
Toch nog een witte kerst en nieuwjaar bij de steengroeve Blaricum. Fijn en gezond 2020!
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

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

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

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

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

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

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

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

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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De aanleiding om tot deze Blaricumse
NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
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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
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Gooimeerzit
In overleg met Iceman Wim Hof,
Mathijs Storm en Health Center FIT in
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ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
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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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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                                                                                                                                   

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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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
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by Joost

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl

Zonsopgang in 
Blaricum

door Marloek de Greeff
Met de app Ephemeris kun je zien 
waar en hoe laat de zon opkomt. Als je 
inzoomt op het kaartje dat bij de app 
hoort, kun je zelf bepalen waar je de 
zonsopgang het beste kunt zien. Het 
leek ons leuk om dé zonsopgangsspot 
in Blaricum te ontdekken. 

Het is winter, de zon komt niet al te 
vroeg op; om 8.46 uur. De mooiste plek 
voor de zonsopkomst leek ons aan de 
rand van Blaricum, aan het Eemmeer. 

De zon zou vast fantastisch fotogeniek 
in het water weerspiegelen. Het was on-
geveer een uurtje lopen. We begonnen in 
het donker. Langzaam werd het lichter. 
Enige minpunt was dat het behoorlijk be-
wolkt was. We rekenden erop dat de wol-
ken precies op het juiste moment zouden 
verdwijnen. 

In de polder schuin achter de Theetuin in 
Eemnes was het behoorlijk drassig. We 
glibberden door een nat stukje Blaricum 
naar de dijk aan de rand van het meer. 
Onderweg sprongen we over slootjes en 
zagen we ganzen, reigers en hazen. Het 
was droog, niet koud en de wolken trok-
ken inderdaad langzaam op. De lucht 
werd steeds lichter, met een roze rand 
aan de onderkant van enkele overgeble-
ven wolken die hoog in de lucht lang-
zaam oplosten. 

De zon kwam hoger en hoger, de lucht 
verkleurde van grijs naar blauw en het 
hele landschap kreeg opeens kleur nadat 
de zon over de rand kwam. The golden 
moment, wij waren erbij! Het was prach-
tig. Speciaal voor hei & wei hebben we 
het moment vastgelegd. Daarna plens-
den we weer voorzichtig terug door het 
weiland, over een dijk met schapen en 
een hard voor ons uitrennende vos. We 
liepen terug via de Meentweg. Toen we 
thuiskwamen, was er geen zon meer te 
bekennen. Magisch toch?

In de zomer doen we de zonsondergang!
Dorpsstraat 11A
www.loekie.net

Heropening dorpshuis Blaercom
Dorpshuis Blaercom (opgericht in 1974) bestaat inmiddels meer dan 40 jaar 
en was toe aan een grondige renovatie. Het huis is 75 uur per week open, van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 23.30 uur en trekt meer dan 1000 
bezoekers per week. 

De renovatie en verbouwing van het 
dorpshuis, die in juni 2019 werden ge-
start, is afgelopen december succesvol 
en binnen het budget afgerond. Er is met 
vereende krachten keihard gewerkt om 
het pand aan te passen aan de eisen van 
deze tijd; isolatie, energiezuinige instal-
laties, LED verlichting en veiligheid. Er 
zijn een fl ink aantal zonnepanelen aan-
gebracht, waarmee bespaard kan worden 
op de exploitatiekosten en een bijdrage 
wordt geleverd aan de klimaatdoelstel-
ling. Door de herschikking van ruimte is 
het mogelijk geworden een nog grotere 
diversiteit aan activiteiten aan te bieden.

De veranderingen
Om het dorpshuis meer toegankelijk 
te maken is de ingang van de steeg aan 
de zijkant naar de voorzijde verplaatst, 
hetgeen het pand een meer centrale en-
tree geeft. Op verzoek van velen is er 
een professionele keuken geïnstalleerd 
voor kookcursussen, kookworkshops en 
sociale evenementen. De indeling op de 
begane grond is fl ink geoptimaliseerd 
door zoveel mogelijk gebruik te ma-

ken van fl exibele wanden, waardoor de 
grootte van de diverse zalen naar behoef-
te kan worden aangepast. Er is tevens 
ruimte gecreëerd voor het loket Maat-
schappelijke Zaken dat binnenkort open 
gaat. Het dorpshuis wordt daarmee nog 
meer het sociale centrum van ons dorp. 
Buiten is er een jeu de boule baan aange-
legd en een klein terras waar bezoekers 
even kunnen pauzeren tijdens de vele 
activiteiten. 

Er is nog meer vernieuwd
Inmiddels is er een volledig vernieuw-
de website, waardoor er veel beter ge-
bruik kan worden gemaakt van sociale 
media om activiteiten en evenementen 
bekend te maken en waarop eenie-
der ook snel de diverse programma’s 
kan raadplegen. Ook is er een nieuw 
logo en passend frisse huisstijl ontwor-
pen. Kijk eens op www.blaercom.nl 

Opening
De offi ciële opening van Blaercom vindt 
plaats op vrijdag, 17 januari 2020 om 
16.00 uur. 

Dorpsstraat 3
 @Bij_Jelle_blaricum
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Piet en Roelie Niks
door Sybert Blijdenstein
Juni 1951. Een zonnige middag. Ergens buiten Emmen. Langs een voetbalveld. 
Flanerende, aparte groepjes jongemannen en meisjes. Net zoals de jongelui 
doen, overal elders op de wereld. Om te zien en gezien te worden.     

De groepjes lopen tegen elkaar in. Zo 
kunnen ze elkaars gezichten goed zien. 
Een jongeman ziet een leuk meisje. Een 
meisje valt een aardige jongeman op. Er 
gebeurt tussen hen iets. Maar dat weten 
ze nog niet. Ze lopen door en gaan ieder 
huns weegs. Wat later op die dag. Op een 
fi etspad door de Emmer Dennen. Een 
jongen en een meisje komen elkaar op de 
fi ets tegemoet. Ze zien elkaar al van verre. 
Dichterbij, herkennen ze elkaar. Van het 
voetbalveld! Ze stoppen, stappen af en 
maken kennis: ‘Piet’ en ‘Roelie’. Kort en 
bondig. Ze fi etsen door. Maar nu samen. 
Zij aan zij. Het prille begin. De toekomst 
tegemoet. Vanaf dat moment voor altijd 
samen. Ook nu nog. Bijna 69 jaar later. 

In hei & wei  
Over Piet Niks (89), die tot de bekendste 
en geliefdste Blaricummers behoort, zijn 
in de loop der jaren in ons blad al meer-
dere interviews 
verschenen. Over 
zijn kundigheid 
in het lagere on-
derwijs, zijn cre-
ativiteit, zijn veel-
zijdigheid, over 
al zijn activitei-
ten voor school, 
voor het dorp en 
daarbuiten. En 
natuurlijk ook als 
(eind)redacteur 
voor hei & wei, 
waarvoor hij ook 
tientallen jaren 
de eindredactie 
deed. Ook nu 
doet hij nog een 
laatste taalcheck, 
met 89 jaar. Dit 
stuk wordt het 
zesde over hem 
en natuurlijk ook over zijn Roelie (86), 
collega, steun en toeverlaat in alle op-
zichten. Deze interviews zijn blijvende 
voetafdrukken van twee bezielde levens 
in dienst van de gemeenschap, van de 
medemens en vooral van de kinderen. 
Zie ook Meester Niks in hei & wei 375 
op onze website. Nu beperken we ons tot 
het heden en een schets van het verleden.

Bij Piet en Roelie thuis
We bezoeken Piet en Roelie in hun sfeer-
volle voormalige boerderijwoning. In het 
centrum van ons oude dorp. Binnen aan 
tafel zit kleinzoon Neill geconcentreerd 
aan de studie. U kent hem zeker wel 
van AH. Met zijn oranje hesje. De grote 
goedlachse jongen die de klanten helpt. 
Buiten, bij het parkeren en het inladen 
van boodschappen. Als student heeft hij 
even geen kamer meer in Rotterdam. 
Dan kan hij ‘gewoon’ bij opa en oma 
studeren. Die hebben aan hem de stu-
deerkamer in de oude stal afgestaan. Zo 
zijn ze. Gastvrij en betrokken.  

Jeugd, opleiding en scholen    
Piet werd geboren in 1930 in Emmen. 
Als jongste van een gezin met negen 
kinderen. Drie zussen en zes broers. 
Een gehandicapt broertje overleed al 
met tien jaar. Piet: ‘De rest van ons werd 
best wel oud, ook al hadden ze qua ge-
zondheid allemaal wel iets, net als ik. 
Maar we waren doorzetters. Dat is ook 
onze Drentse aard. Gewoon doorgaan.’  
Zijn vader had een succesvol kanalen-
baggerbedrijf, dat hij later verkocht. 
De acht kinderen zwermden uit over 
ons land: in ongeveer elke provin-
cie woonde er wel één. Piets hob-
by’s: studie cultuur en techniek, con-
sul op de sportvelden en gedichten 
schrijven. In 1947, na de middelbare 
school, koos hij voor de kweekschool. 
Onderwijzen zat hem in het bloed. Bo-
vendien was er personeelsgebrek in het 
onderwijs. Na de kweekschool volgde 

de militai-
re dienst. In 
1953 werd hij 
aangenomen 
als onderwij-
zer op een 
openbare la-
gere school in 
Emmen, waar 
hij in 1956 be-
noemd werd 
tot school-
hoofd. En een 
woning kreeg. 
Toen trouw-
den ze. Ze 
kregen zoon 
Evert Jan en 
vier jaar later 
dochter Anca. 
Nu hebben ze 
zes kleinkin-
deren. Met de 

afgelopen kerst zaten ze allemaal - met 
aanhang - met z’n achttienen in Blari-
cum aan tafel. Een hechte, warme fami-
lie. Piet en Roelie verhuisden in 1965 
naar Blaricum waar Piet hoofd werd 
van de OLS-Blaricum. Een dorp waar 
zij nu al bijna 56 jaren met zeer veel 
tevredenheid wonen. Het zijn fantasti-
sche jaren. Veel gegeven, veel gekregen. 
Te midden van een geweldige gemeen-
schap.        

Roelie
Roelie, geboren Mulder, was de oudste 
van een meisjestweeling. Voor de verhui-
zing naar Blaricum in 1965 was zij zeven 
jaar hoofd van een kleuterschool. Ze was 
toen ook begonnen met de studie van be-
roepsgerichte vakken op het gebied van 
creativiteit, bedrijf en beheer en toege-
paste psychologie. Wonend in Blaricum 
gaf ze van 1966-1993 les in Hilversum 
in het beroepsonderwijs, o.a. de kappers-
vakschool. Piet en Roelie zijn een echt 
onderwijsstel. 

    


         


   

Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht)   www.akeruitvaarten.nl

AKER UITVAARTEN

systeem en dus je weerstand. En hier-
door hebben ziekten minder kans je lijf
over te nemen.’

In gedachten... 

Mijn geliefde combiplek van nut
en gezelligheid is onze lokale
supermarkt. Op een dag, nog
nagenietend van het begerig
scharrelen langs de goedgevulde
schappen, kom ik met mijn volle
winkelkarretje bij de kassa’s.
Welke heeft de kortste rij? De
achterste. Het dichtstbij de grote
schuifdeuren. Buiten: storm en
regen. Binnen: knus en behaag-
lijk. Veel volk komt en gaat. De
schuifdeuren glijden voortdurend
open en dicht. De dame achter de
kassa niest, ingehouden.
‘Gezondheid!’ zeg ik. ‘Last van
de tocht?’ ‘Zou kunnen,’ zegt ze
sniffend. Mijn medeleven begint
warm te lopen en ik vraag:
‘Denkt u, komt dat door de
schuifdeuren?’ Ze knikt, maar
zegt niets. Ze is al bezig met het
aanslaan van mijn boodschap-
pen, terwijl ik tegen haar maar
doorkeuvel. Twee dingen tegelijk
dat kunnen vrouwen, toch? Dan
is ze klaar en reikt mij het bon-
netje aan en vraagt, nog in
gedachten: ‘Meneer, wilt u de
schuifdeuren mee?’

Ik sta in Bussum bij de slager,
wachtend achter een andere
klant. Ik wil twee ons rookvlees.
Nog niets gezegd, nog niets
besteld. Uit zichzelf begint een
winkelmeisje met de snijmachine
plakjes rookvlees af te snijden,
keurig twee ons. Ze legt het ver-
pakte beleg op de balie, kijkt me
vriendelijk aan en vraagt: ‘Heeft
u verder nog iets nodig?’ De sla-
ger ziet mijn opengevallen mond.
Hij buigt zich voorover en fluis-
tert: ‘Niets van zeggen, dat heeft
ze wel vaker. Ze vangt gedachten
op...’ 

Ook in de buurt. Maar dan in
een cd-winkel. Ik zoek een pia-
noconcert van Beethoven. De wat
oudere, als Einstein ogende
eigenaar verkoopt niet alleen
cd’s, maar hij weet ook veel van
muziek. Eigenlijk te veel.
Dromerig begint hij over
Beethoven. Hij weet van geen
ophouden. 
Dan gaat de telefoon. Met een
verontschuldigende blik naar mij
neemt hij op: ‘Ja, met Beethoven,
wat kan ik u voor u doen?’
Ook hij in gedachten…

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

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

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

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

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

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

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

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

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

Fitte start in 2015.
Informatie: 

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

Het programma ziet er als volgt
uit:

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

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

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

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

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

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert
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 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Gelukkig Nieuw Jaar! 

Voordat het nieuwe jaar ingaat, 
wordt er altijd eerst nog achter-
om gekeken. Doe dat zelf  niet 
te lang. Anders blijf je daarin 
hangen. Laten we de jaarbe-
schouwingen maar over aan 
de omroepen. Die kunnen dat 
uitstekend.  
In december waren de dagen 
weer donker, met cadeautjes, 
gedichtjes, chocoladeletters, sin-
terklaas, kerstman, kerstbomen, 
stalletjes met Jezus, Maria en 
Jozef, lichtjes binnen en buiten, 
kerstkaarten, vuurwerk en teveel 
drukte. 
Wat vóór december gebeurde, 
weet ik daardoor niet meer zo 
goed. Daarom houd ik het hier 
kort. Moet ook wel met deze 
column. Maximale lengte: 315 
woorden. Anders past die niet 
in de beschikbare ruimte in ons 
blad. Ergens in passen. Dat is 
iets dat eigenlijk ons hele leven 
bepaalt. Wij moeten het in ons 
kleine landje doen met de voor 
ons beschikbare ruimte. We 
moeten daar in passen. Fysiek en 
mentaal. Dat laatste brengt ons, 
volgens Joost Zaat, huisarts en 
columnist, tot ons nationale tijd-
verdrijf, namelijk ‘het elkaar de 
maat nemen, waarbij manipula-
tie en bedrog, mits met mate, ge-
oorloofd lijken.’ Klinkt grimmig, 
maar voor de meeste mensen 
is dit een speels en relativerend 
tijdverdrijf. Liefdevol lachen om 
hoge bomen die teveel wind van-
gen. De verzuurde minderheid is 
voor de rijdende rechter.     
Verder is onze levensverwachting 
gestegen tot bijna 82 jaar, een 
kleine vier procent meer dan 
in 2000. Mooi, behalve voor de 
onderbetaalde zorg, de pensioen-
fondsen en de belastingbetaler. 
Binnenkort worden we allemaal 
honderd. Hopelijk in goede 
gezondheid. 
Meer dan ooit hebben vluchtelin-
gen hun leven te danken aan de 
smartphone. Terwijl ik nog steeds 
korzelig klungel met mijn nieuwe 
iPhone, na twee decennia ont-
spannen bellen met mijn oude, 
eenvoudige Nokia. Bij vluchtelin-
gen speelt dat niet. Net aan land 
gekomen ‘appen’ en ‘vloggen’ ze 
als de beste. Zich een weg banend 
Europa in. Voor hen geldt, zoals 
koningin Juliana in februari 1953 
al sprak: ‘Waar nood is, is de red-
ding nabij.’ Ook voor ons? Zeker 
weten. Gelukkig Nieuwjaar!

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.

Piet Niks
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Blaricum Toen… 
Overburen ontmoeten elkaar op de Verbindingsweg

door Frans de Ruijter
Bij het verschijnen van dit januari-
nummer van hei & wei, weet u of er 
wel of geen sneeuw gevallen is in de 
eerste maand van deze winter, en of 
dat tot grote problemen heeft geleid in 
ons dorp. 

Een laagje sneeuw maakt de hele we-
reld anders… mooier en rustiger. Als het 
maar snel weg is, vindt de één, en de an-
der hoopt dat het zo lang mogelijk blijft 
liggen. Maar gelukkig hebben we dat 
niet in de hand. Deze foto is begin jaren 
vijftig van de vorige eeuw gemaakt, op 
de Verbindingsweg net voor de kruising 
met links de Middenweg en rechts de 
Zwaluwenweg. Dit alles onder een grote 
iep, die helaas ten prooi is gevallen aan 
de besmettelijke iepziekte in de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw. Rechts Grad 
van Jan Vos, wonende aan de Eemnesser-
weg 11, waar zij in het midden van dat 
huis van haar ouders een melkzaak had. 
Voorin hadden haar ouders een café en 
achterin was de groentezaak van Toontje 
en Bep Ruizendaal uit Eemnes. Zoals op 
deze foto te zien is ventte zij haar melk-
producten met een ponywagen. 

Contact
De man op de mooie ouderwetse boe-
renwagen met houten wielen met ijzer-
beslag eromheen, is haar overbuurman 
Niek Rozendaal. Hij kwam terug van 

mest uitrijden op één van de akkers aan 
de Noolseweg. Zijn wieg stond in het 
huis aan Eemnesserweg 10, waar hij 
later zijn gemengd boerenbedrijf had. 
Niek was ook één van de twee asperge-
boeren in Blaricum. Een praatje zo mid-
den op de weg kon daar toen nog makke-
lijk. Nu zou dat onmogelijk zijn, vooral 

met het aan- of uitgaan van de school 
die nu aan deze weg gelegen is. Leuk is 
ook te zien dat de pony van Grad oog-
contact maakt met het paard van Niek. 
Beiden communiceren elk op hun eigen  
wijze. Bij navraag blijkt dat beide edele 
dieren dezelfde naam droegen namelijk 
‘Hans’.

Energiecommissaris regio Gooi- en Vechtstreek 
woont gasloos
door Neliette van Wijck
Energietransitie, ‘allemaal van het gas af’ klinkt eenvoudig maar dat is het niet. 
Zeker niet voor oude huizen. En of het haalbaar is, is nog maar de vraag. 

De Nationale Energiecommissie is een 
landelijke commissie die de taak heeft 
om de energietransitie vanuit de straten 
en wijken in Nederland te versnellen. 
‘Dit staat ver van mensen af terwijl we er 
allemaal mee te maken hebben.’ Aan het 
woord is Annemarije Tillema. Zij woont 
sinds 2016 met haar man Jorchy Polle-
mans en kinderen Luc, Julie en Isa in de 
Blaricummermeent. 

Eerste gasvrije wijk van Nederland 
‘Weet jij dat de Blaricummermeent de 
eerste gasvrije wijk is in Nederland? Toen 
wij hier kwamen wonen, merkte ik dat 
andere bewoners niet bewust voor gasloos 
wonen, kozen maar gewoon een mooi 
nieuw huis zochten. Ik daarentegen koos 
bewust voor de mogelijkheid gasloos te 
wonen. Dit heeft ook te maken met mijn 
werk, waar gelijk ook mijn passie ligt, na-
melijk duurzaamheid. Een kleine tien jaar 
ben ik wat je noemt een “duurzaam on-
dernemer”. Dit houdt in dat ik in de pro-
jecten en opdrachten door bedrijven mij 
uitsluitend bezighoud met duurzaamheid 
en dan in het bijzonder hoe de consument 
zich hierbinnen gedraagt.’

Energietransitie versnellen 
‘Vanuit mijn werk leerde ik Ruud 
Koornstra kennen, de Nationale Ener-
giecommissaris van Nederland. Om de 
energietransitie te versnellen is besloten 
per regio of provincie een energiecom-
missaris te benoemen. Toen mij de func-
tie Energiecommissaris regio Gooi- en 

Vechtstreek werd aangeboden heb ik de 
functie onmiddellijk aangenomen. Ik 
kan al mijn passie kwijt in deze, overi-
gens onbezoldigde, functie. Omdat ik 
als duurzaam ondernemer kantoor houd 
bij De Groene Afslag leek het mij een 
goed idee om de functie uit naam van 
De Groene Afslag te doen omdat dit een 
van de mooiste circulaire plekken is van 
’t Gooi. Als Energiecommissaris kom ik 
op voor de belangen van de bewoners 
van regio Gooi en Vechtstreek en spreek 
ook namens hen.’

Delen, hergebruiken en upcycling 
‘In de praktijk houdt mijn functie in 
dat ik de inwoners uit de regio Gooi en 
Vechtstreek bewust maak op het gebied 
van duurzaamheid en energietransitie.  
Ik vind het heel belangrijk om inwoners 
bewust te maken van hun eigen beteke-
nisvolle bijdrage aan de maatschappij. 
De nieuwe economie, waarvan we nu al 
deel uitmaken, gaat over delen, herge-
bruiken en upcycling. 

Ook de media heeft dit opgepakt. Je ziet 
bijvoorbeeld programma’s rond de kring-
loopwinkels wat tien jaar geleden nog 
ondenkbaar was. De kringloopwinkel 
had de naam er voor minder bedeelden 
te zijn. Tegenwoordig is de kringloop hip 
& happening, een plek voor iedereen die 
spullen een tweede kans wil geven.’

Jongeren Energiedebat 
‘In het kader van mijn functie als Ener-

giecommissaris regio Gooi en Vecht-
streek vind ik het ook erg belangrijk dat 
de jongere generaties worden betrokken 
bij de energietransitie. Om deze reden 
organiseren we met een aantal middel-
bare scholen een Jongeren Energiedebat 
in De Groene Afslag op 21 januari. Ook 
worden er klimaatconferenties georgani-
seerd in de zomer van 2020. Daarnaast 
worden inwoners uit Blaricum betrokken 
bij de totstandkoming van de Regionale 
Energie Strategie, waar je op 23 januari 
je mening kunt geven op de voorlopige 
toekomstplannen die zijn gemaakt.’

Annemarije Tillema, 
energiecommissaris@degroeneafslag.nl

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
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

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

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

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

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

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

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

imkervereniging. 

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

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

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

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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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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Annemarije Tillema
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Hondenkeutels en paardendrollen

door Jan Greven
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is aangepast. Eerder mocht lach-
gas in ons dorp wel, nu niet meer. Ook carbidschieten met Oudjaar mag niet 
meer. Net zo min als een ballonnetje oplaten, ook al is het biologisch afbreek-
baar. Vuurtje stoken op het strand van Blaricum aan Zee? Mag alleen nog in de 
vaste gemeente-barbecues. 

En dan is er nog het hondenbeleid. Het 
oude Blaricumse hondenregelement be-
gon zo: ‘Burgemeester en wethouders 
van Blaricum zijn bevoegd gedeelten van 
de gemeente…, … aan te wijzen waar 
het… verboden is om een hond te …, 
… laten lopen zonder dat die hond aan-
gelijnd is…’. Dat is een ingewikkelde 
manier om te zeggen dat honden in het 
dorp gewoon meededen. Met als enige 
uitzondering bepaalde plekken, speciaal 
aangewezen door B&W. 

In Laren en Eemnes was dat anders. Het 
hondenreglement begon daar meteen 
al met een verbod: ‘Het is de eigenaar 
of houder van een hond verboden die 
hond te laten verblijven of te laten lo-
pen… binnen de bebouwde kom op de 
weg indien de hond niet is aangelijnd…
(of) indien die hond niet is voorzien van 
een halsband of een ander identificatie-
merk…”   Voor de Larense en Eemnesser 
honden betekende dat: in het dorp (met 
halsband en penning) altijd aan de lijn. 
Volgens de nieuwe APV geldt dat voort-
aan ook voor Blaricum.

En dan de uitwerpselen. In de  
vroegere Blaricumse APV moest de 
eigenaar deze, als ze op stoep of trot-
toir gedeponeerd waren, onmiddellijk 
verwijderen. Dat wordt uitgebreid.  
Nog voor er een keutel gelaten is, stelt 
de nieuwe APV de eigenaar al in gebre-
ke als hij geen ‘deugdelijke hulpmidde-
len bij zich draagt ter verwijdering van 

de uitwerpselen van de hond’. Om te 
bewijzen dat hij die hulpmiddelen bij 
zich heeft, is de eigenaar verplicht ‘op 
eerste vordering van een ambtenaar be-
last met de …naleving…aan te tonen dat 
hij … deugdelijke hulpmiddelen bij zich 
draagt.’

Ik laat het even tot me doordringen. Vol-
gens de oude APV kon je zo maar ‘los’ 
met de hond door het dorp lopen (of 
je dat wilde doen is een tweede), als je 
eventuele poep op stoep of trottoir maar 
opruimde. Hoe, dat moest je zelf weten. 
Die onschuld is weg. De nieuwe APV 
wil lijn, penning en plastic zak en past 
daarmee in een maatschappelijke trend 
waarin het vertrouwen van de overheid in 
de burger langzaamaan wordt vervangen 
door wantrouwen. Het baasje moet pre-
ventief laten zien dat hij zo’n keutelzak-
je bij zich heeft. Om in hondenjargon te 
blijven: de nieuwe APV houdt de baasjes 
korter aan de lijn en eigenlijk geldt dat 
voor alle nieuwe bepalingen in de APV. 
Lachgas, carbid, ballonnetje, vuurtje sto-
ken. Kleine burgerman en boeren genoe-
gens net een beetje uit de lijn. Het mag 
niet meer. 

Eigenlijk is er nog maar één grand- 
seigneur in het dorp. Dat is de ruiter te 
paard die superieur zijn drollen achter-
laat op de openbare weg en vanuit zijn 
hoogte neerkijkt op het gewone volk, zo 
aandoenlijk in de weer met hun groene 
keutelzakjes.

Dokter Bartels met pensioen

door Finette Bönker
Na bijna 30 jaar verlaat dokter Lou Bartels de huisartsenpraktijk in gezond-
heidscentrum Bijvanck om met pensioen te gaan. Met veel plezier en voldoe-
ning kijkt hij terug op zijn jaren in de praktijk. Ook ziet hij uit naar de tijd die 
voor hem ligt. 

Zijn spreekkamer is grotendeels inge-
richt met meubilair van zijn vader die 
kinderarts was. Het bureau, de stoelen en 
een lage kast ademen de sfeer van vroe-
ger uit, zonder ouderwets aan te doen. 
Lou Bartels heeft veel respect voor zijn 
vader en voor het beroep dat hij uitoefen-
de. Bijna als vanzelfsprekend is ook hij 
het doktersvak ingegaan. Na zijn studie 
werkte Lou Bartels bij Artsen Zonder 
Grenzen, o.a. in de Filipijnen en Irak. 
Toen werd hij gevraagd om huisarts te 
worden in de Bijvanck. Dat aanbod nam 
hij heel graag aan!
Het brede spectrum van huisarts zijn trok 
hem aan; mensen komen met klachten 
en vragen van diverse aard. Het is veel 
praten, maar nog vaker luisteren. Mooi 
is het om dichtbij de mensen te mogen 
staan en ‘lang met ze mee te lopen’. Je 
raakt aan ze gehecht.

Interessegebieden 
In de loop der jaren hebben vragen met 
betrekking tot euthanasie de aandacht 
van Lou Bartels getrokken. De veelvul-
dige, intense gesprekken met patiënten 
en hun naasten hebben hem veel inzicht 
gegeven en een diepe indruk op hem 
gemaakt. Bijzondere, waardevolle tra-
jecten. Een ander interessegebied betrof 
psychische problematiek en verslavin-
gen. Altijd zorgvuldig zoeken naar de 
juiste wegen om er mee om te gaan en 
passende zorg te vinden. Moeilijk, maar 
uitdagend! 

30 jaar praktijk 
In de afgelopen 30 jaar is er het een en 
ander veranderd in de praktijk. Van een 

praktijk met enkele huisartsen en een 
assistent is het inmiddels een bedrijf 
geworden. Ziekenhuizen laten bepaalde 
taken over aan de huisarts, er zijn meer 
regels en procedures gekomen en pati-
enten zijn mondiger geworden. Er zijn 
praktijkondersteuners en assistenten 
in de praktijk gekomen om werkzaam-
heden van de huisartsen over te nemen 
en de zorg efficiënt te organiseren. Lou 
Bartels is trots op het team! Ze zijn allen 
goed opgeleid, regelmatig bijgeschoold, 
op elkaar ingespeeld en altijd vriende-
lijk. Hij laat wat moois achter.

Met pensioen 
En dan nu met pensioen. Ziet hij ertegen-
op? Nee, al kan hij zich niet voorstellen 
hoe dat nou is. Het is nog zo theoretisch. 
Natuurlijk zijn er plannen. Hij gaat als 
vrijwilliger aan de slag bij Vluchtelin-
genWerk Nederland en ook wil hij zich 
inzetten voor daklozen en onverzeker-
den.

Mevrouw N.Schoop 
Opvolging heeft Lou Bartels gevonden 
in de persoon van mevrouw N. Schoop: 
‘een enthousiaste, betrokken en erva-
ren collega’. Al een paar maanden is zij 
werkzaam in de praktijk en hij is ervan 
overtuigd dat de patiënten bij haar in 
goede handen zijn.

Na de afscheidsreceptie voor zijn pa-
tiënten op 10 januari trekt Lou Bartels 
definitief de deur van de praktijk achter 
zich dicht. De stress laat hij achter; de 
voldoening neemt hij mee.
Op naar een nieuwe toekomst!

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

De zorg die u thuis verdient
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Smederij 
B.v.d.Bergh
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Tractoren
Smederij werkzaamheden
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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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Straatnaam verklaard…  Verbeeklaan
door Frans Ruijter
De Verbeeklaan verbindt de Torenlaan 
en de Noolseweg met elkaar. Wanneer 
men over de Torenlaan richting Laren 
gaat is het, voorbij Torenhof, de eerste 
weg rechts. 

De Verbeeklaan is vernoemd naar de heer 
J.G.H. Verbeek. In 1922 betaalde de heer 
Verbeek drieduizend gulden, een voor die 
tijd groot bedrag, aan de gemeente om 
deze laan aan te leggen. De heer Verbeek 
had er ook persoonlijk baat bij dat de To-
renlaan op deze wijze verbonden werd 
met de Noolseweg, omdat er dan meer 
bouwmogelijkheden zouden ontstaan. 

Theo Rueter
In 1928 besloot de gemeenteraad tot 
aanleg van deze 182 meter lange laan. 
In 1929 moest de heer Verbeek nog eens 
vijfhonderd gulden storten ten behoeve 

van het onderhoud van de net aangeleg-
de laan. Het college van Burgemeester 
en Wethouders stelde voor om de laan te 
vernoemen naar dominee E.G. Hoefer. 
Hij had van 1865 tot 1888 in Blaricum 
zijn standplaats gehad en op deze ma-
nier wilde men hem eren vanwege zijn 
grote invloed op de totstandkoming van 
de huidige Torenlaan. Het was de beken-

de architect Theo Rueter, die zelf op de 
Noolseweg 25 in zijn eigen ontworpen 
huis Langenakker woonde, die de ge-
meenteraad op 9 december 1929 zover 
wist te krijgen dat zij besloten deze laan 
te vernoemen naar diegene voor wiens 
rekening deze laan is aangelegd. Hier-
mee leeft er weer een stukje geschiedenis 
van het dorp door in een straatnaam. 

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
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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
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Taalcoach Paul Scheltes: 
‘je helpt met méér dan alléén de taal’
door Anne Soutendijk
Ik fiets naar het Fransepad om Paul Scheltes ‘uit te horen’ over zijn activiteiten 
als vrijwillig taalcoach van een Algerijns gezin. Waarom is hij gestart als Taal-
coach van anderstaligen? Anderstaligen kunnen vluchtelingen zijn uit diverse 
landen, expats en arbeidsmigranten.

Paul Scheltes is leraar Nederlands en 
wil mensen helpen met taal. ‘Anderhalf 
jaar geleden heb ik een gesprek gehad 
met iemand van de organisatie Gilde 
Samenspraak Gooi Noord die een taal-
maatje voor mij heeft geselecteerd. Dat 
was meteen een treffer!’ Sinds die tijd is 
hij gekoppeld aan een Algerijns gezin en 
helpt hij met name de moeder. ‘Lemya 
had ondersteuning nodig om haar B1-ex-
amen te doen. In Algerije deed zij een 
opleiding Journalistiek aan de universi-
teit. Op dit moment volgt zij op het ROC 
Leren en werken in de Zorg, een pittige 
3-jarige opleiding.’ 

Een Blaricumse familie 
De familie woont in de Blaricumse Bij-
vanck en hun twee kinderen zitten in 
de Bijvanck op school. Inmiddels helpt 
Paul ook de achtjarige dochter met taal 
en rekenen. Paul weet niet hoe de familie 
de feestdagen viert. Dat gaan we vragen. 
Ik fiets straks even naar de Bijvanck en 
donderdag op de vaste afspraak gaan we, 
als ze het ook een goed idee vinden, er 
samen heen om ze dat te laten vertellen. 
Het gezin spreekt inmiddels redelijk Ne-
derlands én ze spreken ook Frans, dus 
dat moet lukken.’ 

Vele traditionele lekkernijen
De taallessen geeft hij bij de familie 
thuis. ‘Ik voel me heel erg welkom, 
want ik word elke keer verrast met de 
meest verrukkelijke Algerijnse lekker-
nijen die Lemya voor mij bakt. Na an-

derhalf jaar heb ik vele variaties mogen 
proeven. Allemaal traditionele heerlijke 
gerechten met noten, kokos, vruchten 
en ook prachtig om te zien.’ En inder-
daad, ik ben nog niet binnen of er staat 
een heerlijk kopje thee met een stukje 
sablé met abrikozenvulling voor mijn 
neus. Bakken kán ze! Dat leerde ze toen 
ze net in Nederland en veel alleen was. 
Ze kreeg de recepten van haar schoon-
moeder uit Algiers. ‘Wij komen ook uit 
de stad Algiers, vlakbij de zee en het 
strand.’ Ze is ook een grote fan van ‘Heel 
Holland Bakt’. Lemya: ‘Ja, dat vind ik 
heel leuk, er is net een nieuw seizoen 
begonnen! Maar ik mis mijn familie en 
het strand nog steeds heel erg. Gelukkig  
komen mijn ouders vaak op de kinderen 
passen, als ik stage loop met late avond-
diensten.’ 

Een mix van tradities
Op mijn vraag hoe ze hun Nederlandse 
leven combineren met hun Algerijnse, 
vertelt Lemya: ‘Met kerst doen de kinde-
ren gewoon mee op school, net als sinter-
klaas en Pasen en alle andere Nederland-
se feestdagen en gebruiken. De kinderen 
zijn hier geboren en ik ben heel blij dat 
ze hier alle kansen krijgen die in Algerije 
niet zo vanzelfsprekend zijn. Ze leven in 
twee werelden en in deze Nederlandse 
ligt, wat ons betreft, hun toekomst. Het is 
hier heel open, vrijer voor vrouwen en de 
mensen zijn aardig. De politieke situatie 
in Algerije is nog steeds onveilig. Onze 
kinderen hebben hier meer kansen.’  

Lemya glimt als ze het over haar nieu-
we vaderland heeft. ‘Ik spreek Arabisch, 
Frans en Berbers en straks Nederlands - 
alle vier heel verschillend.’ Haar Neder-
lands dat ze met hulp van haar man en 
Paul inmiddels goed beheerst, spreekt ze 
met een ‘Franse slag’ in dit geval zange-
rig, wat vast komt, omdat zij ook Frans 
is opgevoed en de taal, naast Arabisch 
en Berbers, vloeiend spreekt. ‘Mijn man 
spreekt altijd Nederlands met de kinde-
ren. De kinderen zitten hier vlakbij op 
school en spreken straks als ze het Ne-
derlands goed beheersen dus óók vier 
talen. Dat is een voorsprong waar ze veel 
aan kunnen hebben. Wij doen alles om 
te zorgen dat zij een goede toekomst in 
Nederland hebben.’

Wilt u ook taalcoach worden? 
 m.e.vanveen@gildegooinoord.nl 

Lemya
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Hardlopen met de Sportbank 

door Marloek de Greeff
Heidi Vingerhoed is eigenaar van de Sportbank. Er zijn twee vestigingen van de 
Sportbank, één in Laren en één middenin Blaricum. Beide centra bieden een 
combinatie van fysiotherapie en sport. 

Heidi sport zelf ook, haar favoriete sport 
is hardlopen. ‘Lekker buiten rennen, dat 
voelt zó goed! Wist je dat hardlopen op 
nummer een staat van de meest blessu-
regevoelige sporten? Daarom zijn we bij 
de Sportbank een hardloopgroep begon-
nen; goed begeleid lopen. Zo leer je een 
goede techniek en bouw je verstandig op. 
Bovendien is het leuk om in een groep te 
rennen. Samen loop je ongemerkt langer 
door en als je samen met anderen voor iets 
traint is de kans veel groter dat je je doel 
bereikt. Je hebt lol, de tijd vliegt voorbij 
terwijl je hard aan je conditie werkt!’.

De loopgroep van Joep
De hardloopgroep is al een tijdje actief. 
Het is geen vaste groep lopers, niet ie-
dereen kan elke keer. Nieuwe mensen 
zijn altijd welkom. Per keer lopen er 
ongeveer tien mensen mee. Er wordt ge-
traind op dinsdagavond vanaf 19.00 uur 
en op zaterdagochtend start de Sport-
bank loopgroep om 9.00 uur. Gecerti-
ficeerd hardlooptrainer Joep zorgt voor 
een route van totaal tien kilometer, met 
ondertussen oefeningen om technisch 
goed te leren lopen. ‘Onze omgeving is 
natuurlijk fantastisch om te lopen: Bos, 
hei, polder, lekker onverhard, ik loop zelf 
ook graag mee’, zegt Heidi. 

Iedereen kan meedoen! 
Lopers van allerlei niveaus kunnen mee-
doen. Er is genoeg tijd om even bij te 
komen tussendoor omdat het geen duur-
lopen zijn. Je kunt het echt in je eigen 
tempo doen. Soms gaan mensen wat 
eerder terug, dat kan prima. Het is nooit 

goed om jezelf te overbelasten. Joep 
houdt je natuurlijk goed in de gaten! 
Hij vertelt dat hij tijdens de trainingen 
op een gevarieerde en effectieve manier 
met de groep werkt aan looptechniek en 
hardloopconditie. Joep: ‘Je wordt sneller 
en sterker. Verder geef ik veel praktische 
tips en leer ik je ook over voeding en 
goed herstel. 

In een trainingsopbouw werken we in 
drie stappen aan de juiste looptechniek:
1:  Vergroten van kennis en creëren van 

een zelfbeeld over de eigen looptech-
niek.

2:  Het leren uitvoeren van een betere 
looptechniek. 

3:  Gebruik maken van de betere techniek 
in een opbouwende duurloop.’

De deelnemers aan de Sportbank loop-
groep kunnen elk jaar samen meedoen 
aan verschillende runs; er is keuze uit 
meerdere afstanden. ‘In 2019 hebben 
lopers van de Sportbank loopgroep mee-
gedaan aan de marathon van Berlijn en 
de halve marathon van Aruba. Dit jaar 
gaan ze onder andere meedoen aan de 
Midwinterloop in Apeldoorn, de Circuit-
run in Zandvoort en in juni komt er een 
heuse Sportbank loop!’ 

Ben je geïnteresseerd? 
Bel dan 035-8873583 voor meer infor-
matie of om een keer mee te lopen. Dan 
kun je kijken of het wat voor je is. Als je 
daarna besluit om 2020 sportief te begin-
nen, kun je met een maandkaart of een 
tien rittenkaart. 

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

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

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

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

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

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

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

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

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

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

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

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

Parijs, La Grande Borne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

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

Even voorstellen… Merel Feenstra

door Gerda Jellema
Ze is kleurrijk, ze praat kleurrijk, is gedreven en ze wil graag met velen delen. 
Haar website opent ze met de woorden: ‘Hi, my name is Merel. I love to color 
life with my art, my painting workshops and events.’ Even voorstellen: Merel 
Feenstra freelance eventmanager en kunstenares.

Merel Feenstra is geboren en opgegroeid 
in Hilversum. In Enschede volgde zij de 
studie toegepaste communicatieweten-
schappen en na gewerkt te hebben als 
webmaster bij een webbureau kwam zij 
via de afdeling communicatie in aan-
raking met het organiseren van even-
ts. Al snel zette zij grote events op en 
toen ze een tijdje in dit wereldje rond-
gekeken had, besloot Merel in 2008 
voor zichzelf te beginnen. Zij startte  
www.interim-eventmanager.nl en rolde 
van de ene klus in de andere. Merel: ‘Ik 
vind het enorm leuk om telkens met een 
andere projectgroep een prachtig event 
neer te zetten.’

Een prima combi
Naast haar werk en het bewerkelijke rui-
me jaren dertig huis in Hilversum bleef er 
geen tijd over voor haar hobby’s tekenen 
en schilderen. Zij en haar man zochten 
en vonden een onderhoudsvriendelijker 
huis met de juiste uitstraling in de Bla-
ricummermeent, ‘ook al staan de huizen 
wat dicht op elkaar, de sfeer is tof’ en 
Merel volgde haar hart. Merel: ‘Als kind 
schilderde ik graag, het paste bij me, en 
nu dacht ik, ik pak het weer op, maar wil 
het wel echt leren. Schilderen is voor mij 
een manier om tot mezelf te komen. In 
de krant zag ik een advertentie van de 
Klassieke Academie in Groningen en ik 
dacht, dit is het.’ Ze ging ernaartoe en 
ondanks dat het een ‘pokkeneind’ was 
voelde het gelijk goed, een schot in de 
roos. Merel: ‘Ik leer in Groningen de 
technieken van de oude leermeesters; zo 
kan ik wat ik met mijn schilderijen wil 

vertellen straks technish nog beter neer-
zetten. Het is een voorrecht om daar mee 
bezig te kunnen zijn. Ik geniet van elk 
moment in Groningen.’ Merel verdeelt 
haar week in tweeën: de ene helft van de 
week voor de hbo-kunst-opleiding, huis-
werk en vrij schilderen en de andere helft 
werkt Merel als eventmanager. Een pri-
ma combi waar creativiteit voor nodig is 
en waar die door aangezwengeld wordt.

Schoonheid en grootsheid
In Blaricum heeft Merel zich aange-
sloten bij de Stichting kunst en cultuur 
Blaricum. Ze vond in Mariette Bruinsma 
een medestander in het delen van hun 
creativiteit met anderen. Samen zetten 
ze in 2018 dekunststudio.nl op en huur-
den ateliers om workshops te organise-
ren. Deze lopen goed. Daarnaast is Me-
rel dit jaar gestart met het organiseren 
van meerdaagse schilderworkshops. (Je 
bent eventmanager of niet.) Merel: ‘Het 
is niet alleen gezellig om met elkaar te 
schilderen, want schilder-zijn is eigenlijk 
een eenzame staat van zijn, maar ik hoop 
dat anderen ook ervaren dat schilderen 
een verrijking van je leven is.’ Andere 
liefhebberijen van Merel zijn koken en in 
de tuin werken. Merel ziet zichzelf in de 
toekomst in haar atelier/boerderij, waar 
dat ook zijn moge, een glas Chardonnay 
heffend op het werk en het (leer)proces 
ernaartoe. Onder het motto: ‘A splash of 
colour can make all the difference’ ofte-
wel, alles wordt zo veel mooier als je een 
dagelijkse dosis verf gebruikt!

Info: www.merelfeenstra.nl 

Merel Feenstra
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Joost Schaapherder, 
uw wijkbrandweerman
door Marjolijn Schat
Huisnummer goed zichtbaar. Sleutels op vaste plaatsen. Gang en trap vrij van 
obstakels. Apparaten stofvrij. Gasslang, kranen en slangen naar de wasma-
chine in orde. Voldoende afstand tussen kooktoestel en brandbare dingen. 
Weet u wat te doen bij ‘vlam in de pan’ en maakt u het fi lter van de afzuigkap 
regelmatig schoon? Onbrandbare kaarsenstandaards, schoorsteen regelmatig 
geveegd en de televisie ’s nachts en als u weggaat uit…

33 punten neemt Joost 
Schaapherder met mij in 
mijn huis door. Brand-
veilig wonen. Je kunt 
zelf veel doen om je huis 
brandveilig(er) te maken 
of als er toch brand uit-
breekt, de gevolgen hier-
van te beperken. We kwa-
men best goed uit de test, 
maar er zijn zeker nog 
verbeterpunten. Die tele-
visie zetten we eigenlijk 
nooit uit als we weggaan. 
Mocht er brand uitbreken, 
wie waarschuwt wie in 
huis en hoe te vluchten, 
hebben we eigenlijk nooit besproken. 
Rondom de cv-ketel hebben we veel te 
veel (brandbare) materialen opgeslagen. 
Oh ja… en geen stekkerdozen op stek-
kerdozen aansluiten. Ook nog eens be-
spreken met de kinderen. 

Joost Schaapherder
Reden voor dit huisbezoek is een inter-
view met Joost Schaapherder, aange-
steld als wijkbrandweerman in ons dorp. 
Joost, zelf ook wonend in Blaricum, is 
werkzaam bij de brandweer Gooi en 
Vechtstreek; hij werkt onder andere als 
wijkbrandweerman in Huizen en van-
af september ook in Blaricum en sinds 
2001 is hij vrijwilliger bij de Blaricumse 
brandweerpost. 

Waarom wijkbrandweer? 
‘De wijkbrandweer is het laagdrempeli-
ge aanspreekpunt voor de inwoner. Voor 
al uw vragen die te maken hebben met 
een brandveilig leven.’ Joost zal hiertoe 
de bewoners ook zelf actief opzoeken. 
‘Zo heb ik tijdens de feestweek met een 
standje op het Oranjeweitje gestaan en 
was ik deze maand te vinden bij het Re-
paircafé in De Malbak.’ Daarnaast wil 
Joost ook voorlichting in verzorgings-
centra en bij buurtpreventie-organisaties 
verzorgen. En, heel belangrijk, hij zal 
ook aanwezig zijn op reguliere inloop-
spreekuren. Zoals bij Versa Welzijn, om 
zo de ouderen en niet-zelfredzamen be-

ter te kunnen bereiken. Joost doet ook 
woningchecks om bewoners van een 
passend brandveiligheidsadvies te voor-
zien. Dit kan op eigen verzoek, maar 
bijvoorbeeld ook op aanvraag van de 
wijkzorg.  
 
Preventie steeds belangrijker
De wijkbrandweer is een onderdeel van 
het team Brandveilig Leven, die onder 
andere voorlichting op scholen en cam-
pagnes organiseert. De fi losofi e daarach-
ter is: voorkomen is beter dan genezen. 
‘Een brand die niet ontstaat, hoeft im-
mers ook niet geblust te worden. Men 
is zich soms helemaal niet bewust van 
brandgevaar. Het is zoveel meer dan een 
rookmelder ophangen. Denk aan het 
kaarsje in de vensterbank naast de ny-
lon gordijnen of een goedkoop snoertje 
waarmee je je telefoon oplaadt. In deze 
snoertjes zit geen enkele beveiliging, 
vandaar zo goedkoop, tegen het blijven 
doorladen en dat kan levensgevaarlijke 
situaties opleveren.’ Door voorlichting 
en advies te geven, kunnen bewoners 
maatregelen treffen om brand zoveel mo-
gelijk te voorkomen en hun huis veilig 
te ontvluchten als er onverhoopt toch een 
keer een brand uitbreekt. 

wijkbrandweer-Blaricum@
BrandweerGooiVecht.nl 

06-24541367

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Holtmannweg 24, Laren

Het behoud van uw
natuurlijke schoonheid

HR INJECTABLES

c oolstraat 2a  laric m  tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

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

Blaricum toen...

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

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

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

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

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

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

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

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Verbouwing Vivium Torenhof 
afgerond
door Finette Bönker
Veel mensen zijn op zaterdag 14 december jl. naar Torenhof gekomen voor het 
‘open huis’. De verbouwing en renovatie van verzorgingshuis naar somatisch 
verpleeghuis zit erop. Hoe het geworden is wilden de bewoners en medewerkers 
graag laten zien. Het resultaat mag er zijn!

Bij binnenkomst valt meteen de rust en 
warmte op die het uitstraalt. Rust qua 
inrichting en warmte qua kleur. En dat 
zet zich voort in alle gemeenschappe-
lijke ruimten. Er zijn intieme hoekjes 
gecreëerd, grote ‘stamtafels’ en kleine-
re tafeltjes. Het is zo opgesteld dat rol-
stoelers makkelijk kunnen aanschuiven. 
Samen met bouwkundig adviseurs en 
inrichtingsdeskundigen is hier goed over 
nagedacht én gediscussieerd met de me-
dewerkers. Allemaal onder leiding van 
Netty Kramers, manager Zorgeloos wo-
nen in Torenhof.

Overleg met de bewoners 
De ontwerpen van de deskundigen 
werden voorgelegd aan de bewoners. 
Vervolgens konden zij hun wensen en 
voorkeuren aangeven. Natuurlijk zijn er 
verschillende meningen, maar dat was 
geen enkel probleem. Zo staan er ver-
schillende soorten stoelen en stoelbekle-
dingen, maar dan weer wel in dezelfde 
kleurstelling. Het past prima! Iedere 
bewoner beschikt over een eigen kamer 
en badkamer. Ook allemaal aangepast en 
vernieuwd. 

Positief proces 
Jan Veltman heeft als bewoner en lid van 
de cliëntenraad het hele proces positief 
kritisch gevolgd. Hij stak zijn mening 
niet onder stoelen of banken als het bij-
voorbeeld ging om functionaliteit. Zelf, 

als ‘rolstoeler’ lette hij vooral op de mate 
van rolstoelvriendelijkheid.
De werklieden en bewoners raakten na 
verloop van tijd aardig vertrouwd met el-
kaar. Voor elkaar koffi e inschenken werd 
heel gewoon. ‘Ik ga de jongens missen’ 
zegt Frans Fontaine. Iedere dag ging 
Frans wel ergens kijken hoe de verbou-
wing vorderde. Hij maakte praatjes met 
alle werklieden. Ze noemden hem ook 
wel ‘de opzichter’. Ze konden het goed 
met elkaar vinden.

Een echt thuisgevoel
En nu is alles naar ieders tevredenheid 
klaar. Het is een huis geworden waarin 
je je thuis kan voelen. Voor alle bewo-
ners geldt dat zij noodgedwongen in een 
verpleeghuis terecht kwamen. Je kiest er 
niet voor. Hoe belangrijk is het dan om 
in een omgeving terecht te komen waar-
bij de ruimte er letterlijk en fi guurlijk is 
om je thuis te kunnen voelen. 
Veel bezoekers kwamen puur uit belang-
stelling naar het ‘open huis’. ‘Het ziet er 
helemaal niet uit als een verpleeghuis!’ 
werd vaak gezegd. Geen klinische sfeer 
meer, maar een groot open huis waar 64 
mensen kunnen wonen die zorg nodig 
hebben.

De medewerkers van Torenhof zoeken 
nog nieuwe collega’s. Bent u geïnte-
resseerd? Neem dan snel een kijkje op 
www.vivium.nl/werken-bij-torenhof.
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De Adviesraad Sociaal Domein HBEL is er voor de gemeenten Huizen, 
Blaricum, Eemnes en Laren. Het doel van de adviesraad is eraan bij-
dragen dat elke inwoner zo goed mogelijk mee kan doen in de samen-
leving. 

De Adviesraad adviseert de colleges gevraagd en ongevraagd over alle be-
leidsaangelegenheden op het terrein van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning, Jeugdwet en Participatiewet en ook over de manier waarop deze 
wetten in de praktijk binnen de vier gemeenten worden uitgevoerd. De ad-
viezen gaan niet over bezwaren, klachten of zaken van individuele personen.

Voor en door inwoners
De Adviesraad bestaat uit inwoners uit de vier gemeenten die op vrijwil-
lige basis deelnemen. Zij hebben allemaal kennis en/of ervaring op het 
terrein van zorg en ondersteuning. De Adviesraad bestaat uit een onaf-
hankelijke voorzitter en twaalf leden. De 12 leden vormen een evenredige 
vertegenwoordiging van de HBEL-gemeenten. Als u als inwoner een on-
derwerp heeft waar de Adviesraad aandacht aan zou moeten besteden, 
neem dan contact op via info@adviesraadsociaaldomeinHBEL.nl  
of kijk op de website www.adviesraadsociaaldomeinHBEL.nl
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 0 .30 – 17.00 uur en

vr. van 0 .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 3

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Adviesraad Sociaal Domein 
Huizen Blaricum Eemnes Laren   

In het BEL-kantoor is tot en met 4 februari de ten-
toonstelling et riool lee  te be oeken. De tentoon-
stelling is onderdeel van het Nederlands Water-
museum en is ontwikkeld door tichting D. 

Het riool leeft  geeft op een educatieve en verrassende 
manier allerlei informatie over het riool. De tentoon-
stelling bevat speelse en interactieve elementen. 
Zo kan de bezoeker met een inspectiecamera het 
riool inspecteren, maar ook zien hoe grondwater-
overlast ontstaat. Natuurlijk is er aandacht voor 
klimaat en de invloed van hevige buien op het riool. 
Er is nog veel meer, zeker een bezoek waard  

De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van 
het BEL-kantoor te bezoeken: maandag tot en met 
donderdag tussen 0 .30 en 17.00 uur en vrijdag 
tussen 0 .30 en 13.00 uur. 

NIEUWE OPENINGSTIJDEN SOCIAAL WIJKTEAM

Het Sociaal wijkteam Blaricum is er voor buurtbewoners die zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders en een 
signaal daarover kwijt willen. Dit wijkteam bestaat uit sociaal werkers (van Versa Welzijn) en wijkverpleegkundigen. 

Per 1 januari 2020 is de tijd van het inloopspreekuur gewijzigd. Het inloopspreekuur is elke dinsdagmiddag van 12.30 tot 
13.30 uur in De Blaercom aan de Schoolstraat 3. U kunt het wijkteam telefonisch bereiken op 035 - 750 41 3  (op dinsdag, 
woensdag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur). Mailen kan ook, naar: sociaalwijkteam@blaricum.nl

‘Het riool leeft’
Een tentoonstelling voor 
klein en groot

Dinsdag 14 januari 2020, 
aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, 
Kerklaan 16 in Blaricum

.  uimte voor niet geagendeerde onderwerpen 
(Beeldvormend)

.  ondvraag mededelingen (Informerend) 
3.  Informeren (Informerend/Adviserend)  

Interactie (informeren, input geven en vragen, 
en adviseren) met raads- en collegeleden die 
naast hun functie van raads- of collegelid de 
gemeente vertegenwoordigen in andere gre-
mia zoals gemeenschappelijke regelingen.

.  ota van andvoorwaarden erontwikkeling  
terrein ziekenhuis Tergooi (Beeldvormend)

5.  Haalbaarheidsonderzoek Voetgangers- en  
etsverbinding tussen het ude Dorp en de 

Bijvanck (Beeldvormend)                                                                                                    

Dinsdag 21 januari 2020, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

1.  Bestuursopdracht Herijken Strategische visie Blaricum 2030  
(Beeldvormend)

                                                                                                        
Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord 
voeren over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor 
niet-geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)? Meld dit dan vooraf 
u terl  m nd g  uur  b  de gr er  gr er bl r um nl 
e s ree d bedr gt m m l  m nuten er ersoon  B  meerdere s re ers 
n de d worden be ort  et d es s om l n de e m l te ermelden w t u n 

de raad wilt meegeven, zodat uw inbreng van tevoren verspreid kan worden on-
der de r dsleden  ebru  de s ree d om h ero  een toel h ng te ge en  n de 
rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen be-
w r o  beroe  o  de re hter o enst t o  hee  gest n  o er benoem ngen  
eu en  oordr hten o  nbe el ngen n ersonen  o  o er een onderwer  

w ro er een l ht e  r el :  n de lgemene wet bestuursre ht n o  
kon worden ingediend.

Agenda’s rondetafelgesprekken

n uni  star e de 
renovatie en verbouwing van 
dorpshuis Blaercom. 

Het veertigjarige pand is met de 
verbouwing vernieuwd en kan 
op vrijdag 17 januari om 16.00 
uur heropend worden. 
Wees vooral welkom  

Heropening 
vernieuwd 
dorpshuis 
Blaercom

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

•  Jufferlaan 45, 1261 ntb, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 20 december 2019
•  Jufferlaan ntb, 1261 ntb, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 17 december 2019
•  Schoolstraat 1, 1261 EV, plaatsen van een afscherming, ingekomen 23 december 2019
•  Karekiet 6, 1261 RL, vellen van 1 boom, ingekomen 15 december 2019
•  Driftlaan 9, 1261 JH, bouwen van een carport (legalisatie), verzonden 24 december 2019

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

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

•  Rongen 1, 1261 VC, bouwen van een carport, verzonden 23 december 2019
•  Heideweg 5A, 1261 GP, verbouwen van de woning, verzonden 23 december 2019
•  Schapendrift 63, 1261 HM, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 31 december 

2019
•  Professor van Reeslaan 24, 1261 CT, vellen van 1 boom (herplant), verzonden 2 januari 2020
•  Koggewagen t.h.v. 64-74, 1261 KC, vellen van 3 bomen (gemeentelijke kaplijst), verzon-

den 24 december 2019
•  Bierweg t.h.v. 16, 1261 BL, vellen van 1 boom (gemeentelijke kaplijst), verzonden  

24 december 2019
•  Steenkarper naast 1, 1261 PL, vellen van 1 boom (gemeentelijke kaplijst), verzonden  

24 december 2019
•  Scheimel t.h.v. 16, 1261 VD, vellen van 1 boom (gemeentelijke kaplijst), verzonden  

24 december 2019
•  Bierweg t.h.v. 26, 1261 BL, vellen van 1 boom (gemeentelijke kaplijst), verzonden  

24 december 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 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. Dege-
ne die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Dokter Catzlaan 17, 1261 CE, vellen van 3 bomen, verzonden 23 december 2019

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 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 Vergunningen. Degene 
die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

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

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen op de vrijdag en zater-

dag in het jaar 2020 nabij de muziektent aan de Dorpsstraat, verzonden  
23 december 2019

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) van het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 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 Vergunnin-
gen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) 
tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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GEMEENTENIEUWS

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
gemeentelijke nieuws? 

Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum

GEMEENTE BLARICUM OP TWITTER 
EN FACEBOOK

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele rechtsgel-
dige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de landelijke 
website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

Iedere dinsdag – in de oneven  weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes.  Kijk voor de agenda op
www.mooisticht.nl 

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 28 januari 2020, aanvang 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
•  Nota van Randvoorwaarden Herontwikkeling terrein ziekenhuis Tergooi
•  Haalbaarheidsonderzoek Voetgangers- en fietsverbinding tussen het Oude 

Dorp en de Bijvanck
•  Bestuursopdracht Herijken Strategische visie  

Blaricum 2030
• Aanpassing verordening Sociaal Domein

U kunt de stukken raadplegen via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad 
> Raadsvergaderingen). De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het 
gemeentehuis van Blaricum.
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De Adviesraad Sociaal Domein HBEL is er voor de gemeenten Huizen, 
Blaricum, Eemnes en Laren. Het doel van de adviesraad is eraan bij-
dragen dat elke inwoner zo goed mogelijk mee kan doen in de samen-
leving. 

De Adviesraad adviseert de colleges gevraagd en ongevraagd over alle be-
leidsaangelegenheden op het terrein van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning, Jeugdwet en Participatiewet en ook over de manier waarop deze 
wetten in de praktijk binnen de vier gemeenten worden uitgevoerd. De ad-
viezen gaan niet over bezwaren, klachten of zaken van individuele personen.

Voor en door inwoners
De Adviesraad bestaat uit inwoners uit de vier gemeenten die op vrijwil-
lige basis deelnemen. Zij hebben allemaal kennis en/of ervaring op het 
terrein van zorg en ondersteuning. De Adviesraad bestaat uit een onaf-
hankelijke voorzitter en twaalf leden. De 12 leden vormen een evenredige 
vertegenwoordiging van de HBEL-gemeenten. Als u als inwoner een on-
derwerp heeft waar de Adviesraad aandacht aan zou moeten besteden, 
neem dan contact op via info@adviesraadsociaaldomeinHBEL.nl  
of kijk op de website www.adviesraadsociaaldomeinHBEL.nl
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GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinatie.nl

Website: www.belcombinatie.nl

Ma. t/m do. van 0 .30 – 17.00 uur en

vr. van 0 .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 3

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl

Adviesraad Sociaal Domein 
Huizen Blaricum Eemnes Laren   

In het BEL-kantoor is tot en met 4 februari de ten-
toonstelling et riool lee  te be oeken. De tentoon-
stelling is onderdeel van het Nederlands Water-
museum en is ontwikkeld door tichting D. 

Het riool leeft  geeft op een educatieve en verrassende 
manier allerlei informatie over het riool. De tentoon-
stelling bevat speelse en interactieve elementen. 
Zo kan de bezoeker met een inspectiecamera het 
riool inspecteren, maar ook zien hoe grondwater-
overlast ontstaat. Natuurlijk is er aandacht voor 
klimaat en de invloed van hevige buien op het riool. 
Er is nog veel meer, zeker een bezoek waard  

De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van 
het BEL-kantoor te bezoeken: maandag tot en met 
donderdag tussen 0 .30 en 17.00 uur en vrijdag 
tussen 0 .30 en 13.00 uur. 

NIEUWE OPENINGSTIJDEN SOCIAAL WIJKTEAM

Het Sociaal wijkteam Blaricum is er voor buurtbewoners die zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders en een 
signaal daarover kwijt willen. Dit wijkteam bestaat uit sociaal werkers (van Versa Welzijn) en wijkverpleegkundigen. 

Per 1 januari 2020 is de tijd van het inloopspreekuur gewijzigd. Het inloopspreekuur is elke dinsdagmiddag van 12.30 tot 
13.30 uur in De Blaercom aan de Schoolstraat 3. U kunt het wijkteam telefonisch bereiken op 035 - 750 41 3  (op dinsdag, 
woensdag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur). Mailen kan ook, naar: sociaalwijkteam@blaricum.nl

‘Het riool leeft’
Een tentoonstelling voor 
klein en groot

Dinsdag 14 januari 2020, 
aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, 
Kerklaan 16 in Blaricum

.  uimte voor niet geagendeerde onderwerpen 
(Beeldvormend)

.  ondvraag mededelingen (Informerend) 
3.  Informeren (Informerend/Adviserend)  

Interactie (informeren, input geven en vragen, 
en adviseren) met raads- en collegeleden die 
naast hun functie van raads- of collegelid de 
gemeente vertegenwoordigen in andere gre-
mia zoals gemeenschappelijke regelingen.

.  ota van andvoorwaarden erontwikkeling  
terrein ziekenhuis Tergooi (Beeldvormend)

5.  Haalbaarheidsonderzoek Voetgangers- en  
etsverbinding tussen het ude Dorp en de 

Bijvanck (Beeldvormend)                                                                                                    

Dinsdag 21 januari 2020, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

1.  Bestuursopdracht Herijken Strategische visie Blaricum 2030  
(Beeldvormend)

                                                                                                        
Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord 
voeren over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor 
niet-geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)? Meld dit dan vooraf 
u terl  m nd g  uur  b  de gr er  gr er bl r um nl 
e s ree d bedr gt m m l  m nuten er ersoon  B  meerdere s re ers 
n de d worden be ort  et d es s om l n de e m l te ermelden w t u n 

de raad wilt meegeven, zodat uw inbreng van tevoren verspreid kan worden on-
der de r dsleden  ebru  de s ree d om h ero  een toel h ng te ge en  n de 
rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen be-
w r o  beroe  o  de re hter o enst t o  hee  gest n  o er benoem ngen  
eu en  oordr hten o  nbe el ngen n ersonen  o  o er een onderwer  

w ro er een l ht e  r el :  n de lgemene wet bestuursre ht n o  
kon worden ingediend.

Agenda’s rondetafelgesprekken

n uni  star e de 
renovatie en verbouwing van 
dorpshuis Blaercom. 

Het veertigjarige pand is met de 
verbouwing vernieuwd en kan 
op vrijdag 17 januari om 16.00 
uur heropend worden. 
Wees vooral welkom  

Heropening 
vernieuwd 
dorpshuis 
Blaercom

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

•  Jufferlaan 45, 1261 ntb, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 20 december 2019
•  Jufferlaan ntb, 1261 ntb, bouwen van een nieuwe woning, ingekomen 17 december 2019
•  Schoolstraat 1, 1261 EV, plaatsen van een afscherming, ingekomen 23 december 2019
•  Karekiet 6, 1261 RL, vellen van 1 boom, ingekomen 15 december 2019
•  Driftlaan 9, 1261 JH, bouwen van een carport (legalisatie), verzonden 24 december 2019

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

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

•  Rongen 1, 1261 VC, bouwen van een carport, verzonden 23 december 2019
•  Heideweg 5A, 1261 GP, verbouwen van de woning, verzonden 23 december 2019
•  Schapendrift 63, 1261 HM, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 31 december 

2019
•  Professor van Reeslaan 24, 1261 CT, vellen van 1 boom (herplant), verzonden 2 januari 2020
•  Koggewagen t.h.v. 64-74, 1261 KC, vellen van 3 bomen (gemeentelijke kaplijst), verzon-

den 24 december 2019
•  Bierweg t.h.v. 16, 1261 BL, vellen van 1 boom (gemeentelijke kaplijst), verzonden  

24 december 2019
•  Steenkarper naast 1, 1261 PL, vellen van 1 boom (gemeentelijke kaplijst), verzonden  

24 december 2019
•  Scheimel t.h.v. 16, 1261 VD, vellen van 1 boom (gemeentelijke kaplijst), verzonden  

24 december 2019
•  Bierweg t.h.v. 26, 1261 BL, vellen van 1 boom (gemeentelijke kaplijst), verzonden  

24 december 2019

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 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. Dege-
ne die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Dokter Catzlaan 17, 1261 CE, vellen van 3 bomen, verzonden 23 december 2019

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betref-
fende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 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 Vergunningen. Degene 
die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

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

Besloten door burgemeester en wethouders:
•  Standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen op de vrijdag en zater-

dag in het jaar 2020 nabij de muziektent aan de Dorpsstraat, verzonden  
23 december 2019

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzend-
datum) van het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 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 Vergunnin-
gen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) 
tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
gemeentelijke nieuws? 

Volg ons dan op Twitter: @Gem_Blaricum en op 
Facebook: www.facebook.com/gemeente.Blaricum

GEMEENTE BLARICUM OP TWITTER 
EN FACEBOOK

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele rechtsgel-
dige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de landelijke 
website www.overheid.nl Wilt u automatisch een melding ontvangen van de 
bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice via www.overheid.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL BEL-Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit

Iedere dinsdag – in de oneven  weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes.  Kijk voor de agenda op
www.mooisticht.nl 

Agenda raadsvergadering
Dinsdag 28 januari 2020, aanvang 20.00 uur
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
•  Nota van Randvoorwaarden Herontwikkeling terrein ziekenhuis Tergooi
•  Haalbaarheidsonderzoek Voetgangers- en fietsverbinding tussen het Oude 

Dorp en de Bijvanck
•  Bestuursopdracht Herijken Strategische visie  

Blaricum 2030
• Aanpassing verordening Sociaal Domein

U kunt de stukken raadplegen via www.blaricum.nl (Bestuur > Gemeenteraad 
> Raadsvergaderingen). De raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de balie in het 
gemeentehuis van Blaricum.
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Namens het gemeentebestuur van Blaricum wens ik u allen een heel mooi en 
gezond 2020 toe. Dit jaar zijn we te gast bij Bruis in De Blaricummermeent, 
omdat we het belangri k vinden niet alleen ons prachtige gemeentehuis centraal te 
stellen, maar als gemeentebestuur ook zoveel mogelijk naar u toe te komen. 
 
Zo aan de start van het nieuwe jaar is het altijd een mooi moment om terug te blik-
ken op het vorige jaar.
 
Een belangrijk onderwerp dat in 2019 op verschillende manieren voorbijkwam, was 
duurzaamheid. Op landelijk niveau is er veel te doen geweest over het klimaat, maar 
ook hier in Blaricum is het een onderwerp dat leeft. En daarom hebben we verschil-
lende stappen gezet om als Blaricum een steentje bij te dragen aan de verbetering 
van het klimaat. Iemand die zich daar ook enorm voor ingezet heeft is Arjan Buijks. 
Hij is daarvoor inmiddels ook genomineerd als De Gooi- en Eemlander van het Jaar
 
We hebben een begin gemaakt met de invoering van groene leges voor zonnepane-
len in Blaricum, die woningbezitters kunnen stimuleren om hun pand te verduurza-
men. Het is een eerste stap in de energietransitie waar we de komende jaren voor 
staan.

Ook hebben we de duurzaamheidslening mogelijk gemaakt, die het gemakkelijker 
maakt om energiebesparende maatregelen aan de eigen woning uit te voeren.

We hebben een bijenconvenant getekend, waarmee we ons committeren aan een 
insectenvriendelijke manier om onze openbare ruimte in te richten en te beheren.

ethouders esbeth Boersen Bl r um  heo e n emnes  en on t m ren  
te enden met de oor ers n de m er eren g ngen het on en nt oor nse ten-
vriendelijke gemeenten’.

En we hebben de problemen die veroorzaakt worden door de eikenprocessierupsen 
op een milieuvriendelijke manier opgepakt.

Ook de zorg die er bestaat over de luchtkwaliteit heeft onze aandacht. En we onder-
steunen de inzet van de Denktank A27, opgezet door Arjan Buijks die ik net al 
noemde, voor het verlagen van de ma imum snelheid en geluidsoverlast. Inmiddels 
worden we daarbij vanuit Den Haag een handje geholpen met de algemene verlaging 
van de ma imum snelheid op snelwegen naar honderd kilometer per uur per half 
maart aanstaande.
 
Het zijn allemaal stappen die bijdragen aan de lee aarheid van ons dorp. En ook 
daarin hebben we in het afgelopen jaar een aantal wezenlijke stappen gezet.
 
Voor onze oudere bewoners is sinds vorig jaar de bli verslening  mogelijk. 

Daarmee kun je aanpassingen aan je woning realiseren, zodat het mogelijk is om 
langer thuis te kunnen blijven wonen.

Lee aarheid betekent ook een veilige omgeving, waarbij de aanwezigheid van 
burgerhulpverleners, die een AED-apparaat kunnen bedienen, belangrijk is. Mede 
dankzij de inzet van onze betrokken inwoners, specifiek ook de Buurt Preventie 
Verenigingen, beschikt Blaricum nu over een (zo goed als) dekkend AED-netwerk. 
Geweldig natuurlijk en burgerhulpverleners zijn altijd welkom  Ook collegeleden heb-
ben de training voor burgerhulpverlener gevolgd.

Wethouder Gerard Knoop stelde samen met Peter Koster (BPV-Neighbourhoedt) een 
n euwe  met bu ten st n wer ng

Nog belangrijker is natuurlijk dat we ervoor zorgen dat we de inzet van een AED niet 
nodig hebben door fit te blijven. Daarbij kunnen onze beweegcoaches van portief 
en Gezond natuurlijk helpen. Zij ondersteunen verschillende sportieve activiteiten 
voor jong en oud, zoals walking footbal of walking hocke . Leuk om te doen, maar 
ook heel gezellig.

Afgelopen jaar hebben we ook een overeenkomst met de Sportraad gesloten om te 
zorgen voor een optimaal sportklimaat bij de sportverenigingen in Blaricum. Zeven 
verenigingen werken samen om de gemeente te adviseren op het gebied van sport.

ethouder nne r e enn s onderte ende de o ereen omst s ortr d Bl r um 
met vertegenwoordigers van de zeven sportverenigingen.

Beste inwoners van Blaricum,

GEMEENTENIEUWS
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En dan wijs ik nog graag op onze inspanningen in de 
campagne p weg naar een rookvri e generatie . Door 
het goede voorbeeld te geven en niet te roken op open-
bare plekken, kunnen we jongeren inspireren om niet 
met roken te beginnen, en wie wil dat nou niet

ethouder er rd noo  onthulde het n orm ebord 
‘Rookvrije speelplek’ bij de speelplek op de hoek Wind-

ng eleger
 
Een lee aar dorp betekent ook levendigheid, een dorp 
waar je ontspanning en gezelligheid kunt vinden.
 
Ik ben heel blij dat de gemeente ook hierin een bijdrage 
kon leveren door het tijdelijke strandpaviljoen Blaricum 
Beach mogelijk te maken. Wat een succes  Het Stichtse 
Strand werd enorm goed bezocht, een uitkomst in deze 
warme zomer. De bescherming van de natuur ter plaat-
se blijft vanzelfsprekend een aandachtspunt. Samen 
met het bestuur van de Vrienden van het Gooi hebben 
we daar recent een goed gesprek over gevoerd.

En dan natuurlijk als hoogtepunt van het jaar het 
zestigjarige jubileum van onze Blaricumse kermis. 
Dat hebben we feestelijk gevierd met prijsvragen, het 
uitdelen van ijsjes en gratis entree van de attracties. En 
met een iets andere opzet die de basis wordt voor de 
kermis van de komende jaren, zodat we kunnen blijven 
voldoen aan het doel van alle partijen: een gezellige en 
feestelijke kermis voor iedereen.

Burgemeester o n de w rt Blo h o ende de 
Bl r umse erm s

Een mijlpaal was ook het onderbrengen van de kunst-
collecties van Blaricum en Laren in een stichting. Heel 
belangrijk om zo het beheer van deze mooie collectie 
te borgen voor de toekomst, zodat we zeker weten dat 
iedereen ervan kan blijven genieten. 

En als afsluiting van Blaricum Kunststad 201 , organi-
seerden we een ontwerpwedstrijd onder kunstenaars 
om een relatiegeschenk te ontwerpen. Dat is gelukt  
Nic Roe  en Jeske Kapitein ontwierpen een prachtig 
tuinschepje waarin ons gemeentewapen op een bijzon-
dere wijze verwerkt is. 

 oe  en es e te n wonnen de ontwer wedstr d 
oor een rel eges hen

 
Maar het allerbelangrijkste voor de levendigheid van 
een dorp zijn natuurlijk de mensen zelf. Ik prijs mij 
gelukkig met het grote aantal inwoners (ruim 11.000 
inmiddels), dat zich op verschillende manieren actief 
wil inzetten. 

Of het nu gaat om enthousiaste jonge schaatsers voor 
het goede doel, schoolkinderen die fruitbomen planten 
of een buurtschoonmaak tijdens Burendag. 

En natuurlijk de talloze vrijwilligers die de bijzondere 
evenementen voor Blaricum mogelijk maken. 
Vanzelfsprekend wil ik hier onze dorpsgenoot Linda 
Eggenkamp noemen, die door Laarder Courant de 
BEL is uitgeroepen tot Blaricummer van het 
Jaar

Het is de inzet en het enthousiasme van onze inwoners 
die ervoor zorgt dat Blaricum het mooie en gezellige 
dorp is waar wij allemaal zo van houden.
 
Ik kijk dan ook terug op een mooi jaar, waarin we 
stappen hebben kunnen zetten die bijdragen aan de 
duurzaamheid, lee aarheid en levendigheid van 
Blaricum. Ik ben daar blij mee en ook trots op. Het zal 
u dan ook niet verrassen dat het mij heeft geholpen 
in mijn besluit om beschikbaar te zijn voor een derde 
termijn als burgemeester van ons mooie dorp. 
 
Het jaar 2020 belooft een bijzonder jaar te worden. 
Een jaar waarin we vieren dat we 75 jaar in vrijheid 
leven en dat verdient natuurlijk e tra aandacht naast de 
gebruikelijke, jaarlijkse herdenking. Ik wens u allen toe 
dat er weer vele mooie zaken op uw en ons pad komen. 
Wij vanuit het gemeentebestuur zullen in ieder geval 
ons uiterste best doen om hieraan ons steentje bij te 
dragen.

Namens het gemeentebestuur,
o n de w rt Blo h  burgemeester

e o erdr ht n het beheer n de gemeentel e unst olle es n r de n euwe s h ng Beheer unst olle es 
Bl r um en ren  
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Namens het gemeentebestuur van Blaricum wens ik u allen een heel mooi en 
gezond 2020 toe. Dit jaar zijn we te gast bij Bruis in De Blaricummermeent, 
omdat we het belangri k vinden niet alleen ons prachtige gemeentehuis centraal te 
stellen, maar als gemeentebestuur ook zoveel mogelijk naar u toe te komen. 
 
Zo aan de start van het nieuwe jaar is het altijd een mooi moment om terug te blik-
ken op het vorige jaar.
 
Een belangrijk onderwerp dat in 2019 op verschillende manieren voorbijkwam, was 
duurzaamheid. Op landelijk niveau is er veel te doen geweest over het klimaat, maar 
ook hier in Blaricum is het een onderwerp dat leeft. En daarom hebben we verschil-
lende stappen gezet om als Blaricum een steentje bij te dragen aan de verbetering 
van het klimaat. Iemand die zich daar ook enorm voor ingezet heeft is Arjan Buijks. 
Hij is daarvoor inmiddels ook genomineerd als De Gooi- en Eemlander van het Jaar
 
We hebben een begin gemaakt met de invoering van groene leges voor zonnepane-
len in Blaricum, die woningbezitters kunnen stimuleren om hun pand te verduurza-
men. Het is een eerste stap in de energietransitie waar we de komende jaren voor 
staan.

Ook hebben we de duurzaamheidslening mogelijk gemaakt, die het gemakkelijker 
maakt om energiebesparende maatregelen aan de eigen woning uit te voeren.

We hebben een bijenconvenant getekend, waarmee we ons committeren aan een 
insectenvriendelijke manier om onze openbare ruimte in te richten en te beheren.

ethouders esbeth Boersen Bl r um  heo e n emnes  en on t m ren  
te enden met de oor ers n de m er eren g ngen het on en nt oor nse ten-
vriendelijke gemeenten’.

En we hebben de problemen die veroorzaakt worden door de eikenprocessierupsen 
op een milieuvriendelijke manier opgepakt.

Ook de zorg die er bestaat over de luchtkwaliteit heeft onze aandacht. En we onder-
steunen de inzet van de Denktank A27, opgezet door Arjan Buijks die ik net al 
noemde, voor het verlagen van de ma imum snelheid en geluidsoverlast. Inmiddels 
worden we daarbij vanuit Den Haag een handje geholpen met de algemene verlaging 
van de ma imum snelheid op snelwegen naar honderd kilometer per uur per half 
maart aanstaande.
 
Het zijn allemaal stappen die bijdragen aan de lee aarheid van ons dorp. En ook 
daarin hebben we in het afgelopen jaar een aantal wezenlijke stappen gezet.
 
Voor onze oudere bewoners is sinds vorig jaar de bli verslening  mogelijk. 

Daarmee kun je aanpassingen aan je woning realiseren, zodat het mogelijk is om 
langer thuis te kunnen blijven wonen.

Lee aarheid betekent ook een veilige omgeving, waarbij de aanwezigheid van 
burgerhulpverleners, die een AED-apparaat kunnen bedienen, belangrijk is. Mede 
dankzij de inzet van onze betrokken inwoners, specifiek ook de Buurt Preventie 
Verenigingen, beschikt Blaricum nu over een (zo goed als) dekkend AED-netwerk. 
Geweldig natuurlijk en burgerhulpverleners zijn altijd welkom  Ook collegeleden heb-
ben de training voor burgerhulpverlener gevolgd.

Wethouder Gerard Knoop stelde samen met Peter Koster (BPV-Neighbourhoedt) een 
n euwe  met bu ten st n wer ng

Nog belangrijker is natuurlijk dat we ervoor zorgen dat we de inzet van een AED niet 
nodig hebben door fit te blijven. Daarbij kunnen onze beweegcoaches van portief 
en Gezond natuurlijk helpen. Zij ondersteunen verschillende sportieve activiteiten 
voor jong en oud, zoals walking footbal of walking hocke . Leuk om te doen, maar 
ook heel gezellig.

Afgelopen jaar hebben we ook een overeenkomst met de Sportraad gesloten om te 
zorgen voor een optimaal sportklimaat bij de sportverenigingen in Blaricum. Zeven 
verenigingen werken samen om de gemeente te adviseren op het gebied van sport.

ethouder nne r e enn s onderte ende de o ereen omst s ortr d Bl r um 
met vertegenwoordigers van de zeven sportverenigingen.

Beste inwoners van Blaricum,
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En dan wijs ik nog graag op onze inspanningen in de 
campagne p weg naar een rookvri e generatie . Door 
het goede voorbeeld te geven en niet te roken op open-
bare plekken, kunnen we jongeren inspireren om niet 
met roken te beginnen, en wie wil dat nou niet

ethouder er rd noo  onthulde het n orm ebord 
‘Rookvrije speelplek’ bij de speelplek op de hoek Wind-

ng eleger
 
Een lee aar dorp betekent ook levendigheid, een dorp 
waar je ontspanning en gezelligheid kunt vinden.
 
Ik ben heel blij dat de gemeente ook hierin een bijdrage 
kon leveren door het tijdelijke strandpaviljoen Blaricum 
Beach mogelijk te maken. Wat een succes  Het Stichtse 
Strand werd enorm goed bezocht, een uitkomst in deze 
warme zomer. De bescherming van de natuur ter plaat-
se blijft vanzelfsprekend een aandachtspunt. Samen 
met het bestuur van de Vrienden van het Gooi hebben 
we daar recent een goed gesprek over gevoerd.

En dan natuurlijk als hoogtepunt van het jaar het 
zestigjarige jubileum van onze Blaricumse kermis. 
Dat hebben we feestelijk gevierd met prijsvragen, het 
uitdelen van ijsjes en gratis entree van de attracties. En 
met een iets andere opzet die de basis wordt voor de 
kermis van de komende jaren, zodat we kunnen blijven 
voldoen aan het doel van alle partijen: een gezellige en 
feestelijke kermis voor iedereen.

Burgemeester o n de w rt Blo h o ende de 
Bl r umse erm s

Een mijlpaal was ook het onderbrengen van de kunst-
collecties van Blaricum en Laren in een stichting. Heel 
belangrijk om zo het beheer van deze mooie collectie 
te borgen voor de toekomst, zodat we zeker weten dat 
iedereen ervan kan blijven genieten. 

En als afsluiting van Blaricum Kunststad 201 , organi-
seerden we een ontwerpwedstrijd onder kunstenaars 
om een relatiegeschenk te ontwerpen. Dat is gelukt  
Nic Roe  en Jeske Kapitein ontwierpen een prachtig 
tuinschepje waarin ons gemeentewapen op een bijzon-
dere wijze verwerkt is. 

 oe  en es e te n wonnen de ontwer wedstr d 
oor een rel eges hen

 
Maar het allerbelangrijkste voor de levendigheid van 
een dorp zijn natuurlijk de mensen zelf. Ik prijs mij 
gelukkig met het grote aantal inwoners (ruim 11.000 
inmiddels), dat zich op verschillende manieren actief 
wil inzetten. 

Of het nu gaat om enthousiaste jonge schaatsers voor 
het goede doel, schoolkinderen die fruitbomen planten 
of een buurtschoonmaak tijdens Burendag. 

En natuurlijk de talloze vrijwilligers die de bijzondere 
evenementen voor Blaricum mogelijk maken. 
Vanzelfsprekend wil ik hier onze dorpsgenoot Linda 
Eggenkamp noemen, die door Laarder Courant de 
BEL is uitgeroepen tot Blaricummer van het 
Jaar

Het is de inzet en het enthousiasme van onze inwoners 
die ervoor zorgt dat Blaricum het mooie en gezellige 
dorp is waar wij allemaal zo van houden.
 
Ik kijk dan ook terug op een mooi jaar, waarin we 
stappen hebben kunnen zetten die bijdragen aan de 
duurzaamheid, lee aarheid en levendigheid van 
Blaricum. Ik ben daar blij mee en ook trots op. Het zal 
u dan ook niet verrassen dat het mij heeft geholpen 
in mijn besluit om beschikbaar te zijn voor een derde 
termijn als burgemeester van ons mooie dorp. 
 
Het jaar 2020 belooft een bijzonder jaar te worden. 
Een jaar waarin we vieren dat we 75 jaar in vrijheid 
leven en dat verdient natuurlijk e tra aandacht naast de 
gebruikelijke, jaarlijkse herdenking. Ik wens u allen toe 
dat er weer vele mooie zaken op uw en ons pad komen. 
Wij vanuit het gemeentebestuur zullen in ieder geval 
ons uiterste best doen om hieraan ons steentje bij te 
dragen.

Namens het gemeentebestuur,
o n de w rt Blo h  burgemeester

e o erdr ht n het beheer n de gemeentel e unst olle es n r de n euwe s h ng Beheer unst olle es 
Bl r um en ren  
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Zomaar wat herinneringen aan 
zeven jaar eindredactie
door Marjolijn Schat
2012, net gestart als eindredacteur, er bleek een artikel van Frans Ruijter 
maar voor de helft afgedrukt te staan in hei & wei. Totaal over het hoofd 
gezien. 2019, al winkelend in Delft opgebeld worden door de drukker die 
vraagt waarom de kopij nog niet binnen is… in al die jaren ben ik de deadline 
één keer compleet vergeten. En er gebeurde meer in die tussenliggende zeven 
jaar. Zomaar wat herinneringen.

Hei & wei kent iedere maand een har-
de deadline waarop de kopij, gecorri-
geerd en voorzien van afbeeldingen, bij 
de drukker moet zijn. Dit resulteerde 
de afgelopen jaren in werken aan hei & 
wei vanaf vakantieadressen. Zo heb ik 
door de jaren heen achter mijn laptop 
gezeten terwijl mijn gezin op de ski’s 
stond. Moest ik in Amerika midden in de 
nacht de wekker zetten om contact met 
de drukker te kunnen hebben. Op een 
rondreis door Japan met een speciale mi-
ni-router in de Shinkansen, de hogesnel-
heidstrein, de proefdrukken doorlezen. 
En met de champagne en oliebollen nog 
op tafel op 1 januari de laatste hand aan 
het dorpsblad leggen omdat de deadline 
op 2 januari viel. 

Typefouten, spelfouten en taalfouten
Iedere maand alle stukken redigeren en 
corrigeren. Alleen foutjes corrigeren, 
een zinnetje beter laten lopen, een titel 
veranderen, onderschriften bij afbeeldin-
gen schrijven, maar zeker niet de schrijf-
stijl veranderen. Want dat maakt ons blad 
zo leuk, de verschillende redacteuren 
met ieder hun eigen stijl. De allerlaatste 
controle wordt gedaan door Piet Niks 
(zie ook elders in deze editie een inter-
view met dit 89-jarige taalwonder). Een 
keer in de maand op maandagochtend bij 

Piet langs om de hei & wei te bespreken. 
Expres liet ik er altijd een foutje in staan, 
even checken of hij die eruit zou halen. 
Ja hoor, dat deed hij en ook die andere 
foutjes die ik toch over het hoofd gezien 
had…

500e editie
Extra leuk om te maken was de 500e edi-
tie in december 2017, een mijlpaal in de 
geschiedenis van hei & wei. Als voor-
bereiding begon ik met het lezen van de 
allereerste uitgave van hei & wei. Van het 
een kwam het ander en vervolgens zat ik 
wekenlang te bladeren door en te lezen in 
al die vele jaargangen. Interessant om te 
zien hoe ons dorp weliswaar veranderde 
maar dat de onderwerpen waarover door 
de jaren heen geschreven werd niet eens 
zo veel afweken van waar we nu over 
schrijven. Het blijft immers voor, door 
en over Blaricum en haar inwoners. Het 
uiterlijk van hei & wei is door de jaren 
heen wel sterk veranderd. 

De opmaak van ons blad was jarenlang 
in handen van Bela Bouwma. Samen 
hebben we heel wat edities mogen ver-
zorgen. Van haar heb ik ‘het vak’ van de 
opmaak van een blad geleerd. Bela is in 
maart 2018 overleden, we missen haar 
nog iedere dag bij hei & wei. 

Familieberichten
Overleden
6-12-2019  Tijmen van der Roest, 

geboren 25-06-1944
7-12-2019  Mariska Ivonne 

Rokebrand, 71 jaar
21-11-2019  Johannes Martinus (Hans) 

Kreijt,  
geboren 14-05-1950

14-12-2019  Coenraad Petrus Johannes 
(Coen) Ruiter,  
geboren 7-05-1934
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Kopij
Heeft u iets te melden over uw vereni-
ging, evenement of iets anders in Blari-
cum? Laat het ons weten via redactie@
heienwei.nl. Kopij voor de volgende edi-
tie inleveren uiterlijk 23 januari. 

Dorpsagenda

EXPOSITIES/
TENTOONSTELLINGEN
Dooyewaardstichting - de hut van 
Mondriaan 25 en 26 jan, 11.00-
12.00 uur met werk van fotograaf  
Herman van Doorn. Portretten van 
oorspronkelijke erfgooiers in hun  
huidige woon- en werkomgeving in 
Blaricum. 
www.dooyewaardstichting.nl/nl/
studio-mondriaan/, 
www.hermanvandoorn.eu

Historische Kring Blaricum tot en 
met 10 mei expositie ‘Toen en nu’ met 
ansichtkaarten van Blaricum die in het 
verleden gemaakt zijn in opdracht van 
boekhandel J. Vos. Openingstijden: do 
van 20.00-22.00 uur en za van 14.00-
16.00 uur. 
www.historischekringblaricum.nl/
item/267-expositie-toen-en-nu

WELZIJN/ CULTUUR
Blibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 

viert haar 100-jarig bestaan met de eer-
ste honderd dagen van 2020 vol activi-
teiten. www.bibliotheekhlb.nl
Blaercom 22 jan 14.30 uur feestelijk 
peuter/kleuter voorlezen met bezoek 
van burgemeester Joan de Zwart-Bloch.  
De bibliotheek leest voor uit de  
Moppereend, de hoofdpersoon uit  
het Prentenboek van het jaar, een  
mopperboek om vrolijk van te  
worden.
Blaercom - Blaer-Kom Binnen! van-

af do 9 jan zet Blaercom haar deu-
ren wagenwijd open voor Blaer-Kom  
Binnen, de nieuwe inloopdag voor se-
nioren. www.blaercom.nl of aanmelden 
via activiteiten@blaercom.nl.
Ook is er dingend behoefte aan vrijwil-
ligers bij Blaercom!
Dorpskerk zo 19 jan 15.00 uur winter-
concert kamerorkest Muziekkring met 
20 strijkers en 10 blazers o.l.v. Yvonne 
de Winter. Toegang vrij, collecte na af-
loop. www.demuziekkring.nl

Oeps! 
Tip tegen Muizen   

door Greet Volkers
Haast, heel vaak heb ik haast. Deze 
keer even snel naar Laren, iets opha-
len. Ik stap in de auto en zet de auto-
maat in zijn achteruit…

Dan zie ik voor mij, boven aan het dak van 
de garage, dat de clematis scheef hangt. U 
kent het wel; net te scheef om je niet te 
ergeren. De laatste tijd vergeet ik nogal 
eens iets, dus wil ik dit even rechtzetten, 
of eigenlijk ‘rechthangen’. De automaat 
in zijn neutraal… maar die schiet door 
naar ‘drive’, rijden dus. Voelt u het aanko-
men? Ja hoor, de auto rijdt vooruit tegen 
de deur. Bam! Ik, snelle reactie vind ik 
van mezelf, trek aan de handrem. Ik hoop 
dat de schade hierdoor enigszins beperkt 
blijft. Even zit ik sprakeloos, rijd dan de 
auto naar achteren, stap uit en bekijk de 
schade. Een paar pittige scheuren. 

Een muis poetst niet zijn tanden
Dan schiet me een artikel over overlast 
van muizen en ratten te binnen. Het is 
winter. Het is koud. De muizen zoeken 
zeker onderdak, en door die scheuren 
kunnen ze makkelijk naar binnen. Een 
helder moment volgt, ik ren naar de keu-
ken, haal aluminiumfolie en stop daar de 
kieren zo goed mogelijk mee dicht. Kijk, 
ik zeg maar zo: ‘Een muis poetst niet zijn 
tanden en met rotte tandjes knaagt hij vast 
niet aan aluminiumfolie…’
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