
Blaricum-Dorp, Blaricum-Bijvanck, Blaricum-Crailo, Blaricummermeent
waar uw huis ook staat en waar u oorspronkelijk ook vandaan komt

Blaricum is uw thuis

 met de offi ciële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

heihei&& weiwei

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

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

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

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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gebracht tot 20% van mijn vroegere
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meer dan je denkt. We moeten uit onze
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van ons is dat koude met ziekte te maken
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GOOMEERZIT van twee minuten  op
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‘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

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

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Beste dorpsgenoten

Beste inwoners, twaalf jaar geleden 
solliciteerde ik naar het burgemees-
tersambt van Blaricum. Een dorp dat 
ik al kende uit mijn jeugd en waar ik 
warme gevoelens bij had. De jaren zijn 
omgevlogen; ‘never a dull moment’ is 
in bestuurlijk Blaricum onze lijfspreuk 
geworden. In onze moerstaal: het is 
nooit saai! 

We hebben met elkaar gebouwd aan 
Blaricum, met stenen en aan sociale 
samenhang. Met wisselende gemeente-
raadsleden, collegeleden en medewer-
kers en met onze inwoners natuurlijk. 
Steeds met het doel voor ogen; al het 
moois dat Blaricum te bieden heeft te 
behouden en andere dingen mooier en 
beter te maken. We zijn de afgelopen 
jaren enorm gegroeid in inwoneraan-
tal en het aantal Blaricumse baby’s dat 
jaarlijks geboren wordt, is bijna ver-
dubbeld! Dat betekent ook dynamiek 
in een samenleving, nieuwe mensen, 
nieuwe wensen, samen waar nodig dus 
ook nieuwe uitgangspunten met elkaar 
formuleren. Dat past in de huidige tijd 
waarin de politiek als volksvertegen-
woordiging steeds meer samen met 
inwoners de uitgangspunten voor be-
leid formuleert. Al is dat soms nog een 
beetje wennen over en weer, aftasten 
en grenzen verkennen...

Door de jaren heen ben ik enorm ver-
knocht geraakt aan ons prachtige en 
gezellige dorp. Daarom ben ik ook 
blij en vereerd dat de gemeenteraad 
mij heeft voorgedragen voor een derde 
termijn van zes jaar, per 1 april aan-
staande. Een dorpsgenoot zei een paar 
jaar geleden tegen mij: ‘Je hebt burge-
meesters die komen en weer gaan en je 
hebt burgemeesters die wortelen.’ Dat 
is precies zoals ik het voel. Ik ben hier 
geworteld en ik verheug me erop nog 
een periode uw burgemeester te mogen 
zijn in ons dorp. Als het de Koning be-
haagt natuurlijk. 

Maar voor nu wens ik u, samen met uw 
dierbaren, eerst mooie, warme feestda-
gen toe!

Joan de Zwart-Bloch, burgemeester 

Het afgelopen hei & wei jaar

Het bestuur en eindredactie van hei 
& wei kijkt met trots terug op de der-
tien nummers die we in 2019 hebben 
uitgebracht. 

Ook dit jaar zijn wij onze sponsoren, 
adverteerders en de gemeente Blaricum 
dankbaar dat zij hei & wei het afgelo-
pen jaar fi nancieel hebben ondersteund. 
Evenals onze toegewijde redactieleden 
die zich om-niet inzetten voor ons 
prachtige dorpsblad.

Ons authentieke boerendorp Blaricum 
is nu een thuis voor velen. Of je hier ge-
boren bent, of later bent komen wonen. 
Samen hebben we hier veel te koeste-
ren. Wij hopen hier met hei & wei een 
steentje aan bij te hebben gedragen.  

Hei & wei wenst u heel warme 
feestdagen en hopen dat 2020 u veel 

goeds en moois zal brengen

Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Hei&wei_nr527.indd   1 10-12-19   11:45



Simon Borsen, marathonschaatser

door Frans Ruijter
Wie wel eens in de fi etsenzaak van Richard Borsen aan de Tweede Molenweg 
komt, kan zomaar op vriendelijke wijze door Simon (1995) worden geholpen. 
Simon is een zoon van Lambert, de broer van Richard. Hij begon al op 7-jarige 
leeftijd in clubverband bij de Gooise Hardrijders Vereniging te schaatsen. Daar 
wist hij via allerlei selecties door te dringen tot de langebaanselectie van de 
ijsbaan in Utrecht. 

Simon is een man van de ‘lange adem’ en 
richtte zich op het marathonschaatsen. 
Hij kwam terecht bij de selectie van de 
Regio Utrecht-Noord-Holland. Met een 
jaar zat hij bij de landelijke B-rijders, in 
het peloton te herkennen aan de blauwe 
beennummers, voor Simon 82. Hier wist 
hij in zijn tweede jaar driemaal het ere-
podium te halen, waarvan éénmaal op de 
hoogste trede. 

Skate4AIR
Simon zit ook in de ploeg Skate4AIR, 
waarvan plaatsgenoot Jochem Uytde-
haage ambassadeur is. De ploeg is opge-
richt om de naamsbekendheid van Ska-
te4AIR, een organisatie die geld ophaalt 
voor de bestrijding van taaislijmziekte 
(Cystic Fibrosis), te vergroten. Breg-
je, het achternichtje van Simon, lijdt 
aan deze aandoening. In de bestrijding 
van deze ziekte zijn wetenschappelijk 
de laatste tijd gelukkig stappen vooruit 
gemaakt. De ploeg is ook actief in het 
A-peloton en zo stroomde Simon door 
en kreeg een groen beennummer, 51. De 
overgang van het B- naar het A-peloton 
is een grote stap; naast langere wedstrij-
den wordt er harder gereden, en de ma-
nier van koersen is ook heel anders. 

Plaatselijke sponsoren 
In het seizoen wordt er in principe elke 
zaterdag een wedstrijd van 125 ronden 
gereden op ijsbanen door het hele land. 
Maar bijvoorbeeld ook een vierdaagse; 
vier dagen achter elkaar een wedstrijd. 
Voor het seizoen moet veel getraind 
worden en ook in de zomer worden trai-
ningskampen bezocht. Dit moet alle-
maal betaald worden en natuurlijk ook 
de materiaal-, reis- en verblijfkosten. De 
trainingskampen worden door de schaat-

sploeg van Simon betaald, maar mate-
riaal, reiskosten en abonnementen voor 
trainingen op het ijs weer niet. ROBA 
Metals is een van de sponsoren van de 
schaatsploeg en Simon heeft ook hier 
plaatselijke sponsoren gevonden, Marie-
ke en Gerard van Albert Heijn Ton. Zij 
schaatsen zelf met hun kinderen de alter-
natieve Elfstedentocht op de Weissensee 
in Oostenrijk. ‘Erg leuk als we elkaar 
daar straks zien. Ik ga zeker een stukje 
met ze mee schaatsen en wellicht kan ik 
een bidon of wat eten aangeven tijdens 
de schaatstocht. Misschien komen Ge-
rard en Marieke nog bij een van mijn 
wedstrijden kijken.’ Ook Lockwell Se-
curity Systems BV van Roel van Kuijk 
aan de Singel en Gramefo graszoden van 
Marc Fokker uit Eemnes dragen een fi -
nancieel steentje bij aan Simons schaats-
carrière. De namen van de bedrijven 
staan bij Simon op zijn pak, helm, muts 
en/of bidons. Ook heeft Simon vorig jaar 
een schaatsclinic gedaan met Lockwell. 
Zonder deze steun zou het onmogelijk 
zijn om te bereiken wat hij nu al bereikt 
heeft en wat er nog voor hem in het spor-
tieve vat zit. 

Lange schaatstochten
In januari gaat de ploeg naar de Weis-
sensee. Daar worden vier wedstrijden 
van 80-200 kilometer gereden, o.a. de 
alternatieve Elfstedentocht. Een maand 
later reizen ze af naar Luleå in het noor-
den van Zweden. Daar kan het Siberisch 
koud zijn met temperaturen van -25 gra-
den. Hier worden in vier dagen drie wed-
strijden gereden, waarvan de langste 160 
kilometer is. Het is fi jn om te weten dat 
plaatselijke sponsoren dit mede mogelijk 
maken en we wensen Simon daar heel 
veel succes. 

    


         


   

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

F
O

T
O

 M
A

R
C

U
S

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Voor wat hoort wat 

Als ik aan Kerstmis denk dan 
denk ik aan de tijd dat mijn 
broertjes en ik nog in de kin-
derschoenen stonden. Mijn va-
der was Hollands, mijn moeder 
Duits. Zij had al gauw de neus 
vol van Hitler en reisde in 1935 
af naar ons land waar ze mijn 
vader leerde kennen, die haar 
het gevoel gaf weer thuis te zijn. 
Moeders leerde in recordtempo 
Nederlands en verruilde haar 
paspoort. Werd Nederlandse 
en daarmee was de kous af. 
Het was een gezellig gezin, ook 
al vonden mijn vriendjes mijn 
moeder wel erg streng. Maar 
dat deerde ons broertjes niet 
want we wisten niet beter. 
De hele oorlog lang ergerde 
mijn moeder zich groen en geel 
aan de bezetters. Schold ze wel 
eens de huid vol. Uiteraard in 
het Duits. Kwam ze wonderlijk 
genoeg mee weg. Volgens haar 
hadden die vreemde soldaten 
hier niets te zoeken. Leverde 
haar de sympathie op van de 
buren. 
Maar terug naar Kerstmis. 
In Duitsland kenden ze geen 
Sinterklaas. Wel Kerstmis. 
Met best veel cadeautjes. Dit 
cultuurprobleem werd voort-
varend aangepakt: Sinterklaas 
werd gevierd met cadeautjes 
én Kerstmis, ook weer met 
cadeautjes. Veel cadeautjes dus. 
Was wel even een aanslag op de 
portemonnee van mijn vader. 
Mijn moeder verdiende wel veel 
maar kreeg daar geen geld voor. 
Zoals toen gebruikelijk was 
met moeders. Er kwam nog een 
extra fi nanciële hik bij omdat 
mijn middelste broertje precies 
tussen Sinterklaas en Kerst-
mis jarig was en niet minder 
mocht krijgen dan ‘ons andere 
broertjes’. Dat kostte ook weer 
duur geld want jarig ben je niet 
alleen thuis maar ook op school 
en met je partijtje. Daarop 
gaf mijn vader, uit zijn eigen 
bedrijfje, zichzelf een dertiende 
maand. Probleem opgelost. Dat 
vader en moeder in januari en 
februari jarig waren deerde ons 
niet. Van onze ijverig gespaarde 
dubbeltjes zondagsgeld gaven 
wij vader een doosje met Dros-
tefl ikken en moeder ook zoiets. 
Voor wat hoort wat, toch?

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

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

Van Weede Uitvaartzorg
betrokken, met aandacht en met respect

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

Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum e.o.
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Een hondenleven
door Adrie van Zon
Mijn naam is Spikey, ik ben een reu en behoor tot het vooraanstaande geslacht 
van de Jack Russel. Ik woon in het Land van Maas en Waal bij Jan Paul, Mie-
ke, Lola, Puck en Gilly.                            

Van oudsher zijn wij jagers, op vossen 
en konijnen. Zonder ons kon er niet ge-
jaagd worden. Geen enkele andere hond 
in Engeland had genoeg moed en lef om 
konijnen en vossen in hun holen te ach-
tervolgen. Wij leefden in volle vrijheid, 
hadden het hele land voor onszelf en 
werden alom gerespecteerd.               
                                                                                                         
Maar wat gebeurde er?                                                                                                                    
Door onze goede karaktereigenschap-
pen (vrolijk, flexibel, intelligent en 
trouw) werden we ook geliefd als 
huisdieren en tot onze verbijstering 
zelfs uitgevoerd naar ‘the continent’.                                                                                                                         
Het gevolg is dat we hele dagen opge-
sloten zitten in een flat, vier-hoog of in 
een eengezinswoning met een pietluttig 
achtertuintje. Goed voor gewone hon-
den, maar wij Jack Russels stellen ons 
een ander leven voor. Een Jack Russel 

wil ruimte, rennen, graven, spelen en 
struinen in het bos. Nou heb ik het zelf 
nog niet zo slecht getroffen omdat mijn 
baas gek met me is en me ’s morgens uit-
gebreid uitlaat. Ik heb ruimte genoeg om 
het huis, met een weiland. 

In ’t Gooi
Ook heb ik het geluk om van tijd tot tijd 
te mogen logeren bij opa in het Gooi; een 
aardig baasje, die met me de hei op gaat 
en me laat hollen. Wanneer je op weg 
naar de hei een mooie teef tegenkomt, 
mag je even ruiken maar ‘niet aanko-
men’, want als je jezelf laat gaan wordt 
er onmiddellijk aan de riem gerukt en 
kun je wel fluiten naar een mooi num-
mer. Prachtige exemplaren waar je zo 
mee aan de rol wilt, maar ze zien je soms 
niet eens staan. En dan zijn er ook nog 
dames, die een pakje dragen, een kleedje 

tegen de kou, soms zelfs gebreid. Maar 
ze zijn wel bang voor me. Kijk, ik ben 
maar een klein hondje en kan die grote 
krengen mooi van achteren in de poten 
bijten, daar hebben ze niet van terug. 
Maar geef mij maar een hond van de 
vlakte.                                                                                            

Al met al heb ik een mooi hondenleven! 
Fijne feestdagen!

Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

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

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12
Tel: 035 5313080

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

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

www.vogelinterieurs.nl

Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Wij gaan verhuizen!  
In januari 2020 kunt u ons vinden op 
Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum 
(Blaricummermeent)
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Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer, Ekelshoek 21, 1261 TT Blaricum. 
Tel. 035-5389081 Fax. 035-5330963 www.kdvbanjer.nl  KvK 32099332 Gooi en Eemland. 
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De Notenkraker en Muizenkoning

door Anneke Martens-van der Vlugt
Notenkrakers zijn al bekend vanaf de 
middeleeuwen. Aanvankelijk maakten 
ambachtslieden houten mechanismen 
met schroeven en hefbomen om de har-
de schillen van noten te kraken, later 
creëerde men uit hout gesneden, fraai 
gedecoreerde poppen in de vorm van 
soldaten, ridders of koningen met een 
grote mond, waarin de noot werd ge-
kraakt. 

De associatie van de notenkraker met 
Kerstmis is waarschijnlijk gelegen in het 
feit, dat er rond die tijd veel met noten 
werd gebakken en de kraker dus vaak van 
pas kwam. Toen de notenkraker de vorm 
van een pop kreeg, werd het ook mooi 
speelgoed voor kinderen om cadeau te 
krijgen.

De Notenkraker en Muizenkoning
Op 18 december 1892 ging in het Ma-
riinskitheater te Sint Petersburg de oor-
spronkelijke versie van het klassieke 
ballet De Notenkraker in première. Het 
libretto werd geschreven door de cho-
reografen Marius Petipa en Lev Ivanov, 
die ook voor de choreografie tekenden 
en de muziek werd gecomponeerd door 
Pjotr Iljitsj Tsjajkovski. Het ballet is ge-
baseerd op het verhaal van Ernst The-
odor Amadeus Hoffmann (1776-1822)  
Nussknacker und Mäusekönig uit 1816, 
een romantisch sprookje voor kinderen én 
volwassenen waarin hij fantasie en reali-
teit op een ingenieuze, ma-
gische wijze door elkaar 
mixt. De oorspronkelijke 
versie van het ballet speelt 
zich af op kerstavond bij 
de familie Stahlbaum. Fa-
milie en gasten scharen 
zich rond de kerstboom 
en de kinderen Clara en 
haar broertje Fritz krijgen 
cadeautjes. Om klokslag 
acht uur verschijnt er een 
mysterieuze figuur, het is Drosselmeijer, 
de peetoom van Clara, goochelaar en ge-
talenteerd speelgoedmaker. Hij schenkt 
haar een houten notenkrakerpop. ’s Nachts 
kan Clara niet slapen en ze gaat terug naar 
de woonkamer om haar notenkraker te 

zoeken. Wanneer ze hem vindt, slaat de 
klok middernacht en blijkt Drosselmeijer 
ook in de kamer te zijn. Plotseling vult de 
kamer zich met muizen en komt de No-
tenkraker tot leven. Voor ze beseft wat er 
gebeurt, bevindt ze zich midden in een 
gevecht tussen de muizen onder leiding 
van de Muizenkoning en een leger pe-
perkoeken soldaten aangevoerd door de 
Notenkraker. Wanneer de Muizenkoning 
de aanval op de Notenkraker inzet, leidt 
Clara hem zodanig af, dat de Notenkraker 
hem kan uitschakelen en de muizen zich 

terugtrekken. Vervolgens 
verandert de Notenkraker 
in een knappe prins. Hij 
neemt Clara mee naar een 
naaldwoud in de sneeuw, 
waar de sneeuwvlokken 
om hen heen dansen en 
hen wenken naar het ko-
ninkrijk van de prins. Ze 
reizen naar snoepgoed-
land, waar de Suikerboon-
fee in afwachting van de 

terugkeer van de prins regeerde. De prins 
vertelt de Suikerboonfee hoe Clara hem 
redde van de Muizenkoning en ter ere van 
de jonge heldin, vieren lekkernijen over 
de hele wereld feest met nationale dansen 
uit o.a. Spanje, Arabië, China en Rusland.

De Nederlandse versie
Sinds 1996 brengt Het Nationale Ballet 
De Notenkraker regelmatig in de versie 
van choreografen Wayne Eagling en Toer 
van Schayk, ook in deze decembermaand. 
Om dichter bij het oorspronkelijke ver-
haal van Hoffman te blijven, noemen zij 
het ballet Notenkraker en Muizenkoning 
en creëren zij een geheel eigen oer-Hol-
landse productie. De plaats van handeling 
is een prachtig Amsterdams grachtenhuis 
op Sinterklaasavond. Voor het pand zwie-
ren schaatsers op de gracht, een sprook-
jesachtige openingsscène. Clara droomt 
dat de Notenkraker verandert in de ge-
daante van Drosselmeijers neef, terwijl ze 
zelf uitgroeit tot een mooie, jonge vrouw. 
Samen binden ze de strijd aan met het 
leger muizen, waarna ze in het binnenste 
van Drosselmeijers magische toverlan-
taarn belanden, die hen naar exotische 
oorden voert. 

Misschien kunt u nog een kaartje be-
machtigen, het is echt een lust voor oog 
een oor!

Ik wens alle hei & wei lezers een sprook-
jesachtige kersttijd en alle goeds voor 
2020, zonder al te veel harde noten te 
hoeven kraken!
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Gesprek met Alfred, de eekhoorn 

door Sybert Blijdenstein
Meestal praat ik met onze eekhoorn op afstand, meer in mezelf. Een andere 
keer praten we met elkaar als ik voor het voederhuisje langsloop, op ons terras. 
Hij onderbreekt dan zijn geknabbel, richt zich op en kijkt mij vragend aan. Ik 
zeg hem vriendelijk gedag. Hij knikt terug en gaat door met het eten. 

Gisteren kwam ik vrolijk terug van de 
garage waar mijn auto, na wat schade, als 
nieuw hersteld was. Ik houd erg van mijn 
oude Volvo. De garage ook. Eenzelfde 
liefde als voor de eekhoorn. Voorzichtig 
kwam ik dichterbij. We keken elkaar aan. 
We kennen elkaar. Ik begon met: ‘Hal-
lo, zeg eens, hoe heet jij.’ Hij hief een 
voorpootje op als groet en zei: ‘Ik ben 
Alfred.’ Ik noemde mijn naam. 

‘Zeg eens Alfred, hoe gaat het met je?’ 
‘Best goed, het is niet te koud, niet te 
nat en ik zit goed in mijn vel.’ Dat was 
te zien. Glanzende, dikke vacht en een 
mooie volle staart. ‘Alleen de dagen wor-
den wat korter, da’s wennen. Ik moet me 
haasten met het eten. Straks moeten mijn 
broertje en zusje ook nog, Albert en Ada. 
En mijn ouwe lui. Pa en moe. Pa wordt 
al kaal aan de staart. Ma wat grijs in de 
vacht. Maar ze zijn nog goed bij. Slapen 
meer en eten minder. Ze zijn ook een 
stuk rustiger. Houden niet meer zo van 
avontuur. Blijven dichter bij huis. Een 
chaletje hoog in de bomen. Trouwens 
nog bedankt daarvoor. Moet nog wel 
nieuw hooi in, graag. Wij jongeren zijn 
altijd bezig; klauteren, krassen, klimmen 
en zeilen door de lucht. Onze favoriete 
bomen zijn de eiken. Geven de beste 
grip. Jullie rieten dak is ook oké. Riet 
pakt goed. We sjezen er overheen. Kort-
om, het is hier in de buurt goed toeven. 

Ook bij de buurvrouw aan de overkant. 
Daar ook lekker veel voer. Een aardige 
mevrouw die ook met ons praat.’

‘Alfred, wat doe je toch met die walnoten 
die je uit het voederhuisje haalt? Ik zie je 
in het gras vaak een kuiltje draaien, ter-
wijl je er niets in doet.’ ‘Da’s met opzet. 
Die noot verstop ik ergens anders. Ada en 
Albert zijn lui. Die kijken en graven mijn 
noten op. Zo vangen ze bot, zoals jullie 
dat noemen. Trouwens wij vinden vaak 
onze verborgen noten niet terug. Zo slim 
zijn we ook weer niet.’ ‘Wat vind jij van 
Kerstmis, Alfred?’ ‘Kerstmis, wat is dat? 
Dat geknal met kleurige vuurflitsen en 
vieze rook?’ ‘Nee, da’s nieuwjaarsnacht. 
Ik bedoel de dag dat alle mensen heel 
aardig voor elkaar zijn. Waar families 
thuis bij elkaar komen onder een versier-
de sparrenboom, die ze kerstboom noe-
men. En lekker samen eten.’

‘Dat zegt me niets. Zolang iets bij jullie 
binnen gebeurt, weten wij dat niet. We 
houden niet, zoals jullie, van naar binnen 
gluren. Hebben we geen tijd voor want 
we moeten op de katten letten, die ons 
het liefst om zeep helpen. Dat lukt ze 
niet, we zijn te snel. Slachtoffers onder 
ons vallen er bijna niet. Maar à propos, 
kunnen jullie mensen niet elke dag aar-
dig tegen elkaar zijn? Dat doen wij wel. 
Anders sterven we uit. Makkelijk zat.’ 

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

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g

Smederij 
B.v.d.Bergh
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10 punten over het GNR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkomsten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GROENAF VAL EN A /B /C HOUT.

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

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

‘Bakstenen zitten in mijn genen’

door Anne Soutendijk
Art of Living is afgelopen zomer neergestreken in de oude kapperswinkel van 
de familie Topfel. Marquiette Schaap zit met haar nieuwe makelaarskantoor 
slechts een ruime honderd meter van haar vorige adres. 

‘Ik verkocht in 2014 mijn 
makelaarskantoor in La-
ren. Ik wilde na zoveel 
jaren mijn horizon ver-
breden, reizen maken, 
cursussen doen en even 
uit het werkritme. In 2016 
werd toch een re-start ge-
maakt op de Langeweg 
2d; Art of Living by Mar-
quiette. Niets doen is ook 
niets voor mij.’ Marquiet-
te zat prima op de Lange-
weg, in de oude wasserij 
De witte Meeuw en later 
studio voor fotografie, 
maar het pand werd ver-
kocht. ‘Dus ging ik als 
makelaar zelf op zoek 
naar een nieuwe locatie. 
Ik zeg niet voor niks te-
gen mijn klanten, er zijn 
drie dingen belangrijk; 
locatie locatie locatie. 
Het werd dit fantastische 
pand aan de Meentweg 4 
naast de visboer.’

(Bak)stenen zitten in mijn genen
‘Het is nu helemaal zoals ik het echt leuk 
vind; aankoop, verkoop, advies en van 
een huis een thuis maken. Bouwen en 
verbouwen blijf ik heerlijk vinden. Bak-
stenen zitten in mijn genen. Maar ik heb 
dan ook een prima aannemer en samen 
(ver)bouw(d)en we de mooiste dingen.’ 
Tijdens het gesprek maakt ze koffie in 
de gezellige keuken annex spreekkamer. 
Er staat een in het oog springende koper-
kleurige bar met een dito vintage rotan 
barmeubel ‘ooit gekocht op een veilig’ 
en een gezellig zitje. Hier ontvangt ze 
haar klanten. ‘Om de zes maanden heb-
ben we hier ook een kunstexpositie. Mo-
menteel zijn het grote foto’s van de foto-
grafe Helen Schellens. Zij legt stillevens 
vast onder de naam Comings & Goings. 
Mooie fotografie, die we ook goed ver-
kopen.’ We settelen ons aan de tafel en 
zien, tussen de luikjes met te koop staan-
de objecten in de etalage, de voorbijgan-
gers. Af en toe zwaait er iemand. 

Thuisgevoel 
‘Ik ben hier begonnen met het creë-
ren van een thuisgevoel. Het pand was 
prachtig gerestaureerd. De karakteristie-
ke details, zoals het glas-in-lood boven 

de ramen, werden behouden. De kleuren 
van het glas-in-lood heb ik op de muren, 
vloeren en in de meubels verwerkt. In 
samenwerking met Studio Erik Gutter is 
het kantoor nu heel warm. Bij een ver-
koopopdracht maak ik het huis samen 
met Walter Kelder van Walter en Roland 
uit Laren indien nodig eerst ‘verkoop-
klaar’. We vormen een goed team; rang-
schikken de meubels en brengen ‘groen’ 
in huis. Mensen hebben vaak heel mooie 
spullen, maar het staat soms in de loop of 
niet goed in de ruimte. We optimaliseren 
het interieur. Een huis is niet meteen een 
thuis. Als het huis in de verkoop gaat dan 
presenteren wij het op Funda, onze web-
site, de etalage, maar ook internationaal. 
Door onze samenwerking met Baerz&co 
komt het aanbod op 160 internationale 
luxury home portals in 65 landen. Dat 
geeft een groot internationaal bereik, 
waar we veel profijt van hebben. Er is 
een toenemende groep van buitenlandse 
kopers die wij hiermee bereiken en die 
graag in het Gooi willen wonen.’

Marquiette is ook adverteerder 
van hei & wei geworden.

www.artoflivingbymarquiette.com

Hei&wei_nr527.indd   4 10-12-19   11:45



Racebelofte Coen Doorn

door Marjolijn Schat
Een verjaardagsfeestje, mijn tweeling werd negen. We gingen karten. Twaalf 
jongens de baan op. In een mum van tijd lag een kart flink voor. Daarna ruim 
een hele ronde. Helm af. Het was Coen. Ik ben dan ook niet verbaasd dat hij 
al meerdere titels op zijn naam heeft staan en beschreven wordt als een grote 
racebelofte. 

Coen ken ik sinds hij twee jaar oud is. Hij 
en mijn tweeling, nu allen vijftien jaar, 
zijn al die jaren de allerbeste vrienden. 
Dat Coen een karttalent is, weet ieder-
een in het wereldje. In de diverse klassen 
met de ‘automatische kart’ behaalde hij 
meerdere titels waaronder Nederlands 
kampioen. Dit jaar debuteerde hij als 
jongste rookie in de daaropvolgende 
‘schakelklasse’. Na een aantal zeer suc-

cesvolle races met plaatsen op het podi-
um sloot hij vorige maand het seizoen in 
Genk af met het met overmacht winnen 
van alle drie de manches.

Getraind, getraind en getraind
Wat zijn verhaal zo bijzonder maakt, 
is dat Coen zich vorig jaar in alle stil-
te heeft voorbereid op zijn debuut in de 
schakelkart. Hij heeft getraind, getraind 
en nog eens getraind. Week in, week uit. 
Ook dit jaar weer onverminderd trainen. 
Slechts vier weken rust, omdat hij tijdens 
een wedstrijd zijn sleutelbeen brak. Hij 
kon daardoor wel gezellig met ons mee 
op vakantie. Daarnaast traint hij fanatiek 
in de sportschool voor de spieren die 
nodig zijn om de zware kart te kunnen 
hanteren. ‘Het rijden in een schakelkart 
is heel uitdagend; de snelheid, de han-
deling, het schakelen’, zegt Coen, die  
altijd zeer bescheiden is over zijn resul-
taten. 

Toekomstplannen 
‘Mijn eindexamen mavo dit jaar en dan 
door naar de havo.’ Ook het schoolle-
ven gaat immers gewoon door. Met een 
strakke planning, want Coen mist nog 
wel eens schooldagen als hij wedstrijden 
in het buitenland heeft. En topsport bete-
kent ook vroeg naar bed en keuzes ma-
ken als er feestjes, game- en chillavon-
den zijn. Hij heeft het er allemaal graag 

voor over. Coen komt dit jaar weer in de 
schakelklasse uit. ‘Maar ik wil ook heel 
graag de Formule 4 in.’ Dit is de volgen-
de stap na de schakelklasse; Formule 4 
en vervolgens 3, 2 en 1. ‘Mocht dit tra-
ject niet lukken, ga ik voor het autoracen, 
bij voorkeur in de DTM (Deutsche Tou-
renwagen Masters) en dan in Mercedes, 
Ferrari of Audi BMW. ‘Maar liever For-
mule-rijden. Het is wel een dure sport. 
Een flinke zak geld of een bekende ach-
ternaam in de race-wereld heb ik helaas 
niet. Ik heb veel geld en dus sponsoren 
nodig om mijn talent verder te ontwik-
kelen en mijn droom na te jagen.’ Met 
de Max-mania is de autosport heel popu-
lair. Is Max ook Coen zijn idool? ‘Nee, 
eigenlijk niet, al vind ik dat hij het su-
pergoed doet. Maar een idool heb ik niet 
echt. Ik wilde graag motorcrossen, mijn 
oom was heel goed in alle klassen. Mijn 
moeder vond het niet goed, gevaarlijk, en 
toen kwam karting op mijn pad.’

Nieuwjaars ZIT 
door Henk van den Bergh 
Alweer voor het zesde jaar kunt u het 
nieuwe jaar inluiden met een ZIT in 
het Gooimeer. 

Inmiddels is de Blaricumse plonsgroep 
met meer dan 100 ‘plonsers’ een van de 
bekendste en grootste plonsgroepen in 
ons land. U kunt ze in de wintermaan-
den (bijna) dagelijks zien genieten in 
het Gooimeer. In 2013 gestart naar aan-
leiding van een training van Henk van 
den Bergh bij ‘The Iceman’ Wim Hof en 
hier positieve effecten van ondervond in 
het proces om zijn reuma te beteugelen. 
Henk: ‘Er speelt een feest in je lijf af bij 
een zit van maximaal drie minuten. Een 
overwinning. Het denken gaat uit en het 
voelen aan. Een totale reset van je li-
chaam, waarbij alle systemen in het lijf 
worden aangezet om te overleven.’

Informatie
Blaricumse Nieuwjaars ZIT zondag 5 
januari; 12.00 uur warming-up en 12.10 
uur het startschot door Henk van den 
Bergh en Frans Ruijter. Ervaren ‘plon-
sers’ begeleiden u en de Blaricumse 
KNMR zorgt voor uw veiligheid. In-
schrijven info@smederijbergh.nl of 
op de dag zelf vanaf 11.00 uur bij de 
KNMR. Kosten € 5,-. Info Henk van den 
Bergh 06-10355937.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

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

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

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

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

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

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

ng

S.v.d.Bergh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

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

Zwaluwenweg atelier III
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Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
    

Piano en gitaarlessen

Casper Lucas
www.casperlucas.nl

Lid vakgroep musici -Kunstenbond

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

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

 

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

Kerkstraat 45
1271 RK Huizen info@schipperwonen.nl
Tel. 035 - 525 22 25 www.schipperwonen.nl
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Dank
Als afsluiting wil Coen via deze weg graag zijn hoofdsponsor van het eerste 
uur bedanken; Coen van Ede – TechnoSpirit. Daarnaast Gert de Jager, zijn 
monteur, Matthijs van de Wetering, zijn personal trainer bij Personalprof, Deb-
by Hanssen, sportcoach bij Debsports en natuurlijk zijn moeder. 
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‘Zit jij ook op Olga?’

door Marjolijn Schat
Olga Ottervanger neemt afscheid na 30 jaar praktijk gehouden te hebben in 
Blaricum. Haar Praktijk voor kinderfysiotherapie wordt per 1 januari onder 
de naam Kanjer kinderfysio overgenomen door Angelique Mulder. 

Olga heeft baby’s behandeld met een 
voorkeurshouding, premature baby’s, 
billenschuivers en onrustige huilbaby’s. 
Een ander voorbeeld van kinderen die 
zij in de praktijk zag, waren kinderen 
met een achterstand in de motorische 
ontwikkeling met problemen in o.a. 
de oog-handcoördinatie en de balans. 
Hierdoor hebben zij moeite met veters 
strikken, knippen en kleuren en later 
met schrijven. Ook fietsen en zwemmen 
zijn dan vaardigheden die moeilijk aan 
te leren zijn. Olga werkte met de kin-
deren, ouders en leerkrachten samen 
om ze weer beter te laten functioneren. 
Vooruitgang van motoriek heeft vaak een 
positieve invloed op sociaal-emotioneel 
en cognitief vlak. Door de inhaalslag die 
de kinderen maakten, konden ze beter 
meekomen op school tijdens de gymles-
sen en bij sport.  

What you see is what you get
Olga heeft aan de wieg gestaan van het 
vak kinderfysiotherapie. Alle ontwik-
kelingen heeft ze meegemaakt en op 
de voet gevolgd. ‘Dat maakt het vak zo 
boeiend. En natuurlijk de kinderen. Wat 
is er nu leuker dan met hen te werken. 
What you see is what you get! Het is een 
constante uitdaging om de juiste weg te 
bewandelen en om tot het beoogde resul-
taat te komen.’ Kinderen zijn vaak onze-
ker als ze bij Olga binnenkomen. De eer-
ste antwoorden zijn dan ook vaak ik weet 
het niet of ik kan het niet. Olga stopte 
deze antwoorden figuurlijk in een potje 
en gooide dat de tuin in. En dan kregen 

de kinderen van haar een potje even 
nadenken en… ‘Dan gaan ze ook echt 
nadenken. En wat is er mooier dan een 
kind de kans geven om een weggetje te 
vinden om iets leuk te vinden, te kunnen, 
te proberen. De kick die een kind krijgt 
bij ik kan het geeft zoveel zekerheid. Ik 
zeg ook altijd dat ik een kind niets meer 
kan leren als het de praktijk verlaat, ze 
kunnen het dan zelf, en dat is het mooiste 
woord voor een kind.’ 

Werken in het dorp
Olga heeft de eerste jaren in een kin-
derrevalidatiecentrum gewerkt, later in 
de oude dokterskamer in de Bernardus-
school aan de Kerklaan ‘een prachtige 
tijd’ en de laatste twintig jaar werkt ze 
vanaf haar praktijk aan huis aan de Mat-
thijssenhoutweg. Honderden kinderen 
heeft Olga behandeld. Regelmatig wordt 
ze op straat nog gegroet. ‘Soms herken ik 
de kinderen niet meer, zijn het inmiddels 
studenten, jongvolwassenen geworden.’ 
Ook heeft ze al kinderen behandeld van 
kinderen die bij haar geweest zijn. ‘Dat 
is het mooie van werken in het dorp, je 
blijft de kinderen nog zien en je spreekt 
de ouders vaak nog jaren.’ Bij de leerlin-
gen op de scholen is het een gevleugelde 
opmerking ‘je zit op Olga’, voor hun net 
zo gewoon als op hockey, voetbal en mu-
ziekles zitten.

Voor voldoende overleg werkt Angelique 
de eerste maanden vanuit de praktijk aan 
de Matthijssenhoutweg.
www.kanjerkinderfysio.nl.

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

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

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

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating
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****

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a  Blaricum  tel. 53  34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

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

www.kom-en-kijk.nl 
www.optiekboutique.nl
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Olga (l) draagt het stokje over aan Angelique

Times are changing

door Jan Greven
In 2010 stelde de Blaricumse Raad een Strategische Visie Blaricum 2030 (SVB) 
vast. Achteraf vraag je je af of dat kan. Kun je over iets, of het nu een bedrijf, 
een gemeente of een individu is, een Visie formuleren die het twintig jaar 
uithoudt? Nu moet ik er wel bij vermelden dat die twintig jaar houdbaarheid 
toen, in 2010, niet het belangrijkste punt was. 

De Raad wilde, zo niet voor eens en voor 
al, dan toch voor geruime tijd formule-
ren wat typisch is voor ons dorp en wat 
we op grond daarvan willen. Die stevige 
SVB kwam uitstekend van pas toen de 
provincie Noord-Holland onze gemeente 
wilde opheffen. Dankzij de SVB wist de 
meerderheid van de Raad waar het hen 
om ging als ze het hadden over behoud 
van zelfstandigheid. Dat scheelde in het 
debat.   

Intussen zijn we tien jaar verder en is er 
geëvalueerd. Functioneert de SVB nog? 
Hoe heeft zij de afgelopen tien jaar ge-
functioneerd? Om maar met het laatste 
te beginnen. Een van de raadsleden had 
in het evaluatierapport 67 keer het woord 
beetje geteld. Dat vat het aardig samen: 
van wat de SVB wilde, is een beetje 
gerealiseerd. Maar wat wilde de SVB 
eigenlijk en wat was haar visie op het 
dorp? De SVB noemt zes punten. 1. In 
een dorpse sfeer moesten Blaricummers 
elkaar kunnen ontmoeten. 2. Verkeer en 
vervoer moesten zorgen voor een goe-
de toegankelijkheid, ook tussen de drie 
Blaricumse wijken. 3. De recreatieve 
functie van het dorp moest versterkt wor-
den. 4. Goede, aantrekkelijke winkels in 
de dorpskernen. 5. Het dorpse karak-
ter handhaven (die typisch Blaricumse 
heggen behouden). 6. Een, zowel naar 
leeftijd als inkomen evenwichtige bevol-
kingsopbouw.

Twee van de zes punten zijn ‘typisch 
Blaricum’. Het ontmoeten in een dorpse 
sfeer en het handhaven van het dorpse 

karakter (de heggen). De andere vier 
punten, verkeer, recreatie, winkels en be-
volkingsopbouw staan op alle gemeen-
telijke wensenlijstjes. Bij dat eerste, ty-
pisch Blaricumse punt, van ontmoeting 
in een dorpse sfeer denk ik weemoedig 
terug aan al die romantische villa’s met 
liefdevol verzorgde tuinen waar de kers-
verse, nieuwe eigenaren geen spaan van 
heel hielden. Wees welkom bulldozer! 
Huis weg, bomen weg, groen weg. Alles 
kaal. Om de hele enclave een hermetisch 
hek. Zouden de nieuwe bewoners voor 
Blaricum gekozen hebben om mede 
Blaricummers in een dorpse sfeer te ont-
moeten? 
 
Maar wat echt opvalt in het lijstje van 
tien jaar terug, is de luxe van de vrijheid. 
Alleen bij leeftijdsopbouw is er iets van 
noodzakelijkheid. Zo niet bij recreatie, 
winkels en verkeer. Je kunt ze als prio-
riteit kiezen, maar het kan ook anders. 
Het zijn verlangens. Tien jaar later is dat 
helemaal anders. Er zijn nieuwe priori-
teiten. Ik noem ze even. Het zijn er ook 
vier. Milieu (stikstof), Duurzaamheid, 
Energietransitie (CO2 uitstoot) en Zorg 
(jeugdzorg, psychiatrische zorg, (hoog)
bejaarden). Het verschil met de vroege-
re vier is dat ze niet worden aangeboden 
als keuzemogelijkheden. Ze moeten. 
Het gaat niet meer om luxe. Het gaat om 
voortbestaan. 

De nieuwe prioriteiten wijzen, voorbij de 
vrije keuze, op een opmars van de nood-
zakelijkheid. En dat alles binnen tien 
jaar. Times are changing. 
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Deze nacht

door ds. Arie de Boer (tijdelijk aan de Dorpskerk verbonden t.b.v. pastorale zorg) 

Deze nacht doe ons weten,
dat Gij het zijt, Gij zelf.
En morgen laat ons zien, 
de vuurgloed van uw verschijning.

Het is zoiets doodgewoons: er wordt een kindje geboren onder erbarmelijke 
omstandigheden. Niets romantisch aan dus. Een kind! Eén van de ontelbaren 
die onder slechte omstandigheden worden geboren. Wat is er zo bijzonder aan 
dit kind? Ons wordt toegeroepen door hemelse gezanten: ‘Vandaag is de Mes-
sias geboren, de redder van de volken!’ Zelf zouden wij er niet op komen! Zijn 
ouders zijn een doodgewoon stel afkomstig uit een klein dorpje. 

Het wonder is dat God zich nou juist zó 
laat zien! Zo kunnen wij er allemaal bij 
in de buurt komen. Voor God bestaan 
geen bijzondere mensen. Voor Hem 
zijn wij allen zonder uitzondering bij-
zonder. En onvoorwaardelijk geliefd! 
Dat wordt engelachtig gezongen in de 
kerstnacht. Geloven ná kerst is wat an-
ders, helemáál in de wereld van vandaag. 
Wat moeten wij nou met het kerstkind 
Jezus? Hoe bijzonder dit kind is blijkt, 
als je let op zijn levensloop. Mogen wij 
daartoe worden uitgedaagd? Laat maar 
zien wat er van die vrede en liefde te-

recht komt! Mag Hij de kans 
krijgen van invloed te zijn op 
ons leven? God is liefde? Ja! 
Dat zie je aan Jezus. Hoe goed 
en bevrijdend hij met mensen 
omging. Jezus riep echter ook 
weerstanden op. Bijvoorbeeld 
bij allen die zorgvuldig hun ei-
gen belangen bewaakten. Zelfs 
de geestelijkheid destijds kon 
hem niet uitstaan. Jezus, licht 
in de duisternis! Die hemelse 
boodschap roept om te worden 
gehoord. Hij wil net als in het 
schuurtje, ook in ons hart wor-
den geboren. De naam van Je-
zus Christus is mij in de loop 
van de jaren steeds dierbaarder 
geworden. Gloria in excelsis 
Deo. Amen.  

Dorpskerk rondom kerst
Naast de zondagse diensten, 
waarin diverse en interessante 
gastpredikanten voorgaan in 
aanloop naar een nieuwe dorps-
kerkpredikant, kunt u genieten 
van mooie activiteiten. Op 
donderdag 19 december 20.00 
uur een volkskerstzang m.m.v. 
het Gemengd Koor Glorify uit 
Meppel. Toegang vrij (inzame-
ling bij de uitgang), met glüh-
wein en chocomelk na afl oop. 

Op zondag 22 december het Vrolijk 
Theater met een spannende en grappi-
ge familievoorstelling. De handpoppen 
Paula en Bongo gaan op hun eigen wijze 
op zoek naar het bijbelse kerstverhaal en 
betrekken daar graag hun publiek bij. De 
voorstelling is geschikt voor jonge kin-
deren tot ca. 12 jaar, maar ook leuk voor 
de rest van het gezin, opa’s en oma’s en 
andere belangstellenden. Aanvang 16.00 
uur. De toegang is vrij (inzameling bij 
de uitgang), met chocomelk na afl oop en 
een klein aandenken voor de kinderen. 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

Schoolstraat 2a  Blaricum  tel. 53  34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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De Dorpskerk in het oranje voor Orange the 
World, de internationale campagne tegen geweld 
tegen vrouwen
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Kerst in Torenhof

door Finette Bönker
Binnenkort is het kerst. Al geruime tijd worden overal voorbereidingen getroffen. 
Alles wordt prachtig versierd en verlicht. In de winkels liggen de mooiste kerst-
spullen en heerlijkste lekkernijen. En veel muziek. Iedereen is druk met kerst! 

Hoe is dat voor de bewoners van het 
recent volledig vernieuwde somatisch 
verpleeghuis Torenhof?  Waar doen zij 
hun kerstinkopen en hoe brengen zij 
hun appartement in kerstsfeer?  En hoe 
beleven zij de kerst? Daarover ben ik in 
gesprek gegaan met bewoonster Marijke 
van Dijk-Bouwman, eerste medewerker 
Restaurant Els Klarenbeek en coördina-
tor Welzijn Marieke de Bruin.  

Nieuwe bewoners 
Els en Marieke geven aan dat het dit jaar 
uitproberen is. ‘Nog maar heel kort is To-
renhof een verpleeghuis voor bewoners 
met een somatische aandoening.’ De ver-
bouwing, die nét klaar is, was nodig om 
Torenhof geschikt te laten zijn voor deze 
nieuwe ‘doelgroep’. Ook de medewer-
kers hebben zich aangepast. ‘Wij verle-
nen zoveel mogelijk passende zorg om te 
voldoen aan de hulpvraag van bewoners 
en daarbij leren wij nog elke dag’. Be-
langrijk is het uitgangspunt dat de keuze 
van de bewoner voorop staat. Dat bete-
kent ook dat kerst gevierd wordt op basis 
van wat bewoners zelf prettig vinden. 
Marijke kan dit volledig beamen: ‘Met 
een groepje gaan wij kerstkoekjes, cakes 
e.d. bakken, afgestemd op wat de andere 
bewoners lekker vinden’.

Kerst in Torenhof 
In de week voorafgaand aan de kerst-
dagen organiseert Torenhof een aantal 
gezamenlijke feestelijke bijeenkom-

sten voor de bewoners. Het begint met 
een ‘Kerst Sing-a-long’. Voor bewo-
ners die dit leuk vinden worden diver-
se kerstliedjes gezongen en gespeeld, 
ook Spaanse en Italiaanse! De ervaring 
leert dat muziek luisteren of maken veel 
mensen goed doet. Daarnaast wordt er 
een oecumenische kerkdienst in Toren-
hof gehouden. Een aantal bewoners had 
aangegeven hier behoefte aan te hebben, 
omdat niet iedereen in de gelegenheid is 
de kerken in Blaricum te bezoeken. De 
week wordt afgesloten met een kerst-
diner voor bewoners en hun partners, 
geserveerd in het restaurant. Het geheel 
wordt muzikaal omlijst. Wat dat precies 
is nog een verrassing. Marijke: ‘Daar ga 
ik mij fi jn voor optutten’. Met de kerst-
dagen zelf worden bewust geen activitei-
ten georganiseerd. Bewoners gaan naar 
familie of de familie komt naar hen toe. 
Of ze hebben een ander plan. Els vertelt 
dat familie mee kan eten in het mooie 
restaurant. Overigens kan dit het hele 
jaar door geregeld worden!

Gedurfd klassieke kerstversiering 
De kerstversiering in de algemene ruim-
tes wordt dit jaar helemaal nieuw. De 
sfeer zal ‘gedurfd klassiek’ zijn. Bomen 
met kerstballen en lichtjes. En qua kleur 
passend bij de nieuwe inrichting van 
Torenhof. Daags na de opening op 12 
december worden de bomen opgetuigd 
zodat tijdens het ‘open huis’ op 14 de-
cember heel Torenhof in kerstsfeer is. 

V.l.n.r. Els, Marijke en Marieke zien uit naar de komende weken en hopen dat alle be-
woners van Torenhof een mooie, zinvolle kerst beleven! Zoals ze het zelf graag willen!
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Blaricumse Pubquiz 17 januari 2020
door Rotaryclub Blaricum-Centaurea 
Op vrijdagavond 17 januari organiseert Rotaryclub Blaricum-Centaurea voor 
alle Blaricummers de enige echte  Blaricumse Pubquiz.

‘We luiden 2020 op een gezellige en vro-
lijke manier in’, aldus Stéphanie Ganze-
boom en Marije Nieboer van de organi-
satie. ‘Dit jaar hebben we gekozen voor 
een pubquiz als evenement om het nieu-
we jaar af te trappen. Deelnemers strij-
den als team per tafel in de volgende ca-
tegorieën: Algemeen, Actualiteit, Sport, 
Showbizz en natuurlijk Blaricumse  
weetjes. Je moet dus van vele markten 
thuis zijn, maar bovenal wordt het ge-
woon een superleuke avond. We zijn dan 
ook erg blij dat we Frans Ruijter en Suze 
Faber bereid hebben gevonden om de 
quiz te presenteren.’ 

Informatie
Het evenement vindt plaats op 17 ja-
nuari in het Vitusgebouw en start om 
20.00 uur met inloop vanaf 19.30 
uur. De kosten bedragen € 150,- voor 
een tafel van maximaal 10 personen.  
Voor dit bedrag krijg je behalve een  
gezellige avond twee consump-
ties per persoon en een bittergarni-
tuur. Alle opbrengsten van de pub-
quiz gaan naar de stichting Girl  
Project van de Blaricumse Lisa Staal, die 
kwetsbare meisjes uit het Gooi onder-
steunt op mentaal, emotioneel en fysiek 
gebied.

Blijven verbinden 

door Frans Ruijter
Zo aan het einde van 2019 met het 
sinterklaasfeest net achter ons en de 
kerstdagen voor de boeg, blikt men 
graag even terug op het afgelopen jaar. 
Onder het motto: Wat ging goed en 
wat kan beter of anders? 

Zaken die soms tientallen jaren hetzelfde 
zijn geweest, komen door voortschrij-
dende inzichten ter discussie. Denk maar 
aan de zwarte pieten-discussie. 

Veranderingen
Door de jaren heen is er veel veranderd 
in ons dorp. Alleen al gelet op de bevol-
kingssamenstelling. Het hier neerstrijken 
van kunstenaars en kolonisten aan het 
einde van de negentiende eeuw was het 
begin van veel verandering. Na de Twee-
de Wereldoorlog zette zich dat door, toen 
veel forensen hier kwamen wonen. Het 
beeld in het dorp veranderde. Later, met 
het bebouwen van de Oostermeent en 
nu met de nieuwbouw in de Blaricum-
mermeent is dit weer het geval. Het dorp 
bestaat nu uit vier verschillende dorps-
delen, maar of je nu in Blaricum-Crailo, 
Blaricum-Dorp, Blaricum-Bijvanck of 
de Blaricummermeent woont, we houden 
toch allemaal van het mooie dorp Blari-
cum. Het blijft natuurlijk een uitdaging 
hoe we deze vier dorpsdelen met elkaar 
kunnen verbinden. Fysiek, maar ook als 
beleving van en voor ons dorp.

Met z’n allen voor Blaricum
Daar is begrip van elkaar voor nodig. 
Soms moet het ego wijken voor het 
wij-gevoel. Soms is het algemeen belang 
belangrijker dan het persoonlijk belang. 
Daar wringt in Blaricum nog wel eens 
de schoen. Zaken zoals verkeerschaos 
rondom de scholen, parkeergedrag in 

het dorp, het snel naar juridische hulp 
grijpen als men denkt dat men door die 
‘boze overheid’ wel of niet onterecht 
wordt bejegend. Terwijl soms een goed 
gesprek de lucht voor beide partijen kan 
doen klaren. We zijn toch met ons allen 
Blaricum? Laat dat een doel zijn voor 
2020. Het is terecht wanneer men zegt 
dat de overheid daarin de leiding moet 
nemen, maar die overheid zijn u en ik. 
Dus deze opdracht ligt bij eenieder die 
Blaricum een warm hart toedraagt. Al-
léén zijn we niets, maar sámen zijn we 
heel sterk. Dus accepteer de uitgestoken 
hand van wie deze ook komt, dan zijn we 
tot veel in staat. 

Eenheid door verscheidenheid 
Wat zal het mooi zijn als we aan het ein-
de van 2020 kunnen zeggen: We zijn een 
eenheid door onze verscheidenheid. Ik 
wens u allen een heel fijne kerst en een 
verbindend 2020. 
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Stichting Met je hart
EET met je hart! Actie tegen eenzaamheid
doorNelliëtte van Wijck
Kerst betekent voor mij warmte, een 
knus huis en quality time met dierba-
ren. Helaas is dit niet voor iedereen 
weggelegd. Zo ervaart de helft van de 
ouderen in Nederland gevoelens van 
eenzaamheid.

Gelukkig heeft Stichting Met je hart hier 
iets op gevonden. Deze landelijke stich-
ting heeft een missie: kwetsbare mensen 
verbinden. De landelijke campagne EET 
met je hart (jaarlijks vanaf 1 nov t/m 
medio dec) is bedoeld om geld te gene-
reren om waardevolle ontmoetingen voor 
kwetsbare ouderen te kunnen organiseren. 
Door deze ontmoetingen hoopt de stich-
ting dat mensen uit hun eigen buurt elkaar 
leren kennen en er wellicht nieuwe vriend-
schappen ontstaan. Lokaal voor lokaal! 

XL-cookies
De vrijwilligers van Stichting Met je 
hart BEL organiseren de structurele ont-
moetingen voor kwetsbare thuiswonende 
ouderen in ‘t Gooi. De donaties via de 
actie EET met je hart kwamen hier tot 
stand door 1 euro meer af te rekenen bij 
de volgende vier restaurants: Het Oude 
Raadhuis in Eemnes, Mauve in Laren en 
Rust Wat en Bruis in Blaricum. Behal-
ve deze restaurants deden ook verschil-
lende ondernemers mee met deze actie. 

Connie Willemsen, bewoonster van de 
Blaricummermeent, werkt bij Scheiwijk 
voor Fijnproevers langs de Rijksweg 
A27. ‘Ook wij deden graag mee aan de 
campagne, met de verkoop van onze XL-
cookies. De opbrengst van de verkoop 
van deze cookies is besteed aan Stichting 
Met je hart BEL en Breda.’ 
Daarbij vroegen de medewerkers aan de 
tankende klanten of ze voor deze actie 1 
euro meer wilden afrekenen. Veel klan-
ten deden hieraan mee of gaven zelfs 
meer! 

Koffietafel
‘Naast het ophalen van geld hebben we 
bij Scheiwijk een koffietafel georgani-
seerd voor de stichting. Door vrijwilligers 
werden oudere dames opgehaald en bij 
ons verwelkomd met koffie en taart. Het 
was heel gezellig. De dames leerden el-
kaar kennen en kletsten er gezellig op los.’ 
De actie was een groot succes in ‘t Gooi. 

Dat het nieuwe jaar voor iedereen gevuld 
is met het maken van mooie herinnerin-
gen, veel liefde en in goede gezondheid.

Stichting 
De Blarickhof

door Marloek de Greeff
Stichting De Blarickhof stelt geld be-
schikbaar voor verbetering van de ge-
zondheid en het welzijn van inwoners 
van het Gooi. Het gaat om projecten 
of activiteiten die zorgen voor ver-
nieuwing, verdieping en integratie van 
zorg en welzijn.

Het bestuur van de stichting wordt ge-
vormd door vrijwilligers. Voorzitter An-
nette Dümig vertelt dat het bestuur elk 
kwartaal bij elkaar komt en dan de sub-
sidieaanvragen beoordeelt. ‘Een subsidie 
kan oplopen tot € 50.000,- per initiatief 
of project. Wat voor aanvragen we bij-
voorbeeld krijgen? Zorg- en welzijnsor-
ganisaties willen iets nieuws starten of 
zorgen voor integratie van mensen met 
een beperking. Ook hebben we aanvra-
gen gehad voor initiatieven die gericht 
zijn op preventie, zoals het voorkomen 
van eenzaamheid. 

Als mooie voorbeelden van toegeken-
de subsidies kan ik de bijdrage aan de 
e-health-kosten van een nieuw hospice, 
de speciale fietsen voor lichamelijk be-
perkten of de website ‘Blaricumse Buur-
tjes’ noemen.’ 

Informatie
Heb je een goed en nieuw idee? Dan is 
het zeker de moeite waard om te kijken 
of Stichting De Blarickhof het finan-
cieel kan ondersteunen. Subsidieaan-
vragen kunnen worden ingediend bij 
Ellen Hageman, de secretaris van het 
bestuur: info@stichtingdeblarickhof.nl. 
Het aanvraagformulier en de aanvraag-
voorwaarden vind je op www.stichting 
deblarickhof.nl.

Ook een tafel reserveren samen met buren, sportmaatjes, schoolpleinmoeders 
of mede-vakkenvullers?

Schrijf je dan in op pubquiz.blaricum@gmail.com. 
Wees er snel bij want het aantal tafels is beperkt!
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Peter van Rietschoten 

door Nelliëtte van Wijck
Peter van Rietschoten woont nu 35 
jaar in Blaricum. ‘Oorspronkelijk 
kom ik uit Bussum, daar heb ik tot 
mijn 19e gewoond. Daarna vertrokken 
naar Amsterdam om bedrijfseconomie 
te studeren. Na mijn studie ben ik tot 
1992 werkzaam geweest in het bedrijfs-
leven. In dat jaar gooide ik het roer 
om en werd zelfstandig tekstschrijver 
en journalist. In opdracht heb ik hon-
derden tekstproducties gemaakt; van 
jaarverslagen en dagbladadvertenties 
tot artikelen voor bedrijfseconomische 
vakbladen.’

Peter vervolgt: ‘Naar aanleiding van de 
schoolnieuwbouw in het dorp startte 
ik in 2000 De Blaricummer. Eerst een 
A4’tje met kritische artikelen over plaat-
selijke politieke zaken, later als site. Het 
was vooral een kritische luis in de pels 
van het lokale openbaar bestuur. Mijn 
tweede studie cultuursociologie en mijn 
belangstelling voor politieke filosofie 
hebben er zeker aan bijgedragen dat mijn 
ogen en pen nog scherper werden – en 
zijn gebleven.’

Oog en gedichten
In 2009 startte Peter met Oog op Blari-
cum. De site is zeer populair en ontving 
onlangs de 13-miljoenste hit. ‘Door Oog 
(ook Laren en Amsterdam) ben ik tussen 
2009 en 2016 verschoven van schrijvend 
publicist naar fotograaf-blogger. Nu lijk 
ik weer wat terug te schuiven, want sinds 
eind 2016 ben ik gedichten gaan schrij-
ven. Er zijn inmiddels vier gedichten-
bundels in eigen beheer uitgegeven.’ Ze 
zijn te koop onder de knop Boekwinkel 
op Oog op Blaricum. Peter heeft ze in 
eigen beheer uitgegeven, omdat de lan-
delijke uitgeverijen poëzie helaas steeds 
minder zien zitten.

Noumenon en Kathedralisme
‘Op dit moment ben ik in de afronden-
de fase van mijn vijfde gedichtenbundel 
Noumenon, dat staat voor het onzichtba-
re, het onbenoembare, het niet-tastbare. 
De bundel bevat 70 gedichten en zou ei-
genlijk al af moeten zijn, maar een ander 
gedicht gooide roet in het eten. Dat heet 

Kathedralisme en gaat over het doorge-
schoten egoïsme in onze samenleving en 
waar dat toe kan of zal leiden. Ik noem 
het een novellistisch gedicht; wellicht 
zal het uiteindelijk uit 80 of 90 verzen 
bestaan.’

Het eerste vers 
In het komende voorjaar zullen zowel 
Noumenon als Kathedralisme verkrijg-
baar zijn. Voor u, als teaser, hier het eer-
ste vers van Kathedralisme: 

‘De neoliberaal, de doorgeschoten egoïst
zijne majesteit het individu, de beste ik
bouwt ter ere van zichzelf en zijn driften
zijn surrogaat-goddelijkheid zijn namaak
van smaak en onbegrepen beschaving
een pompeuze kijk mij nou-kathedraal
opgetrokken niet uit liefde en empathie
maar met het grof gegraaide grootgeld
flitsend kapitaal de fiscale paladijnen.’

Peter van Rietschoten
www.oogopblaricum.nl

email: knip@oogopblaricum.nl
tel: 035 - 5311621

Op de foto uw facebookredacteur achterop bij zijn broertje.
Jeugdherinneringen.
Tafelbergheitje. Winter 1970-1971

Een humorvol nieuw jaar
door Greet Volkers
De winter heeft zich aangekondigd. St. Nicolaas is weer vertrokken en we zijn op 
weg naar de kerst. Voor de vogels is het winterfeest in mijn tuin begonnen. Met 
een soort vogel-Efteling; een ijzeren paal met zijstaken, waar ik voerbakken aan 
kan hangen. 

Het schommelt 
zachtjes heen en 
weer door de klei-
ne mussen en der-
gelijke en soms 
slingert het hele 
gevaarte wild, door 
de Vlaamse gaaien 
en eksters. Die pro-
beer ik een beetje af 
te schrikken, als ik 
zie hoe ze de pinda-
slingers mollen en 
de voerbakjes aan-
vallen. Toch is het 
een plezier te zien 
hoe alles rommelt 
en werkt. Zelfs de 
eekhoorns slopen 
links en rechts de 
voerbakken. Wan-
neer ik de tijd heb, 
kijk ik vanuit een 
luie stoel naar het 
feestje. De koolmezen, mussen, vinkjes, 
zo af en toe een verlegen roodborstje en 
zelfs de bonte specht komt langs. Ik ge-
niet. En dan… ja het is echt gebeurd. Een 
Vlaamse gaai doet zich met grof geschut 
tegoed aan een pindaslinger, ruw maar 
met effect, totdat er een eekhoorn langs-
komt die blijkbaar ook wil eten. Het lijkt 
alsof ze kibbelen. Tot mijn stomme ver-
bazing, uit het niets, mept de eekhoorn 
de gaai op zijn kop c.q. snavel, de laatste 
vliegt verdwaasd weg. En ik? Ik zit met 

open mond naar de eekhoorn te kijken, 
die na zijn actie rustig aan de pinda’s be-
gint. 

Nog steeds schiet ik in de lach wanneer 
ik aan dit bizarre voorval denk. De na-
tuur is toch wel erg mooi. Maar ook met 
humor. En humor helpt je echt positief de 
donkere dagen door. 

Een vrolijke kerst en een humorvol 
nieuw jaar.

Blaricum toen...

Zicht op de Middenweg 1979

door Frans Ruijter
Deze foto is genomen vanaf de Bur-
gemeester Heerschopweg / hoek 
Angerechtsweg. U kijkt naar de 
Middenweg, met in het midden van 
de foto de boerderij van de olie- en 
brandstofhandel Firma Wed. B. Vos 
aan de Middenweg 17. 

Het pand met het oude geëmailleerde 
straatnaambordje was het pand van de 
groentezaak van Joop van de Zwaan. 
Voorheen de winkel van J. van Ho-
ven. Later namen Gerrit Schram, Dirk 
Bunschoten en Joop van de Zwaan de 
zaak over. Gerrit Schram is jong over-
leden en Dirk Bunschoten startte een 
groentezaak aan de Statenkamer. Joop 
en zijn vrouw Kitty hebben de zaak, 
met Gijsje van ’t Klooster en Martha 
de Vries-de Leeuw als hulp in de win-
kel, jarenlang voortgezet. Wat opvalt 
aan deze foto is dat er zo weinig auto’s 
op te zien zijn. Dat is nu wel anders op 
de Middenweg. 

Strenge winter
Op 20 september 1984 is het met riet 
gedekte beeldbepalende pand afge-
brand. Het stond leeg om gerenoveerd 
te worden en de ‘rode haan’ hielp, zij 
het ongepland, met het sloopwerk. De 

leilinden voor het pand waren over hun 
houdbaarheidsdatum heen en omdat 
deze op gemeentegrond stonden, zijn 
ze door de gemeente vervangen voor 
jongere exemplaren. In de winter van 
1978-1979 viel er veel sneeuw en ijzel, 
waardoor er op verschillende plaatsen 
in het dorp zelfs op straat geschaatst 
kon worden. De weerprofeten op deze 
wereld voorspellen ook een bijzonder 
strenge winter de komende maanden…

Kerstwens
door Michiel Meijer
Op een vrolijk, flitsend, fris & fruitig nieuw jaar!
Ervaar de balans van twintig-twintig en geniet in goede gezondheid.
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Vertrouwen

door Satyamo Uyldert
Kerstmis 1914. De soldaten in de loop-
graven hadden er geen zin meer in. 
Duitsers en geallieerden staken licht-
jes voor elkaar aan, benaderden solda-
ten van het andere front en gingen sa-
men kerst vieren in plaats van elkaar 
dood te maken. Tot grote ergernis van 
hun generaals. 

Met dit prachtige voorbeeld van wel-
licht de mooiste kerst ooit besluit Rutger 
Bregman zijn boek De meeste mensen 
deugen. Weg met het idee dat we diep 
van binnen slechte egoïstische wezens 
zijn, die er alleen door een dun laagje 
beschaving van weerhouden worden om 
elkaar de hersens in te slaan. De meeste 
mensen zijn veel liever dan we meestal 
willen geloven. Maar het uitzonderlijke 
regeert het nieuws en daarom verge-
ten we maar al te snel dat de slechtheid 
die uit hun chocoladeletters walmt iets 
uitzonderlijks is. Goed nieuws is geen 
nieuws.

Intussen hebben we ons al eeuwen la-
ten aanpraten dat we diep van binnen 
slechte wezens zijn. Wat moet je nog als 
kerk als mensen niet zondig zijn? Wat 
moet je nog als regering als mensen te 
vertrouwen zijn? Wat moet Freud als 
er geen primitieve wilde kannibaal in 
ons schuilt? Is het niet veel slimmer, zo 
vraagt Bregman zich af, om mensen te 
vertrouwen en de enkele keer dat dit on-
terecht blijkt voor lief te nemen, in plaats 
van elkaar te gaan wantrouwen zodat er 
nu een Big Brother-wereld wordt opge-
tuigd? Als we anderen wantrouwen, dan 
gaan die anderen zich daar ook naar ge-
dragen. Dat komt door het zogenaamde 
nocebo-effect, de negatieve keerzijde 
van het placebo-effect. Wantrouw en ge 
zult gewantrouwd worden.

Geloof in het goede in de mens is niet 
naïef maar realistisch. Kijk maar gewoon 
op straat om je heen. Mensen groeten el-
kaar op straat, staan soms te popelen om 
een ander te helpen. De meeste auto’s 
stoppen voor een zebrapad. Alleen als 
dit niet gebeurt komt het in het nieuws. 
Natuurlijk zijn er veel slechteriken onder 
ons, maar dat is niet echt een overgrote 
meerderheid. De meeste mensen deu-
gen, en je hoeft geen hippie te zijn om 
dat gewoon te zien. En het heeft voor de 
meesten van ons niets met arrogantie of 
narcisme te maken als je gelooft dat je 
zelf ook best oké bent. Het is niet het 
kwaad, maar het goede, liefde, God, of 
hoe je het ook noemen wilt, dat binnenin 
ons woont. ‘Was Christus duizendmaal 
in Bethlehem geboren, en niet in u, gij 
zijt toch eeuwiglijk verloren,’ vertelde 
Silesius. Als we geloven in het goede in 
onszelf, zien we dat ook in anderen. Dat 
vertrouwen is kerst.

Wat brengt het schrikkeljaar 2020?

door Marjolijn Schat
2020 wordt een voetbaljaar. Op het moment dat deze hei & wei bij de drukker 
ligt, speelt Ajax de laatste groepswedstrijd in de Champions League en wordt 
duidelijk of ze in februari naar de knock-out fase gaan. En van de zomer wordt 
de Johan Cruijff Arena het strijdtoneel van drie poulewedstrijden en de achtste 
fi nale van het EK 2020. En onze mannen zijn erbij.

2020 wordt ook het jaar 
van de Grand Prix. Op 3 
mei wordt, na 35 jaar, weer 
een F1-race gehouden op 
het Circuit van Zandvoort. 
Van rijden naar varen; in 
augustus zullen vele be-
zoekers onze hoofdstad 
overspoelen tijdens Sail 
Amsterdam, waar de groot-
ste zeilschepen vanuit de 
hele wereld aanmeren. Van 
020 naar 010; Rotterdam 
wordt in mei het podium 
voor het grootste muziek-
evenement ter wereld, het 
Eurovisiesongfestival.

2020 is ook het jaar van 
75 jaar vrijheid. In mei 
zullen we stil staan bij het 
beëindigen van de Twee-
de Wereldoorlog en vieren 
dat we 75 jaar in vrijheid 
leven. Ook in mei is het 
door prins Harry gestarte 
evenement The Invictus 
Games. Ruim 500 militai-
ren die in hun diensttijd psychisch of 
lichamelijk gewond raakten, sporten dan 
tegen elkaar in het Zuiderpark. Er komen 
maar liefst 194 fi lms in de Nederlandse 
bioscopen uit, waaronder de 25e James 
Bondfi lm. En op televisie, voor alle mol-
loten, start in januari alweer de 20e editie 
van Wie is de Mol.

2020 wordt ook weer het jaar van alle 
mooie Blaricumse evenementen en tra-
dities; Dag van het Werkpaard, Asper-
ge- en Mosseldiner, Blaricums Music 
Festival, de feestweek en kermis, wijn-
proeverij en Golf & Country, de plons in 
het Gooimeer, het Jazz Café en andere 
activiteiten in Blaercom, De Malbak, het 
Vitusgebouw, de Historische Kring, de 
hilarische avond van de Kruiskuilers, het 
Papageno Zomerconcert bij Rust Wat, 
de voorstelling van Toneelvereniging 
Blaricum, Happy Spirit Days, de markt 

bij de oerboeren, de menwedstrijden van 
Stad en Lande, Blaricum Bakt beter, de 
Lions Gooische Rally, het oogstfeest en 
de kerstmarkt bij zorgboerderij ’t Werk-
paerd, de Atellierroute en nog veel meer. 

Hei & wei brengt u ook in 2020 weer 
13 edities, no. 528 t/m 540. Alles weer 
geschreven door een zeer enthousiast re-
dactieteam. Naast het redactieteam staat 
in 2020 ook weer de eindredactie klaar, 
met Anneke Martens-van der Vlugt als 
uw vaste contactpersoon en een nieuwe 
eindredacteur; Aafje Boerma. In een van 
onze volgende edities stellen we haar 
graag nader aan u voor. Ik neem bij deze 
na zeven jaar afscheid als eindredacteur, 
maar blijf nog graag heel lang betrokken 
bij hei & wei als redactielid. 

Ik heb zin in 2020 en ik hoop dat 2020 u 
veel moois zal brengen.
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Poëzievertaalwedstrijd

De Stichting Kunst en Cultuur Huizen 
en de Bibliotheek Huizen-Laren-Bla-
ricum organiseren weer hun traditio-
nele Poëzievertaalwedstrijd in het ka-
der van de jaarlijkse Poëzieweek. 

De Poëzieweek wordt gehouden van 30 
jan tot 5 feb 2020 en heeft als thema: De 
toekomst is nu. Een mooi thema voor een 
honderdjarige bibliotheek die haar ge-
schiedenis koestert, maar vooral vooruit-
kijkt en nieuwe ontwikkelingen omarmt. 
Voor de wedstrijd is gekozen voor een 
beroemd sonnet van de meest geliefde 
vrouwelijke dichter uit de Romantische 
periode: Elizabeth Barrett Browning 
(1801-1861). Deze bijzondere vrouw 
werd bewonderd om haar liefdespoëzie 
en later om haar sociaal bewogen poëzie, 
bijvoorbeeld tegen slaven- en kinderar-
beid. Ze werd ook geroemd om haar zelf-
standigheid; ze liet zich niet (door man-
nen) de les lezen. Wij zouden haar nu een 
feministe noemen.Van haar vader mocht 
ze niet trouwen, maar een dreigende (en 
ook uitgevoerde) onterving weerhield 
haar niet te trouwen met haar grote lief-
de, ook al moest dat in het geheim, en 
moest ze daarna Engeland verlaten. 

How do I love Thee?
Een inspirerende vrouw en we hopen dat 
haar beroemdste werk, het sonnet How 
do I love Thee? u inspireert tot het ma-

ken van een Nederlandse vertaling. Op 
www.bibliotheekhlb.nl vindt u alle infor-
matie en een digitaal deelnameformulier. 
Deelname is mogelijk tot en met 12 jan.

Blaricumse kerktorens in een beeld 

Winter 1970-1971
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De kerststal

door Andrea Geria, kapelaan Sint Vituskerk
Het is bijna kerst. Voor veel mensen is kerst een familiefeest! Uit mijn kinderja-
ren herinner ik me nog heel goed de dagen vóór kerst. Alle ramen en balkons in 
mijn dorp werden met lichtjes versierd. Van buiten keek je naar binnen naar de 
prachtige kerstbomen die de gezinnen voor het raam zetten.  

8 december was traditiegetrouw de dag 
waarop wij in familiekring de kerststal 
neerzetten. Als wij tijdens de kerstdagen 
bij familieleden en vrienden langskwa-
men, zag ik onder de boom of in een 
hoekje van de woonkamer ook altijd een 
kerststal staan. Op 24 december, na een 
lekkere Italiaanse kerstmaaltijd genut-
tigd te hebben, zette mijn vader het kind-
je Jezus in de stal en vervolgens gingen 
wij naar de kerk voor de nachtmis. 
 
Familieliefde is een volle batterij
In een stal te Bethlehem werd het kind 
geboren. Hij is geboren als armste onder 
de armen. In de eenvoud van een stal. 
Wat mij aanspreekt aan de stal van Beth-
lehem is dat Josef, Maria en het kindje 
Jezus volkomen gelukkig zijn. Wat heb-
ben wij vandaag de dag nodig om geluk-

kig te zijn? De laatste jaren zijn wij in 
onze maatschappij heel snel verslaafd 
geraakt aan een aantal goederen die nu 
onmisbaar lijken. Als je mobiele telefoon 
geen bereik heeft, dan voelen we ons als 
het ware van de wereld afgesneden. Als 
de batterij van ons telefoon bijna leeg 
is… hoe kunnen we verder? Ook ik heb 
dat vele malen ervaren, je voelt alsof er 
iets aan je ontbreekt. De magie van de 
kerstnacht ligt in het feit dat we terug 
naar onszelf en naar de echte onmisbare 
dingen van het leven worden gebracht. 
De liefde die ervaren wordt in de familie 
is de echte ‘volle batterij’ die aan het le-
ven zin kan geven. 

Een grote familie
Door als kind geboren te worden in de 
koude grot in Bethlehem heeft God een 

plaats in onze menselijke familie willen 
nemen, wij zijn allemaal één grote fami-
lie. Als ik door het dorp fi ets, wil ik heel 
graag alle mensen begroeten en tonen 
dat wij allemaal een grote familie zijn. 
Een familie die voor elkaar zorgt en zorg 
draagt voor het welzijn van onze wereld 

en ons dorp Blaricum. In zijn beschei-
denheid leert het kind van Bethlehem 
ons om de ware zin van ons bestaan op-
nieuw te ontdekken.

Ik wens jullie allen een gelukkig en on-
vergetelijk Kerstmis!

Waarom een kerstboom? 
door Aafje Boerma
Waarom krijg je taart als je jarig bent? Hoe slaapt een paard? Waarom is de-
cember december? Hoe kan Sinterklaas de namen van alle kindjes onthouden? 
Waarom zijn sterren alleen ‘s avonds te zien? Hoe kan het dat het sneller donker 
wordt in de winter? 

Dagelijks daagt mijn vijfjarige dochter 
mijn algemene kennis uit, vooralsnog 
bracht ik het er best goed vanaf. Met haar 
vraag ‘Waarom zetten we een versierde 
boom in huis met kerst?’ kreeg ze mij 
even stil. Mijn eerste antwoord ‘traditie’ 
werd al snel weggewuifd. ‘Zoek het maar 
even op, mama.’

De kerstboom 
De kerstboom is al eeuwenoud. De Ger-
manen vierden met een boom de vrucht-
baarheid, het nieuwe licht. Na 21 decem-
ber, de kortste dag van het jaar, werden 
de dagen weer langer en de lente, het 
licht, diende zich aan. In de Middeleeu-
wen werden groene takken behangen met 
rode appeltjes. De rode appeltjes stonden 
symbool voor het Paradijs van Adam en 
Eva, dat op 24 december herdacht werd. 
Eind Middeleeuwen werd de kerstboom, 
zoals wij die nu kennen, gekoppeld aan 
de geboorte van Jezus. Eerst stonden de 
kerstbomen alleen bij de rijken, maar na 
de Tweede Wereldoorlog is de kerstboom 
er voor iedereen. Na deze summiere 
uitleg konden we dan eindelijk 
beginnen aan het leukere gedeelte: het 
optuigen. 

Een bonte verzameling
Direct nadat Sinterklaas het land heeft 
verlaten, komt bij ons de kerstboom in 
huis. Elk jaar is het weer feest. De doos 
komt van zolder en onder het genot van 
kerstmuziek bekijken wij trots de mooie 
boomversieringen die wij de afgelopen 
jaren met elkaar hebben verzameld en 
gemaakt. Sterren, herdersstafjes, knut-
selwerkjes en ballen in alle vormen. Bij 
ons geen gestileerde boom in een kleur 
maar een bonte verzameling met vooral 
veel herinneringen. Tijdens het optuigen 
bedenk ik mij hoe het toch kan dat ook 
dit jaar weer zo snel voorbij is gegaan. 
Maar wat een voorrecht het was dat ik 
het met de mensen om mij heen heb mo-
gen beleven. Stilstaan is niets voor mij, 
dus al snel overheerst de gedachte ‘Wat 
staat ons in het nieuwe jaar te wachten?’

Voor mij persoonlijk brengt 2020 een 
nieuwe uitdaging; eindredacteur van hei 
& wei. Ik kijk er enorm naar uit het dorp 
nog beter te leren kennen, mij in te zetten 
voor dit prachtige blad en samen te wer-
ken met dit leuke energieke redactieteam! 

Heel fi jne feestdagen iedereen! 

A Morte Devagar
door Gerda Jellema
Met het gedicht A Morte Devagar* (Langzaam sterven) geeft Martha Medei-
ros (Braziliaanse schrijfster) aansporingen om het leven te leven en niet door je 
vingers te laten glippen. Deze vertaling is van mijn hand en geeft weer zoals het 
bij mij binnenkomt. Het gedicht is universeel en een stimulans om er wat van te 
maken, ook in 2020. 

Langzaam sterft degene die niet reist,
die niet leest, die niet naar muziek luistert, 
die geen blijheid in zichzelf vindt.   

Langzaam sterft degene die zijn eigen liefde vernietigt,
die zich niet laat helpen.  

Langzaam sterft degene die een slaaf wordt van de gewoonte, 
iedere dag dezelfde paden herhalend, 
die de routine niet verandert, 
die het niet durft zich te kleden in een nieuwe kleur,
of niet praat met vreemden.

Langzaam sterft degene die de passie 
en de werveling van emoties vermijdt.
Zij verliezen de schittering in de ogen
en de harten slaan neer.

Langzaam sterft degene die zijn leven niet verandert 
wanneer hij ontevreden is met zijn werk of zijn liefde.
Die het zekere niet in de waagschaal stelt voor het onzekere.
Die niet achter een droom aangaat.
Die het niet tenminste eenmaal in zijn leven aandurft 
om te vluchten voor verstandig advies.
Leef vandaag! Doe vandaag! Durf vandaag!
Laat jezelf niet langzaam sterven!
Vergeet niet om gelukkig te zijn!

*Dit gedicht, maar dan onder de aanhef Muerte lentamente, wordt vaak ten onrechte 
toegeschreven aan Pablo Neruda.
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Dit najaar starten de sloopwerkzaam-
heden van de brandweerkazerne in 
Blaricum Dorp om ruimte te maken 
voor zeven sociale grondgebonden 
woningen. 

De gemeente Blaricum en Woning-
corporatie Het Gooi en Omstreken 
tekenden de koopovereenkomst in het 
gemeentehuis van Blaricum.

Zonnepanelen en gasloos
Het bouwplan bestaat uit zeven compacte 
woningen. Met twee slaapkamers op de 
eerste verdieping zijn de woningen vooral 
geschikt voor kleine huishoudens. Door de 
zonnepanelen op de daken en de warmte-
pompen voor verwarming en warm water 
levert aannemer Driesten-Harskamp het 
bouwplan volledig duurzaam op. 

Maarten van Gessel, directeur-bestuur-
der van Het Gooi en Omstreken, is 
tevreden nu het project van start kan: 
Met de bouw van deze woningen geven 

we zowel invulling aan onze doelstelling 
om de doorstroming te bevorderen als 
aan onze ambitie om de CO2-uitstoot te 
reduceren. Een win-winsituatie dus

Liesbeth Boersen, wethouder gemeente 
Blaricum: De gemeente is blij met deze 
mooie nieuwe woningen. Het worden 
duurzame woningen. De architecte, 
mevrouw Manon Pa ynama, hee  zich 
laten inspireren door de vele boerderijen 
en boeren erven in Blaricum.

Authentieke stijl
Het eerste plan bestond uit de prefabrice-
ring van de woningen, maar dit bleek on-
voldoende voordelen te bieden. Daarom 
is gekozen voor een traditionele bouw-
methode. De huizen krijgen de uitstra-
ling van een oude boerderijwoning door 
de houten luiken, deuren en hellende 
kappen. Voor de houten luiken wordt de 
traditionele heldergroene kleur gebruikt 
die vaker in het dorp is toegepast.

Planning
Na de sloop eind dit jaar wordt archeolo-
gisch onderzoek verricht. Dit is gebrui-
kelijk bij de verwijdering van gebouwen 
in oude steden en dorpen. De bouw-
werkzaamheden starten vervolgens 
in het eerste kwartaal van 2020. Naar 
verwachting zijn de woningen na de 
zomer van 2020 gereed. De toewijzing 
van de woningen verloopt tegen die tijd 
via WoningNet.
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Gemeentehuis
erklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30  13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Op de foto van links naar rechts: 
Boven: Huub de Jong (projectleider gemeente Blaricum), Arnoud van der Wal (IM 
Bouwmanagement), Martijn Ketelaar (Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken) 
Onder: wethouder Liesbeth Boersen, Maarten van Gessel (Woningcorporatie Het Gooi 
en Omstreken)

Sociale woningen op terrein brandweerkazerne Blaricum 
stap dichterbij

BEL- Commissie 
Ruimtelijke  
Kwaliteit
Iedere dinsdag  in de oneven 
weken  in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 

ijk voor de agenda op  
www.mooisticht.nl 

Lokaal werkatelier energiestrategie 
Op donderdag 23 januari organiseert de gemeente Blaricum een werkatelier over 
de energie-opgaven voor de gemeente en voor de regio. Tijdens het werkatelier be-
spreekt de gemeente, samen met inwoners, belanghebbenden en partners, hoe we 
kunnen komen tot een energiestrategie voor duurzame energie-opwek. 

Zonnepanelen en windmolens
De energiestrategie gaat over de moge-
lijkheden van duurzame energie-
opwek, met bewezen technieken. Op dit 
moment gaat het daarom om technieken 
als zonnepanelen, -velden, -daken en 
windmolens in de gemeente en de regio 
Gooi en Vechtstreek. Ook wordt gekeken 
hoe de toekomstige warmtevraag, om 

gebouwen te verwarmen, te verduurza-
men. De energiestrategie ontwikkelen 
we via drie uiterste varianten die in 
regionale sessies met professionals en 
raadsleden tot stand zijn gekomen.

Klimaatakkoord
Het lokale werkatelier komt voort uit het 
landelijke concept limaatakkoord. Dit 

akkoord wordt naar verwachting eind 
dit jaar ondertekend. Op basis van dit 
akkoord wordt Nederland in dertig Regi-
onale Energie Strategie-regio s verdeeld. 
Elke RES-regio moet een bod uitbrengen 
wat zij als regio kan leveren aan duur-
zame energie-opwek op basis van de 
huidige technieken. De opgehaalde input 
uit het lokale werkatelier wordt binnen 
de regio Gooi en Vechtstreek verzameld. 
De input wordt vervolgens verwerkt in 
het bod van de regio Noord-Holland 
Zuid. Dat is de RES-regio waar de ge-
meente Blaricum onder valt.

Geïnteresseerd? 
Inwoners met betrokkenheid op het 
gebied van duurzame energie kunnen 
zich aanmelden voor het werkatelier. 
Omdat het over comple e materie gaat, 
nemen wij na aanmelding contact met u 
op. U ontvangt dan ook informatie over 
de locatie en het tijdstip. 
Aanmelden kan tot 17 januari 2020 
door een mail te sturen naar 
communicatie@belcombinatie.nl, met 
de vermelding van uw contactgegevens. 

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

•  Mosselweg 4, 1261 C, vervangen van het bijge-
bouw, ingekomen 22 november 2019

•  Sint Vitusweg 5, 1261 T , vervangen van de kozij-
nen, ingekomen 25 november 2019

•  Verbindingsweg 13, 1261 E , bouwen van 7 wo-
ningen, ingekomen 28 november 2019

•  Torenlaan 31, 1261 GB, uitbreiden van de woning, 
ingekomen 30 november 2019

•  Naarderweg 33, 1261 BR, bouwen van een 
nieuwe woning, ingekomen 29 november 2019

•  Schapendri  37, 1261 HM, ophogen van het ter-
rein, ingekomen 1 december 2019

•  Professor van Reeslaan 24, 1261 CT, vellen van  
1 boom, ingekomen 27 november 2019

•  Bussummerweg 1, 1261 B , vellen van 1 boom, 
ingekomen 1 december 2019

•  Prins Hendriklaan 26, 1261 AJ, vellen van 1 boom, 
ingekomen 25 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 
beroepschri  is pas mogelijk nadat op de aanvraag 
is beslist.

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

•  Ludenweg 13, 1261 VV, verduurzamen van de 
woning, verzonden 4 december 2019

•  Stichtseweg 3, 1261 ntb, oprichten van een 
strandpaviljoen, verzonden 5 december 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 
beroepschri  is pas mogelijk nadat op de aanvraag 
is beslist.

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

•  Laantje van Oversteegen 1 t/m 27 en Laantje van aarsgaren 2 t/m 
16, 1, 3 en 9, 1262 ntb, oprichten van 25 woningen, verzonden 26 
november 2019

•  Eemnesserweg 23A en 23B, 1261 HE, verbouwen van de woningen 
(legalisatie), verzonden 26 november 2019

•  Vliegweg 12, 1261 GL, plaatsen van een tweede toegangspoort, ver-
zonden 20 november 2019

•  Burriehout 3, 1261 VG, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzon-
den 26 november 2019

•  Gebroeders Dooijewaardweg 1, 1261 DE, vellen van 1 boom  
(herplantplicht), verzonden 26 november 2019

•  Meentweg 35B, 1261 S, vellen van 2 bomen, verzonden 28 novem-
ber 2019

•  Dokter Catzlaan 12, 1261 CH, aanleggen van een vijver in de tuin, 
verzonden 2 december 2019

•  Binnendelta 2 (gebouw E), 1262 ntb, wijzigen van de bestemming 
voor medische doeleinden, verzonden 3 december 2019

•  Cleyne Raboesdreef 42, 1262 AC, bouwen van een aanbouw, verzon-
den 3 december 2019

•  Zuiderzeedreef 15, 1262 AE, plaatsen van een erfafscheiding, verzon-
den 3 december 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekend-
making ( verzenddatum) van het betre ende besluit een gemotiveerd 
bezwaarschri  indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.

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

TOESTEMMING NOOD AP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Ma hijssenhoutweg 20, 1261 CL, toestemming noodkap voor  
1 boom, verzonden 4 december 2019

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekend-
making ( verzenddatum) van het betre ende besluit een gemotiveerd 
bezwaarschri  indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de balie Ver-
gunningen. Degene die een bezwaarschri  indient, kan (bij een spoed-
eisend belang) tevens een verzoek tot het tre en 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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n on erst n e ub i es kunt u een re ten ont enen  e 
formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan 
kunt u bekijken op de landelijke website www.overheid.nl Wilt u 

uto s  een e in  ont n en n e beken kin en? e  
u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJ E BE ENDMA INGEN 
DIGITAAL

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

Besloten door burgemeester en 
wethouders: 
•  Het innemen van een standplaats 

voor de verkoop van zuivelproducten 
nabij de muziektent aan de Dorps-
straat in Blaricum, wekelijks op 
woensdag in het jaar 2020, verzonden 
7 november 2019

Tegen de genoemde besluiten kun-
nen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
binnen zes weken na bekendmaking 
( verzenddatum) van het betre ende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschri  
indienen bij burgemeester en wethou-
ders. Informatie over de bezwaarproce-
dure kunt u vinden op de gemeentelijke 
website.

De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen. Degene die een bezwaarschri  in-
dient, kan (bij een spoedeisend belang) 
tevens een verzoek tot het tre en van 
een voorlopige voorziening indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.

TOESTEMMING NOOD AP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Enghlaan 10, 1261 CC, toestemming 
noodkap voor het vellen van 1 boom, 
verzonden 26 november 2019

•  Gebroeders Dooijewaardweg 3, 1261 
DE, toestemming noodkap voor het 
vellen van 1 boom, verzonden 18 
november 2019

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

De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen. Degene die een bezwaarschri  in-
dient, kan (bij een spoedeisend belang) 
tevens een verzoek tot het tre en 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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Dit najaar starten de sloopwerkzaam-
heden van de brandweerkazerne in 
Blaricum Dorp om ruimte te maken 
voor zeven sociale grondgebonden 
woningen. 

De gemeente Blaricum en Woning-
corporatie Het Gooi en Omstreken 
tekenden de koopovereenkomst in het 
gemeentehuis van Blaricum.

Zonnepanelen en gasloos
Het bouwplan bestaat uit zeven compacte 
woningen. Met twee slaapkamers op de 
eerste verdieping zijn de woningen vooral 
geschikt voor kleine huishoudens. Door de 
zonnepanelen op de daken en de warmte-
pompen voor verwarming en warm water 
levert aannemer Driesten-Harskamp het 
bouwplan volledig duurzaam op. 

Maarten van Gessel, directeur-bestuur-
der van Het Gooi en Omstreken, is 
tevreden nu het project van start kan: 
Met de bouw van deze woningen geven 

we zowel invulling aan onze doelstelling 
om de doorstroming te bevorderen als 
aan onze ambitie om de CO2-uitstoot te 
reduceren. Een win-winsituatie dus

Liesbeth Boersen, wethouder gemeente 
Blaricum: De gemeente is blij met deze 
mooie nieuwe woningen. Het worden 
duurzame woningen. De architecte, 
mevrouw Manon Pa ynama, hee  zich 
laten inspireren door de vele boerderijen 
en boeren erven in Blaricum.

Authentieke stijl
Het eerste plan bestond uit de prefabrice-
ring van de woningen, maar dit bleek on-
voldoende voordelen te bieden. Daarom 
is gekozen voor een traditionele bouw-
methode. De huizen krijgen de uitstra-
ling van een oude boerderijwoning door 
de houten luiken, deuren en hellende 
kappen. Voor de houten luiken wordt de 
traditionele heldergroene kleur gebruikt 
die vaker in het dorp is toegepast.

Planning
Na de sloop eind dit jaar wordt archeolo-
gisch onderzoek verricht. Dit is gebrui-
kelijk bij de verwijdering van gebouwen 
in oude steden en dorpen. De bouw-
werkzaamheden starten vervolgens 
in het eerste kwartaal van 2020. Naar 
verwachting zijn de woningen na de 
zomer van 2020 gereed. De toewijzing 
van de woningen verloopt tegen die tijd 
via WoningNet.
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
erklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30  13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u tijdens de openingstijden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Telefoon: 035 - 750 41 38

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Op de foto van links naar rechts: 
Boven: Huub de Jong (projectleider gemeente Blaricum), Arnoud van der Wal (IM 
Bouwmanagement), Martijn Ketelaar (Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken) 
Onder: wethouder Liesbeth Boersen, Maarten van Gessel (Woningcorporatie Het Gooi 
en Omstreken)

Sociale woningen op terrein brandweerkazerne Blaricum 
stap dichterbij

BEL- Commissie 
Ruimtelijke  
Kwaliteit
Iedere dinsdag  in de oneven 
weken  in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 

ijk voor de agenda op  
www.mooisticht.nl 

Lokaal werkatelier energiestrategie 
Op donderdag 23 januari organiseert de gemeente Blaricum een werkatelier over 
de energie-opgaven voor de gemeente en voor de regio. Tijdens het werkatelier be-
spreekt de gemeente, samen met inwoners, belanghebbenden en partners, hoe we 
kunnen komen tot een energiestrategie voor duurzame energie-opwek. 

Zonnepanelen en windmolens
De energiestrategie gaat over de moge-
lijkheden van duurzame energie-
opwek, met bewezen technieken. Op dit 
moment gaat het daarom om technieken 
als zonnepanelen, -velden, -daken en 
windmolens in de gemeente en de regio 
Gooi en Vechtstreek. Ook wordt gekeken 
hoe de toekomstige warmtevraag, om 

gebouwen te verwarmen, te verduurza-
men. De energiestrategie ontwikkelen 
we via drie uiterste varianten die in 
regionale sessies met professionals en 
raadsleden tot stand zijn gekomen.

Klimaatakkoord
Het lokale werkatelier komt voort uit het 
landelijke concept limaatakkoord. Dit 

akkoord wordt naar verwachting eind 
dit jaar ondertekend. Op basis van dit 
akkoord wordt Nederland in dertig Regi-
onale Energie Strategie-regio s verdeeld. 
Elke RES-regio moet een bod uitbrengen 
wat zij als regio kan leveren aan duur-
zame energie-opwek op basis van de 
huidige technieken. De opgehaalde input 
uit het lokale werkatelier wordt binnen 
de regio Gooi en Vechtstreek verzameld. 
De input wordt vervolgens verwerkt in 
het bod van de regio Noord-Holland 
Zuid. Dat is de RES-regio waar de ge-
meente Blaricum onder valt.

Geïnteresseerd? 
Inwoners met betrokkenheid op het 
gebied van duurzame energie kunnen 
zich aanmelden voor het werkatelier. 
Omdat het over comple e materie gaat, 
nemen wij na aanmelding contact met u 
op. U ontvangt dan ook informatie over 
de locatie en het tijdstip. 
Aanmelden kan tot 17 januari 2020 
door een mail te sturen naar 
communicatie@belcombinatie.nl, met 
de vermelding van uw contactgegevens. 

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

•  Mosselweg 4, 1261 C, vervangen van het bijge-
bouw, ingekomen 22 november 2019

•  Sint Vitusweg 5, 1261 T , vervangen van de kozij-
nen, ingekomen 25 november 2019

•  Verbindingsweg 13, 1261 E , bouwen van 7 wo-
ningen, ingekomen 28 november 2019

•  Torenlaan 31, 1261 GB, uitbreiden van de woning, 
ingekomen 30 november 2019

•  Naarderweg 33, 1261 BR, bouwen van een 
nieuwe woning, ingekomen 29 november 2019

•  Schapendri  37, 1261 HM, ophogen van het ter-
rein, ingekomen 1 december 2019

•  Professor van Reeslaan 24, 1261 CT, vellen van  
1 boom, ingekomen 27 november 2019

•  Bussummerweg 1, 1261 B , vellen van 1 boom, 
ingekomen 1 december 2019

•  Prins Hendriklaan 26, 1261 AJ, vellen van 1 boom, 
ingekomen 25 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 
beroepschri  is pas mogelijk nadat op de aanvraag 
is beslist.

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

•  Ludenweg 13, 1261 VV, verduurzamen van de 
woning, verzonden 4 december 2019

•  Stichtseweg 3, 1261 ntb, oprichten van een 
strandpaviljoen, verzonden 5 december 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 
beroepschri  is pas mogelijk nadat op de aanvraag 
is beslist.

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

•  Laantje van Oversteegen 1 t/m 27 en Laantje van aarsgaren 2 t/m 
16, 1, 3 en 9, 1262 ntb, oprichten van 25 woningen, verzonden 26 
november 2019

•  Eemnesserweg 23A en 23B, 1261 HE, verbouwen van de woningen 
(legalisatie), verzonden 26 november 2019

•  Vliegweg 12, 1261 GL, plaatsen van een tweede toegangspoort, ver-
zonden 20 november 2019

•  Burriehout 3, 1261 VG, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzon-
den 26 november 2019

•  Gebroeders Dooijewaardweg 1, 1261 DE, vellen van 1 boom  
(herplantplicht), verzonden 26 november 2019

•  Meentweg 35B, 1261 S, vellen van 2 bomen, verzonden 28 novem-
ber 2019

•  Dokter Catzlaan 12, 1261 CH, aanleggen van een vijver in de tuin, 
verzonden 2 december 2019

•  Binnendelta 2 (gebouw E), 1262 ntb, wijzigen van de bestemming 
voor medische doeleinden, verzonden 3 december 2019

•  Cleyne Raboesdreef 42, 1262 AC, bouwen van een aanbouw, verzon-
den 3 december 2019

•  Zuiderzeedreef 15, 1262 AE, plaatsen van een erfafscheiding, verzon-
den 3 december 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekend-
making ( verzenddatum) van het betre ende besluit een gemotiveerd 
bezwaarschri  indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.

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

TOESTEMMING NOOD AP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Ma hijssenhoutweg 20, 1261 CL, toestemming noodkap voor  
1 boom, verzonden 4 december 2019

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekend-
making ( verzenddatum) van het betre ende besluit een gemotiveerd 
bezwaarschri  indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op de gemeentelijke website.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de balie Ver-
gunningen. Degene die een bezwaarschri  indient, kan (bij een spoed-
eisend belang) tevens een verzoek tot het tre en 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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n on erst n e ub i es kunt u een re ten ont enen  e 
formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan 
kunt u bekijken op de landelijke website www.overheid.nl Wilt u 

uto s  een e in  ont n en n e beken kin en? e  
u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJ E BE ENDMA INGEN 
DIGITAAL

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

Besloten door burgemeester en 
wethouders: 
•  Het innemen van een standplaats 

voor de verkoop van zuivelproducten 
nabij de muziektent aan de Dorps-
straat in Blaricum, wekelijks op 
woensdag in het jaar 2020, verzonden 
7 november 2019

Tegen de genoemde besluiten kun-
nen belanghebbenden op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
binnen zes weken na bekendmaking 
( verzenddatum) van het betre ende 
besluit een gemotiveerd bezwaarschri  
indienen bij burgemeester en wethou-
ders. Informatie over de bezwaarproce-
dure kunt u vinden op de gemeentelijke 
website.

De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen. Degene die een bezwaarschri  in-
dient, kan (bij een spoedeisend belang) 
tevens een verzoek tot het tre en van 
een voorlopige voorziening indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht.

TOESTEMMING NOOD AP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Enghlaan 10, 1261 CC, toestemming 
noodkap voor het vellen van 1 boom, 
verzonden 26 november 2019

•  Gebroeders Dooijewaardweg 3, 1261 
DE, toestemming noodkap voor het 
vellen van 1 boom, verzonden 18 
november 2019

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

De besluiten met bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de balie Vergunnin-
gen. Degene die een bezwaarschri  in-
dient, kan (bij een spoedeisend belang) 
tevens een verzoek tot het tre en 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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Oud en nieuw: 
een feest voor iedereen

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid en het vuur-
werk. Het is echter ook het moment van het jaar van overlast en ongelukken 
voor mens en dier. Met een beetje aandacht en zorg voor elkaar, maken we er 
een feest van voor iedereen.

Afsteektijden
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur 
tot nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuur-
werk niet toegestaan. Overlast kunt u melden via het algemene nummer 
van de politie: 0900 - 8844. Politie en gemeentelijke BOA s handhaven de 
naleving hiervan.

Houd rekening met elkaar
Houd bij het afsteken van vuurwerk rekening met uw eigen veiligheid en die 
van anderen. Dieren kunnen angstig worden van vuurwerk. Honden bijvoor-
beeld hebben een veel scherper gehoor dan mensen. Niet alleen de knallen 
maar ook de hoge tonen van het vuurwerk kunnen honden angstig maken. 
Steek daarom bijvoorbeeld geen vuurwerk af op plaatsen waar veel mensen 
zijn en waar honden worden uitgelaten.

Rieten daken
Met name in Blaricum Dorp en in De Blaricummermeent staan relatief veel 
woningen met rieten daken. Op last van de gemeente geldt dan ook een 
verbod op het afsteken van vuurpijlen binnen een afstand van vij ig meter 
van een rieten dak. Een klein vonkje kan al genoeg zijn om deze huizen in 
lichterlaaie te ze en. Reden om tijdens de jaarwisseling e tra voorzichtig te 
zijn. Heef u zelf een huis met een rieten kap? Zorg er dan voor dat u perma-
nent een tuinslang met voldoende lengte hee  aangesloten om eventueel 
neerkomend vuur te kunnen blussen. 

Ook is het verboden om wensballonnen op te laten. Wensballonnen zijn 
lampionnen met daarin brandstof die opstijgen door de brandstof aan 
te steken.

Voorkom rooksignalen naar de buurt
Het stoken van hout kan binnen en buiten. Naast dat het gezellig en sfeervol kan zijn,
kan het ook overlast veroorzaken voor de omgeving. 

Wist u dat houtrook lucht-
verontreiniging veroorzaakt 
en ongezond is voor uzelf en 
voor uw buren? In rook zit 
bijvoorbeeld roet en jnstof, 
een verzamelnaam voor al-
lerlei schadelijke deeltjes die 
zo klein zijn dat ze ingeademd 
kunnen worden. Daarom is het 
belangrijk om op een juiste 
manier te stoken. Zo beperken 
we overlast voor anderen. 
Met een aantal tips kunt u 
goed stoken en rooksignalen 
voorkomen:

•  Is het windstil of mistig? Dan 
is het verstandig om niet te 
stoken  de rook blij  dan 
hangen. Meld u aan voor 
het stookalert van het RIVM: 
www.rivm.nl/stookalert  

ijk ook op www.stookwijzer.nu hoe de 
weersomstandigheden zijn.

•  Stook alleen met droog hout. Vochtig hout 
gee  e tra veel rook en jnstof. 

•  Gebruik nooit geverfd of ge mpregneerd 
hout of platen, want dan kunnen zeer 
schadelijke sto en vrijkomen. 

•  Stook niet met papier en karton  het zorgt 
voor veel rook. 

•  Houd de luch oevoerklep altijd open, 

zodat het hout volledig verbrandt. 
•  Laat de schoorsteen minstens n keer 

per jaar goed vegen. 
•  Denk aan uw buren. Stook niet langer dan 

vier uur op n dag. 

Wilt u meer tips of nadere informatie over 
houtstook en houtrook? ijk op 
www.blaricum.nl/houtrook of op 
www.rivm.nl/houtrook

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw huishoudelijke afval op andere 
dagen in. Dit gaat door in de avonduren.

•  Woensdag 25 december (Eerste erstdag) wordt dinsdag 24 december
•  Donderdag 26 december (Tweede erstdag) wordt vrijdag 27 december
•  Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) wordt donderdag 2 januari

AFVALINZAMELING ROND FEESTDAGEN

Vanwege de feestdagen is het BEL-kantoor gesloten op:
• dinsdag 17 december vanaf 16.30 uur
• dinsdag 24 december vanaf 16.00 uur 
• woensdag 25 december 
• donderdag 26 december 
• vrijdag 27 december 
• dinsdag 31 december vanaf 16.00 uur 
• woensdag 1 januari 
• maandag 6 januari tot 10.00 uur

Gewijzigde openingstijden 
BEL-kantoor 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke 
nieuws? Volg ons dan op Twi er: @Gem Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum

Gemeente blaricum 
op Twitter en Facebook
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Activiteit Datum, tijd en locatie Voor wie Kosten  Meer informatie

Kalender Sportief en Gezond BEL

Graag informeren we u over de bereikbaarheid van het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL in de 
kerstperiode. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). 

Loket Huizen
• Dinsdag 31 december gesloten

Loket Eemnes
• Donderdag 26 december gesloten
• Donderdag 2 januari gesloten

Loket Laren
• Vrijdag 27 december gesloten
• Vrijdag 3 januari gesloten

Telefonische bereikbaarheid
•  Dinsdag 24 december vanaf 15.00 uur gesloten
• Woensdag 25 december gesloten
• Donderdag 26 december gesloten
• Vrijdag 27 december gesloten
•  Dinsdag 31 december vanaf 15.00 uur gesloten
• Woensdag 1 januari gesloten

Hoe kunt u ons bereiken?
•  Telefonisch via: 035 - 528 12 47. Op werkdagen van 

08.30 tot 17.00 uur. Op vrijdagen tot 16.00 uur.
•  Via e-mail: hbel@sociaalplein.info 

U krijgt binnen 48 uur een reactie op uw bericht.
•  Wilt u een gesprek aanvragen met een consulent? 

Dat kan via het contactformulier op de website 
www.adviesinformatie.nl U kunt ook telefonisch of 
aan het loket een gesprek aanvragen.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ADVIES- EN INFORMATIEPUNT SOCIAAL DOMEIN HBEL

Walking Football: 
Gezelligheid en bewegen met elkaar. 
Voetballen zonder rennen.

Beweegloket:
Een beweegcoach helpt u bij 
het vinden van een passende 
beweegactiviteit of sportaanbod.

Fun & Sport:
Springkussens en andere sport- en 
spelactiviteiten. Op locatie Laren ook 
zwemmen.

Wandel Challenge:
Wandelen op elk niveau.

OldStar Hockey:
Aangepaste spelregels om hockey te 
kunnen blijven spelen.

Dinsdag
10.30-12.00 uur
SV Laren

Donderdag
10.30-12.00 uur
SV Eemnes

Maandag
10.30-11.30 uur
De Hilt, Eemnes

Dinsdag
09.30-10.30 uur
De Malbak, Blaricum

Dinsdag
11.00-12.00 uur
Blaercom, Blaricum

Vrijdag
10.00-11.00 uur
Brinkhuis, Laren

Maandag 23 december
10.00-15.00 uur
De Hilt, Eemnes

Donderdag 2 januari
12.00-16.00 uur 
De Biezem, Laren

Vrijdag
10.30 uur
Wisselende startlocatie

Vrijdag
10.00-12.00 uur
LMHC, Laren

45+

Iedereen

6-12 jaar

6-12 jaar

Volwassenen en 
senioren

45+

Eerste 2 keer vrijblijvend

Eerste keer vrijblijvend
 

Gratis

Gratis

€ 6,- entree

Gratis 

Gratis proefles

svlaren99.nl/1051/walking-football

sportiefengezondbel.nl/
walking-football-sv-eemnes
 

sportiefengezondbel.nl/beweegloket

Volgt

Volgt 

sportiefengezondbel.nl/
nationale-diabetes-wandel-challenge

lmhc.nl 
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Oud en nieuw: 
een feest voor iedereen

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid en het vuur-
werk. Het is echter ook het moment van het jaar van overlast en ongelukken 
voor mens en dier. Met een beetje aandacht en zorg voor elkaar, maken we er 
een feest van voor iedereen.

Afsteektijden
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur 
tot nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuur-
werk niet toegestaan. Overlast kunt u melden via het algemene nummer 
van de politie: 0900 - 8844. Politie en gemeentelijke BOA s handhaven de 
naleving hiervan.

Houd rekening met elkaar
Houd bij het afsteken van vuurwerk rekening met uw eigen veiligheid en die 
van anderen. Dieren kunnen angstig worden van vuurwerk. Honden bijvoor-
beeld hebben een veel scherper gehoor dan mensen. Niet alleen de knallen 
maar ook de hoge tonen van het vuurwerk kunnen honden angstig maken. 
Steek daarom bijvoorbeeld geen vuurwerk af op plaatsen waar veel mensen 
zijn en waar honden worden uitgelaten.

Rieten daken
Met name in Blaricum Dorp en in De Blaricummermeent staan relatief veel 
woningen met rieten daken. Op last van de gemeente geldt dan ook een 
verbod op het afsteken van vuurpijlen binnen een afstand van vij ig meter 
van een rieten dak. Een klein vonkje kan al genoeg zijn om deze huizen in 
lichterlaaie te ze en. Reden om tijdens de jaarwisseling e tra voorzichtig te 
zijn. Heef u zelf een huis met een rieten kap? Zorg er dan voor dat u perma-
nent een tuinslang met voldoende lengte hee  aangesloten om eventueel 
neerkomend vuur te kunnen blussen. 

Ook is het verboden om wensballonnen op te laten. Wensballonnen zijn 
lampionnen met daarin brandstof die opstijgen door de brandstof aan 
te steken.

Voorkom rooksignalen naar de buurt
Het stoken van hout kan binnen en buiten. Naast dat het gezellig en sfeervol kan zijn,
kan het ook overlast veroorzaken voor de omgeving. 

Wist u dat houtrook lucht-
verontreiniging veroorzaakt 
en ongezond is voor uzelf en 
voor uw buren? In rook zit 
bijvoorbeeld roet en jnstof, 
een verzamelnaam voor al-
lerlei schadelijke deeltjes die 
zo klein zijn dat ze ingeademd 
kunnen worden. Daarom is het 
belangrijk om op een juiste 
manier te stoken. Zo beperken 
we overlast voor anderen. 
Met een aantal tips kunt u 
goed stoken en rooksignalen 
voorkomen:

•  Is het windstil of mistig? Dan 
is het verstandig om niet te 
stoken  de rook blij  dan 
hangen. Meld u aan voor 
het stookalert van het RIVM: 
www.rivm.nl/stookalert  

ijk ook op www.stookwijzer.nu hoe de 
weersomstandigheden zijn.

•  Stook alleen met droog hout. Vochtig hout 
gee  e tra veel rook en jnstof. 

•  Gebruik nooit geverfd of ge mpregneerd 
hout of platen, want dan kunnen zeer 
schadelijke sto en vrijkomen. 

•  Stook niet met papier en karton  het zorgt 
voor veel rook. 

•  Houd de luch oevoerklep altijd open, 

zodat het hout volledig verbrandt. 
•  Laat de schoorsteen minstens n keer 

per jaar goed vegen. 
•  Denk aan uw buren. Stook niet langer dan 

vier uur op n dag. 

Wilt u meer tips of nadere informatie over 
houtstook en houtrook? ijk op 
www.blaricum.nl/houtrook of op 
www.rivm.nl/houtrook

Vanwege de feestdagen zamelt de GAD uw huishoudelijke afval op andere 
dagen in. Dit gaat door in de avonduren.

•  Woensdag 25 december (Eerste erstdag) wordt dinsdag 24 december
•  Donderdag 26 december (Tweede erstdag) wordt vrijdag 27 december
•  Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) wordt donderdag 2 januari

AFVALINZAMELING ROND FEESTDAGEN

Vanwege de feestdagen is het BEL-kantoor gesloten op:
• dinsdag 17 december vanaf 16.30 uur
• dinsdag 24 december vanaf 16.00 uur 
• woensdag 25 december 
• donderdag 26 december 
• vrijdag 27 december 
• dinsdag 31 december vanaf 16.00 uur 
• woensdag 1 januari 
• maandag 6 januari tot 10.00 uur

Gewijzigde openingstijden 
BEL-kantoor 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste gemeentelijke 
nieuws? Volg ons dan op Twi er: @Gem Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum

Gemeente blaricum 
op Twitter en Facebook
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Activiteit Datum, tijd en locatie Voor wie Kosten  Meer informatie

Kalender Sportief en Gezond BEL

Graag informeren we u over de bereikbaarheid van het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL in de 
kerstperiode. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp). 

Loket Huizen
• Dinsdag 31 december gesloten

Loket Eemnes
• Donderdag 26 december gesloten
• Donderdag 2 januari gesloten

Loket Laren
• Vrijdag 27 december gesloten
• Vrijdag 3 januari gesloten

Telefonische bereikbaarheid
•  Dinsdag 24 december vanaf 15.00 uur gesloten
• Woensdag 25 december gesloten
• Donderdag 26 december gesloten
• Vrijdag 27 december gesloten
•  Dinsdag 31 december vanaf 15.00 uur gesloten
• Woensdag 1 januari gesloten

Hoe kunt u ons bereiken?
•  Telefonisch via: 035 - 528 12 47. Op werkdagen van 

08.30 tot 17.00 uur. Op vrijdagen tot 16.00 uur.
•  Via e-mail: hbel@sociaalplein.info 

U krijgt binnen 48 uur een reactie op uw bericht.
•  Wilt u een gesprek aanvragen met een consulent? 

Dat kan via het contactformulier op de website 
www.adviesinformatie.nl U kunt ook telefonisch of 
aan het loket een gesprek aanvragen.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ADVIES- EN INFORMATIEPUNT SOCIAAL DOMEIN HBEL

Walking Football: 
Gezelligheid en bewegen met elkaar. 
Voetballen zonder rennen.

Beweegloket:
Een beweegcoach helpt u bij 
het vinden van een passende 
beweegactiviteit of sportaanbod.

Fun & Sport:
Springkussens en andere sport- en 
spelactiviteiten. Op locatie Laren ook 
zwemmen.

Wandel Challenge:
Wandelen op elk niveau.

OldStar Hockey:
Aangepaste spelregels om hockey te 
kunnen blijven spelen.

Dinsdag
10.30-12.00 uur
SV Laren

Donderdag
10.30-12.00 uur
SV Eemnes

Maandag
10.30-11.30 uur
De Hilt, Eemnes

Dinsdag
09.30-10.30 uur
De Malbak, Blaricum

Dinsdag
11.00-12.00 uur
Blaercom, Blaricum

Vrijdag
10.00-11.00 uur
Brinkhuis, Laren

Maandag 23 december
10.00-15.00 uur
De Hilt, Eemnes

Donderdag 2 januari
12.00-16.00 uur 
De Biezem, Laren

Vrijdag
10.30 uur
Wisselende startlocatie

Vrijdag
10.00-12.00 uur
LMHC, Laren

45+

Iedereen

6-12 jaar

6-12 jaar

Volwassenen en 
senioren

45+

Eerste 2 keer vrijblijvend

Eerste keer vrijblijvend
 

Gratis

Gratis

€ 6,- entree

Gratis 

Gratis proefles

svlaren99.nl/1051/walking-football

sportiefengezondbel.nl/
walking-football-sv-eemnes
 

sportiefengezondbel.nl/beweegloket

Volgt

Volgt 

sportiefengezondbel.nl/
nationale-diabetes-wandel-challenge

lmhc.nl 
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Vivi Christin BeautyStudio

De feestdagen zijn weer in aantocht. Wilt u schitteren, dan bent u bij Vivi 
Christin BeautyStudio aan het juiste adres.

U bent welkom voor stylen van uw 
wenkbrauwen en/of wimpers, maar ook 
voor een feestelijke make-up en haarsty-
ling. Voor bedrijven is het mogelijk Vivi 
in te huren om de make-up en haar- 
styling te verzorgen van de medewerkers 
tijdens bedrijfsfeesten, etc.

Daarnaast bent u uiteraard welkom bij 
beauty studio Vivi Christin aan de Wet-
houder de Klerkhof 12 voor een heer-
lijke ontspannende gezichtsbehandeling 
om even te onthaasten van de feest- 
drukte. Reserveren info@vivichristin.nl /  
06-15626360.

Troostlied voor wie met kerst alleen is
door Finette Bönker

Kerst is….
Het hebben van een paar vrije dagen
    (die achteraf gezien weer heel erg druk waren)
Het geven en ontvangen van cadeautjes
    (sorry, maar dat heb ik al; ik heb al zoveel)
Alles versieren met heel veel lichtjes
    (maar waarom van oktober tot maart)
Allemaal lekkers kopen voor het eten
   (we lijken wel voor een heel jaar in te slaan)
Gewoon werken volgens rooster of op afroep
   (zorg- en dienstverlening onderbreekt niet)

De geboorte van Jezus vieren, in de kerk of thuis
Vormgeven aan ‘vrede op aarde’
Met lichtjes, cadeautjes, lekker eten
Met elkaar of alleen
Op een andere manier

Behoefte aan saamhorigheid, aan veiligheid
Zit geworteld in ieder mens
Het groeit uit de grond
Zo verschillend
En toch ook weer niet

Maak er op uw eigen manier een mooie kerst van!

Familieberichten
Overleden
14-11-2019  Arnolda Martha Maria 

(Nolda) Galesloot-
Veenboer,  
geboren 27-07-1933

19-11-2019  Johannes Lambertus 
Augustinus (Jan) Calis, 
geboren 16-06-1948

21-11-2019  Johannes Cornelis (Hans) 
Scheffer,  
geboren 29-11-1945

22-11-2019  Cornelis Gerardus (Kees) 
Calis,  
geboren 02-04-1938

24-11-2019  Theodorus Petrus 
Antonius (Theo) Pouw, 
geboren 22-07-1942

27-11-2019  Joke Schaapherder-
Pappot,  
geboren 05-12-1939

27-11-2019  Nicolaas Henri Antonius 
(Nico) de Gooijer, 
geboren 14-08-1930

Geboren
29-10-2019 Djany Jules Aukema
06-11-2019 Lotte Fae Ypma
08-11-2019 Lauren Liv Zantkuijl
12-11-2019 Amy Louise Driessen

Huwelijken/partnerschap
08-11-2019  Johannes Jacobus van den 

Aakster en Brigitte Klop

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

Hei & wei in 
2020

Heeft u iets te melden over uw 
vereniging, evenement of iets anders 
in Blaricum? Laat het ons weten via  
redactie@heienwei.nl. 

Editie  Deadline kopij
10 jan 26 dec
7 feb 23 jan
7 maart 20 feb
4 april 19 maart
2 mei 16 april
30 mei 14 mei
27 juni 11 juni
25 juli 9 juli
22 aug 6 aug
19 sept 3 sept
17 okt 1 okt
14 nov 29 okt
12 dec 26 nov

FO
TO

: T
H

E
 R

E
D

 Y
A

R
N

Dorpsagenda

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

WELZIJN/ CULTUUR
Taalcafé Blaricum iedere woens-
dagochtend (behalve in de schoolva-
kanties) tussen 10.30-12.00 uur. Het 
Taalcafé in De Malbak; open voor 
bezoekers die de Nederlandse taal 
met elkaar willen oefenen. Wilt u be-
ter Nederlands spreken? Wilt u nieuwe 
mensen ontmoeten van andere nationa-
liteiten? Kennis maken met andere cul-

turen? Nieuwe woorden leren, nieuwe 
begrippen ontdekken? Wilt u verhalen 
vertellen aan anderen over uw thuis-
land, tradities en uw favoriete gerech-
ten? Dan bent u van harte welkom.
PCHelpdeskBEL De PCHelpdesk-
BEL is dagelijks geopend van 10.00-
12.00 uur.
Dickenstheater Laren uitvoeringen 
van De aardige ober en ik uit David 
Copperfield en Scrooge uit a Christ-
mas 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.
Kerstconcert vocal group Ambro-
sians di 17 dec 20.15 uur in het ver-
nieuwde dorpshuis Blaercom. Het 
concert is voor iedereen gratis toegan-
kelijk. 
Contact via www.theambrosians.nl. 
Douwe Egberts koffie voor Voedsel-
bank in de maand december wordt voor 
de 8ste keer de DE-koffie actie voor 
de voedselbanken gehouden. Heeft u 
DE-waardepunten over dan kunt u ze 

inleveren bij de diverse verzamelpun-
ten in het Gooi. Douwe Egberts wisselt 
de ingezamelde punten in voor pakken 
koffie, die de voedselbanken weer aan 
hun cliënten kunnen geven. Een welko-
me aanvulling op het voedselpakket. U 
kunt uw punten inleveren bij de AH in 
het dorp. 

Gedicht Willem Wilmink

Wees niet zo bang voor Kerst.
Het zijn twee dagen,
dat is niet meer dan achtenveertig uur.
En uren, het ene vlug, het andere trager,
uren vervliegen op den duur.

Raak niet verloren in herinneringen,
wees toch een beetje wijzer deze keer.
Zing maar ‘Stille nacht’ als je kunt zingen,
want stil zal het zijn, die nachten. Zeer.

Zing in jezelf: ‘De witte vlokken zweven.’
Terwijl de regen langs de pannen ruist.
Het kind is niet in Bethlehem gebleven:
Het is naar Golgotha verhuisd.

Gedenk de dieren op de schalen en borden,
die zitten meer dan jij in de puree.
Eten is beter dan gegeten worden
ook in de glans van Lucas 2.

Zeg ‘nee’ als mensen je te eten vragen,
want in een andermans gelukkige gezin
daar is de kerstboom enkel te verdragen
met een uitslaande brand erin.

voor het mooie kerstgebaar
naar de Blaricummers die dat
het best kunnen gebruiken.

Het Activiteitenfonds Blaricum

bedankt
AH Blaricum en Coop
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