelen oude dorp Noord
Blaricum

AANGEVRAAGDE 
O GEV NG VERGUNN NGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   astoor de ae erweg 10, 12 1 GN, het 
vellen van twee bomen, ingekomen  

0 september 2019
   Dr. Catzlaan 2 , 12 1 C , het bouwen van 

nieuwe garage, ingekomen  oktober 2019
   tichtseweg 1, 12 1 A, het bouwen van 

vijfentwintig nieuwbouwwoningen, ingeko-
men  oktober 2019

   uiderzeedreef , 12 2 AE, het plaatsen 
van een erfafscheiding, ingekomen  okto-
ber 2019

   armsen van der Beeklaan 19, 12 2 A , 
het plaatsen van een erfafscheiding, inge-
komen 9 oktober 2019

   Driftlaan 2 , 12 1 , het aanleggen van 
een inrit, ingekomen 9 oktober 2019

   Rongen 1 , 12 1 VC, het bouwen van een 
fietsenschuur, ingekomen 10 oktober  
2019

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

VERLEENDE O GEV NG VERGUNN NGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   weede olenweg , 12 1 A, het wijzigen en plaatsen van 
dakkapellen en het veranderen van de dakbedekking, verzon-
den 2  september 2019

   chapendrift 5, 12 1 , het verhogen van de nokhoogte 
van de woning, verzonden 2  september 2019

   chapendrift , 12 1 , het gedeeltelijk veranderen van de 
woning en het plaatsen van een overkapping en een zwembad, 
verzonden 2  september 2019

   Oud uizerweg , 12 1 BD, het vellen van zes bomen waarvan 
vijf vergunningsvrij (herplantplicht), verzonden op 1 oktober 
2019

   eideweg 5a, 12 1 G , het plaatsen van een nieuwe toegangs-
poort, verzonden  oktober 2019

   Dorpsstraat 2, 12 1 E , het plaatsen van een uithangbord, 
verzonden  oktober 2019

   oloniepad 1, 12 1 CW, het vellen van n boom  
(herplantplicht), verzonden  oktober 2019

   Nabij orte Bergweg 1 (kadastraal perceel  E 0 0), 12 1 A, 
het vellen van n boom, verzonden op  oktober 2019

   Oude uizerweg , 12 1 BD, het vergroten van de dakkapellen 
en het wijzigen van de constructie, verzonden op 9 oktober 2019

   rins endriklaan 1, 12 1 A , het vellen van n boom, ver-
zonden 1  oktober 2019

egen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking ( verzenddatum) van het betreffende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders. nformatie over de bezwaarprocedure kunt u 
vinden op de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de 
balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan 
(bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 

idden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, ostbus 1 005, 500 DA Utrecht.
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edere dinsdag  in de oneven 

weken  in het BEL-kantoor, 

uidersingel 5 in Eemnes. ijk 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

an onderstaande publicaties kunt u geen rechten ont-
lenen. 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

GE EEN EL E 
BE END A NGEN D G AAL

Deel uw ervaringen over de Blaricumse kermis! 

De Blaricumse kermisdagen vonden plaats van zaterdag 1  augustus 
tot en met woensdag 21 augustus 2019. Wij zijn benieuwd naar uw 
mening hierover. Deel dit met ons via de digitale en uete. Uiteraard 
horen wij graag wat beter kan, maar we leren ook van punten die 
goed zijn gegaan. ositieve reacties zijn dus zeer welkom.

ot en met 2  oktober 2019 kunt u via deze link de vragenlijst 
invullen  www.bit.l Blaricum ermis
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Binnenkort start de jaarlijkse bladcampagne weer. Deze duurt tot de week voor kerst. Gedurende deze periode ruimen we 
zoveel mogelijk bladeren op. We verwachten dat aan het einde van deze periode de meeste straten weer veilig en schoon 
zijn. Dit is uiteraard ook a ankelijk van de weersomstandigheden. Goed om te weten:
 
n sommige bermen laten we het blad liggen, als natuurlijke bemesting.

Als eerste worden de locaties geveegd waar de vroeg bladverliezende’ bomen staan. Daarna maken we in de rest van de 
gemeente de straten schoon. Om zo efficiënt mogelijk te werken, wordt steeds een aaneengesloten gebied schoongemaakt. 
Op de website lees u de route en wat u zelf kunt doen  inwoners> wegen groen> bladcampagne.

VEGEN EN O RU EN BLADEREN

Op maandag 12 november 2019 organiseert de gemeente Blaricum met het advies-
bureau Over Morgen een bewonersavond over verduurzaming van de Bijvanck. U 
bent van harte welkom vana  19.  uur op het kantoor van de B  Combinatie in 
Eemnes. Het programma start om 20.00 uur. 

Wij informeren u graag over de her-
inrichting van de wijk en over het onder-
zoek naar de mogelijkheden voor 
verduurzaming. Daarnaast gaan we 
met elkaar in gesprek over energie-
oplossingen voor de Bijvanck. 
De Bijvanck wordt de komende jaren in 
zijn totaliteit opgeknapt  vernieuwing 
van de riolering, aanpak van waterover-
last en de reconstructie van wegen. Een 

goed moment  om ook de energie-
voorziening zo ver mogelijk klaar te 
maken voor de toekomst. 

Bureau Over orgen doet momenteel 
onderzoek naar de mogelijkheden om de 
Bijvanck te verduurzamen. oe zou de 
Bijvanck bijvoorbeeld anders verwarmd 
kunnen worden en hoe kan een goede 
infrastructuur aangelegd worden om 

elektrische auto’s op te laden? Wat gaat 
verduurzaming betekenen voor bewo-
ners? De gemeente wil ook graag weten 
hoe u als bewoner wil meedenken over 
de toekomstbestendigheid van de wijk. 

oe wit u betrokken worden? Wat kunt 
u zelf doen om uw woning te verduur-
zamen? Over deze en andere onder-
werpen rondom duurzaamheid willen 
wij graag met u in gesprek. 

De  bewonersavond is een gezamenlijke 
verkenning voor de eerste stappen naar 
een toekomstbestendige en duurzame 
wijk de Bijvanck. 
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
erklaan 1 , 12 1 B Blaricum

ostbus 1, 55  Eemnes

elefoon  1  0 5

E-mail  info blaricum.nl

Website  www.blaricum.nl

BEL Combinatie
uidersingel 5, 55 A  Eemnes

elefoon  1  0 5

E-mail  info belcombinatie.nl

Website  www.belcombinatie.nl

a. t m do. van 0 . 0 – 1 .00 uur en

vr. van 0 . 0  1 .00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

1  0 5 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

eldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon  1  0 5

Sociale wijkteams
elefoon  0 5 - 50 1 

E-mail  sociaalwijkteam blaricum.nl

Website  digitaalsociaalpleinhbel.nl

Uitnodiging bewonersavond Verduurzaming Bijvanck

November staat in het teken van Dag van de antelzorg. n uizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren ( BEL) organiseren we op , , 9 en 10 november de Dag van de 

antelzorg. ijdens deze dagen willen we mantelzorgers laten ontzorgen’ 
en zijn er activiteiten op verschillende locaties in de vier gemeenten. ijk op 
www.versawelzijn.nl mantelzorgers dag-van-de-mantelzorg  voor het overzicht.

Graffiti workshop
Graffiti workshop voor jongeren die 
binnen hun gezin te maken hebben met 
een chronische ziekte, handicap 
of ps chiatrische problematiek. We 
nodigen deze jongeren van harte uit 
voor de workshop. Voor wie het wil, 

kan na afloop samen pizza eten en film 
kijken. et is zaterdag 9 november van 
1 . 0 - 19.00 uur bij De cheper onge-
rencentrum D namic Arts, erklaan 29 
in Laren. Aanmelden via 0  12  5  5 
of mgantzert versawelzijn.nl. 

Dag van de Mantelzorg Vrijwilligers van 
het jaar 2019

erman van der Velde en heo chilt-
mans zijn afgelopen vrijdag 11 oktober 
uitgeroepen tot Vrijwilligers van het jaar 
2019’. Deze twee vrijwilligers ruimen 
iedere ochtend het zwerfaval op bij het 

tichtse strand, zodat het strand weer 
schoon is. De aanmoedigingsprijs (vrij-
willigers onder de vijfentwintig jaar) ging 
naar Gerard Visser en naar as den Elzen 
van de reddingsbrigade. ij zijn twee 
onmisbare schakels van de reddings-
brigade. un inzet en betrokkenheid bij 
deze organisatie is groot.

Uit handen van wethouder Gerard noop 
ontvingen erman van der Velde en 

heo chiltmans een prachtige trofee en 
een waardeche ue van  500,-. Gerard 
en as ontvingen een oorkonde en een 
waardeche ue van  250,-. Deze bedra-
gen kunnen de heren naar eigen keuze 
besteden aan een doel dat ten goede 
komt aan de Blaricumse gemeenschap. 

Mantelzorgondersteuning 
eestal kies je er niet bewust voor om mantelzorger te zijn. et overkomt je 

en vaak voelt het vanzelfsprekend. och kan de zorg  op den duur erg zwaar 
worden. Er is ondersteuning mogelijk, op allerlei gebieden. Denk aan emo-
tionele ondersteuning, praktische ondersteuning (invullen van formulieren), 
maar ook dat de zorg even overgenomen kan worden. edewerkers van 
Versa Welzijn kunnen u hierbij helpen. ijk op www.versawelzijn.nl
mantelzorg voor informatie of bel met 0 5  2  11 00. U kunt ook bellen 
met de gemeente via het advies- en informatiepunt  0 5  52  12 . 

Winnaars aanmoedigingsprijs 2019

Winnaars vrijwilligers 2019

Hooravond GVVP Oude 
Dorp Noord op maandag 
11 november 2019 van 
20.00 tot 22.30 uur in de 
raadszaal te Blaricum

De gemeente Blaricum hee  op  juni jl. een inloop-
avond over verkeersmaatregelen in het oude dorp 
noord georganiseerd. Deze maatregelen komen voort 
uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, zoals 
in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. De 
maatregelen zijn op verzoek van de gemeenteraad 
uitgewerkt met een klankbordgroep.

et presidium heeft besloten tot het houden van een 
hooravond inzake het GVV  Oude Dorp Noord op maan-
dag 11 november 2019 van 20.00 tot 22. 0 uur in de 
raadszaal te Blaricum.

et doel van de hooravond is het horen van opva ngen 
van inwoners inzake de uitwerking van de vijf verkeers-
maatregelen voor dit deel van het dorp, zodat de raad 
zich kan laten informeren over het draagvlak voor deze 
maatregelen en dit kan meewegen bij de uiteindelijke 
vaststelling van het Voorlopige Ontwerp in begin 2020.

eder blok start met een korte toelichting (ma imaal  
5 minuten) vanuit ambtelijke zijde en een korte 
toelichtende reactie (ma imaal 5 minuten) vanuit de 
klankbordgroep. Daarna bestaat de mogelijkheid voor 
inwoners om hun reactie te geven op de betreffende 
maatregel. Ook hiervoor is 5 minuten per inspreker 
beschikbaar, zodat de bijdragen beperkt en gericht kun-
nen zijn. 

edereen, die aanwezig wil zijn, wordt verzocht zich 
v r dinsdag 5 november via de griffie aan te melden 
(griffier blaricum.nl). 
Daarbij dient aangegeven te worden of de inwoner als 
toehoorder of als inspreker aanwezig wenst te zijn. 

Van insprekers wordt gevraagd aan te geven naar aanlei-
ding van welke maatregelen hij zij wenst te spreken. er 
inspreker kan er over n maatregel worden gesproken.

eer informatie over het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan, zie  h ps www.blaricum.nl inwoners

rojecten 2 verkeersmaatregelen oude dorp Noord
Blaricum

AANGEVRAAGDE 
O GEV NG VERGUNN NGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   astoor de ae erweg 10, 12 1 GN, het 
vellen van twee bomen, ingekomen  

0 september 2019
   Dr. Catzlaan 2 , 12 1 C , het bouwen van 

nieuwe garage, ingekomen  oktober 2019
   tichtseweg 1, 12 1 A, het bouwen van 

vijfentwintig nieuwbouwwoningen, ingeko-
men  oktober 2019

   uiderzeedreef , 12 2 AE, het plaatsen 
van een erfafscheiding, ingekomen  okto-
ber 2019

   armsen van der Beeklaan 19, 12 2 A , 
het plaatsen van een erfafscheiding, inge-
komen 9 oktober 2019

   Driftlaan 2 , 12 1 , het aanleggen van 
een inrit, ingekomen 9 oktober 2019

   Rongen 1 , 12 1 VC, het bouwen van een 
fietsenschuur, ingekomen 10 oktober  
2019

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

VERLEENDE O GEV NG VERGUNN NGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   weede olenweg , 12 1 A, het wijzigen en plaatsen van 
dakkapellen en het veranderen van de dakbedekking, verzon-
den 2  september 2019

   chapendrift 5, 12 1 , het verhogen van de nokhoogte 
van de woning, verzonden 2  september 2019

   chapendrift , 12 1 , het gedeeltelijk veranderen van de 
woning en het plaatsen van een overkapping en een zwembad, 
verzonden 2  september 2019

   Oud uizerweg , 12 1 BD, het vellen van zes bomen waarvan 
vijf vergunningsvrij (herplantplicht), verzonden op 1 oktober 
2019

   eideweg 5a, 12 1 G , het plaatsen van een nieuwe toegangs-
poort, verzonden  oktober 2019

   Dorpsstraat 2, 12 1 E , het plaatsen van een uithangbord, 
verzonden  oktober 2019

   oloniepad 1, 12 1 CW, het vellen van n boom  
(herplantplicht), verzonden  oktober 2019

   Nabij orte Bergweg 1 (kadastraal perceel  E 0 0), 12 1 A, 
het vellen van n boom, verzonden op  oktober 2019

   Oude uizerweg , 12 1 BD, het vergroten van de dakkapellen 
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   rins endriklaan 1, 12 1 A , het vellen van n boom, ver-
zonden 1  oktober 2019

egen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken na bekendmaking ( verzenddatum) van het betreffende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders. nformatie over de bezwaarprocedure kunt u 
vinden op de gemeentelijke website.

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de 
balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan 
(bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 

idden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, ostbus 1 005, 500 DA Utrecht.
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an onderstaande publicaties kunt u geen rechten ont-
lenen. 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

GE EEN EL E 
BE END A NGEN D G AAL

Deel uw ervaringen over de Blaricumse kermis! 

De Blaricumse kermisdagen vonden plaats van zaterdag 1  augustus 
tot en met woensdag 21 augustus 2019. Wij zijn benieuwd naar uw 
mening hierover. Deel dit met ons via de digitale en uete. Uiteraard 
horen wij graag wat beter kan, maar we leren ook van punten die 
goed zijn gegaan. ositieve reacties zijn dus zeer welkom.

ot en met 2  oktober 2019 kunt u via deze link de vragenlijst 
invullen  www.bit.l Blaricum ermis
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Sluitende meerjarenbegroting
Er is sprake van een begroti ngsoverschot in drie van de vier komende jaren. et jaar 
2022 laat nu nog een tekort zien. Dit is echter geen probleem aangezien een jaar 
later weer sprake is van een begroti ngsoverschot. Daardoor kan gesteld worden dat 
de meerjarenbegroti ng sluitend is.

De begroti ng 2020 geeft  verder invulling aan de opgaven waar het college zich voor 
gesteld ziet. Deze opgaven zijn vastgelegd in het collegeprogramma Blaricum een 
zelfstandig en authenti ek dorp in het Gooi dat op 19 juni 201  is vastgesteld. 

De komende jaren wordt onder andere e tra aandacht gegeven aan  
  Vasthouden aan een goed bestuurde en zelfstandige gemeente Blaricum. 
  et een transparante bestuurssti jl streven naar een zo breed mogelijk draagvlak. 
  eer inspelen op maatschappelijke initi ati even. Niet aangeven waarom dingen 
niet kunnen, maar positi ef meedenken en waarderen.
  De sociale cohesie in ons dorp is erg belangrijk. Daarom gaan we de sociale en 
culturele eigenheden en f sieke kenmerken behouden en versterken.

Ook blijft  het voor het college belangrijk om opti male aandacht voor de primaire 
dienstverlening zoals die door de inwoners dagelijks wordt ervaren zeer belangrijk. 
Daarnaast wordt  vooral gewerkt aan het behoud van het dorpse karakter, aan het 
geven van kwaliteitsimpulsen aan de centrumgebieden en aan het sti muleren van 
ontmoeti ngen.

Met trots presenteert het college zijn begroti ng voor het jaar 2020. Ondanks de tegenvallende cijfers in de meicirculaire is er 
sprake van een solide en sluitende meerjarenbegroti ng 2020 - 2023. Met deze begroti ng is het  mogelijk om veel van de wensen  
tot uitvoer te brengen, wel moeten wij heel goed blijven lett en op onze uitgaven. De gemeente Blaricum staat de komende jaren 
voor grote uitdagingen waarvan de impact onzeker is. Daarbij denken we aan grotere infrastructurele projecten, duurzaam 
bouwen, de toenemende kosten van het Sociaal Domein en de plannen voor integrale verbetering van de fysieke leefomgeving.

Wij blijven  de komende jaren zoals af-
gesproken in het coaliti eakkoord streven 
naar gelijkblijvende woonlasten voor onze 
inwoners. Hiervoor verlagen wij het OZB-
tarief met hetzelfde  percentage als het 
percentage van de sti jging van  uw 
woningwaarde. Wel zijn we door een 
sterke toename van de kosten  genood-
zaakt om een infl ati ecorrecti e van 2% toe 
te passen op de gemeentelijk heffi  ngen.

Zoals gezegd zullen wij goed blijven lett en op de uitgaven. We zullen welover-
wogen keuzes maken voor ons dorp. U kunt ervan uitgaan dat het publiek geld 
goed besteed wordt en blijft . Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente 
met deze begroti ng verder bouwt aan een goed bestuurde en zelfstandige 
gemeente Blaricum, met een gezamenlijk ambtenarenapparaat met Eemnes en 
Laren: de BEL Combinati e. 
Blaricum, een zelfstandig, authenti ek dorp in het Gooi! 

Namens het college van burgemeester en wethouders,
Anne-Marie Kennis, Wethouder Financiën

Begroting gemeente Blaricum 2020

lk jaar stelt de gemeente de begroti ng vast.  In de begroti ng voor het jaar 2020 staan de opbrengsten (baten) en kosten (lasten) voor het komende jaar. Daarnaast gee   
de begroti ng een doorkijk naar de jaren 2021 tot en met 2023. De gemeenteraad zal de programmabegroti ng 2020 in zijn vergadering van  november 2019 bespreken en 
er een besluit over nemen. 

Meerjarenbegroting	2020-2023	 Begroting	 Begroting	 Begroting	 Begroting	
		 2020	 2021	 2022	 2023	

	Opbrengsten	(baten)		 32.592.700	 32.386.600	 31.846.900	 22.843.400	
	Kosten	(lasten)		 32.316.400	 32.161.400	 32.002.500	 22.624.300	
Begotingsresultaat	 276.300	 225.200	 -155.600	 219.100	

 

De totale kosten (lasten) van de gemeente Blaricum bedragen €32,3 miljoen. De 
kosten zijn behoorlijk verschillend en bestaan onder andere uit:

  De kosten in de openbare ruimte, 
waaronder wegen, openbaar groen en 
afschrijvingen van investeringen.
  aatschappelijke opgaven binnen 
het sociaal domein, waartoe behoort 
alles wat te maken heeft  met zorg en 
ondersteuning van inwoners, jongeren, 
ouderen, mensen met een beperking 
en mensen die moeilijk aan het werk 
kunnen komen of werkeloos zijn 
geworden.

  ubsidies en bijdragen aan verschil-
lende instanti es 
  De salariskosten en de kosten van de 
ambtelijke uitvoeringsorganisati e (de 
BEL Combinati e). n de begroti ng ziet u 
het overzicht van de kosten, deze zijn 
per programma gepresenteerd. 

Begroting in één oogopslag: 
de kosten

De kosten 2019
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  D e entree en ac tiviteiten 
        w ord en aangeb od en d oor d e gemeenten 
          van B laric um,  E emnes en L aren.
          T oegang en d eelname is gratis. 

    Restaurant Puur S maec k serveert 
        heerlij ke hap j es en d rankj es tegen 
       een kleine ve       een kleine vergoed ing.

   G oed e raad :  trek w arme kleren aan 
  en neem j e zaklamp  mee!

Kinderboerderij & NME centrum Het Spookbos   |   26 oktober 2019    |    17.30 - 21.00    |    Goyergracht-Zuid 3A 3755 MX Eemnes    |    administratie@spookbos.nl

D oe d e lic hten uit,  laat het d onker d onker 
en kom naar d e N ac ht van d e N ac ht 
op  2 6  oktob er in Het S p ookb os.

W ij  organiseren samen met d e 
B E L - G emeenten een  leerzame,  sp annend e,  
c reatieve,  d uurzame,  griezelige en vooral 
leuke avond  voor alle leef tij d en.leuke avond  voor alle leef tij d en.

Z o kun j e ond er and ere een sp eurtoc ht maken,  
is er een nac htd ierenc irc uit,  
kan j e gesc hminkt w ord en,  mag j e een 
nac htritj e maken op  d e p ony,  is er een 
muzikale vertelling en kun j e uilenb allen 
uitp luizen. L euk en leerzaam voor ied ereen!

VVergeet niet langs te gaan b ij  d e lieve 
heksen in het b os,  d ie een heerlij k d rankj e b rouw en...

Nacht van de 
         Nacht 2019

De totale opbrengsten (baten) van de gemeente Blaricum bedragen €32,6 miljoen. 
De inkomsten bestaan uit: gemeentelijke belasti ngen, algemene uitkering uit het 
gemeentefonds en  overige eigen inkomsten die door  de gemeente ingezet worden 
voor alle eerder genoemde zaken. 

Ook ontvangt de gemeente opbrengsten waarbij het vast ligt waar de gemeente het 
geld aan moet besteden. Dit zijn zogeheten doelheffi  ngen, oft ewel heffi  ngen die 
bedoeld zijn om bepaalde gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden 
hiervan zijn de rioolheffi  ng, de afvalstoff enheffi  ng maar ook de leges voor paspoor-
ten en rijbewijzen. 

Deze doelheffi  ngen mogen niet meer opbrengen dan wat de taken kosten, oft ewel 
de gemeente mag hier geen winst op maken. Ook ontvangt de gemeente specifi eke 
doeluitkeringen vanuit het Rijk. Dit mag alleen uitgegeven worden aan specifi eke 
taken zoals bijvoorbeeld onderwijsachterstand. Als de gemeente hiervan geld over-
houdt moet dit terug naar het Rijk. 

Begroting in één oogopslag: 
de opbrengsten

Woonlasten inwoners
Om het nieuwe OZB-percentage te berekenen hebben we rekening gehouden met 
de verwachte waardesti jging van woningen en niet-woningen. Wij willen de on-
roerende zakenbelasti ng voor onze inwoners in deze vier jarige Collegeperiode zo 
gelijk mogelijk houden. Hiervoor gaan wij het OZB-tarief voor 2020  verlagen met 
de (gemiddelde) waardesti jging van de woningen in onze gemeente. 

Wel hebben wij in de kosten en daarmee ook in de opbrengsten van de lokale 
lasten rekening gehouden met een infl ati ecorrecti e van 2% zoals we die in de BEL-
gemeenten momenteel hanteren. 

Waar vind ik alle informatie?
De programmabegroti ng 2020 ligt ter inzage tot aan de behandeling 
door de gemeenteraad. Dit op grond van arti kel 190, lid 2 Gemeente-
wet. 

U kunt de stukken inzien bij de recepti e in het gemeentehuis en in de 
hal van de BEL Combinati e. Of kijk op www.blaricum.nl (Bestuur > 
Gemeenteraad > Vergaderingen > Raadsvergadering 5 november 
2019).

TIP! Alti jd al willen weten hoe de gemeente Blaricum er voor staat op 
gemeentelijke thema’s als fi nanciën, duurzaamheid en jeugd, of de 
cijfers van Blaricum willen vergelijken met die van andere gemeenten 
of het gemiddelde in Nederland? Bezoek hiervoor de website 
waarstaatjegemeente.nl!

De opbrengsten 2019
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de gemeente mag hier geen winst op maken. Ook ontvangt de gemeente specifi eke 
doeluitkeringen vanuit het Rijk. Dit mag alleen uitgegeven worden aan specifi eke 
taken zoals bijvoorbeeld onderwijsachterstand. Als de gemeente hiervan geld over-
houdt moet dit terug naar het Rijk. 
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De opbrengsten 2019
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Brandweer wil kazerne delen 
U kent de brandweer natuurlijk van de rode brandweerauto’s. 
De kazerne waar ze vandaan komen is meestal minder bekend. 

Dit gebouw, dat letterlijk en figuurlijk, 
midden in de gemeenschap staat, gaat 
Brandweer Gooi en Vechtstreek breder 
inzetten voor de veiligheid in Blaricum. 
Hiervoor is brandweerpost Blaricum op 
zoek naar nieuwe ideeën. En daar heb-
ben ze uw hulp bij nodig! Met uw kennis 
van Blaricum kunt u een bijdrage leve-
ren aan de ontwikkeling van de nieuwe 
veiligheidsfunctie voor de brandweer- 
kazerne. 
Meld u daarom aan via Wijkgerichte 
post@brandweergooivecht.nl en kom op 
30 oktober om 19.00 uur naar de inloop-
avond op de brandweerkazerne, Singel 
15a. 
Voor meer informatie kijk op https://
www.facebook.com/BrandweerBlaricum/

Programma
19.00 uur Inloop
19.30 uur  Welkom en rondleiding
20.00 uur Start activiteiten 
21.00 uur  Start brainstormsessies
21.30 uur  Afsluiting

Familieberichten
Overleden
02-10-2019  Joseph Hendrikus Eijpe, 

geboren 23-02-1947

Geboren
29-08-2019 Naomi Nina Chin-Sue
29-08-2019  Scottie Anna Sophia 

Waaijenberg
31-08-2019 Mirthe van den Born
04-09-2019 Willem Jan Gerrit Baas
05-09-2019 Benja Bakvis
09-09-2019 Miran Ahiboz
09-09-2019 Boran Ahiboz
11-09-2019  Tijs Frans Albert  

van der Veen
16-09-2019 Guusje Hol
18-09-2019 Bram van Rossum
21-09-2019 Tess Amy de Beer
23-09-2019 Alexander Schilt

Huwelijken/partnerschap
06-09-2019  Marco van Nek en 

Christina Wietske Dijkstra

Colofon
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Dorpsagenda

WELZIJN/ CULTUUR
BasBEL 6 nov en 4 dec van 15.00-
17.00 uur borreluurtje met spelletjes in 
De Bongerd, JHR. Roellaan in Eemnes. 
De borrel is voor leden van de senioren-
vereniging BasBEL en hun introducees. 
Mensen kunnen zo nodig thuis opge-
haald worden. www.basbel.nl
Lezing Het ontstaan van het Gooi-
se landschap en de ondergrond van 
Blaricum door drs. Sander Koopman 
op 5 nov 20.00 uur, Historische Kring 
Blaricum Brinklaan 4. U leert hoe het 
Gooise landschap vooral is ontstaan tij-

dens de laatste twee ijstijden 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. Blaricum 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,-. 
Frans Ruijter vertelt over Blaricum 
(Oost) toen en nu tijdens deze lezing 

op don 14 nov bij de Historische Kring 
Blaricum vertelt Frans Ruijter meer 
over Blaricum waarbij hij zich deze 
avond richt op het oostelijke gedeelte 
van het dorp. Dit is het gedeelte van 
Blaricum dat ligt tussen de Stachou-
werweg, Fransepad, Meentzoom en de 
Schapendrift. Zowel over de huizen die 
er staan als de bewoners die er wonen en 
gewoond hebben is veel te vertellen. De 
hilarische verhalen worden ondersteund 
met beelden van toen en nu. Aanmelden 
www.volksuniversiteithetgooi.nl
Taalcafé Blaricum iedere woensdag-

ochtend (behalve in de schoolvakanties) 
tussen 10.30-12.00 uur Het Taalcafé in 
De Malbak; open voor bezoekers die de 
Nederlandse taal met elkaar willen oe-
fenen. Wilt u beter Nederlands spreken? 
Wilt u nieuwe mensen ontmoeten van 
andere nationaliteiten? Kennis maken 
met andere culturen? Nieuwe woorden 
leren, nieuwe begrippen ontdekken? 
Wilt u verhalen vertellen aan anderen 
over uw thuisland, tradities en uw favo-
riete gerechten? Dan bent u van harte 
welkom. 

Te hard op de Prins Hendriklaan

Op de Prins Hendriklaan rijdt het merendeel van de auto’s en vrachtwagens 
harder dan 50 km en een groot deel hiervan zelfs harder dan 65 km. Zelfs harder 
dan 100 km is helaas geen uitzondering ….

De Koningsbuurt vraagt hier bij de Provincie al tijden aandacht voor, zonder resul-
taat. Nu onderneemt de buurt zelf acties; samen met Veilig Verkeer Nederland plak-
ken ze stickers met ‘ 50 dank u’, attenderen ze bestuurders op hun snelheid en doen 
snelheidsmetingen. 

Laurien meet de snelheid van de voorbijrazende auto’s op de Prins Hendriklaan

Kent u deze nog?
Lachen in Het 
Vitus 
In de jaren ’90 zat heel Nederland op 
zaterdagavond aan de buis gekluisterd 
om mee te genieten van en vooral te la-
chen om de escapades in restaurant In 
de Vlaamsche Pot. 

De wat klunzige kelner Frits, helemaal 
dol op serveerster Dirkje, eigenaar Karel 
en zijn vriend kok Lucien en alle pas-
serende gasten. Naast de televisieserie 
heeft schrijver Haye van der Heyden ook 
gezorgd voor een toneelversie van deze 
hilarische serie; op de planken in Het Vi-
tus door Toneelvereniging Blaricum op 
14, 15 en 16 november. 
Het wordt televisiekijken op zijn best, aan-
gestuurd door Frits en Dirkje, die de af-
standsbediening met hun leven bewaken... 
Kaarten à  € 9,- via http://
toneelverenigingblaricum.nl/kaarten.php

The Blues 
Brothers Tribute 
Band

Zaterdag 26 oktober in Het Vitus 
een optreden van The Blues Brothers 
Tribute Band.

Met in het voorprogramma de zangers 
Rodney en Christiaan. Aanvang 21.00 uur, 
einde 02.00 uur. Entree € 25,-.

Dresscode
Blues Brothers of disco
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