
Ransuilen
Inmiddels zijn het vaste bewoners van ons dorp geworden; de ransuilen (Srix 
otus).  Opvallend aan het uiterlijk van de ransuil zijn met name de lange oorplui-
men. Prachtig te zien op deze foto.

Een ransuil heeft een lengte van zo’n 35-
37 cm, een spanwijdte van 84-95 cm en 
wordt 10-15 jaar oud. De ogen zijn oran-
je-geel en het verenkleed is aan de bo-
venzijde roestgeel met zwartbruine vlek-

ken en strepen, verder is de uil grijsbruin 
gevlekt en gestreept. Net als de meeste 
uilen is ook de ransuil vooral actief als 
het donker is en jaagt dan op knaagdie-
ren en rustende vogels.
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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.

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
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lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
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GOOMEERZIT van twee minuten  op
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boven water krijg je oog voor detail, je
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schoonheid van je eigen dorp, waar nog
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je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
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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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TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
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lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
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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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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.
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Mathijs Storm en Health Center FIT in
aan de Meentweg in Blaricum is er in
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opgezet ter voorbereiding van de
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zondag, 4 januari. Henk vertelt over zijn
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‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
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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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by Joost

ACUPUNCTUUR
IN DE LLOODS

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

ACUPUNCTUUR
IN DE LLOODS

ARTPUNCTUUR.NL
06 29 601 877

Blaricumse kunst 
raakt je!

In verband met het 15-jarig bestaan 
van de Atelierroute Blaricum pakken 
net op de valreep van dit jaar 25 Bla-
ricumse kunstenaars nog een keer uit 
met een gezamenlijke expositie. Onder 
het motto ‘Blaricumse kunst raakt je!’ 
heeft de pop-up galerie tot doel inspi-
ratie te geven voor leuke persoonlijke 
cadeaus voor de komende feestdagen.

Elke kunstenaar heeft daartoe de uitda-
ging meegekregen betaalbare kunstwerk-
jes van maximaal 15x15x15 cm te ma-
ken. Het wordt weer een zeer gevarieerde 
expositie, met schilderijen, beelden, 
glasobjecten, papierkunst, keramiek, fo-
tocollages, mixed media en sieraden. 

Hetzelfde succesvolle concept van vorig 
jaar, met een andere mix aan kunste-
naars

Informatie
Zaterdag 23 en zondag 24 november van 
12.00-19.00 uur, Atelier Liek-art, Nool-
seweg 1 (parkeren op Oranjeweitje). 
Voor de deelnemende kunstenaars zie 
‘exposities’ op www.liek-art.com en op 
www.kunstenaarsblaricum.nl. 

Van Bernstein tot Zamfi r  

door Sybert Blijdenstein
Op de Atelier Route spraken we met dorpsgenoot Karen Simberg - altvioliste uit 
Amerika, vanaf 1975 in ons land - over haar leven met muziek. 

Waarom Blaricum? Karen: ‘In 1981 reed 
ik over de Blaricummerheide voor een 
platenopname in de Sound Push Studio’s, 
en dacht meteen: hier wil ik wonen.’ Nu, 
jaren later, geniet ze dagelijks nog van 
de mooie natuur. Wandelend door bos en 
hei. Van dorp tot dorp.        

Jeugd 
Karen is geboren en getogen in Flint 
(Michigan), stad van General Motors. 
In het gebied van de Motown-music. 

Samen met haar twee broertjes groeide 
ze op in een warm gezin, waar veel ge-
zongen werd. Haar moeder had Engels 
en Schots bloed, met folksongs en ‘the 
fi ddle’. Vaders familie, Zimberg, stam-
de uit Oost-Pruisen. Hij was geliefd in 
de gemeenschap. Naast zijn werk was 
hij director van grote stadsconcerten, 
tweemaal per jaar. Hij hield van opera 
en zong. Speelde trombone. Muziek was 
thuis geen verplichting. Fijne herinne-
ringen heeft ze ook aan de zomer-hut 
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

De koningsvaren    
    
Daar staat hij dan, in de tuin, 35 
jaar oud. Zijn grote mantel, met 
een doorsnee van drie meter, raakt 
het water van de vijver, waar hij 
hoog bovenuit toornt. Kan 150 jaar 
oud worden. Als soort blijkt hij 
al meer dan 300 miljoen jaar oud 
te zijn. Onveranderd. De perfecte 
plant. Uit de tijd, waarna uit enor-
me hoeveelheden afgestorven plan-
ten en bomen, de huidige steen-
koollagen zouden ontstaan. Een 
plant die het grote uitsterven 205 
miljoen jaar geleden overleefde, 
toen 75% van alle leven verdween 
door teveel kwik in de atmosfeer.

Steenkoollagen waar we nu niet 
meer aan mogen komen. Een beetje 
krom, want nu verstoken we in ons 
land in plaats steenkolen, in onze 
biomassacentrales balletjes geperst 
hout. Uit vermalen bomen van 30 
tot 50 jaar oud. Gekapt in Estland. 
Bij-planten? Zinloos. Groeit te 
langzaam. 
Estland betaalt ook nog eens de 
CO2 taks. Volgens internationale 
afspraken dat de boomkapper 
betaalt, de vervuiler niet, omdat 
die na export lastig meer te vinden 
schijnt. 
Biomassacentrales die ook nog eens 
met 11,4 miljard euro gesubsidi-
eerd worden. Nogal scheef alle-
maal. Maar we hebben in ons land 
nog meer problemen. Pfas, een 
microscopische verzameling van 
allerlei giftige stoffen die overal in 
ons land in de grond zit. Voor wo-
ningbouw moet die grond afgegra-
ven worden. Mag. Maar die grond 
moet vervoerd en ergens gestort 
worden. Mag niet. Wij hebben hier 
verreweg de strengste normen van 
de EU hoeveel er in de grond mag 
zitten. Om over stikstofnormen 
nog maar te zwijgen. Alles ligt stil. 
En wie overleefde miljoenen jaren 
kwik? De koningsvaren…

    


         


   

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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van haar grootouders, in een bos aan een 
groot meer, waar ze met familie vaak 
naar toe gingen.  Vanaf haar vijfde volg-
de ze pianolessen. Op haar zevende leen-
de ze grandpa’s ‘fi ddle’. Ze kreeg op de 
lagere school vioollessen, in een groepje 
kinderen met andere instrumenten. Op 
haar veertiende gaf moeder haar een 
nieuwe viool, die ze zelf uitzocht.      

Studies
Na de lagere school speelde ze in de 
middelschool in het strijkorkest. Van het 
highschoolorkest werd ze concertmees-
ter. Als jongste speelde ze in de eerste 
vioolgroep van het stadsjeugdorkest 
van Flint. En in de marching-band van 
de high school speelde ze derde cornet. 
Kamermuziek volgde. Ze nam deel aan 
zomerfestivals. Uiteraard deed ze ook 
alle schoolvakken. Haalde hoge cijfers. 
Op haar zeventiende vond haar vader 
dat ze niet goed genoeg speelde om be-
roepsmusicus te worden. Karen begon 
met de studie Literature, Science & Art 
aan de University of Michigan, waar 

ze na anderhalf jaar overstapte naar de 
School of Music. In 1973 studeerde ze 
af. Intussen was ze overgegaan op de alt-
viool. 
  
Leven als beroepsvioliste
Eén seizoen speelde ze in het Atlantic 
Symphony Orchestra in Halifax. Daarna 
gaf ze les aan het Cambrian College in 
Noord-Ontario. In de zomer van 1975, 
op het Tanglewood Music Festival, 
speelde ze in het Fellowship Orchestra in 
samenwerking met het Boston Sympho-
ny Orchestra onder Bernstein en Boulez. 
Herfst 1975 vertrok ze naar Nederland, 
bekend van het Concertgebouworkest 
en de barokmuziek. Ze begon bij het 
Rotterdams Filharmonisch Orkest on-
der Edo de Waart. In 1977 volgde het 
Amsterdams Filharmonisch Orkest on-
der Anton Kersjes en later Ken’chiro 
Kobayashi. Ze viel regelmatig in bij het 
Concertgebouworkest, met Theo Olof 
als concertmeester. In 1979, tijdens een 
concert in de Oude Kerk in Amsterdam 
ontmoette ze Gheorghe Zamfi r, de we-
reldberoemde pan-fl uitist. Een romance 
werd een relatie. Zij ging met hem mee 
op tournee in Zuid-Afrika. Volgde het 
kamerorkest in Grenoble, waar zij soms 
eerste altvioliste speelde. Toen kwam ze, 
als vervangende eerste altviool bij het 
Metropole Orkest onder Rogier van Ot-
terloo.  Ze raakte daar bevriend met con-
certmeester Ernö Olah. Daarnaast werk-
te ze in geluidsstudio’s zoals Phonogram 
en Soundpush met Benny Behr. Speelde 
in het theaterorkest van Berdien Stern-
berg. Onder Ennio Moricone’s leidde ze 
de altvioolgroep van tien, met muziek 
van ‘Once upon a time in the West’ en 
‘The Mission’. Negen jaar gaf ze les aan 
muziekschool ‘De Kubus’ in Lelystad. 
Ze gaf ook privélessen aan huis. Terug-
kijkend: ‘Ik heb altijd goed gespeeld en 
blijf me ontwikkelen’. ‘Speel je nu nog?’ 
’Nu even niet, maar in principe wel.’  

Vervolg van pagina 1
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Fitter met Fides, steppen voor 45 plussers

door Gerda Jellema
‘Zwaai je afzetbeen naar voren, buig je 
knie en laat de zwaartekracht z’n werk 
doen. Met de voorvoet van je afzetbeen 
zet je af en zwaai dat been door naar ach-
teren, niet te gek, hou het ontspannen.’
Aan het woord is Marion Duijsens, zij 
geeft ons de instructies om te steppen 
oftewel te kickbiken.

Even later zoeven Wil, reeds 80 jaar!, en 
ik over het pad door de Blaricummer-
Meent, de wind in onze haren en een 
smile op ons gezicht. Heerlijk ouderwets 
steppen, maar dan op een volwassen step 
met handremmen. Lichtgewicht, handig 
in gebruik en gemakkelijk mee te nemen. 
Marion kwam een aantal jaren geleden 
met steppen in aanraking toen ze een dag-
je uit was in Amsterdam en er een alter-
natief gezocht werd voor zowel lopen als 
fi etsen. Steppen dus. Marion was gelijk 
verkocht. Na enig wikken en wegen en 
een pensionering besloot ze haar passie, 
want verslavend werkt het, te delen met 
anderen. En sinds kort start zij vanuit 
haar huis met trainingen van een uur tot 
anderhalf uur. Marion heeft zes steps ter 
beschikking voor deze trainingen, dus 
kleine groepjes zijn gegarandeerd.

De wissel
‘Wissel elke drie á vijf afzetten van been, 
dit om beide benen even veel te belasten. 
Wissel door je tenen van het standbeen 
naar buiten te draaien, zodat er ruimte 
voor je andere voet komt en zet die er-
naast, haal de hak van je standbeen weg en 
zet de andere voet helemaal op de plaat. 
En maak weer een zwaai met de nu ver-

kregen vrije voet. Vergeet ook niet de knie 
van je standbeen na de afzet weer goed te 
strekken zodat de spieren kunnen ontspan-
nen.’ En hoppa, daar gaan we weer. Vrij als 
een vogeltje over het macadam. 

Lichaam en geest
Dat we zuinig op onze spieren en ge-
wrichten moeten zijn, daar weet Marion 
alles van. Marion heeft zich onder andere 
beziggehouden met het trainen van diver-
se groepen atleten, zowel recreatief als at-
leten van de subtop en is zij verbonden ge-
weest aan de opleiding voor sportmassage 
NGS waar zij praktijkonderwijs heeft ge-
geven en lesmateriaal ontwikkelde. Zelf 
heeft ze op een redelijk hoog niveau aan 
atletiek gedaan. En Marion bestiert al 25 
jaar een eigen praktijk voor sportmas-
sage, voetrefl exzonetherapie en manue-

le lymfedrainage met de naam FIDES. 
Marion: ‘Het mooie van steppen is dat je 
het tot op hoge leeftijd kunt doen. Het is 
niet moeilijk te leren en weinig belastend 
voor de spieren en gewrichten. Het is niet 
alleen goed voor je lichaam maar ook 
voor je geest en we sporten in kleine 
groepjes.’

Plezier en gezelligheid
‘Niet te veel op je stuur steunen of eraan 
trekken. Dit kost te veel energie en ver-
moeit de schouders, armen en polsen on-
nodig. Probeer eens alleen de handpalmen 
losjes op het stuur te leggen en de vingers 
losjes op de remhandels.’ Marion legt dui-
delijk uit en doet het voor. Je merkt gelijk 
verschil, het voelt ontspannener aan en het 
lijkt alsof alles meer ‘vanzelf’ gaat en dat 
je minder slingert. Een beetje overmoedig 
slalom ik om wat betonnen banken heen 
en heb het gevoel dat het kind in me weer 
helemaal wakker wordt. Steppen in een 
groepje geeft plezier en gezelligheid en 
Marion biedt dit en wat wil je eigenlijk 
nog meer dan lekker bewegen in de bui-
tenlucht waarbij aandacht voor je hele lijf 
gegarandeerd is. Ook in de Nederlandse 
winters is het goed te doen. Door de in-
spanning word je vanzelf warm. Gezien 
haar eigen leeftijd richt Marion zich op 
mensen van 45 jaar en ouder. Momenteel 
zijn er al trainingen op maandag vanaf 
14.30 uur en op woensdag vanaf 19.30 
uur. Geef jezelf, het kind in je en je ge-
zondheid dit cadeau. Voor aanmelden en 
informatie: 06-17450017.

Hulp van en bij de buren
door Frans Ruijter
Zoals u in het novembernummer van hei & wei nummer 525 heeft kunnen lezen, is het boek Geboren en getogen in Blari-
cum uitgekomen. De duizend boeken werden op woensdag 9 oktober jl. afgeleverd. Dan komt de vraag: waar laat je deze 
boeken? 

Ze moeten droog en verwarmd worden 
opgeslagen, want de offi ciële boekpre-
sentatie was gepland op 8 november 
jl. En al met al is het een heel pakket; 
ongeveer een kubieke meter aan inhoud 
en zo’n anderhalve ton aan gewicht. Ver-
schillende mensen boden aan om een 
aantal dozen in huis te nemen, maar dat 
had niet mijn voorkeur. Via een voor-
malige PTT-medewerker, Stef van Dijk, 
kwam ik in contact met het verhuisbe-
drijf dat zijn zoon Raymond  samen met 
Patrick Schaap runt; Schaap & van Dijk 
Verhuizingen in Huizen. Zij stelden di-
rect een ruimte ter beschikking in hun 
opslag aan de Nijverheidsweg 24a in 
Huizen. Zo zie je maar weer… Een goe-
de buur is beter dan een verre vriend.
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Buitenlandse verpleegkundigen in 
Torenhof… hoe gaat het met ze?
door Finette Bönker
Vorig jaar schreef ik over de komst van vijf buitenlandse verpleegkundigen in 
Torenhof (H&W 512). Hoe gaat het inmiddels met ze? Zijn ze er nog wel? Ja-
wel, alle vijf zijn ze er nog! En het gaat goed met ze! Met twee van hen, Alessia 
en Valerio (een koppel), heb ik een gesprek gehad over hun ervaringen.

Het eerste wat me opviel was dat ze de 
Nederlandse taal al aardig machtig zijn. 
Was het vorig jaar ‘handen en voeten-
werk’, nu verloopt het gesprek makke-
lijk. Uiteraard met een stevig Italiaans 
accent, maar dat heeft wel iets char-
mants. Voor de bewoners is het ook fijn 
dat ze elkaar kunnen verstaan. Dat is wel 
belangrijk, omdat je als verpleegkundige 
vaak het gesprek moet aangaan met ze. 
Alessia: ‘Het valt me op dat in Neder-
land bewoners meer kunnen meebeslis-
sen over de zorg’. Valerio merkt op dat er 
in Italië ook verpleeghuizen zijn: ‘Maar 
daar willen de mensen niet graag naar 
toe, want het is de cultuur dat mensen 
zolang mogelijk thuisblijven bij familie.’

Fietsen en regen
Valerio en Alessia hebben inmiddels, 
na afgelegde examens, bijna al hun Ne-
derlandse registraties verkregen om als 
verpleegkundige in Nederland te kun-
nen functioneren. Ze wachten nog op 
de laatste. Tot dan werken ze onder be-
geleiding van o.a. de coach en de prak-
tijkverpleegkundige van Torenhof. Ge-
lukkig hebben ze woonruimte gevonden 
in Laren. Torenhof is makkelijk per fiets 
te bereiken. De fiets is een onontbeerlijk 
vervoermiddel gebleken! Behalve als het 
regent… En dat is eigenlijk ook het eni-
ge wat ze minder leuk vinden in Neder-
land. Verder hebben ze het ook buiten het 
werk prima naar hun zin. Ze willen ook 
met Nederlandse collega’s uitgaan, maar 

dat gebeurt helaas niet zoveel. Valerio zit 
tegenwoordig wel op zaalvoetbal, samen 
met de coach van Torenhof. Alessia is 
niet aangesloten bij iets, maar vermaakt 
zich prima thuis en met rondkijken in de 
omgeving. Er worden ook regelmatig 
uitstapjes gemaakt naar diverse plekken 
in Nederland en ze bezoeken graag fes-
tivals.

Tekort aan zorgpersoneel
Valerio en Alessia voelen zich thuis  
in Torenhof. Ze willen er dan ook  
graag blijven. ‘Om te groeien in de rol 
van verpleegkundige’. Er valt nog veel te 
leren, mede omdat de zorg zoveel com-
plexer is geworden. Ze halen ook veel 
voldoening uit de contacten met de be-
woners. 
De verpleeghuiswereld bevalt Alessia 
goed. Valerio sluit niet uit om later nog 
eens in een ziekenhuis te gaan werken. 
Maar ze zijn nog niet van plan om naar 
Italië terug te keren. ‘Misschien na ons 
pensioen…’ Intussen zijn meer verpleeg-
kundigen uit het buitenland werkzaam in 
Torenhof. Het tekort aan zorgpersoneel 
blijft een probleem en met de komst van 
buitenlandse verpleegkundigen wordt dit 
deels opgelost, maar het vraagt wel de 
nodige begeleiding. En geduld, zolang 
de taal een aandachtspunt is. Het is fijn 
dat het mogelijk is in Torenhof. En bewo-
ners (en familieleden) die wat Italiaans 
of Spaans spreken, spijkeren die talen nu 
bij!

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
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groeten uit Bonaire
door Jan Greven
Ik was een tijdje op Bonaire. Twee maanden om precies te zijn. Ik had er werk 
te doen, maar gelukkig ook genoeg tijd voor het eiland en de zon. Aangenaam. 
Misschien kent u de cijfers. Met 288 vierkante kilometer is Bonaire even groot 
als het Zuid-Hollandse Goeree Overflakkee. Er zijn 20.000 inwoners. Zeg maar 
de bevolking van Blaricum en Eemnes bij elkaar opgeteld. 

Deze hei & wei rubriek gaat in princi-
pe over de Blaricumse Raad. De verga-
deringen van de Raad zijn op Internet 
te beluisteren. Ook op Bonaire. Ik pro-
beerde het. Hoorde een mannenstem. Ik 
meende wethouder Knoop te herkennen. 
Dat hij sprak in de Raadszaal was niet 
vast te stellen. Hij leek eerder te spreken 
uit een kist. Op zeker moment hield hij 
op met spreken. Waarschijnlijk om een 
interruptie. Ik hoorde niets. Dat kunnen 
we dan beter vragen aan…, hoorde ik de 
wethouder vervolgens zeggen. Aan wie 
we dat beter konden vragen, ontging me. 
Een andere mannenstem nam het over. 
Ook uit een kist. Waarschijnlijk een ex-
terne deskundige want ik kende de stem 
niet. Al met al moeilijk te volgen. Te 
moeilijk om een column op te baseren. 
Zou er via Internet veel geluisterd wor-
den naar de Raad? Zou de ervaring van 
anderen beter zijn dan die van mij? Zou 
dat wel eens onderzocht zijn? 

Dat ik desondanks toch vanuit de verte 
kan schrijven over de Raad dank ik aan 
de Gooi en Eemlander, die ik op mijn 
scherm net zo lees als thuis. Ik doel na-
tuurlijk op dat dolle bericht over de nota 
Burgerparticipatie. De nota was acht jaar 
geleden al vastgesteld maar stond tijdens 
een Ronde Tafel Gesprek (RTG) vorige 
maand, alsof er niets gebeurd was, op-
nieuw op de agenda. Een inspreker van 
buiten (en trouw bezoeker van de Raads-
vergaderingen Rink Jan Slotema) wees 

de Raad op zijn gebrek aan geheugen. Op 
papier hebben jullie de Burgerparticipatie 
al in 2011 geregeld, hield hij de verblufte 
raadsleden voor. Jullie hebben er alleen 
niets mee gedaan. Daarom zijn verschil-
lende projecten waarbij inbreng van de 
burgers belangrijk zou zijn geweest, zo-
als het Gemeentelijke Vervoers- en Ver-
keersplan, zo’n puinhoop geworden. 

Slotema raadde de raadsleden aan de 
vergadering maar te sluiten en een 
avondje lekker vrij te nemen. De raads-
leden volgden deze goede raad niet op, 
maar gingen, zij het enigszins gegeneerd, 
met de Nota aan de slag, alsof ze Slo-
tema niet gehoord hadden. Stel je voor, 
bedacht ik me, dat hier op Bonaire de 
Eilandraad (is hier de gemeenteraad) 
een nota in behandeling zou nemen die 
de raad acht jaar geleden al had afgehan-
deld en van goedkeuring had voorzien. 
Stel dat dat bekend geworden was en 
dat Nederlandse kranten er over hadden 
geschreven. Ik denk dat ik wel weet op 
welke toon dat zou zijn: sarcastisch en 
een tikje denigrerend. Negen op de tien 
kans dat de berichtgeving aanleiding zou 
zijn voor Kamervragen aan staatssecre-
taris Knops, die over Caribisch Neder-
land gaat. Teneur: Moeten we daar nog 
wel geld in stoppen?

De ‘gewone’gemeente Blaricum ligt niet 
zo onder het vergrootglas als de bijzon-
dere gemeente Bonaire. Gelukkig maar. Alessia, Mevrouw Hart en Valerio
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Straatnaam verklaard… Professor van Reeslaan 
door Frans Ruijter
De laatste weg aan de rechterzijde op 
de Torenlaan, voor de grens met Laren, 
is de Professor van Reeslaan. Hij loopt 
van de Torenlaan in westelijke richting, 
om na 569 meter te eindigen op de Ta-
felbergweg. Daarvóór kruist hij eerst 
de Noolseweg en heeft  daar voorbij 
twee zijstraten aan de linkerzijde: de 
Jutmannen en het Koloniepad.

Luitjeslaan. Zo heette de Professor van 
Reeslaan eerst en was vernoemd naar de 
in Putten geboren Tjerk Luitjes (1867-
1946). Hij kwam in 1900 naar de Ko-
lonie van Internationale Broederschap 
in Blaricum. Hij kwam hier als timmer-
man, maar na de nodige onenigheid in de 
Kolonie opende hij een vegetarisch pen-
sion aan de Matthijssenhoutweg. Zijn 
optreden in de Kolonie was niet onom-
streden. Zo was hij bij de tweede spoor-
wegstaking in 1903 vertrouwensman van 
de stakers in Arnhem. Woedende tegen-
standers van de staking wilden hem thuis 
in Blaricum te lijf gaan, maar hij verjoeg 
zijn belagers onder dreiging van een re-

volver. Of zijn nogal turbulente leven en 
zijn radicale politieke opvattingen ertoe 
geleid hebben dat vanaf 1925 deze laan 
werd omgedoopt tot Professor van Ree-
slaan, is een vraag die ik niet met ‘ja’ kan 
beantwoorden, maar ik sluit het niet uit.   

Professor Jacob van Rees (1854-1928) 
Hij kwam uit een intellectueel en liberaal 
milieu. Hij studeerde biologie en werd in 
1879  benoemd tot hoogleraar aan de 
Universiteit in Amsterdam. Jacob was 
erg maatschappelijk betrokken. Zo was 
hij medeoprichter van de (Vereniging) 
Internationale Broederschap, die zich 
in 1899 vestigde op tien hectare grond 
die ze in Blaricum gekocht hadden. Dit 
was een groep van christen-anarchisten. 
De leden waren Tolstojanen en leefden 
voor hun idealen als pacifisme, antimili-
tarisme, het vrije huwelijk en verwerping 
van alle staatsdwang. Zelfs het gezag van 
Christus werd door hen niet aanvaard. Ze 
leefden ‘in de geest van Christus’ maar 
niet volgens zijn leer en lieten zich leiden 
door hun eigen geweten. Ze leefden vaak 
als geheelonthouder, vegetariër, niet-ro-
ker en waren vaak tegenstanders van de 
dienstplicht. Ook was hij medegrondleg-
ger van hun blad Vrede. Na de treinsta-
king in 1903, waarbij de mensen van de 
Kolonie partij kozen voor de stakers, dat 
hen niet in dank werd afgenomen door 

de plaatselijke bevolking, kwam er gelei-
delijk een einde aan de Kolonie.

Montessorischool
Er zijn nog veel dingen in de buurt van de 
Professor van Reeslaan, die ons doen her-
inneren aan deze periode. Zo richtte pro-
fessor van Rees in 1903 de Humanitaire 
school op, deze school in Laren werd 
vooral het middelpunt van idealisten, 
die vanuit sociale bewogenheid nieuwe 
ideeën in de praktijk probeerden te bren-
gen. In 1931 werd deze school omgezet 
in de Larense Montessorischool, die nog 
steeds bestaat. Ook de vele mooie ka-
rakteristieke koloniehuisjes zijn nog een 
levend bewijs van deze kortstondige tijd.  

Bron Wikipedia

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

�������������������
������������

����������

��������

������������
��������
�������������

���������������������

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

Een nieuw boekje over de geschiedenis van de Erfgooiers

door Frans Ruijter
Bij de naderende ontbinding van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland in 
1968 gaf de vereniging, onder de toenmalige voorzitter J.th. Bonnerman, een 
boekje uit over het ontstaan en de geschiedenis van het duizend-jarig bestaan 
van de Erfgooiers. Om het cultureel erfgoed te bewaren is in 1977 de Stich-
ting Stad en Lande van Gooiland opgericht. Deze stichting heeft over de lange 
geschiedenis (968-1979) een nieuwe versie uitgegeven. 

In het nieuwe boek Erfgooiers Stad en 
Lande van Gooiland komt de unieke ge-
schiedenis van de Erfgooiers aan bod. 
Aan de hand van teksten, in een heden- 
daagse context, wordt beschreven waar 
ze vandaan kwamen, wie en wat Erf-
gooiers precies waren, met welke pro-
blemen ze te kampen hadden, hoe ze 
die oplosten, etc. Het is een verhaal van 
toen, nu en straks, want ex-Erfgooiers 
en hun nazaten voelen zich nog steeds 

verwant aan elkaar én aan de streek. De 
teksten zijn geschreven door Erfgooiers-
deskundige bij uitstek Anton Kos en het 
kleurrijke boekje is vormgegeven door  
Hans Schaapherder. Het telt 48 pagina’s 
full colour; formaat  21 x 21 cm. Het 
boekje is bij de Stichting en in diverse 
boekhandels in het Gooi te koop voor  
€ 9,95.

Bron: www.stadenlandevangooiland.nl

Google
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Dag van het 
Werkpaard

Tijdens de zeer geslaagde Dag van het 
Werkpaard kwam dorpsgenoot Henk van 
Bork, natuur- en landschapsschilder, de 
heer W van de Velden tegen en heeft dit 
prachtige portret van hem gemaakt.

Een ringslang aangetroffen!
door Finette Bönker
En ik ben de enige niet! In de buurt van Blaricum aan Zee en rondom de Stichtse 
Brug zijn ook door anderen ringslangen gesignaleerd. Ook al wordt de ring-
slang als zeldzaam opgegeven, toch komt hij voor met name in drie min of meer 
gescheiden kernen die in een ruim gebied rondom het vroegere IJsselmeer liggen. 
Dus niet zo verwonderlijk de ringslang in de omgeving van de randmeren aan te 
treffen.

De ringslang die ik op een tamelijk war-
me herfstdag aantrof op de weg naar de 
Stichtse Brug was nog een kleintje van 
ongeveer 20-25 cm lang. (zie foto). Een 
volwassen ringslang kan een lengte heb-
ben van ruim een meter. De ringslang is 
goed te herkennen aan het gele ringvlak 
achter de kop. Hij is niet giftig en bijt 
niet. Ze laten zich over het algemeen niet 
goed zien, meestal alleen als ze liggen te 
zonnen bij een temperatuurtje van 18 - 22 
graden Celsius of in de buurt van kik-
kerrijke wateren. Op die plekken leven 
de prooiendieren waarvan ze houden: 
kikkers, maar ook salamanders, padden 

en soms vissen. Zelf zijn ze een lekkere 
prooi voor reigers, eksters en sommige 
roofvogels, zoals de buizerd. De ringslang 
is een sterk aan water gebonden reptiel. 
Het is een goede zwemmer en kan mak-
kelijk meerdere kilometers overbruggen. 
Als hij zwemt, kun je hem makkelijk her-
kennen aan zijn kop die boven het water 
uitsteekt. Naast water houdt hij van droge 
gebieden om alle stadia van zijn levens-
cyclus te kunnen doorlopen. De ringslang 
heeft broedhopen nodig. Dit zijn warme, 
vochtige plekken, zoals bladhopen, rot-
tende boomstronken, of onder en tussen 
stenen. Daar zet zij haar eieren af. Om te 

overwinteren zijn juist droge, vorstvrije 
plekken nodig, waaronder houthopen, ba-
saltdijken of puinhellingen. Kortom, het 
gebied rondom de Stichtse Brug blijkt een 
prima plek voor de ringslang!

Zeldzaam
De ringslang staat op de Rode lijst in de 
categorie ‘zeldzaam’. Door de versnip-
pering en intensivering van de landbouw, 
verdroging en het verdwijnen van open 
mestvaalten was er de afgelopen tijd een 
achteruitgang van de ringslang waargeno-
men. Mede door aanleg van broedhopen 
en een beter natuurbeheer is er nu weer 
sprake van enige toename.
Het aangetroffen ringslangetje heb ik heel 
voorzichtig in de berm gelegd, om te voor-
komen dat hij platgereden zou worden.

Ook een ringslang gezien? Meld het bij 
waarneming.nl. Zo kan de stand goed bij-
gehouden worden!

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

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

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren
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hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Dorpsstraat 6, 1261 ET Blaricum  Telefoon 035-5316064  info@kom-en-kijk.nl

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

OPHEFFINGSUITVERKOOP 
TOT 1 JANUARI 2020

Blaricum toen… 
de sproeiwagen van Timo Rozendaal rond 1950
door Frans Ruijter
Met de afgelopen twee zeer warme en 
droge zomers nog vers in het geheu-
gen, was er op de paar zandwegen die 
we nog hebben sprake van een stoffi-
ge boel, vooral als men er nogal stevig 
overheen reed. Deze wegen/paden zijn 
meest gelegen in het Goois Natuurre-
servaat, maar er zijn ook nog een paar 
zandwegen in het dorp zelf. Vervelend 
wanneer je er fietst of wandelt, want 
‘stof happen’ is voor niemand een 
pretje. 

Maar het is geen nieuw verschijnsel in 
ons dorp. Als het vroeger een paar da-
gen droog was en er kwam een paard en 
wagen voorbij, was dat al voldoende om 
het stof van de weg te doen opwaaien, 
want lang niet alle straten, wegen en pa-
den waren toentertijd van straatstenen of 
een ander soort van verharding voorzien. 
Op zich niet zo erg, maar in die tijd werd 
er massaal op maandag de was gedaan. 
De kreet ‘maandag wasdag’ was in die 
tijd gemeengoed. De net gewassen en 
gebleekte was werd buiten opgehangen 
om te drogen aan de waslijnen die toen 
bij elk huis in de tuin aanwezig waren. 
Wanneer de was niet meer op de waslijn 
paste, werd de was op de, toen nog lage 
heggen, gelegd om te drogen. Tja… was 

en opwaaiend stof, was en is geen pretti-
ge combinatie. 

Sproeiwagen
Daar werd ook toen al over geklaagd bij 
de gemeente. De plaatselijke overheid 
hechtte wel aan een schone en heldere 
was en wilde geen gedoe met de ijve-
rige huisvrouwen. Zij namen Timo Ro-
zendaal in de arm. Timo was een vrij-
gezel, die samen met zijn broer Willem 
een klein gemengd boerenbedrijf had 
overgenomen. Hij woonde aan de Bin-

nendoor 3 / hoek Achterom. Nu woont 
Harry van Boheemen daar. Timo kreeg 
de opdracht om de droge zanderige we-
gen te besproeien om de stofoverlast te 
bestrijden. Hij vulde de tank met water 
uit een brandkraan, zoals op de foto is 
te zien, en besproeide met een door 
een paard getrokken sproeiwagen de  
stoffige wegen in Blaricum. De Blari-
cumse huisvrouwen waren hem daar 
zeer dankbaar voor. Timo is niet oud  
geworden; hij overleed in 1968 op 55- 
jarige leeftijd.
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The White Blouse
Sinds 2011 heeft fotografe Marie-Jeanne van Hövell tot Westerfl ier aan een 
reeks portretten gewerkt waarin een witte blouse van omstreeks 1912 centraal 
staat. 

Meer dan 75 meisjes, vrouwen, jongens 
en mannen - bekend en onbekend -
heeft zij uitgenodigd om voor haar ca-
mera in de witte blouse te poseren. 
Het resultaat is te zien in de tentoon-
stelling The White Blouse in het Singer 
Laren, nog te zien tot 5 januari 2020. 
www.singerlaren.nl.

Opzittend Konijn
Op het voorplein van Singer 
Laren zit sinds september een reusachtig 
konijn: Opzittend Konijn van 
kunstenaar Tom Claassen. Het beeld 
is afkomstig uit de verzameling van 
Jan des Bouvrie en is de opvolger van 
Hand en voet in omhelzing van Pépé 
Grégoire. 

BlinX
Blaricum Interior Experience
door Marjolijn Schat
‘Een team van vakkundige mensen staat klaar om u te adviseren. Van interieur- 
architect tot aan een stylist; wij brengen uw woonwensen graag tot leven.’ Zo 
valt te lezen op de site van BlinX, gevestigd Dorpsstraat 8A en offi cieel geopend 
op zaterdag 9 november jl.

Later gestart dan gepland omdat gaande-
weg besloten is de verbouwing van het 
pand veel grondiger aan te pakken dan 
een voorzichtige facelift. Maar alles is 
nu vakkundig verbouwd en warm inge-
richt. BlinX is beslist geen ‘groentje’ op 
het gebied van interieur; de eigenaresse 
Selina Prins heeft ook de bekende zaak 
Dubbel M in Barneveld, dat interieur-
maatwerk levert aan met name de zake-
lijke markt door heel Nederland. Er was 
nog een wens; weer meer de particulie-
re markt op. En daar gaat het vijfkop-
pige team met BlinX nu mee van start. 
De dames voelen zich al helemaal 
thuis in Blaricum. Zo zijn ze lid ge-
worden van de ondernemersvereniging 
BOV) en worden adverteerder in hei 
& wei. Met de winkels op het ‘straatje’ 
hebben ze een goed contact, dat resul-
teert soms in een gezellige gezamenlijke 
borrel op zaterdag einde middag en ze 
hebben zich aangesloten bij de wijnproe-
verij. 

Woonwensen komen tot leven
BlinX ontwikkelt totaalconcepten voor 
het interieur; (maatwerk)meubilair, ver-
lichting, wandafwerking, vloeren en 
raamdecoratie. Al uw plannen en wen-
sen op woongebied kunnen worden uit-
gewerkt naar een uitvoerbaar plan en 
worden voor u inzichtelijk gemaakt met 
behulp van 3D-beelden, moodboards of 
een fi lm. Doet u het liever iets rustiger 
aan? Voor € 150,- kunt u terecht voor 

een ontwerpsessie van 90 minuten en na-
tuurlijk kunt u ook terecht als u ‘alleen’ 
op zoek bent naar een nieuwe bank, lamp 
of behang. In de winkel zijn ook prachti-
ge accessoires te koop.

Informatie
BlinX werkt onder meer nauw samen 
met Remy Meiers (enkele van zijn 
stukken zijn ook in de winkel te zien) 
en Drieklomp Makelaar en Rentmees-
ters. Neemt u eens een kijkje op de site 
www.blinx-blaricum.nl of een be-
zoekje aan de winkel, openingstijden: 
di t/m vrij 10.00-17.30 uur en zat 10.00-
17.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Slager Paul Stut valt 5 x in de prijzen 

Tijdens de Nationale Slagers Vakbeurs 4 en 5 november jl. zijn maar liefst vijf 
producten van slagerij Stut met goud bekroond.

Dit zijn: gegrilde Poussin met citroen-
gras en koriander, Indisch gestoofd 
rundvlees, gestoofde procureurlapjes, 
rosé gebraden varkensfi let en rook-
worst. De laatste drie producten zijn 
gemaakt van varkensvlees van het 
Limburgs kloostervarken, dit is varkens-
vlees van de hoogste kwaliteit gewaar-
deerd met drie sterren. De smaak van dit 
varkensvlees komt terug in de producten.

Vakwedstrijden
Paul doet met zijn team iedere jaar mee 
aan deze vakwedstrijden om hun produc-

ten te laten keuren door de vakjury. ‘Dit 
houdt ons scherp en inspireert ons om 
nieuwe producten te ontwikkelen en al 
bestaande te verbeteren.’
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et is volop her st en de voorbereiding voor de gladheidbestrijding ijn  getro en. 

De gemeente probeert de gladheid zoveel mogelijk te bestrijden gedurende de periode vanaf begin 
november tot april. Tijdens deze periode staan de medewerkers van de gemeente dag en nacht paraat 
voor de bestrijding van eventuele gladheid. 
Alle strooiwagens zijn gecontroleerd en getest. Met de strooiwagens is een ronde gemaakt over de 
vastgestelde strooiroutes in de gemeente. Tijdens deze controle is er met name gelet op bereikbaar-
heid. Op deze routes zijn eventuele fietspadpaaltjes verwijderd. Na het strooiseizoen worden deze 
weer teruggeplaatst. Meer informatie op de website: inwoners wegenengroen  gladheidbestrijding

GLADHEIDBESTRIJDING

Bruin brood met pindakaas, een beker 
hal volle melk en een lekkere appel. 
Leerlingen van OBS Bijvanck namen 
7 november in alle rust en met aan-
dacht een ge onde ochtendmaaltijd. 
Burgemeester Joan de Zwart-Bloch at 
ge ellig mee.

Hiermee gaven zij het goede voorbeeld in 
deze week van het Nationaal Schoolon-
tbijt, waarbij meer dan een half miljoen 
leerlingen onder het thema Neem de tijd 
voor je ontbijt!’ gezamenlijk ontbijten.

Na dit uitgebreide moment betaalde 
burgemeester De Zwart-Bloch symbolisch 
voor haar ontbijtje met een donatie van 

 150,- aan Stichting Het Vergeten Kind,

 

dit jaar het goede doel van het Nationaal 
Schoolontbijt. De stichting zet zich in 

voor kinderen die het moeilijk hebben 
vanwege problemen thuis.
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BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Een gezond ontbijtje met de burgemeester

Naar Jongeren Op Gezond Gewicht

Op 30 oktober 2019 vond de eerste JOGG-
bijeenkomst voor de BEL gemeenten plaats. 
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond 
Gewicht en is een programma om jongeren 
bewust te maken van een ge onde lee stijl. 

Nederlandse jongeren groeien op in een 
omgeving die uitnodigt tot veel eten en 
weinig bewegen. Sinds 2018 voeren de BEL-
gemeenten samen met partners allerlei pro-
gramma’s uit om jongeren bewust te maken 
van gezonde voeding en voldoende bewe-
ging. Tijdens de JOGG-bijeenkomst bekeken 
de gemeenten met vijfentwintig voedings-, 
beweeg-, en opgroeiprofessionals hoe de 
JOGG-aanpak versterkt kan worden. De Bla-
ricumse wethouder Volksgezondheid Gerard 
Knoop opende de middag. Samen met de 
deelnemers zette hij zijn handtekening om te 
werken aan een gezond opgroeiklimaat voor 
jongeren.

OldStars Hockey 
bij Larensche 
Mixed Hockey 
Club (LMHC)
Elke vrijdag van 0.00  2.00 uur is er 
walking hocke  bij LM C. Doe ook mee  
OldStars Hockey is speciaal voor 50/60 plus-
sers, zodat het geliefde spelletje hockey ook 
op latere leeftijd nog gespeeld kan worden. 
Bij OldStars hockey mag er niet gerend wor-
den, dit om blessures te voorkomen.

Natuurlijk zijn de sociale aspecten, zoals 
samen een kopje koffie of thee drinken, 
elkaar ontmoeten en meedoen aan een 
team minstens zo belangrijk als het spel-
letje zelf. OldStars Hockey is zowel voor 
mannen en vrouwen bedoeld!

U kunt zich aanmelden voor twee gratis 
proe essen via: senioren lmhc.nl Of kijk 
voor meer informatie op www.lmhc.nl

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

•  Ludenweg 13, 1261 VV, verduurzamen van wonin-
gen, ingekomen 15 oktober 2019

•  Rongen 14, 1261 VC, bouwen van fietsenberging, 
ingekomen 25 oktober 2019

•  Dr. Catzlaan 12, 1261 CH, aanleggen van vijver in 
de tuin, ingekomen 28 oktober 2019

•  Ludenweg 38, 1261 VW, plaatsen van dakkapel 
aan de voorzijde, ingekomen 28 oktober 2019;

•  Dokter Catzlaan 17, 1261 CE, vellen van drie bo-
men, ingekomen op 29 oktober 2019;

•  Wetering 123, 1261 NG, plaatsen van dakkapel, 
ingekomen 29 oktober 2019

•  Rijksstraatweg 1a, 1261 AN, gedeeltelijk vervan-
gen van gebouw, ingekomen 30 oktober 2019

•  Eemnesserweg 23a en 23b,1261 HE, verbouwen 
van woningen (legalisatie), ingekomen op  
31 oktober 2019

•  Vliegweg 12, 1261 GL, plaatsen van tweede toe-
gangspoort voor sluisfunctie, ingekomen  
5 november 2019

•  Verbeeklaan 4, 1261 CZ, plaatsen van toegangs-
poort, ingekomen 6 november 2019

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

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

•  Matthijssenhoutweg 20, 1261 CL, vellen van twee bomen, verzonden  
30 oktober 2019

•  Kooltjespad 6, 1261 DP, egaliseren van perceel en aanbrengen van keer-
wanden, verzonden 21 oktober 2019

•  Deltazijde 99999 (ntb), 1261 ZM, bouwen van bedrijfsverzamelpand  
(gebouw 16), verzonden 11 november 2019

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

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

•  Vliegweg 17, 1261 GK, vellen van drie bomen, verzonden 24 oktober 2019
•  Ravenlaan 29, 1261 WT, bouwen van garage, verzonden op 29 oktober 

2019
•  Enghlaan 3, 1261 CC, bouwen van veranda aan de achterkant, verzonden 

op 29 oktober 2019
•  Jufferlaan 16 t/m 24, 21 t/m 43 en 49 t/m 55, 1262 (ntb), oprichten van 

eenentwintig woningen, verzonden 30 oktober 2019 (van rechtswege)
•  ’t Hilder 32, 1261 LB, plaatsen van dakkapel, verzonden 30 oktober 2019
•  Rigterskamp 16, 1261 TN, vellen van één boom, verzonden 30 oktober 

2019
•  Noolseweg 32, 1261 ED, plaatsen van dakraam (legalisatie), verzonden op 

1 november 2019
•  Rijksstraatweg 1, 1261 AN, vellen van één boom, verzonden 4 november 

2019

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

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergun-
ningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend 
belang) tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De 
formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan 
kunt u bekijken op de landelijke website www.overheid.nl Wilt u 
automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld 
u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN 
DIGITAAL

Gemeente 
Blaricum heet 
haar nieuwe
inwoners 
welkom!
Woensdag 20 november nodigt de 
gemeente al haar inwoners uit die 
het afgelopen jaar in Blaricum zijn 
komen wonen.  De nieuwe inwo-
ners hebben ook per  brief hier een 
uitnodiging voor ontvangen.

De inloop is vanaf 19.30 uur op 
het gemeentehuis van Blaricum 
(Kerklaan 16). Het officiële program-
ma start om 20.00 uur.  Frans Ruijter 
van de Historische kring Blaricum 
vertelt meer over het dorp. Hierna 
kan je kennismaken met het college, 
de raadsleden én natuurlijk met de 
andere nieuwe inwoners.  

Dieren als honden, katten, knaag-dieren, kooi- en 
volièredieren, duiven en vissen vallen onder deze regeling. 
Voor sommige diersoorten geldt dit ook, mits er aan die 
dieren geen commerciële opbrengst is verbonden. De 
verordening geldt niet voor (grotere) landbouwdieren als 
bijvoorbeeld runderen, paarden en schapen.

De Verordening dode gezelschapsdieren Blaricum is te 
raadplegen via de volgende website https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2019-244152.htm

De gemeenteraad van Blaricum heeft onlangs de 
Verordening dode gezelschapsdieren Blaricum 
vastgesteld.  Dit betekent dat inwoners van Blaricum 
hun overleden huisdier tegen de daaraan verbonden 
kosten kunnen aanbieden op de gemeentewerf van 
de BEL Combinatie, Zuidersingel 2 in Eemnes.

Verordening Dode gezelschapsdieren Blaricum
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FIT-test in Blaricum geopend
Bewegen is goed voor de ge ondheid. 
Hoeveel beweging nodig is, hangt af van 
ieders leeftijd, conditie en kracht. m 
de mate van theid te meten, bieden 
de BEL-gemeenten FIT-testen aan voor 
inwoners tussen de  en  jaar. 

Maandag 11 november waren wet-
houders Gerard Knoop en Anne-Marie 
Kennis aanwezig bij de opening van de 
FIT-test in Blaricum, bij wijkcentrum De 
Malbak. De meeste FIT-testen in de 3 
gemeenten zijn al volgeboekt. Er volgen 
meer data. Houd de site van Maxvitaal 
www.maxvitaal.eu in de gaten. 
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Agenda Rondetafelgesprekken 
Dinsdag  november 20 , aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16, Blaricum

. uimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)
2. ondvraag mededelingen (Informerend)

.  n ormeren (Informerend/Adviserend) 
Interactie (informeren, input geven en vragen, en adviseren) met raads- en collegeleden die naast hun functie van 
raads- of collegelid de gemeente vertegenwoordigen in andere gremia zoals gemeenschappelijke regelingen.

.  aadsin ormatiebrie  over ota van andvoorwaarden herontwikkeling terrein iekenhuis ergooi Blaricum (Advi-
serend)

. Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan werk  20 -2022 (Beeldvormend)

Dinsdag 2  november 20 , aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16, Blaricum

. Concept M A Agenda 2.0 (Beeldvormend)
2. Evaluatie strategische visie Blaricum 20 0 (Beeldvormend)

. rogrammaplan mplementatie mgevingswet (Beeldvormend)
                                                   
Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord voeren over een niet-geagendeerd on-
derwerp (alleen mogelijk als Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)  Meld dit dan vooraf 
(uiterlijk maandag 12.00 uur) bij de griffier via griffier blaricum.nl 

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

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

Agenda 
Raadsvergadering 
Dinsdag  december 20 , aanvang 
20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidsingel 5, Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 
•  Arbeidsmarktbewerkingsplan “Werken aan werk” 

2019-2022
• Concept MRA Agenda 2.0
• Evaluatie strategische visie Blaricum 2030
•  Programmaplan Implementatie Omgevingswet
• Verordening wijziging APV 2018
• Belastingverordeningen
• Legesverordening
• Verordening kwijtschelding belastingen
• Gescheiden afvalinzameling op scholen
•  Wijzigen Financiële Verordening e . artikel 212 

van de Gemeentewet
• Bijdrage 2019 project HOV in ’t Gooi
•  Onderzoekskosten fietsverbinding oude dorp en 

Bijvanck en onderzoek groot onderhoud Bijvanck
•  Benoeming raadslid in Algemeen Bestuur van 

ASB
• Functiewaardering griffier

U kunt de stukken raadplegen via www.blaricum.nl 
(Bestuur  Gemeenteraad  Raadsvergaderingen). 
De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in 
het gemeentehuis van Blaricum.

Bermen en plantsoenen in de gemeente 
worden de komende periode ink 
gesnoeid. et resultaat iet er op het 
eerste ge icht wat kaal  uit. 

Maar door te snoeien houden we 
planten en struiken voor de toekomst ge-
zond; we creëren ruimte voor groei van 
nieuwe takken en er is ruimte voor jonge 
planten. Zo werken we ook op de lange 
termijn aan goed onderhouden bermen 
en plantsoenen in uw gemeente. 

Werkzaamheden
Tijdens de snoeiwerkzaamheden kunt u 
tijdelijk hinder ondervinden in uw straat. 
Er worden grote maaimachines en snoei-
machines gebuikt tijdens de werkzaam-
heden om efficiënt te kunnen werken en 
zoveel mogelijk herbruikbaar materiaal 
(compost en biomassa) te verzamelen. 

Kijk voor meer informatie op de website: 
inwoners groenenwegen
werkinuitvoering

Groot onderhoud 
snoeiwerkzaam-
heden’

Wethouder Sven Lankreijer van 
Eemnes opende donderdagavond 7 
november het Sportcafé. 

Vertegenwoordigers van sportclubs 
uit de 3 BEL-gemeenten konden 
elkaar ontmoeten en kennisdelen. 
Met sprekers uit de sportwereld en 
van de sportbonden was het een 
informatieve sportavond. Zo ver-
telde topscheidsrechter Kevin Blom 
over zijn beleving van de Positieve 
Sportcultuur. Ook ging hij in gesprek 
met de aanwezigen over hoe je als 
scheidsrechter in een splitsecond de 
juiste beslissing moet kunnen maken.

SPORTCAF  GEOPEND
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 op de  vrouwen krijgt in haar leven met siek o  seksueel geweld te maken. 

Met de wereldwijde actie Orange the World wordt vanaf 25 november (de Internati-
onale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december aandacht gevraagd voor 
de strijd tegen dit geweld. Verschillende gebouwen in Gooi en Vechtstreek kleuren 
in die periode oranje. Ook de Dorpskerk aan de Torenlaan zal deze periode oranje 
worden verlicht. Meer weten  Kijk op: www.orangetheworld.nl 

Orange the World: 
actie tegen geweld tegen vrouwen

Lunchconcert ‘Cinco Ventos’
et concert is op donderdag 2  november 20  in het aadhuis Eemnes vana  
2. 0 uur. egen een vergoeding van tien euro kunt u onder het genot van een 

broodje en wat te drinken genieten van een a wisseling mu iekprogramma. 

Voor meer informatie: www.blaricum.nl Aanmelden kan door te bellen naar 
035  538 08 27 of via de website: www.scarbomusica.nl

  

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

of via telefoonnummer 14 035

copyright by

Kindermishandeling
Week tegen

Week tegen Kindermishandeling

n ederland groeien ruim .00 kinderen onveilig op. emiddeld n kind per 
schoolklas. amen ijn we verantwoordelijk om de veiligheid van de e kinderen te 
vergroten. ijdens de Week tegen de indermishandeling  t m 2  november  
vragen we hier aandacht voor. Misschien vang je signalen op die kunnen wij en op 
kindermishandeling. Bijvoorbeeld stil en teruggetrokken gedrag, o  juist heel druk 
gedrag. 

Iedereen kan iets betekenen voor een 
kind dat opgroeit in een onveilige thuis-
situatie. Zelfs een klein gebaar kan een 
groot verschil maken. Een vriend met 
een luisterend oor, een alerte buurman, 
een huisarts die doorvraagt, een leer-
kracht die begrijpt wat het betekent of 
een hulpverlener die een collega coacht.
Maak je je zorgen om een kind in jouw 
omgeving  Blijf er niet mee rondlopen. 

Misschien is er niets aan de hand, maar 
wat als je zorgen terecht zijn  Juist j j 
kunt helpen. Want ook als je twijfelt kun 
je iets met je zorgen over kindermishan-
deling doen. Je kunt zelfs het leven van 
een kind veranderen. Ook als je twijfelt 
kan je iets doen. Kijk op https://
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl 
Kindermishandeling houdt niet op, 
totdat je iets doet.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke 
nieuws  Volg ons dan op Twitter: Gem Blaricum en op Face-
book: www.facebook.com/
gemeente.Blaricum

GEMEENTE BLARICUM 
OP TWITTER EN FACEBOOK
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FIT-test in Blaricum geopend
Bewegen is goed voor de ge ondheid. 
Hoeveel beweging nodig is, hangt af van 
ieders leeftijd, conditie en kracht. m 
de mate van theid te meten, bieden 
de BEL-gemeenten FIT-testen aan voor 
inwoners tussen de  en  jaar. 

Maandag 11 november waren wet-
houders Gerard Knoop en Anne-Marie 
Kennis aanwezig bij de opening van de 
FIT-test in Blaricum, bij wijkcentrum De 
Malbak. De meeste FIT-testen in de 3 
gemeenten zijn al volgeboekt. Er volgen 
meer data. Houd de site van Maxvitaal 
www.maxvitaal.eu in de gaten. 
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Agenda Rondetafelgesprekken 
Dinsdag  november 20 , aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16, Blaricum

. uimte voor niet geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)
2. ondvraag mededelingen (Informerend)

.  n ormeren (Informerend/Adviserend) 
Interactie (informeren, input geven en vragen, en adviseren) met raads- en collegeleden die naast hun functie van 
raads- of collegelid de gemeente vertegenwoordigen in andere gremia zoals gemeenschappelijke regelingen.

.  aadsin ormatiebrie  over ota van andvoorwaarden herontwikkeling terrein iekenhuis ergooi Blaricum (Advi-
serend)

. Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan werk  20 -2022 (Beeldvormend)

Dinsdag 2  november 20 , aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16, Blaricum

. Concept M A Agenda 2.0 (Beeldvormend)
2. Evaluatie strategische visie Blaricum 20 0 (Beeldvormend)

. rogrammaplan mplementatie mgevingswet (Beeldvormend)
                                                   
Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord voeren over een niet-geagendeerd on-
derwerp (alleen mogelijk als Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)  Meld dit dan vooraf 
(uiterlijk maandag 12.00 uur) bij de griffier via griffier blaricum.nl 

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

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen bezwaar of beroep op de rechter 
openstaat of heeft gestaan, over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een 
onderwerp waarover een klacht e  artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
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Sinterklaas in Blaricum
Op zaterdag 23 november komt Sinterklaas weer in Blaricum aan, vergezeld 
door heel veel grapjespieten, danspieten en een vrolijke pietenband. De feestelij-
ke stoet arriveert om 12.00 uur in de Bijvanck (Malbakplein) en om 15.00 uur in 
Blaricum Dorp (muziektent).

Familieberichten
Overleden
11-10-2019  Hendrika Margaretha 

(Rie) Fokker-Raven, 
geboren 28-01-1918

13-10-2019  Pieter Lindeman,  
geboren 23-01-1929

14-10-2019  Carla Vos-del Castilho, 
geboren 10-02-1953

14-10-2019  Tint van der Vlist-Kruit, 
geboren 11-07-1940

17-10-2019  Hendrika Aleida Johanna 
(Ria) Lanphen-Calis, 
geboren 21-03-1942

20-10-2019  Tich van der Leelie, 
geboren 11-09-1927

25-10-2019  Matthea Maria (Thea) 
Steenbeek-Slaats,  
geboren 07-10-1928

Geboren
07-09-2019  Julius Alfons Frederik 

Jansen
14-10-2019  Efron Elysio de Jong
19-10-2019 Nola Ivy Hilhorst
19-10-2019 Romée Merle Thole
19-10-2019  Giulia Winny Barbara 

Ravelli
20-10-2019  Féline Mylène 

Blauwendraat
21-10-2019 Aiden El Kaddouri

Huwelijken/partnerschap
09-10-2019  Richardus Simon 

Adrianus de Groot en 
Suzanna Catharina Banis

14-10-2019  Maarten Robert de Jong 
en Sanne Houtepen

1-10-2019  Erik Jens en Susan 
Perdijk

Colofon

Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl

tel. 06-14180931 

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

Of heeft u een vraag over de bezorging, of 

een beschadigd exemplaar ontvangen? 

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

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

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 5.112

www.heienwei.nl

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

Planning 
hei & wei 2020
Heeft u iets te melden over uw vereniging, 
evenement of iets anders in Blaricum? Laat 
het ons weten via redactie@heienwei.nl. 
Kopij voor het volgende nummer aan-
leveren voor 28 november a.s.

Dorpsagenda

EXPOSITIES/
TENTOONSTELLINGEN
BEL Art  Beyond limits t/m 7 jan met 
werk van digitaal kunstenaar Vincent van 
der Geest, beeldhouwer Jan-Willem van 
Oldeneel en metaalkunst van Ruud Ter-
mijn. Te bezichtigen tijdens openingsu-
ren van het BEL-Kantoor in Eemnes. 
Singer t/m 5 jan 2020 Weer en wind, 
Avercamp tot Willink, The white blouse 
en Vrouwenportretten. Openinhsgtijden: 
museum di t/m zond 11.00-17.00 uur. 
Café, winkel en beeldentuin di t/m zond 
10.00-17.30 uur. www.singerlaren.nl.

WELZIJN/ CULTUUR
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 favoriete ge-
rechten? Dan bent u van harte welkom.
PCHelpdeskBEL 18 nov 14.00  
uur in het Brinkhuis presentatie  
Cloud diensten. Aanmelden ( 50+) via  
themabijeenkomst@pchelpdeskbel.nl. 
Kosten 6,00 euro. Pinnen is niet moge-
lijk. De PCHelpdeskBEL is dagelijks 
geopend van 10.00-12.00 uur
Papageno Huis koffieconcerten van 
11.30-12.30 uur op 24 nov en 1, 15, 
22 en 29 dec reserveren reserveren@ 
stichtingpapageno.nl of www.papageno.
nl/papageno Huis/koffieconcerten. Op 
14 dec Kerstmarkt van 11.00-17.00 uur.
Dorpskerk inzameling voor de voed-
selbank op 30 nov van 10.00-12.00 uur 
en 1 dec van 09.00-10.00 uur. Er is veel 
behoefte aan: visconserven, pastasaus, 
koffie, rijst, douchefoam of douchegel. 
Verder uiteraard alle houdbare producten 
die niet over de datum zijn.
EET met je hart stichting Met je hart 
organiseert structurele ontmoetingen 
voor ouderen en met hun jaarlijkse EET 

met je hart campagne wordt hiervoor lo-
kaal geld opgehaald: Steun de ouderen 
door 1 euro te doneren op jouw tafelreke-
ning bij Het Oude Raadhuis in Eemnes, 
restaurant & bar Mauve in Laren en res-
taurant Bruis en Rust Wat in Blaricum. 
Actie loopt tot 16 december. https://
www.metjehart.nl/gemeenten/blaricum- 
eemnes-laren/ 
Dickenstheater Laren uitvoeringen van 
De aardige ober en ik uit David Copper-
field en Scrooge uit a Christmas Carol 
op 15, 22 en 26 dec 14.00 uur. Entree  
€ 15,- incl. koffie, thee, frisdrank in de 
pauze. Reserveren via: dickens@ziggo.nl 
of 035 8872376.
Vlierhove kunstagenda een impres-
sie van de geschiedenis van De Vlier-
hove in ons dorp is in de Kunstagenda  
2020 in beeld gebracht. Werk van meer 
dan 60 kunstenaars die regelmatig  
en/of succesvol exposeerden is hierin 
opgenomen. U kunt deze agenda bestel-
len door overmaking van € 20,- (incl  
verzendkosten) op rek.nr NL 32 ABNA 
054 36 92 647 t.n.v. C.Bölger-Schoen-

makers onder vermelding van uw naam 
en adres. 
Blaricumse Pubquiz vrijdag 17 januari 
2020 organiseert Rotaryclub Blaricum 
Centaurea de Blaricumse Pub Quiz in 
Het Vitus. De avond wordt geleid door 
Suze Faber en Frans Ruijter, die de deel-
nemers zullen testen op hun kennis van 
o.a. Blaricumse trivia, actualiteiten, sport 
en showbizz. Een tafel voor tien perso-
nen kost € 150,- inclusief twee drankjes 
p.p. en bittergarnituur. De opbrengsten 
gaan naar een goed doel. Dus: geef je nu 
vast op voor deze gezellige avond met 
een team van vrienden, buren, teamge-
noten of collega’s via: 
pubquiz.blaricum@gmail.com.
Modelspoorclub Huizen met veel liefde 
en ervaring voor de modelbouw wordt 
sinds 2011 gebouwd aan een grote mo-
delbaan met als thema: De Utrechtse 
Heuvelrug. Open dagen op 22 nov van 
16.00-20.00 uur en 23 nov van 10.00-
16.00 uur. Schoolgebouw Het Loper-
tje, Jan van Galenstraat 35 Huizen.  
www.modelspoorclubhuizen.nl.
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Sinterklaas en zijn pieten vinden het heel 
leuk als je met de stoet meeloopt. Om 
11.10 uur kun je aansluiten bij de stoet 
in de Blaricummermeent op de kruising 
Bijvangweg/Lepelaar (Oorsprong). Van-
daar loopt de stoet via de Hoofdweg 
richting de speeltuin waar de andere kin-
deren kunnen aansluiten. Dan richting 
De Malbak waar het grote feest zal los-
barsten. Om 14.50 uur start de stoet van-
af de Kruiskuil richting de muziektent 

waar het feest om 15.00 uur zal begin-
nen. Voor alle kinderen is er een ballon 
en een verrassing. 

We hebben gehoord dat Sinterklaas het 
geweldig vindt als hij mooie tekeningen 
en brieven van de kinderen krijgt.

Tot zaterdag 23 november a.s. 
Voor de route en verdere informatie zie 
www.oranjeverenigingblaricum.nl
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